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تازه واردها  نیاروبرو هستند. خود  یسنت ریو غ دیجد یرقبا دیشد یبا فشارها یبزرگ خدمات مال یهااز شرکت یاریبس

 یکنند که به سختیرشد م یکنند و سپس با سرعتیم ییرا شناساها موفقیت، کنندیم یاندازو راه جادیرا ا ینوآور نیچند

 .بزرگ هستند یبا نهادها سهیقابل مقا

 

 

 

 یچابک در موسسات مالگذاری رویکرد اسیمق

 بهبود بخشدرا  تیفی، ککند عیبازار را تسرعرضه محصول به تواند سرعت یرا به اثبات رسانده و مخود  یهایستگیشا یچابک

 یرا برا یمختلف یهاویکردرمتنوع چابک  هایروشدهد.  شیرا افزا یریپذ، انعطافهایدگیچیها و پنهیو ضمن کاهش هز

 . ددارن یمشترک یهایژگی، اما وبرندیبه کار م یسازادهیپ
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 :پردازیمزیر می حثاببه ممقاله ما  نیر اد

 دیجد یهابه چالش ییپاسخگو یچابک برا یکردهایرو 

  چابک یریپذاسیمق یدیکلنکات 

 اجراو  حاکمیت 

 سازگار یچابک 

 

 چابک گذاریمقیاس یدهایکل

 :مهم است اریبس ری، موارد زسازمان بزرگ کی یازهاین چابک بندیاسیمق یبرا

 یطوالن یهاا افقپروژه ب نیبزرگ اغلب شامل چند یهادر سازمان نوآوری راه چند ساله: یهااز نقشهاستفاده  . 1

ابقت داشته باشد و مدت مط ینقشه راه طوالن کیبا  دیبا یهاینوآوری نیچن یچابک برا سازی رویکردپیادهمدت است. 

 .را حفظ کند یچابک یاصول اساس

تفاوت تحت م یعملکردهابا  یمختلف یهامی، تبزرگ یهااسیدر مقسازی پیاده :یتیحاکم یساختارها تیتقو . 2

 کند.را درگیر می مختلف هایمدیریت

 این دارد. گرید میتوسط تکامل شده  یه اجزاب ازین ،کاری ادامه برای میت کی: غالباً یمیت نیب یهایوابستگ صالحا .3

 .کندیم بجایرا ا ندهیآ یتکرارها یزیرهنگام برنامه شتریب یبه هماهنگ ازی، نیمیت نیب یهایوابستگ نیچن

کار )نمودار  1برن داون ینمودارها قیتوان از طریرا م شرفتی، پیچابک سنترویکرد در  :یابیگزارش و رد قیتلف .4

 بیترک دیبا میت برن داون، نرخ بزرگ اسیمق چابکرویکرد کرد. در  یابیچابک رد یاز ابزارها گرید یهاگزارش ای مانده(باقی

 .را گزارش کند یکل شرفتیتا پ ردیسطح پروژه قرار گ یهاشود و در برنامه

 ریسا نیمچنو ه هااسپرینتدر  یو واحد یعملکرد شیبه آزما ی: چابک سنتنهایی تیفیاز ک نانیاطم شیافزا .5

 یز انتشار کد براقبل ا ،کد یسازکپارچهی یدر چگونگ تی، محدودچابک اسیاست. در مق یمتک تیفیکنترل ک یندهایفرا

 .کندیم جادیرا ا (E2E) پایانبه  انیپا یاختصاص شیبه آزما ازی، ن دیتول

 .سازگار باشد زیچابک نیکرد روبا  دی، اما سازمان بابزرگتر سازگار کرد یخدمات مال یهاتوان با سازمانیعناصر چابک را م

                                                
1 burn-down charts 



 

 

کار  یمشکالت کامالً مشخص یرو یشده است که در مدت کوتاه یطراح کوچک یهامیت یبرا یسنت چابکرویکرد 

، به کنندیکار م دهیچیمحصوالت پ یچند ساله رو یهاافق که در میا تهده با ییهاپروژه یچابک برابندی اسیکنند. مقیم

 .آوردیرا به وجود م ییهاوضوح چالش

 

 اجراو  حاکمیت

مطلوب  ی، توافق گسترده در مورد تجارت و ارزش تجارتوابع نیدر ب ییاجرا یمال تیحما یموثر خواستار هماهنگ تیحاکم

و جو مناسب پروژه را پرورش  یابی، ردپروژه داده محور تیریچابک است. تعهد به مد یهاتیبالقوه و محدود یایمزا دییو تأ

 نی، صراحت و تعاون را در ب، و صداقتدیاست و نه عقا قیبه حقا یکند که متکیم یبانیپشت یتاکمیتعهد از ح نیدهد. ایم

 .دهدیمختلف ارتقا م یهامیت

 :است ریز یهاتیشامل فعال ،اسیدر مق یچابک یبرا تیحاکم یاستراتژ

 ساختار برنامه چابک 

 بک الگ ی ریزی شدهبرنامه تیریمد 

 هاو داشبورد کیستماتیگزارش س 

 کپارچهی تیفیک تیریمد 

 یازمانس یستیهمز 

 آستانهدارند.  اجیو مستندات احت شی، آزمادر یک پروژه لیتحواقالم قابل در مورد  نانهیبها به انتظارات واقعمی، تنیهمچن

 اقتباسو  یشیاآزم یها، پروژهیگری، مربراهنمایی، حال، آموزش نیشود. با ایحاصل نم یعیبه طور طب چابک تکرار تیماه

 .کمک کند تحمل نیها در توسعه اتواند به سازمانیم یجیتدر ای یبیترک

 :است ریز یهاتیشامل فعال معروف ییاجرا تدابیر

 اسکرام پیشرفته یهانقش 

 کسب و کار ندیفرآ ییهمسو 

 توسعه و انتشار تیریمد 

 



 

 

 .دارد یبستگ حیصحی یاجرا تدابیرموثر و  تیحاکم یموفق چابک عمدتاً به استراتژ یگذاراسیمق

 

 چابکپذیرش رویکرد 

 .بزرگتر چابک باشد یهاکمک کند که در انجام پروژه تواند به سازمانیم ریز یبه مالحظات عمل پرداختن

 :و تعامل باال با کاربر  پرفشار ی، جدول زمانداریناپا یازهایبا ن ییهادر پروژهبالقوه چابک  یایزام انتخاب پروژه

 یهاو برنامه یکیو تجارت الکترون سیسلف سرو یها، پورتالیتجار یهااپلیکیشنمشهود خواهد بود.  ، کامالًیینها

خارج از  یهاپروژه یممکن است برا یبیترک کردیرو کی، نیهستند. عالوه بر ا یخوب یهادیکاندمشابه تحت وب 

 .باشد دی، مفچابک داشته باشند رشیدر پذ یتریجیتدر کردیخواهند رویکه م ییهادر سازمان ایمشخصات  نیا

  یو در موارد ریتحت تأث کسب و کارهایمشارکت  شیافزا ازمندیچابک ن یهاروش :و کار کسبمشارکت در 

کسب  ازیو نوع مشارکت مورد ن ی، مناسب تر است که درک متقابل از فراواننیهستند. بنابرااختصاصی  یمنابع تجار

 شود. ، ایجادبازخورد هاالت و ارائه سؤ، پاسخ بشرفتیپ ی، بررسازهاین نییتع یو کار برا

 تواند با یاست که م تلفیقو گزارش  قیدق یوالً مستلزم استثنامعم یو انطباق یالزامات نظارت :یالزامات نظارت

گزارشات  یدر کار هر تکرار و سپس حسابرس یالزامات نظارتتعبیه توان با یکار را م نی. اابدیچابک توسعه  یهاروش

توسعه مورد  میت توسط هایژگیبه عنوان و یبه سادگ دیبا یشگزارو ینظارت زامات، الگریانجام داد. به عبارت دتست 

 .دگردنبرطرف  طبق آنو بر  رندیقرار گ یبررس

 را درک کنند یشغل یازهایدارد که بتوانند ن ازین یاو چند کاره یچابک به افراد مشارکت میت کی :یمنابع انسان ،

، دیچابک با یهامیکنند. ت شیو آزما توسعه دهندرا  هاکنند و کد یها را طراحیژگی، ول داشته باشندتعام یبا مشتر

 میت یرا با اعضا تازه کارها قرار دهند و توسعه دهندگان نقش نیدهندگان باتجربه را در ادر صورت امکان، توسعه

 .ارشد جفت کنند

 پروژه ممکن است در  رانیندارند و مد یچابک آگاه یهاارشد احتماالً از روش رانیمد ارشد: ریمد اتتعهد

 یرقبا دیتوانند با درک تهدیپروژه م رانیو مد رانی، مدحال نیاومت کنند. با امقابل از دست دادن آشکار قدرت مق

 .رندیقرار گ ریتأثتحت  شتریبها آنزود هنگام  یهایروزیپ دنیو د رکیز
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