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ضر : دهیچک صر حا شرفت تنوع به باتوجهدر ع ستهسرعت پی شتر یازهاین رییمنجر به تغ ها کهخوا س انیم ت، شده ا

سب به آن ن دیبا سخ منا ستاافتیرا  ازهایپا مانند پروژه و انواع  یفیبر تعار مجدد یمرور یستیهدف با نیا ی. در را

دو نوع کاربردی  یتفکر چابك وهم سنج یریگشکل وندبا بررسی ر توانی. همچنین مردیصورت پذ اتیح یهاچرخه
ستاندارد  سنتی ا سه فرایندهای رویکرد  شنایی با این مفهوم و مقای شتری را ارائه نمود تا از طریق آ صیف بی آن تو

PMBOK  اهینتایج بررس ر؟یخ ایبا متد چابك اسکرام آیا امکان کاربرد آن در صنعت ساختمان وجود خواهد داشت 
شانگر  ستانداردها آنن ست که ا صل یا سرف شم یهامدیریت پروژه با ایجاد این مفهوم در  جدید برای  یاندازخود چ

ه که ب ریو تکرارپذ ریپذتکامل یهاشيياید بتوان، با تيقیق در مفهوم سييرعت چرخه ؛ لذاانداین دانش ترسييیم نموده
 .به وجود خواهد آورد هحیات طبیعت نیز نزدیك هستند تيولی در دانش مدیریت پروژ یهاچرخه

  مدیریت چابك، یهاچهارچوب، انداز چابکی در صههنعت سههاختمانچشهه  مقایسههه اسههکراك ن کان ان، واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

عموماً مطالعات مرت ط با رشته مدیریت پرنژه ن 

،  ساختمانی یهاساخت در خصوص مدیریت پرنژه

نکه . به دلیل ایباشدیها مآنصنعتی، نفت ن گاز ن نظیر 

سنتی مدیریت پرنژه از ترکیب ن  یکردهایرن

فرایندهای مختلف ن همچنین  یسازادهیپ

 ن باشدیجزئی ن کلی بسیار زیاد م یهایمستندساز

 هایزیربرنامه یبر م ناها اجرا در این پرنژه

یرات ها با تغیاست، لذا نیژگی این پرنژه شدهینیبشیپ

چندان سازگار ن وده ن برای اعمال تغییرات در این 

ن مسیرهای خاص خود که  هاکلیس ستیبایها مپرنژه

دگان نگارنطی شود.  باشد،یبعضاً دارای پیچیدگی نیز م

ها تجربیات خود در این پرنژه بهباتوجهاین تحقیق نیز 

مقوله دید منفی داشته ن تغییرات همواره نس ت به این 

پرنژه را یك موضوع آزاردهنده  شدهفیدر جزئیات تعر

این موضوع یك چالش ذهنی  حالنی. درعدنپنداریم

رنیکرد را نس ت  توانیکه چگونه م باشدیم آنهابرای 

عنوان یك فرصت به تغییرات متحول نمود ن از آن به

 استفاده کرد. 

ها ن انتظارات درخواست توانیتغییرات را م ریشه

در  توانیکارفرمایان یا مشتریان دانست ن دلیل آن را م

ها دانست. آن ازیسرعت تغییرات انواع محصوالت موردن
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توقعات کارفرمایان یا  دادن یتعماین تنوع منجر به 

خود ازجمله  ازیمشتریان به تماك محصوالت موردن

از مدیران . شاید بخش زیادی ستساختمان گردیده ا

های خود مواجه شده باشند پرنژه با این مشکل در پرنژه

ن به دلیل عدك تناسب رنیکرد سنتی مدیریت پرنژه با 

این سرعت تنوع محصوالت، امکان پاسخ مناسب به 

ها نجود نداشته باشد که این امر س ب مشتریان برای آن

نارضایتی کارفرمایان یا مشتریان شده که شانس 

 .دهدیصورت چشمگیری کاهش مها را بهژهموفقیت پرن

نیاز به تحقیق ن مطالعه مورد درباره اینکه  ن،یبنابرا

چگونه با تغییر رنیکرد نس ت به این چالش عصر جدید 

با انتظارات کارفرمایان یا مشتریان همگاك شد،  توانیم

 یهارا بر آن داشت تا باهدف توصیف رنشنگارندگان 

ن مقایسه دن رنیکرد سنتی ن  هامدیریتی دیگر حوزه

 ن  یینیت -ی رنش توصیفرا با  دجدید تحقیق خو

 ارزیابی ارائه نماید.

ن فنانری  یافزارها فضاهای نركاین حوزه سرآمد

ها سرعت پیشرفت از که در آن باشندیاطالعات م

است ن نوع جدیدی از  افتهیشیرنزها افزاها بهسال

مدیریت چابك مدیریتی بناك رنیکرد  یهاس ك

در دهه اخیر در این فضا، عملیاتی  یافزارهای نركپرنژه

 شده است.

مقاالت پس از گردآنری اطالعات ن مطالعه  رننیازا

مدیریت پرنژه  نهین داخلی در زم یالمللنیب متعدد

چابك ن نیرایش شش  ن دن عنوان کتاب دیگر، درنهایت 

مطالعه  PMBOK یهابخش مواد ن رنش سهدر 

 :گرددیکتاب استاندارد این مرقوك ارائه م

ن  یریگرنند شکل پژنهش نهیشیپ: انلبخش  در

 یهامفهوك مدیریت پرنژه چابك ن چهارچوب شیدایپ

چرخه حیات پرنژه ن ، تعاریف پرنژه ن گرددیآن بیان م

 .گرددیانواع آن ارائه م

 مابین ،رنش تحقیقن  ینظر یم ان :دنكبخش  در

برای مدیریت پرنژه  شدهفیتعر یهادن نوع از چهارچوب

ن رنش تحقیق  صورت خواهد پذیرفت یاسهیچابك مقا

 .شودیمبیان 

مقایسه بین ، پژنهش یهاافتهی در بخش سوك:

فرایندهای مدیریت چابك پرنژه با فرایندهای استاندارد 

 .شودنام رده، انجاك می

در  ،شنهادین پ یریگجهینت :چهاركبخش  در

انداز کاربرد مدیریت پرنژه چابك در خصوص چش 

 صنعت ساختمان مطال ی بیان خواهد شد.

 و تعاریف پژوهشپیشینه  -2

مدیریت چابك: ق ل از توضیح در  یریگرنند شکل

توضیحات  ،مدیریت چابك یریگخصوص رنند شکل

 دگردیمختصری در خصوص چرایی تعریف پرنژه ارائه م

ز این مفهوك نی یریگدرك چرایی شکل لهینسنیتا بد

حاصل شود. چرایی تعریف پرنژه درناقع مجموعه عللی 

شده تا سازمان را  نژهاست که باعث جرقه تفکر انلیه پر

منظور رسیدن به منافع ن به محصول مشخصی به

 اهداف خود برساند.  تیدرنها

منظور به ،نزارت بهداشت ن درمان مثالعنوانبه

ارتقاء نضعیت درمانی یك شهرستان کوچك تصمی  به 

مثال ارتقاء  نیدر ا. ردیگیاحداث یك درمانگاه م

ن رنند « محصول» نگاهمان در« هدف»نضعیت درمانی 

 .باشدیم« پرنژه» نگاهمادر داثحا

 ،شده استکه در این مثال مشخص همان گونه

مانگاه بناك محصول آن یعنی در حلراه كیاین هدف 

ارت اط بین هدف ن محصول قوی  دهدیدارد ن نشان م

ن پایدار بوده ن چه در زمان گذشته ن چه در زمان آینده 

 .باشدیهمین معنی بر آن مترتب م

شرایط مشخص نمودن مسیر از ابتدا تا  نیبنابرا

 ن در طول مسیر نیز باشدیم ریپذامکان سهولتبهانتها 

فاق ندرت ات، تغییرات بهدرست یهاینیبشیدر صورت پ

 خواهد افتاد.

 ینیبشیفرض کنی  فضای معین ن قابل پ حال

جای خود را به بازارهایی بدهد که سرعت  شده،انیب

ها باال بوده ن مشتریان دائمًا با تغییرات محصول در آن

های در فضای مثل پرنژه، تغییرات مواجه باشند نیا
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ها. در ن نظایر آن یافزارنرك ،یافزارنکار سختکسب

اینجا دیگر ارت اط بین هدف ن محصول بمانند مثال 

با توجه  توانیعینی ن پایدار نیست ن نم ،درمانگاه

ها ابتدا تا انتهای پرنژه را سرعت پیشرفت آنبه

امر محصول  تین درنها یزیرن برنامه ینیبشیپ

 شده را تحویل مشتری نمود.تماك

میالدی  ٠٥دهه  این چالش ذهنی از اناخر •

شرنع به شکل گیر  یافزارهمگاك با توسعه م احث نرك

میالدی با ارائه مقاالتی نظیر مقاله  ٠٥نمود ن در دهه 

E.A. Edmonds  عدك  "ادامه یافت ٤٧٠١در سال

های مربوط به پرنژه یکارایی متدهای استانداردها

افزار یا سخت افزار ننركسنتی یا آبشاری در صنعت 

چالشی برای پیشرنان این صنعت بوده است ن  همواره

 یحلها در پی یافتن راهها در تماك طول این سالآن

با  آن یریپذقیبرای توسعه مناسب این صنعت ن تط 

اند لیکن متناسب با آهنگ مشتریان بوده یهاخواسته

 یشیاندهچار ،از انایل دهه نود یافزارپیشرفت دانش نرك

صنعتگران این حوزه نیز با این پیشرفت هماهنگ بوده 

تا اینکه در اناسط دهه نود متدهای انلیه توسعه چابك 

مطرح گردید. از متدهای انلیه  یافزاریا چاالك نرك

 .(Lutz, p, 2010)موارد زیر را ناك برد توانیم

(Wikipedia) 
• Crystal Clear  

• Rational Unified Process (٤٧٧١) 

• Scrum(٤٧٧٠) 

• Extreme(٤٧٧1) 

• (Dynamic Systems 

Development) DSDM (٤٧٧1)  

 که نیبعدازا ١٥٥٤در فوریه سال  سرانجاك

در کشور  ITن  یافزارپیشرنیان صنعت نرك

به این نتیجه  PMBOK  یا  PRINC2آمریکا

رسیدند که استاندارهای مدیریت پرنژه مانند قابل 

ها آن یهادر آن صنعت نیست ن خواسته یسازادهیپ

یا مجموعه اصول ن  -یك مانیفست  ،شودیبرآنرده نم

ها نوشته شد توسط آن )چابکی( برای اجایل -ن قوانی

 یها ین با استفاده از آن ت گشتیاصل م ٤١که شامل 

 ی()چابک برچسب اجایل توانستندیافزار منرك یتوسعه

مورد  ١در  تواندیصل را ما ٤١را رنی خود بزنند. این 

 اند از:خالصه کرد که ع ارت

نس ت به  هاافراد و تعامالت مابین آن -٤

 ارجحیت دارند. هاین فنانر ندهایفرا

 مراتب نس تبه استفادهافزار قابلیك نرم -١

 به مستندات کامل ن پیچیده بهتر است.

 مشارکت مشتری در فرایند توسعه -٣

 مراتب نس ت به بندهای قرارداد برتری دارد.به

به پیرنی از یك  اعمال تغییرات نسبت -١

 ثابت در انلویت است. ینقشه

صورت بولد مورد باال، آنچه در سمت راست به ١ در

شده نس ت به آنچه در سمت چپ آمده است نوشته

 برتری داشته باشد. ستیبایهمواره م

ایل تمرکز خود را رنی یك تی  اج گر،یدع ارت)به

، مشتری ن مدیر سانینوبرنامهتعامالت مابین طراحان، 

افزار توسط افراد طراحی چراکه نرك گذاردیپرنژه م

 یتوسعه هایی! فنانریسینونه ابزارهای برنامه شودیم

 کهنیبه کمك افراد بیایند نه ا توانندیافزار منرك

ری تمرکز زیادی آبشا یهادر مدل .شوند رادجایگزین اف

در مدل چابك  کهینجود دارد درحال یرنی مستندساز

افزار است ن تمرکز اصلی رنی خرنجی بناك نرك

مستندات صرفاً یك ابزاری برای رسیدن به محصول 

 هستند.

مستندسازی چندین  كی گریدع ارت)به

زار افبا تمامی جزئیات اگر منتهی به یك نرك ،یاصفحه

 (استفاده نشود هیچ ارزشی ندارد.قابل

بندهای  نجهچیهمدل چابك عالنه بر اینکه به در

 یمداریمشتراما به  شود،یقرارداد نادیده گرفته نم

ای ماهیت فض بهباتوجه. ردیگیتوجه بیشتری صورت م

 ،تغییر هستند حالدر افزار که دائمًا صنایعی مانند نرك

در این مدل محدنده کار در ابتدای کار ثابت در نظر 
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اجایل عاشق  یها ی. در همین راستا، تشودیگرفته نم

تغییرات هستند ن هرکجا که دیدند نیاز به تغییری 

هست، با آغوش باز از آن استق ال خواهند کرد ن هرگز 

 خود را نابسته به یك پالن انلیه با تعدادی قابلیت

مدیریت پرنژه چابك ". درناقعکنندیمشخص در آن نم

 فرصت به ود ن نوانعپیرامون استق ال از تغییرات به

 ,Owen, Robert) "کندیارائه ارزش پایدار سیر م

Koskela, Lauri, Henrich, Guilherme and 

Codinhoto, Ricardo, 2006) 

  "گرددیارائه م اصل مانیفست چابك ٤١ حال

(Beck, K And others, 2001) 

زار افرضایت مشتری از طریق تحویل سریع نرك -٤

 مفید؛

حتی در  ها،یازمندیاستق ال از تغییرات ن -١

 اناخر توسعه؛

 )هفتگی شودیزند تحویل مافزار کار زندبهنرك -٣

 ماهانه(؛ یجابه

 افزار کار مقیاس اصلی پیشرفت است؛نرك -١

 سرعت ثابت است؛توسعه پایدار، قادر به حفظ  -٠

نکار همکاری نزدیك ن رنزانه بین افراد کسب -1

 ن تی  توسعه؛

مکالمه رندررن بهترین شکل ارت اطات است  -٠

 )محل مشترك(؛

ها در اطراف افراد باانگیزه، که باید به پرنژه -٨

 رند؛یگیها اعتماد کرد، شکل مآن

 توجه مستمر به برتری فنی ن طراحی خوب؛ -٧

 یکارهاهنر به حداکثر رساندن  - یسادگ - ٤٥

 ضرنری است؛ -ه نشدانجاك

 ؛دهخودسازمان یها یت - ٤٤

 به طور هاتیانط اق با تغییرات محدند - ٤١

 منظ .

توسط  ١٥٥٠مانیفست در سال  نیبعدازا

پیشرنیان این حوزه صنعت رسماً اعالك پیوستگی به 

اصول مدیریت پرنژه صورت گرفت ن مدیریت پرنژه 

 جزء رنیکردهای مدیریت پرنژه قرار گرفت ن پس چابك

در نیرایش  ١٥٤٠در سال  PMBOKآن استاندارد  از

 ی یقعنوان مالحظات فضاهای تطشش  این مفهوك را به

ن همچنین در  ٤٣الی  ١ یهایا چابك در شرنع بخش

این استاندارد در خصوص موارد استفاده  X3 مهیضم

این رنیکرد لحاظ نموده است. الزك به ذکر است مدیریت 

حیات  یها، در چرخهچابك از رنیکردهای تط یقی

 ,PMBOK 6th Edition)"ردیگیپرنژه نشئت م

2017) 
 :مدیریت چابك یهاچهارچوب

از به رسمیت یافتن مدیریت پرنژه چابك ن  پس

مدیریت پرنژه، خود رنیکرد  یتانداردهادر اس قرارگرفتن

 "مدیریت چابك به چند رنش تقسی  گردید

(Tomanek, M. and Juricek, J, 2015) 

 چابك یسازمدل .٤

 فرایند یکپارچه چابك  .١

 کریستال کلیر  .٣

 متدهای کریستال  .١

 دینامیك  .٠

   یتراکس یسینوبرنامه .1

 توسعه نیژگی محور  .٠

 طراحی گرافیکی سیست   .٨

 توسعه کان ان .٧

 توسعه ناب  .٤٥

 اسکراك  . ٤٤

 ردیابی سرعت . ٤١

چهارچوب مورداستفاده  PMBOKاستاندارد  در

 .باشدیهای چابك، متد اسکراك مدر پرنژه

بخش بعد در خصوص این متد ن چهارچوب  در

ن ضمنًا  گرددیتوسعه کان ان توضیحاتی ارائه م

 .ین دن چهارچوب صورت خواهد گرفتبین ا یاسهیمقا

 

  تعاریف پروژه، چرخه عمر پروژه و
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 :انواع آن

 پروژه تعریف: 

 

 PMBOK : استاندارد

 یك ایجادمنظور است به پرنژه تالش موقتی

 PMBOK) "فردمنحصربه نتیجه یامصنوع، خدمت 

6th Edition, 2017) 

 PRINC2 :استاندارد 

 به دیگریبه اهداف پرنژه ن  انلیدارد،  دن تعریف 

 استاندارد از جهت اینپرنژه توجه دارد.  هاینیژگی

 لتحویمنظور به که مدیریتی محیط پرنژه را یك، اهداف

 یك موقعیتمطابق با  تجاریچند محصول  یا یك

ن در  کندمی تعریفاست  ایجادشدهمشخص  تجاری

 را یك پرنژه آن هاینیژگی بهباتوجهن  دیگر جای

 ن فردمنحصربه نتیجه یك باید که موقتیزمان سا

ن  شدهتعییناز ق ل  زمانیكرا با  شدهنییتعشیازپ

  "داندمی کند منابع مشخص، ایجاد
(Wikipedia). (Schwaber, K. and 

Sutherland, J, 2013)  

 ICB :استاندارد 

 پرنژه تیریمد یبرا یستگیشاکه تعریف بر اساس 

 است. پرنژه تیریمد یالمللنیانجمن بدر 

محدندشده توسط زمان ن  عملکرد پرنژه یك

برای ن الزامات  کیفیت استانداردهایاساس  بر هزینه

ده )محدنباشدمی شدهتعریف دستانردهایبه  یابیدست

 برآنردن موضوعات پرنژه( برای شدهتعریف

 پروژه : چرخه حیات 

 باشدمی فازهاییاز  یکسری ،پرنژه چرخه حیات

ن  کندمی ع ورها خود از آن پایان پرنژه از آغاز تا که

 "سازدمی میسر پرنژه را مدیریت اساسیچهارچوب 

(PMBOK 6th Edition, 2017). 

 از است که پیوسته طیف یكپرنژه  چرخه حیات

                                                           
٤ Predictive 

 ”متعین یا شدهبینیپیش“ معنی بهPredictive نوع 

خت  ” تط یقی“ معنی بهAdaptive آغازشده ن به 

 ن” تغییرات درجه“ میزانبر اساس  طیف این، ودشمی

 ن فعالیت زمینه بهباتوجهن ” تحویلاقالك  فرانانی“

ن انواع  گردیده تعریف هر پرنژه ذاتی هاینیژگی

 (.1 شکل)دارد  طیف اینبر اساس  مختلفی

 

 
اقالم  یپروژه بر اساس فراوان اتینمودار چرخه ح .1شکل 

 لیتيو

 حیات  یهاانواع مختلف چرخه

 (:Project Life Cycle) پروژه

 رمتعین یا برنامه محو .٤

  (Predictive)(شدهینیبشی)پ

  (Iterative)ه، تکراریتکرارشوند .١

  (Incremental)افزایشی .٣

  (Adaptive-Agile)ی یا چابكتط یق .١

  (Hybrid)ترکی ی .٠

 1چرخه حیات متعین یا برنامه ميور:  

 بههباتوجپرنژه  یکارهایك رنیکرد سنتی بوده که 

های مشابه ق لی اجراشده پرنژه اینکه چندین بار در

بینی انجاك متوالی ن قابل پیش ندیفرااست، در یك 

زمان ن  ،شود در این نوع چرخه حیات، محدندهمی

در فازهای آغازین مشخص بوده ن حج   هزینه پرنژه
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شده بر اساس ریزیمهبرنا یکارهابسیار زیادی از 

شده در آن اتفاق های شناختهالزامات ن محدندیت

هایی که میزان چرخه حیات متعین، برای پرنژه. افتدمی

ها ک  است، مناسب آن عدك قطعیت ن پیچیدگی

نیز  ٤آبشاری ،گاهی انقات به این نوع چرخه باشد.می

های توان پرنژهاز انواع آن می .(2شکل) ندیگویم

 های نفت ن گاز ن نظایر آن را ناك برد.ساختمانی، پرنژه

 
 نیمتع ایبرنامه ميور  اتیچرخه ح .2شکل 

 2چرخه حیات تکرارشونده: 

در این نوع چرخه حیات معمواًل محدنده کلی 

برآنرد زمان  پرنژه در فازهای آغازین مشخص بوده نلی

 شود.مرتب اصالح می به طورن هزینه پرنژه 

رنیکردی است که اجازه چرخه حیات تکراری 

 یعنی ،دریافت بازخوردهای مشتری، ق ل از تحویل کار

منظور به ود ن تماك هستند را بهدرزمانی که کارها نیمه

حیات تکراری، محصول  . در چرخهکندفراه  می ،اصالح

 رکه در هطوریبه در هر تکرار، دچار تغییر ن دگرگونی

تکرار، بر رنی محصول کارشده، ن نهایتاً در تکرار آخر، 

 آماده خواهد شد. کل محصول

)نابستگی این نوع چرخه حیات به خرنجی تکرار 

 (3شکل)در  مرحله ق ل است(

                                                           
٤ Waterfall 
١ Iterative 

٣ Incremental 

 3چرخه حیات افزایشی: 

ای گونهرنیکردی است که اقالك کامل شده را به

 زسرعت ن فوریت ادهد که مشتری بتواند بهتحویل می

 آن استفاده کند.

یك توسعه ن تکامل حیات افزایشی  در چرخه

تکه انجاك مرحله ن یا تکهبهصورت مرحلهمحصول به

قسمتی از محصول نهائی  ،شود که در هر مرحلهمی

تکمیل ن  % ٤٥٥صورت تر بهعنوان محصول کوچكبه

مشتری بتواند از آن  کهطوریشود بهتحویل داده می

صورت به ،به این تحویل اقالك. کندقسمت استفاده 

 شود،)مکرر( ارائه می سره پشتمحصوالت کوچك ن 

گویند ن زمان اجرای هر چرخه حیات افزایشی می

تواند متفانت می ،های آننیژگی بهباتوجه)مرحله( 

 باشد. 

تکرارشونده در این  برخالف چرخه حیات: نکته

دانش  ،راینکه ابتدای کا بهباتوجهنوع چرخه حیان 

صورت کاملی از محصول نهائی نجود دار آخر کار به

 (3شکل)قطعی مشخص است. در 

 

   4ی یا چابكتطبیقچرخه حیات: 

 

 های چرخه حیاترنیکردی است که از نیژگی

منظور اصالح اقالك پرنژه ن بهافزایشی ن تکرارشونده را 

)مکرر(  سره پشتصورت سریع ن ها بهتحویل آن

 . دکناستفاده می

نکار به دلیل تغییرات زیاد مترتب بر فضای کسب

شود نیز گفته می ٠به آن تغییر محور ،هااین ق یل پرنژه

 توان موارد زیر را ناك برد: آن می ن از خصوصیات

 1دارند زمانی محدندیت. 

١ Adaptive Or Agile 
٠ Change-Driven 
1 TimeBoxed 
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 با تکرار هر شرنع از ق ل کار محدنده 

 .گرددمی تعریف کارفرما

 است باال بسیار نفعانیذ مشارکت سطح. 

  " ٤ی یا چابكتط یقنکته : چرخه حیات 
(Kumar, G. and Bhatia, P.K, 2013) 

استفاده از یك رنیکرد خاص در پرنژه ضرنری 

از چندین رنیکرد  توان بسته به نوع پرنژهن وده ن می

ن  (3شکل)در  برای یك پرنژه استفاده نمود.

  (4شکل)

 
 یشیتکرار شونده و افزا اتیچرخه ح .3شکل 

 

 
 چابك ای یقیتطب اتیچرخه ح .4شکل 

 

های انواع چرخه حیات نیژگی (٤جدنل شماره)در 

 شده است.پرنژه بیان

                                                           
٤ Adaptive Or Agile 
١ Hybrid 

 

 پروژه اتیح چرخه مختلف انواع یها یژگیو. 1جدول 

 (نگارندگان)

 هایژگیو

نوع تحویل  هدف

 پرنژه

 رنیکرد الزامات هاتیفعال

یریههت  مههد

 هزینه 

تههههههههك 

 تحویله

برای  بههاركیهه

 .کل پرنژه

 متعین ثابت

 صهههحت ن

تی  درسهههه

 حلراه

تههههههههك 

 تحویله

 هاتیفعالتکرار 

که  مانی  تا ز

تبههه  یدرسهههه

 انجاك شوند.

 تکراری پویا

 یهالیتحو سرعت

مههکههرر ن 

 کوچك

برای  بههاركیهه

سیدن به حد  ر

افههههزایههههش 

  مثالًمشههخص 

ناحهههد  ٤٥٥

 .شودیمانجاك 

 افزایشی پویا

یت  رضهههها

مشههتری از 

طهههریهههق 

تههحههویههل 

مههکههرر ن 

دریههافههت 

بازخورد از 

 .ایشان

تههحههویههل 

مههکههرر ن 

 کوچك

 هاتیفعالتکرار 

که  مانی  تا ز

تبههه  یدرسهههه

 .انجاك شوند

 چابك پویا

 

 2متعین ترکیبی اتیچرخه ح: 

کل  یبرا اتینوع چرخه ح كیاز  استفاده

 یژگیتوان اجزاء ن ننیست بلکه می یپرنژه ضرنر

 یرا برا ١ن چابك ٣ی )برنامه محور(سنت یکردهایرن

در  د،کر بیترک گریکدیبه اهداف پرنژه، با  دنیرس

ترکی ی  اتیاز چرخه ح یانمونه (5)شکل 

 Kumar, G. and) "است شدهدادهنشان

Bhatia, P.K, 2013) 

٣ Predictive 

١ Agile 
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 نیمتع یبیترک اتیچرخه ح .5شکل 

 

 :مبانی نظریو  روش تيقیق -3

 دیاب یانجاك هر نوشته علم یکه برا نیا بهباتوجه

 ظورمنبهمناسب با موضوع استفاده کرد،  قیاز رنش تحق

 یفیمقاله، رنش توص نیمنسج  در ا یهاشالوده جادیا

از به نی ن،یبه کار گرفته شده است، بنابرا ینیی ت -

تحقیق ن مطالعه مورد درباره اینکه چگونه با تغییر 

با  توانیچالش عصر جدید م نرنیکرد نس ت به ای

ان نگارندگانتظارات کارفرمایان یا مشتریان همگاك شد، 

مدیریتی  یهارا بر آن داشت تا باهدف توصیف رنش

 نیها ن مقایسه دن رنیکرد سنتی ن جدید از ادیگر حوزه

   استفاده کند. یقیرنش تحق

 

 های اسکرام و مقایسه چهارچوب

 :کانبان

 :معرفی اسکرام 

توسط هیرنتاکا تا کوچی  ٤٧٨1این رنش در سال 

مشی جدید برای عنوان یك خطن ایکوجیرن نوناکا به

افزارهای تجاری که باید قابلیت سرعت در تولید نرك

پذیری را داشته باشند، عرضه گردید. تولید ن انعطاف

اس  اسکراك از یك نوع بازی در فوت ال راگ ی آمده 

 .(Kniberg, H, 2009) .(Wikipedia)"است

(Mateos-Garcia, J. and Sapsed, J, 2012). 
                                                           

٤ Incremental 

 (1)شکل 

اسکراك به حالت آمادگی بازیکنان دن تی  راگ ی 

 گذاری چابکیاین ناك د نشوبرای شرنع بازی گفته می

 "رساندرا مین سرعت جهندگی اتفاقات درنن آن 

(Schwaber, K. and Sutherland, J, 2013) 

برای مدیریت  ٤متدنلوژی افزایشی یك اسکراك

 چابكهای افزاری است ن از رده متدنلوژینرك یهاپرنژه

در ژاپن  بارنیانلشود. این متدنلوژی محسوب می

ن  Stahl طتوس ٤٧٧٤اختراع شد ن بعدها در سال 

Degrace  این  ٤٧٧٠توسعه داده شد. در سال

 Jeffن  Ken Schwober طمتدنلوژی توس

Stherland عنوان یك متدنلوژی رسمی برای تولید به

 .(Wikipedia) "شدهافزار بکار گرفتهنرك

(Kniberg, H, 2009). (Mateos-Garcia, J. 

and Sapsed, J, 2012) 

 
 یر راگبحالت اسکرام د .6شکل 

 : تعاریف در اسکرام 

 نجود دارد نقش ٣ ها :در اسکراكنقش: 

٤. Scrum Master در اسکراك نقشی بناك مدیر پرنژه :

)اسکراك  اسکراك مسئولآن  یجابهنجود ندارد ن 

 نظیفه هدایت تی  را بر عهده دارد. مستر(

های چابك : بیشتر نظایف در پرنژه ١گرنه توسعه .١

 ١های در اسکراك بین باشد ن تی بر عهده تی  می

١ Development Team 
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تی  باید دن خصوصیت اصلی  ن نفر هستند ٧تا 

 داشته باشد : 

 باشند. ٤ خودسازمانده ٤.١

 باشند. ١ای نظیفه فرا ١.١

 :٣ مالك محصول .٣

ه پرنژ کار ، عضو تی  پرنژه بوده ن درمالك محصول

ها تشکیل تی  سایر نقش نظایف د نمدانك دارمشارکت 

  ,Schwaber)"(٠)شکل .کندمشخص می ١اسکراك

K. and Sutherland, J, 2013) 

 
 نقش ها در اسکرام .7شکل 

 

 Iteration  یاSprint : 

هر پرنژه ازنظر زمانی به چندین تکرار تقسی   

صورت ترکی ی از بهها پرنژه شود. چرخه حیات اینمی

هر  طول مدت باشد.ن تط یقی می یابندهافزایش تکرار،

به تکرارها  باشد.هفته می ١الی  ١تکرار در اسکراك 

شود که معنی آن حالت دنندگان اسپرینت نیز گفته می

باشد. این ناك نیز شلیك شرنع مسابقه دن می ق ل از

 د ناشبچابکی در پرنژه می دربردارنده مفهوك چستی ن

 "نشانگر نجود محدندیت زمانی در این متد است

(Schwaber, K. and Sutherland, J, 2013) 

                                                           
٤ Self-organizing 
١ Cross-Functional 
٣ Product Owner 

 
 نتیحالت اسپر .8شکل 

 

 ( پرنداکت بکالگProduct Backlog): 

 یمشتر تماالزن ا هاخواسته نژهپر ایبتددر ا

در  کنند(می نبیا ها راخواسته صددر ١٥ ندحد )برخی

 آنریجمع Product Backlog كنا به کیرمد یك

بندی انلویت یمشتر دخو توسط هاخواسته ینا. شودمی

 .شوندمی

 نتیبك الگ اسپر (Sprint 

Backlogs): 

بر  یمشتر یهاخواسته ،سپرینتا هردر شرنع 

 یمشتر یبندتیانلون  تی  )سرعت( ٠ظرفیت اساس

 Sprint Backlog كبنا لیستین در  بنتخاا

 شود.آنری میجمع

 ( داستان کاربرUser Story): 

در  که هستند فرمارکا تماالزن ا یهاخواسته

نار،  نستادا صورتبهن  شدهگردآنری نژهپر هر ایبتدا

 .شودمی تعریف نلجد یا یفرد یكدر  اكلزا هر

 نتیپو یاستور (Story Point): 

 نریبهرهن  بتواند ظرفیت تی  ینکها برای

از  هریك به ،بسنجدرا  بررکاهای داستان یا هاخواسته

 Storyنزن  ینا به د کهکننمی یدهنزن هاخواسته ینا

Point ترینساده سساا برنزن  معموالً. گویندمی 

 هاخواسته سایر سختی نسب بهن  شودمی ظلحا ستهاخو

١ Scrum Team 
٠ Velocity  
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 .شودمی كنجاا یدهنزن ستهاخو ترینساده به نس ت

 نتیاسپر یزیربرنامه (Sprint 

Planning):  

های داستان نژهپر تی  ،سپرینتا هر ایبتددر ا

 بنتخاا لمحصو Backlog از را (User Story) بررکا

 توسط گرفتهصورتبندی انلویت سساا برن  دهنمو

 Sprint Backlog خلدا بهها را آن ،فرمارکا هنمایند

 ریزیبرنامه جلسه یندر ا ،سپرینتا هر ایبر منتقل

 .گیردمی رتصو

  جلسهScrum Daily Stand Up  : 

 دنر ه  تی  یعضاا قیقهد ٤٠ تمد به هر رنز

 سؤال ٣ رهبان در دهندمی جلسه تشکیل شوندمی جمع

 کنند :می صح ت یکدیگر با

 ؟شدهانجاك ق لدر رنز  کارهاییچه 

 د؟بشو كنجاا نزمرا قرار است کارهاییچه 

 ؟ستراه ا سر مشکالتین  نعامو چه 

 

 .گویندمی نیز سرپایی تجلسا ،تجلسا ینا به

 نتیاسپر ینیجلسه بازب (Sprint 

Review): 

 شدهتکمیل اردمو تی  ،سپرینتا هر كتماا نمادر ز

 یمشتر نظر سمع به جلسه ینا طیدر  مود صورتبهرا 

 ایبر حاصل یهاردخوزبااز  تا رساندمی نفعانیذ

در  هاردخوزبا ین. انمایند دهستفاا یبعد یهانتیاسپر

ProductBacklog  لکنتر ایبر راه كین  شدهث ت 

 Schwaber, K. and)" باشد.می اتتغییر

Sutherland, J, 2013) 
 

 نتیاسپر یبازنگر یجلسه (Sprint 

Retrospective): 

 Sprint جلسهاز  بعد سپرینتا هر كتماا نمادر ز

Review ،شکل تی  عضاا دخو بین یگرد جلسه یك 

آن  به که انجامدمی به طول ساعت ١ ندحد که گیردمی

 دعملکر دبه وآن  فهدن  شودمی گفته نهانگر زبا جلسه

 جلسه یندر ا. باشدمی یبعد یهانتیاسپردر  تی 

 : شودمی حمطر یرز سؤاالت

 د؟بو صحیح ما دعملکر اكکد .٤

 دارد؟ حصالا به زنیا ما دعملکر اكکد .١

 ؟ب خشی  دبه و هیندرا در آ دعملکر چگونه .٣
 

 
 اسکرام و کانبان .9شکل 
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روش انجام کار در اسکرام )جلسات و بك الگ ها  .11شکل 

 در هر تکرار(

 
 جلسات نییرول ها، مصنوعات، آ. 11شکل 

 
 تکرارجلسات و بك الگ ها در هر . 12شکل 

 

 1نکانبا معرفی: 

 ین. اباشدمی نکان ا چابك یمتدهااز  یگرد یکی

 ١(JITبه موقع ) دیتول ست یساز رنش  دهستفاا با متد

 توسعه یندافر ،باشندمی تویوتا خانهرکاهای رنش از که

 نکان ا یتابلو كبنا تابلویی طریقاز  یبصر صورتبهرا 

                                                           
٤ Kanban 
2 Just-In-Time 
3 Lean 
4 To Do 
٠ Development 

 .رساندمی به انجاك

 یفضاها یمتدهااز  که ٣بتفکر نااز  نکان ا ماهیت

 نشئت بان  آمدهدستبه ستا ایکارخانه تولیدن  ساخت

از  دهستفاا با گراارزش صورتبه ،بنا تفکراز  گرفتن

 دادننشانن  ضافیا ییندهاافر ناسطهبه فتالاز ا پرهیز

 1تست در حال، ٠توسعه، درحال١منتظر انجاك یندافر کل

 نماید.می عمل ٠ارائه در حالن 

 تابلو هایستون سیر طریقاز  نکان ادر  هارکا کل

 نستو. شوندمی تولیدن  لکنترن  یریگیپآن 

در  یاتوسعه درحال )مثالً  ریکا ضعیتن دهندهنشان

. ستا شدهتقسی  قسمت چندین به (… یان  تست حال

 به زینیان  کنندمی دهستفاا تابلو یك نهمااز  تی  کل

 .نیست تی  هر ایبر ییگرد یتابلو

 ظلحا یتیندمحد ٨كنجاا در حال یکارها ایبر

 هر ستون انعنو یباالدر  ادعدا طریقاز  که ستا هشد

 شود.میداده  ننشا

 یندر ا توسعه فرایندهای دننمو بهینه با همچنین

 قابلن  ترکوتاه چرخه نماز یا یت آ یك كنجاا نماز ،متد

 .شودمی تر بینیپیش

1 Test 
٠ Done 
٨ Work in progress 
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 . تابلو کابان13شکل 

 
، گام اول: تعادل نگردش کار بر اساس کانبا. 14شکل 

 حجم کار کسانی عیگام دوم: توز ،یورود زانیم

 
بودن در  یقیتطب ای یزیتجو زانیم سهیمقا. 15شکل 

کانبان و اسکرام  ژهیچابك بو تیریمختلف مد یمتدها

(Kniberg, H, 2009) 

 

 تفانتت های متد اسکراك ن کان ان )جدنل 

 (١شماره

 ,Kniberg, H) کانبان و اسکرام متد یها تفاوت. 2جدول 

2009) 

SCRUM VS KANBAN 
زمههان  یتههکههرارههها 1

خت ،بسهههتههه  یاریهها

تنههد   توانیمهسههه

هنههگ جزا  یهههاآ م

ارائه  ،یزیرطرح یبرا

فرا ه ود  ب  نههدین 

در ضهههمن  ،داشهههت

زمان  یجابه توانیم

بت محور  دادیرن ،ثا

 .بود

تکرارها با طول ثابت 

 .شده است زیتجو

مههتههعهههههد شههههدن  2

 .است یاریاخت

ی  کرار  كیههدر  ت ت

متعهد به انجاك مقدار 

از کههار  یخههاصههه

 .شودیم

از زمههان انههتههظههار  3

  اریههمههعهه عههنههوانبههه

  فههههرضشیههههپهههه

مه نا ن به ود  یزیربر

اسهههتفههاده  نههدیفرا

 .شودیم

 عنوانبهاز سهههرعت 

ع   فرضشیپ اریههم

مه نا ن به ود  یزیربر

اسهههتفههاده  نههدیفرا

 .شودیم

 یافهینظفرا  ها یت 4

ما  یاریاخت اسهههت ا

به تشهههک جاز   لیم

 زین یتخصص یها یت

 .هست

 یافهیفرا نظ یها یت

 .اندشده زیتجو

 یبرا یاندازه خاصههه 5

نشههههده  زیتجو ت یآ

 است

 نکهههیا یبرا هههات یآ

 كیبتوانند در قالب 

 انجاك شوند نتیاسپر

 د.نشکسته شو دیبا

ص 6 دانن  بههرننههمههودار  زیتجو ینمودار خا
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 شده است. زیتجو نشده است.

7 WIP صهههههورتبههه 

محدند شههده اسههت 

هر حههالههت  ءبههه ازا)

 .(یچرخه کار

WIP صههههورتبههه  

محدند   یرمسههتقیغ

هر  ءبه ازا)شده است 

 .(نتیاسپر

بهههرآنرد کهههردن  8

 .است یاریاخت

 زیبرآنرد کردن تجو

 .شده است

هر زمههان  توانیم 9

صورت  تیظرف کهیدر

را  یتمیاجازه بدهد آ

 .دیاضافه کن

 كیهبهه  دیهتوانینم

حال  نتیاسهههپر در 

را اضههافه  یتمیاجرا آ

 .دیکن

ظا یتابلو كی 11  فین

 نیممکن اسههههت ب

نفر  ایهه  یت نیچنههد

 .مشترك باشد

 الگبك كی تیمالک

 كی یبرا نتیاسههپر

 مشخص باشد.  یت

 زیتجو ینقشههه چیه 11

 .ستیشده ن

شههده  زینقش تجو ٣

مههالههك )اسهههههت 

 مسههئول ،محصههول

 (توسعه  یت ،اسکراك

کان ان  یتابلو كی 12

 .باشدیم داریپا

سکراك ماب یتابلو  نیا

 نههتیهههههر اسههههپههر

 .شودیم یبازنشان

 هههات یآ یبنههدرت ههه 13

 است. یاریاخت

ندرت ه   یهات یآ یب

شههده  زیتجو الگبك

 است.
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
٤ Waterfall 

 

 

 های متد اسکراك ن کان ان )جدنل شماره ش اهت

٣) (Kniberg, H, 2009) 

 شباهت های متد اسکرام و کانبان. 3جدول 

KANBAN & SCRUM 

 .هر دن ناب ن چابك هستند 1

 .کنندیمکششی استفاده  یبندزماناز  هر دن 2

 .کندیمرا محدند  WIPهر دن  3

 ندیفراجهت به ود  یسهههازشهههفافهر دن از  4

 .کنندیماستفاده 

 یافزارهانركن مدانك  عیانتقال سر یهر دن بر رن 5

 .تمرکز دارند ارائهقابل

 .دانبنا شده خودسازمانده یها یت هیهر دن بر پا 6

به  ازیدر هر دن ن 7 ها  کار که  کهاسهههت   یهات

 .کوچك شکسته شوند

ساس  صورتبهدر هر دن، طرح ارائه  8 مدانك بر ا

)سهههرعههت، زمههان انتظههار(  یتجرب یهههاداده

 .شودیم یسازنهیبه

 

 پژوهش یهاافتهی -4

 

 اردستاندا ییندهاافر مقایسه  PMBOKبا 

 متد چابك:

 ،شد نبیا نیز ق ل بخشدر  که همان گونه

 بهرا  فضایی شش  یشایردر ن PMBOK اردستاندا

 ینکها لیلد به لیکن ستداده ا صختصاا چابك مدیریت

بر دراز  نسالیادر طی  خود را ییندهاافر اردستاندا ینا

 ١رمحو برنامه یا متعین یا ٤ریبشاآ سنتی دیکررن اساس

 سقیااز  مقاله ینا دمقصو ،ستا دهنمو تعریف

 سنتی دیکررن با مرت ط ییندهاافر ،اردستاندا ییندهاافر

١ Predictive 
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 .باشدمی چابك دیکررن مقابلدر 

 استفاده مورد متد اینکه بهباتوجه همچنین

 ،باشدمی اكسکرا متد ،چابك یهادیکردر رن اردستاندا

 جهت ق ل هایبخشدر  که توضیحاتیاز  پس نتیجهدر

 بخش یندر ا ،شدداده  چابك دیکررن با بیشتر شناییآ

 دیکرن رن سنتی دیکررن با مرت ط ییندهاافر مقایسه به

 .ختداپر هی اخو اكسکرا متددر  چابك

ن  اردستاندا هجایگا شدنمشخص جهت ابتدا در

 با ،یکدیگر به نس ت نژهپر مدیریت سیست ن  ژیلونمتد

 .شودمی ختهداپر عموضو ینا به ٤1 شکل سیربر
 

 
 ات استاندارد از ریتاث سطوح كیتفک هرك .٤1شکل 

 پرنژه تیریمد ست یس

در  ،شودمی همشاهد ٤1 شکلدر  که طورهمان

 مدیریت اردستاندا نژه،پر مدیریت كهراز  سطح باالترین

ها رنش ن،کال لصوا ،کلی طخطو کهدارد  دجون نژهپر

 ت یینرا  نژهپر مدیریت زهحودر  دموجو هاتکنیكن 

 مدیریت هایمتدنلوژیدنك،  سطحدر  ما. انمایدمی

 ،هامتدنلوژی ینااز  فهد که نددار دجون نژهپر

از  منتخب یهاتکنیكها ن رنش ستِدر کارگیریبه

 نمازسا یا صنعتآن  ایبر (انل سطح) اردستاندا

 به نژهپر مدیریت ژیلونمتد که معنی ینا به. باشدمی

 ایبرن  تطالعاا نریفنا صنعتدر  مثالً که گویدمی ما

 شیرن چهاز  که ستا مناسب ،هزینهن  نماز تخمین

از  ایمجموعه با ژی،لونمتد یعنی. یی نما دهستفاا

 نژهپر دادنانجاكراه  ،شدهمشخصهای ن رنش یندهاافر

 .نمایدمی مشخصرا 

 مانند هااربزن ا هاسیست  نیز سطح ترینپاییندر 

 .قرار دارد یجرا افزارهاینرك

ن  سنتی یهادیکررن ،باال تتوضیحا بهباتوجه

 ییکسرن  تین ذا کلی هایتفانت ییکسردارای  چابك

 .باشندمی یندهاافر برخی به نس ت یكبهیك هایتفانت

در  دیکردو رو ینا کلی هایتفاوت جملهاز

 .ستا شدهبیان 4 رهشماجدول 
 

 

 (نگارندگان) چابك و یآبشار کردیرو یکل تفاوت. 4جدول 

 چابك آبشاری ردیف

 كی یمدل آبشهههار ٤

 افتهیسهههاختارمدل 

شما  ست که در آن  ا

کههه فههاز  یتهها زمههان

پا نیشهههیپ  انیبه 

بههاشههههد  دهیههنرسههه

فههاز  دیههتههوانههینههمهه

 .دیرا آغاز کن یدیجد

بك  تیریمد چا

منعطف  هیرنكی

اسههت که به شههما 

امههکههان را  نیهها

 هرطورتا  دهدیم

 پرنژه را دیلیکه ما

 .دییاجرا نما

مهههدل آبشهههههاری  ١

، یمتوال صهههورتبههه

ن خطی اجرا  یدرپیپ

 .شودیم

مههدل چههابههك 

مان که در  طوره

  ٤٠شهههههکهههل 

 شهههدهدادهنشهههان

 صههورتبهاسههت 

فزا کرار ن ا  شیت

 ارزش یتکامل ریس

را در  نهههیههبههههه

زمان ن  تیمحدند

  دیمایپیم نهیهز
Tomanek, 

M. and 

Juricek, J. 

2015 

شار یهاپرنژه ٣  یهههاپههرنژهدر به  یآب

استاندارد مدیریت
پروژه

PMBOKمانند

متدولوژی های مدیریت 
پروژه

مانند چابک،آبشاری و)
(ترکیبی

سیستم های مدیریت پروژه

...(،پریماوراوEMPمانند)
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معمول شهههامل  طور

شههده  فیالزامات تعر

ه پرنژ شههرفتیپ یبرا

س سا ستند ن ح  تیه

 اریسب ریینس ت به تغ

 باالست.

تظههار  ن چههابههك ا

که الزامات  رندیم

در طههول پههرنژه 

غ یت ننههد ن  ری ک

ندیبه ود    ین ت اب

 را راتییپرنژه تغ

 اریبا آغوش باز پذ

 هستند.

 یآبشار یهاپرنژهدر  ١

 دیههتوانینمشهههمهها 

مات قدا که در  یا را 

مراحههل ق ههل انجههاك 

 .دیده رییتغ دیاداده

 نیمدل چابك با ا

 راتیههیههنههوع تههغهه

انط ههاق  اریههبسههه

 .راستیپذ

 

 
 [5] یآبشار برابر در چابك ودیق با آهن مثلث. 17شکل 

 

 هزینهن  نماز محدندکردن با چابك نژهپر مدیریت

 یگیردیا اههمر به تکرارشوندهن  هیندافزا توسعه به

 تکیه ،ستا نریضر بهینهارزش تکامل  ایبر مستمر

رأس  سمت به سنتی هایپرنژه هنآ مثلثرن ازاین دارد.

 ,Owen, Robert, Koskela, Lauri) چرخد.میآن 

Henrich, Guilherme and Codinhoto, Ricardo 

 د،یکردن رن کلی هایتفانت سیربراز  پس ،(2006

 ییندهاافر برابررا در  ریبشاآ هایپرنژه ییندهاافر

 : نمایی می یكبهیك سیربر چابك

                                                           
٤ Work Break Down Structure 
١ User Story 

٣ Task 

 ودهميد زهحو : 

در  ریزیبرنامه ایبر ،آبشاری هایپرنژه در

 تکنیكن  اربزا ١١ با یندافر ١ نژه،پر ندهمحدخصوص 

 ریزیبرنامه ایبر ابتددر ا ترتیب به کهدارد  دجون

 دآنریگرن  اجستخرا تماالزا ،تهیه برنامه یك ندهمحد

 بیانیه تحت ندهمحد بعدن  شوندمیبندی ن انلویت

 سساابر  ٤رکا شکست رساختان درنهایت  ئهارا ندهمحد

ن  ستانیدا نباز با ١بررکا داستان صورتبه که تماالزا

 .شودمی تهیه ستا شدهنوشته دهسا

 یك به چابك هایپرنژهدر  یندهاافر ینا تمامی

ن  تماالزدر آن ا که یابدمی تقلیل گال بك تهیه یندافر

 گال بك كبنا ركمد كی تحت یمشتر یهاخواسته

 ساختار شکست کار به ش یه قعدرنا د کهشومی تهیه

(WBS)  بك شدهتجزیهن  ستا ریبشاآ هایپرنژهدر 

 ها (Backlog sprint) نتیبك الگ اسپر نیز ها گال

 Work)یکار یبسته ها به ش یه نوعیبه که باشندمی

Packages) بك . باشندمی ریبشاآ هایپرنژهدر  ها

 به زبان که ستا کالنی تماالزا شامل نتیالگ اسپر

 سساا برن  شدهنوشته گال بكدر  بررکا نستادا دهسا

 سپرینتا یا ارتکرن در  شدهتجزیه ٣ربه کا لویتان

 .شودمی دهستفاا

 نیز ندهمحد زهحو کنترلی ییندهاافر خصوص در

 دجون ندهمحد گذاریصحهن  ندهمحد لکنتر یندافردن 

 ١سپرینتا بینیزبا تجلسادر  یندافردن  ینا کهدارد 

از  شد اجرا یمود با فرمارکا هنمایندن  تی  توسط

در  د نگردمی كنجاا میانی تمحصوال یادستانردها 

 هنمایند توسط گال بكهای از آیت  هریك اصطالح

 رهبادن دندمرهای ن آیت  هشد تلقی ٠شدهانجاك فرمارکا

 .گردندبرمی ق لی ارتکر به

١ Sprint Review 
٠ Done 
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 بندی :زمان زهحو 

 ابزار ١٧ اههمر به یندافر 1 ریبشاآ هایپرنژه در

بندی زمان لکنتر( ن تهیه) ریزیبرنامه ایبر تکنیك ن

 دارد. دجون نژهپر

 شناسایی ،بندیزمان ریزیبرنامه ییندهاافر

 نماز تخمین ،هاتیفعال یبندتیانلو ،هافعالیت

 به ریبشاآ هایایپرنژهبندی در زمان تهیهن  هافعالیت

 :شودمی كنجاا یرز هنحو

 کلی ریزیبرنامه یك نژهپر اكسکرا هایپرنژهدر  

 محصول اندازچش  یا Product Vision از دهستفاا با

صورت ( Product Ownerمالك محصول )توسط 

گیرد که این ناك معادل ناك کل پرنژه در سطح یك می

 دبع به. باشدمی سنتیهای در پرنژه ساختار شکست کار

نقشه راه  سطح به تا شودمی تجزیه ركمد ینا آن از

محصول رسیده ن (، Product Roadmapمحصول )

تجزیه شود.  (Release Plan) زپلنیلیر بعد به سطح

 نتیاسپر به تعدادی موردنیاز زپلنیلیرحال هر 

((Sprint یا تکرار Iteration)) شود. تقسی  می

 ثابتی نماز ارتکر هرطور که ق الً نیز بیان شد  همان

 که لیست یك نژهپردارد. در ابتدای  هفته ١ لیا ١ بین

 توسطن  تهیه هست یمشتر تماالزن ا هاخواسته شامل

 ستا تی  عضو که فرمارکا هنمایند یا لمحصو مالك

در  هر تکرار ایبتددر ا آن از پس. شودمیبندی انلویت

 (Sprint Planning) نتیاسپر یزیررنامهبجلسه 

 Sprinkt Backlog یك ((Iteration تکرار هر ایبر

ن  ٤مشخصه ادیتعد شاملآن  دخو که شودمی تهیه

 ش یه که گرددمی رچندین کا شامل نیز هامشخصه

باشد. آبشاری می هایپرنژهدر  Activity یا فعالیت

 ی رادار تماالزا نکال سطح یك ابتددر ا ینکها بهباتوجه

. دنمو دهستفاا توانمی نیز ١نغلتا ریزیبرنامه تکنیكاز 

 زمانمدت تخمیندارد رنش  دجون ینجادر ا که اینکته

 .ستاهر کار 

                                                           
٤ Feature 
١ Rolling Wave Planning 

 
 پروژه اسکرام از کل به جزء كی هیتجز. 18شکل 

PMBOK 

 3رکا نماز تخمین: 

کار  هر نماز تخمین جهت مورداستفاده تکنیك

گیری رأی سپرینتا هر ریزیبرنامهاز جلسه  بخشی در

 .باشدمی ١نگشتا ٠ تا بسته مشت تکنیك با

زده  تخمین ساعت سساا بر کارها که ترتیب بدین

 نوشتهشده زده تخمین نماز رکان در مقابل  شودمی

 (Scrum Master) اكسکرامسئول  ،آن از بعد. شودمی

 سساا بر کار تخمینی دعدرا از  تی  حمایت انمیز

 رهشما با تی  یعضااز ا هریكن  خواهدمیرا  ساعت

 مشت ینجادر ا. کنندمی كعالرا ا دخو موافقت ننگشتاا

 نگشتا ٠ با زبا مشتن  فقتامواز  حد ترینپایین بسته

. باشدمی حمایتن  فقتامواز  حد باالترین نشانه

 ترپایین نگشتا ٣از  ءعضااز ا یك حمایتکه درصورتی

 فطراز  دخو ک  حمایت لیلد ئهارا جهت فرصتی ،باشد

 تارنال  ینا. شودمیداده  شخصآن  به اكسکرا مسئول

 .یابدمی مهادا عجماا به نسیدر

 

٣ Task 
١ Fist to Five 
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 نگشتا 5 تا بسته مشت تکنیك. 19شکل 

 هایپرنژهبندی در زمان لکنتر یندافر یجابه

 Burn-Down هایبناك نفمعر رتچا ١ ری،بشاآ

Chart   نBurn-Up Chart های زمان کهدارد  دجون

 یکارها برحسبرا  ارتکر هر ایبرشده زده تخمین

 .کندمی لکنتر ،هاارتکر به ماندهباقی

در  یبیشتر دهستفاا نمودارها یناز ا عنو لینان

 .ستا شدهدادهنشان (١٥ )شکلدر  کهدارد  اكسکرا

 
 Burn-chart نمودار. 21شکل 

 

 هزینه زهحو : 

 کهاین است  چابك مدیریتهای ازجمله نیژگی 

 "کندمی متمرکز مددرآ به هزینهرا از  دخو هنگا

(Hass, K , 2007). 

 یا مددرآ یشافزا نظیرارزش  سساا بر هامشخصه

 .(Hass, K, 2007) "اندشدهبندی انلویت زاربا سه 

 به که نظر یناز ا نژهپر تی  لکنتر صلیا ظیفهن

آنالیزنر  با نددازنپر حد از بیش حلراه كی توسعه

 نژهپر تی ن  (Hass, K, 7200) "باشدمی ٤نکارکسب

                                                           
٤ Business Analyst 
١ Scrum 

 .ندارند خالتید رموا یندر ا

 مدیریت توسط که ایحوزه سهاز  یکی همچنین

 "باشدمی هزینه زهحو ،ستا هنشد ختهداپرآن  به چابك

(Fistsilis,P, 2008). 
استاندارد  نهیحوزه هز یها ندیفرآ سهیمقا .5جدول 

PMBOK  با اسکرام(Fistsilis,P, 2008).

  

 تتباطاار زهحوو  نفعانیذ زهحو : 

 نقشی ٣فرمارکا هنمایند ،١اكسکرا هایپرنژه در

دارد ن  ریبشاآ هایپرنژهدر  حامی یاپشتی ان  به ش یه

 تررچا مالك حامی ،سنتی هایپرنژهدر  که همان گونه

 فرمارکا هنمایند نیز هاپرنژه یندر ا ،ستا نژهپر رمنشو یا

 بك ،توسعه تی  کمك بهان . باشدمی گال بك مالك

 یگراز د. کندمیبندی ن انلویت دهمارا آ لمحصو گال

 کامالً یدان د کهاین است  فرمارکا هنمایند تخصوصیا

 بین مشترکی نبادارد ن ز نکارکسب یم نابر  دیقتصاا

 سطنا حلقه دیگرع ارتبه یا تی  با فرمارکا یا یمشتر

 .باشدمی نفعانیذن  تی  بین

 شدهتعریف اكسکردر ا نقش ٣ تنها اینکه بهباتوجه

با را داده ن  ١اكسکرا تی  تشکیل نقش سه ینا كتمان 

 لحظهدر  ردخوزبا خذا ،کنندمی ریهمکا یکدیگر

 .باشدمی

 ینفعیذ یکثراحد کترمشا بهباتوجه ینجادر ا

 هایپرنژهپشتی ان را در  نقش )کهنل محص مالك كبنا

 یعضااز ا یعضو نفعیذ ینا که کند(می یفاا ریبشاآ

  شامل نفعانیذ زهحو ییندهاافر ،باشدمی تی 

 ،نفعانیذ کترمشا ریزیبرنامه ،نفعانیذ شناسایی

 کترمشا پایشن  لکنتر ،نفعانیذ کترمشا مدیریت

آن این  لیل. ددهدمی سترا از د دخو معنی ،نفعانیذ

 تمامی همشاهدن  تی در  نفعیذ حضور فعال با کهاست 

محصول  مالك به نفعانیذ با مرت ط اردمو همه تتفاقاا

٣ Product Owner 

١ Scrum Team 
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 .قرار دارد قایعن جریاندر  نیزان  دخو که محدندشده

از  ردخوزبا گرفتنن  تطالعاا لنتقاا د،یکررن با این

 ترتیببدین  ن افتدمی قتفاا لحظهدر  نژهپر نفعیذ

 ت،ت اطاار ریزیبرنامه شامل تت اطاار زهحو ییندهاافر

ه ن هررنزدر  تت اطاار پایش ت،ت اطاار مدیریت

 تت اطاار زهحو یفرتعان  افتدمی قتفاا رکادخو صورتبه

 .دبو هدانخو ریبشاآ هایپرنژه بمانند

  منابعدر حوزه: 

 ایفرا نظیفهن  خودسازمانده تی  ءعضاا 

ن  کترمشا یفضا رکا یفضان  هستند

در  رحضو لیلد همین به. باشدمی ریهمکا

 سمت بهرا  تی  عضاا دیکررن ،فضا ینا

 تی  عضاا یکثراحد کترمشان  ریهمکا

 ریزیبرنامه ییندهاافررن . ازایندبر هداخو

 یندافرن  تی  توسعه یندافرن  منابع مدیریت

 مراتببه سهولت با تی  لکنترن  مدیریت

 غبلو به نظرن  شد هداخو سازیپیاده یباالتر

 دخو دبررکا هاتکنیكن  اربزاز ا ریبسیا میتی

 داد. هنداخو ستاز د فضا ینرا در ا

 یجابهن  اردند دجون مدیر پرنژه كبنا نقشی 

 ییفاا Scrum Master مسئول اسکراك آن

 تی  یعضااز ا نیزان  دخو که کندمی نقش

 تتجربیادارای  که ستا دیفرن ان  ستا

 رفتان ر تحک  یجابه. باشدمی تی  یه رر

 ه  کارانهن  نگیزشیا رفتار کنترلین  ریستود

 دارد. دجودر اینجا ن

 ن  متخصص ادفرا کارگیریبه نكلز بهباتوجه

 یندر ا منابع بجذ یندافر ،ایحرفهازنظر  بالغ

 نظر بهرا دارد ن  نیاچنددن حساسیت هاپرنژه

 اردستانددر ا دهنام ر یهاتکنیكابزار  رسدمی

 با لیکن. نددار تریپررنگ دبررکا ینجادر ا

ن  هارکا مشابهت لیلد به یندافر ینا كنجاا

                                                           
٤ Retrospective 

 سازیپیاده سطح ار،تکر هر یهامشخصه

 پایین ربسیا فعالیت هر منابع تخمین یندافر

 .دبو هداخو

  کیفیتدر حوزه: 

 کهاین است  ،چابك مدیریت هایفلسفهاز  یکی 

  نژهپر لطودر  تی  یعضاا كتما توسط کیفیت مدیریت

در  دیکررن ینا که دشو لکنترن  اجرا ،ریزیبرنامه

 یا ریبشاآ هایپرنژه. در اردند دجوآبشاری ن هایپرنژه

 که ستا ییامجز تی از  متشکل کیفیت لکنتر ،سنتی

 شدهنییتعشیازپ برنامه بان  صخاهای در زمان

 به انجاكرا  کیفی مدیریتن  کیفی لکنتر فرایندهای

 یا نژهپراز  بخشی ستا ممکن ها یت ین. ارسانندمی

 .باشند نژهپراز  رجخا

 رکا که میانی لمحصو تست اك،سکرا هایپرنژه در

 ،باشدمی ریبشاآ هایپرنژهدر  کیفیت لکنتر یندافر

 تط یقن  باشدمی نژهپر تی  رنزههر رکااز  بخشی

 لطوشده در تماك انجاك رکان  یمشتر یهاخواسته

 .گرددمی كنجاا نژهپر تحیا چرخه

ازجمله  که یندهاافر کار به ود اكسکردر ا همچنین

 سنتی هایپرنژهدر  کیفیت مدیریت یندافر ظایفن

 ارتکر هر نپایادر  که ٤باز نگرانه جلسهدر  باشدمی

 .گرددمی كنجاا ،شودمی تشکیل

 یسك:در حوزه ر 

 رکا کل اك،سکرا هایپرنژهدر  ینکها بهباتوجه 

 اكسکرا تی  یابدمی تکامل یشیافزن ا اریتکر صورتبه

 ریبسیان  ستا تعاملدر  فرمارکا با تنگاتنگ صورتبه

 ،هستند مشابه ارتکر هر در ریکا ییندهاافراز 

 مطابق حالبااین. یابدمی کاهش نژهپرهای ریسك

 Coyle, S. and) توسطشده انجاك سیربر

Conboy, K, 2009) از  دهستفادر ا کمی تتحقیقا

 دجون اكسکرن ا چابكهای رنش در یسكر مدیریت

 ایبر شتالدر  چابكرنش  طورکلیبه ،نجودباایندارد. 
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های رنش به نس ت نژهپر لتحو به نبخشید دبه و

 نفصلحل چابكهای . در رنشهستند دموجو سنتی

 شخز مانند نژهپر به طمربو شدهشناختههای ریسك

 یطاشردر  رمکر تغییر به کنشنا ،جهدبو یشافزا ند،محد

ن  تیذا مرا یك مانیز بچورچها نیانگرن  نکارکسب

 .Velayti, M. and rasouli, J)"ستا بدیهی

1395)  ،  (Coyle, S. and Conboy, K, 2009) 

ن  الدینسید جالل ،توسط رسولی همچنین

 هاییافته که ستذکرشده ا (٤٣٧٠) ،الیتین مرتضی

 ینا کنندهبیان اكسکردر ا یسكر ردمودر  هامصاح ه

 كنجاا تا صفر ضعیف ربسیا حددر  یندافر ینا که ستا

در  کنندگانشرکتاز  سؤاالت همچنین. شودمی

 هایسازماندر  که دهدمی ننشا متمرکز نهگر مصاح ه

 تولید متد عنوانبهرا  اكسکرا که ننگلستاا یباال سطح

 یسكر مدیریت عنوانبه یچیز. اندکرده بنتخاا افزارنرك

 ءجزرا  تمشکالن  مسائل با ییرنیارن لین شودنمی كنجاا

 نظردر  اكسکرا نهرنزا تجلسان  نهرنزا هایبرنامه

 چابك هایتی  کثرا که جستنتاا یندرنتیجه ا. گیرندمی

 یندافر یك عنوانبه یسكر مدیریت ردمودر  کمی نشدا

 كعد لیلن د کندمی تث ارا ا نددار نژهپر توسعهدر طول 

 هایمزیتن  یدافو با شناییآ كعد نیزآن  کارگیریبه

 ,Velayti)  "باشدمی هاپرنژه لخالدر  یسكر مدیریت

M. and rasouli, J, 1395)  
 به نس ت 1 رهشمادر جدنل  Fitsilis همچنین 

 اكسکرا با اردستاندا یسكر مدیریت ییندهاافر مقایسه

 .است دهنمو اكقدا
استاندارد  سكیحوزه ر یها ندیفرآ سهیمقا. 6جدول 

PMBOK  با اسکرام(Fistsilis,P, 2008). 

 

                                                           
٤ Lessons Learned 

 تکاارتدو  تأمین زهحو : 

 چند اك،سکرا هایپرنژهن ذات  ماهیت بهباتوجه

 صورتبهها آن به چابكدر رنیکردهای  که نشیدا زهحو

 :باشندمی یرز قراربه ستا هنشد ختهداپر کامل

 ,Fistsilis,P)یسك ر زهحو -٤

2008) 
 ,Fistsilis,P) هزینه زهحو -١

2008) 
[ 8] تکاارتدن  تأمین زهحو -٣

(Fistsilis,P, 2008) 
و تدارکات  نیحوزه تأم یها ندیفرآ سهیمقا. 7جدول 

 .(Fistsilis,P, 2008)با اسکرام  PMBOKاستاندارد 

 
 چگیریکپا زهحو: 

 سیدگیر ،یمیت رکا یباال هایشاخص بهباتوجه 

 هنگا شتنن دا نفعیذ یباال کترمشا ات،تغییر به سریع

 ،مستمر صورتبهن  ه در کنار  جزءنگرن نگاه  نگرکل

در  چگیریکپا مدیریت نژهپر تحیا چرخه لطودر 

 .گرددمی كنجاا باالیی جهدر با اكسکرا هایپرنژه

  هاپرنژه یندر ا ریبشاآ هایپرنژه با مقایسهدر  

ن  کههش بهها نژهپر مدیریت برنامه تهیه ییندهاافر

 یندافر ماا شهههودنمی كنجادارد، ا که نیانافر هایقوس

  نشدا مدیریت یندافرن  نژهپر رموا مدیریتن  یتاهد

آموخته  یهادرس مه  ربسیا جینخردر آن  که نژهپر

 . ستا ارتکر حههال در دائههمههاً ،دارد دجون  ٤ شههههده

  ایجرن ا نژهپر رموا پایشن  لکنتر یندافر همچنین

ن  تتشریفا شتندا ننبد اتتغییر لکنتر چهریکپا

در  انكمد به صههور ریبشاآ هاپرنژه هایمسههتندسههازی

 سرپایی تجلساآن در  متانمد که ستا كنجاا حال

 ارتکر هر نپایادر  مقطعی صههورتبه همچنینن  نهرنزا

نه تجلسادر   هایپرنژه در. گرددمی كنجاا باز نگرا
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شاری  ستمی یتغییر هر ایبرآب  مشخصی سیکلی بای

 اتتغییر چهریکپا ییاجرا ندیفرا تأیید به نهایتدر که

  مدیریت سیست از  دهستفاا با سپسن  دشو هساندر

 ددگر طی د،شو هساندر نفعانیذ عطالا به یبند کرهیپ

  اقمصد ،شدهترکیب سیکل ینا ننشد غنادر صورت ا ن

  اكسکرا دیکرکه رن. درحالیگیردمی ارقر ندهمحد شخز

  یتغییر هرگونه ایپذیرن  داندمی دخو رکارا ذات  تغییر

 .کندمی دهستفاا رکا مستمر دبه و جهتن از آن در  دهبو

 ننبد نیز تکرارها یا نژهپر كتماا یندافر

 با ارتکر هر نپایاآن در  صخا تتشریفا درنظرگرفتن

ادناری  صورتبه ،فرمارکا هنمایند به میانی لمحصو ئهارا

 گردد.می كنجاا
 استاندارد یکپارچگیحوزه  یندهایفرآ سهیمقا  .8جدول 

PMBOK  با اسکرام (Fistsilis,P, 2008)  

 
 

 
حوزه  كیاستاندارد به تفک یها ندیتعداد فرآ. 9جدول 

 ها ندیو گروه فرآ یدانش یها

 
 

 گیری و پیشنهادنتیجه -5

انداز کاربرد مدیریت پرنژه چابك در صنعت چش 

 :یریگجهینتساختمان 

 كمفهو ،شد نبیا نیز ترشیپ که همان گونه

 یهادیکراز رن جدید شکلی خیرا ههدر د چابك مدیریت

 یندر ا. ستا دهنمو ضافها نشدا ینا بهرا  نژهپر مدیریت

 رکا کسب مختلف یفضاهاکرد در یرن نیا ها ازسال

، توسعهن  تحقیق یهاپرنژه، افزارینرك یهاپرنژه مانند

 لستق اا باها آن نظیرن  تطالعاا نریفنا یهاپرنژه

 .گرددیم دهستفاا یامالحظهقابل

 طوالنیزمان ه ب توجه با ن،ساختما صنعت در

ن  سرمایه ابخو نظیر اردیمون  نساختما یهاپرنژه

 کشش ،قابتیر زاربا تمالحظان  سرمایه گشتزبادنره 

 تولید سمت به ساختمانیکنندگان ن مصرف انصنعتگر

 رننی. ازاباشدیم نهایی لمحصو به نسیدن ر سریع

 سمت به ساخت سنتی حالتاز  یسازساختمان نزهمرا

ن  ستا در حرکت ساختهشیپ یهاساختمان تولید

 هیندآ یهادر دهه حرکت ینا سرعت شودیم ینیبشیپ

  اردستاند. بامطالعه ایابد یشافزا چشمگیرصورت به

PMBOK در  که داریمعنا نتتفان  شش  یشایرن

 پنج  یشایرن به نس ت نفعانیذ زهحو دننمو ضافها

 بخشاختصاص  همچنینن  ستا پیوسته عقون بهآن 

 ینا به ،چابك نژهپر تمدیر كمفهو به یاجداگانه

 .شد هی اخو تركینزد ینیبشیپ

 نظر به  داردیم نبیا کاندینهوتو حاضر در حال

 موفقیت به ستیابید ایبر یتوجهقابل پتانسیل رسدیم

 یطراحشیپن  حیاطر مرحلهدر  چابك نژهپر مدیریت

 ,Owen, Robert, Koskela) "دارد دجون نساختما

Lauri, Henrich, Guilherme and Codinhoto, 

Ricardo, 2006) 
ن  اتتغییر ینا با كهمگا رسدیم نظر به ینابنابر

رنز در  تماالزا باآن  مفاهی  قنط ان ا یجیرتد غبلو

 مدیریت نشن دا نژهپر انمدیر ،چندان دنرنه یاندهیآ

را در  چابك نژهپر مدیریت جدید دیکررن نژه،پر



 

 PMBOKچابك و تغییرات نسبت به فرایندهای استاندارد  یهامدیریت پروژه ی،صرف و پور یمرتض 

 .دنمو هنداخودرك  ساختمانی یهاپرنژه

 یهادر بخش گرفتهصورت یهایبررس •

 :که ستآن ا نشانگر ،تحقیق ینا مختلف

ن  یمشتر کترمشا یشافزا با چابك مدیریت •

 یسازکوچك همچنینن  یمیت هنگیزن ا تحدن دیجاا

 متخصص عضاا به راتختیاا اریگذنا اههمر به لمحصو

آن  ییندهاافرن  سنتی یهاپرنژه نشدا یهاحوزه، تی 

 تغییراز   ،یریپذانعطاف بان  دهنمو تقلیلن  تجمیعرا 

رنی  بدین. دینمایم دهستفاا دبه و فرصت یكعنوان به

اثرگذار  رکا كنجاا ایبر ،چابكن  كچاال یفضا دیجاا با

 .  ستا دهنمو دیجاا کشش راکان 

 غلبا حاضر در حال مدیریت عنو ینا هرچند •

 دیبررکا ایبرن  رندیم ربکاافزاری نرك یها یدر فضا

ن  هزینه مانندها حوزه برخیدر  ،یگرد عیدر صنا نشد

دارد  سیدگیر به زنیا زهنون تدارکات  تأمینن  یسكر

 ینا یجیرتد تکامل باعث ،یفنّانر پیشرفت سرعت لیکن

 نشدا زهحودر  فعالین  ؛ لذاشد هداخو نیز دیکررن

 با نشد كهمگامنظور به ستیبایم نژهپر مدیریت

 تمطالعا كنجاا بارا  دخو نشدا ن،پیشر اتتغییر سرعت

 .نمایند تقویت چابك نژهپر مدیریت نهیدر زم

 تحیا چرخه که نکته ینا درنظرگرفتن با •

 هشوندارتکرن  تط یقی تکاملصورت به چابك مدیریت

 ط یعت یهاچرخه مفاهی  با چرخه نین ا باشدیم

عنوان به گرددیم توصیه ،ستا ش اهتن   یکیدنزدارای 

 لمحصو تحیا چرخه دننمو یكدنز یاآ" که ضفر یك

 لمحصو تولید یندافر دبه و س ب ط یعت یهاچرخه به

.دپذیر رتصو مطالعاتین  تتحقیقا "شود؟یم
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