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بسیارموضوعیتاخیردهه هایدرپروژهمدیریت
پیشرفت هایبرایابزاریعنوانبهواستیافته

.شده استشناختهبشری

وپروژه هامتعددباهوشافرادماپیرامونیدنیایدر
اساختمان هدرآننتایجکهمی کنند،مدیریتراطرح ها

فناوریگستردهشبکه هایراه ها،وسایل نقلیه،
مشاهدهآنهامانندوزیرساخت هانرم افزار،اطالعات،
مدیریتخوبیبهپروژه هااستممکنچندهر)می شود

.(باشندنشده

بسیاریمواردیصنعتیانقالبزمانازاین حالبا
کارگرینیرویجایبهکارخانه هادر.یافته اندتغییر
کارازمراتببهکهمی شود،استفادهربات هاازمطیع
.دارندبیشتریبهره وریانسانینیرویدست

،هوشمندموبایل هایاجتماعی،شبکه هایکامپیوترها،
ومصنوعیهوشبالک چین،ماشین،یادگیریاینترنت،

بهومی دهندشکلراروز هااینغالبجریانآنهامانند
جهانی،کارنیروهایوکاالهاخدمات،بازارآنهاموازات

واستدادهتغییرراآنهاکاروکسبوشرکت هارفتار
پیچیده تربسیارجهانمیالدی۱۹۵۰دههبامقایسهدر

.شده است

مقدمه
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فرآیندهایبهره وریجدید،انگاره هایوپارادایمدر
این.استکردهپیداتنزلنیزقدیمیمدیریتی

به واسطهرادالرمیلیاردهاخال،یکهمانندناهماهنگی ها
بلعیدهفرصت هادادندستازیاپروژه هادرشکست

بهراماآنپیامدناامیدی هایودشواری هااین.است
دادهسوقکارآمدتروجدیدترروش هایخلقسوی
ابتواموپیچیدهمحیطدربتوانکهگونه ایبه.است
.کردپیداسازگاریبهترامروزقطعیتعدم

تحتآنهاازکهرویکردهاییوروش هااخیرسال2۰در
توسعهمدیریتبرمی شود،یادچابکروش هایعنوان

هکداشته اند،تسلطاطالعاتفناوریفضایونرم افزار
.هستندآنازنمونه هاییXPواسکرام

درکتابیانتشارآنودادرخمهمیاتفاق2۰۱۰سالدر
شناختهآبیکتابعنوانتحتکهبودکانبانمورد

دانستقویجنبشیتولدمی توانرارخداداین.می شود
(می شناسیمکهآن گونه)کانبانروشتوسعهبهکه

.گردیدمنجر

اطالعاتفناوریصنعتدردههیکازکم تردرروشاین
کهمی دهدنشانبررسییک.شدپذیرفتهنرم افزارو

استفادهکانبانازاسکرامتیم هایدرصد۶۰حدود
لساچندتاکهاستمهمجهتآنازنتیجهاینومی کنند

ومی شداستفادهتغییربدونوخالصقالبیدرپیش
.نداشتجایگزینیگزینههیچ

درسازمان هاوتیم هاجهت گیریمهمدالیلازیکی
نآقواعدواصولوکانبانفلسفهکانبان،به کارگیری

.است
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پیشینه
رببیشترمی شود،ارایهاینجادرکهکانبانازرویکردی

Davidتوسطاستکتابیازگرفته J Anderson
:Kanban»نامبامیالدی2۰۱۰سالدروشدهنوشته

Successful Evolutionary Change for Your
Technology Business»محرک.شده استمنتشر

خدماتبهبودومدیریتبرایراهییافتنروشاینخلق
انسان مدارانهتغییررویکردباکاروکسبحرفه ای

.بوده است
نابتولیددربایدرارویکرداینریشهحالعیندر

نابمی توانراکانبانمختلفمنظرهایاز.کردجستجو
:برشمرد

کارجریانبرتمرکز•

جریاندرکارکردنمحدود•

کششیسیستمایجاد•

تمدیریبه جایسیستم،کلبهینه سازیبرتمرکز•
افرادتک تکعملکرد

دادهبرمبتنیتصمیم گیری•

تکاملیرویکردبامستمربهبود•

(  تامورد استفاده در تویو)کانبان بر پایه سیستم تولید ناب 
خته ت»کانبان واژه ، واژه ای ژاپنی و به معنای . توسعه یافته است

ن جریا»سیستم کانبان به نوعی بر فرآیندهای . است« اعالنات
. متمرکز است و نوعی پیاده سازی رویکرد ناب است« ارزش
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چیستی کانبان
راکارهامی توانکانبانکمکبه»تعریفساده تریندر

تمامیمدیریتبرایاستروشیکانبان.کردمدیریت
برمبتنیکارهایجملهازخدمات،وحرفه ایکارگونه های

یکازاستفادهمعنایبهکانبانروشازاستفاده.«دانش
برتمرکزوخدماتارایهوبرنامه ریزیدرکل نگررویکرد

.استمشتریمنظرازبهبود

رتصویبهکارهاحرکتچگونگیوجریانکانبانکمکبه
بکسموثرمدیریتدربهبودمی تواندکهمی شود،کشیده

مدیریتوشناختجملهازمختلف،منظرهایازکارو
.باشدداشتهپیدررامشتریبهخدماتارایهدرریسک

بودخواهیدقادرکارتانوکسبوشماکانبانکمکبه
یرتغیبهزمان،طولدربیشترانطباقظرفیتایجادضمن

یسریع تروبهترواکنشمشتریانانتظارهایونیازهادر
.دهیدنشان

ودمی ششناختهتیمیکاربرایابزاریکعنوانبهکانبان
یروبرمجددکنترلوکردهرهاکارهاتلنباریازراتیمکه

اینو)می گرداندبازتیمبهراانجامحالدرکارهای
درکهچرااست،کانبانبرایابتداییواولیهدستاوردی

مختلفتیم هایتوسطکهکارهاییوبزرگترمقیاس
واحدهایدرتیم هامیانهماهنگیکانبانمی شوند،اجرایی
ذهنورویکردبا.(داشتخواهدپیدرراسازمانیمختلف
توسعهدرموثرابزاریککانبانخدمات،برمتمرکز

.استسازمانی
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روش، متدولوژی یا چارچوب

وسیعیگسترهکهدانست«متدولوژیفاقدروشی»می توانراکانبان
.داردکاربرد

قالبدرخودقواعدواصولقالبدرکانبانروشکهداشتتوجهباید
انواعمی تواندکار.می شودگرفتهکاربهکارانجامفعلینحوهوجریان

کاربردمیالدی2۰۱۰سالدرکانبانمعرفیابتدایدر.باشدداشتهمختلفی
دیگرگستره هایبهآنکاربردمروربهوشدآغازاطالعاتفناوریدرآن
رسانه ها،طراحی،خدماتانسانی،منابعتبلیغاتی،موسسه هایجملهاز

.کردداپیتوسعهآنهامانندویادگیریمحصول،توسعهمشتری،پشتیبانی

زمینه های کاربرد

ونرم افزارتوسعهبهرویکردمعنایبهمتدولوژینرم افزارتوسعهدر
ایروش شناسیگسترده تر،برداشتیودامنهدر.استپروژهمدیریت

معادلمتدولوژیاز.استعلمیهرشناخترویکردووسیلهمتدولوژی
متدولوژی.می شودیادهم«روش هاازمجموعه ای»و«روش مندی»

ونقش هاوشدهتعریففرآیندهایکار،جریانتجویز،شاملمعموال
ایصنعتیکمختصآنهاکهاستاینمعنایبهاینومسوولیت هاست

.نیستندنرم افزارتوسعهمانندخاصزمینه
تمامنیمهیاناقصمتدولوژیچارچوب ها،معموالدیگرسویدر

کاربردکهاستمانندداربستمجموعه ایشاملومی شوندمحسوب
ومنظوربرایبایدامادارند،متدولوژی هابهنسبتگسترده تری

.شوندمتناسب سازیویژه ایمقصود
رویکردییاروشبلکهچارچوب،نهواستمتدولوژینهکانبان

تیمشخص،فعلیکارروشیافرآیندچارچوبدربایدکهاستمدیریتی
بهبودبهکهاستابزاریکانبان.شودگرفتهکاربهسازمانیا
درآنچهجایگزینومی کندکمککارهاانجام«چگونگی»و«چیستی»

.شدنخواهدآن،انجامچگونگیومی شودانجامحاضرحال
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مزایای به کارگیری
این . به محض به کارگیری کانبان بهبودی مشهود در زمان چرخه حاصل می شود

.درصد است۱۰۰بهبودها معموال در حد و اندازه 

رهایی از حجم کار بیش از حد و خشنودی همکاران

 بینیافزایش رضایت مشتری به واسطه زمان تحویل کوتاه تر و قابلیت پیش

ه کانبان جریان ارزش را بدون اجبار سازمان در ب)سازگاری با هر فرآیندی 

(.کارگیری شیوه و فرآیندی خاص بهبود می دهد

عه کاربرد کانبان به فناوری اطالعات و توس–پذیرش عمومی و معماری آزاد 

.نرم افزار محدود نیست

.کمک به پایداری و بقای کسب و کار

.کمک به اطالع نسبت به وضعیت کار و پروژه

.درک کمی و کیفی جریان کار

زمان تحویل »افزایش قابلیت پیش بینی و توان پاسخ مطمئن به پرسش های مانند 

.«چه موقع خواهد بود؟

کلمشپیش گفتهمسایلازموردچندیایکمورددرکهصورتیدر
مدیرانبهروشاین.استمناسبابزاریکانباناحتماالدارید،

بدونکارهاجریانبهبودبرایراه هاییجستجویدرکهپروژه ای
.می کندکمکهستند،منابعافزایش
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اصول کانبان
تیم)به کارگیریدامنهکانبانازاستفادههنگامدر

هنحوبرمی تواند(آنهامانندوواحدهاتیم،چندمنفرد،
.بگذاردتاثیرروشمولفه هایواصولکارگیریبه

راکاراولیهگسترهتیمهمراهبهکهصورتیدر
یککهبرسیمنتیجهاینبهاستممکنکنیم،بررسی
تعدادیوکارجریانشاملکانبانستونی۵تابلوی

جلسه هایبرگزاریهمراهبهسادهنموداروشاخص
کانباندر)باشدکافیپروژهبرایروزانههماهنگی

.!(نداردوجودنادرستیودرستهیچ
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اصول مدیریت تغییر
.با آنچه می دانید آغاز کنید( ۱
شناخت فرآیندهای فعلی، آن گونه که در عمل اجرا •

.می شوند
.محترم دانستن نقش ها، مسوولیت ها و عناوین شغلی•
.با دیگران توافق کنید( 2
نده، تا بتوانید بهبود را به صورت تدریجی و تکامل یاب•

.محقق کنید
.یداز ایفای نقش رهبری در تمامی سطوح پشتیبانی کن( ۳

اصول تحویل خدمات
.شناخت و تمرکز بر نیازها و انتظارات مشتری( ۱
.مدیریت کار( 2
اجازه به انجام دهندگان کار برای خودسازماندهی•
.مرور مستمر شبکه و خط مشی ها برای بهبود نتایج( ۳
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اصول عمومی کانبان
درعمومیاصل۶بخشایندر.استمتغیربسیارکانبانعمقووسعت

.می شودبیانکانبانکارگیریبه

مصورسازی

شناساییواثربخشهمکاریکلیدمناسبمصورسازی
سازمان هادرکارهامواردبسیاریدر.استبهبودفرصت های

درهویژبهشفافیت،بهبودبهکارهامصورسازیوهستندپنهان
حستکاملی،منظراز.می شودمنجرپنهانکارهایاینمورد

امبهحساینواستقدیمیبسیارافراددر(بینایی)تصویری
حتیوکوتاهزمانیدررااطالعاتازعظیمیحجمتاکندمیکمک

هبمشاهدهواحد،تصویریایجادواسطهبههمچنین.کنیمتحلیل
ان،کانب(برد)تابلو.می کندکمکنیزبیشترونزدیک ترهمکاری

.استمصورسازیاصلیابزار
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(WIP)جریاندرکارکردنمحدود

WIPدر(تمامنا)جریاندرفعالیت هایوکارهاتعدادنشان دهنده
بههکشده استپیشنهادسیستمیکانباندر.استزمانیمقطعیک
.دمی دهقرارکارجریانبرراخوداصلیتمرکزافرادبرتمرکزجی

ظرفیتهیچومی شوداستفادهمنابعظرفیتدرصد۱۰۰ازوقتی
کارهاگردشداشتانتظارمی تواندندارد،وجودسیستمدرآزادی
ردترافیکپروشلوغساعت هایهماننددقیقاشود،کندبسیار

.(بزرگراه ها

ردنیزدیگرکاربهکاریکازپریدنمشکلمحوردانشکارهایدر
چند)می شودبهره وریمشهودکاهشباعثوظایفتعددهنگام

.(وظیفگی

کارهامناسبگردشازاطمینانوتعادلایجادهدفباکانباندر
WIPمنجرکششیسیستمایجادبهرویکرداین.می شودمحدود

.می شود

جریانمدیریت

کارها،انجامآهنگحفظباکارهاپیش بینی پذیروروانتکمیل
بهکارجریانسنجشوپایش.استجریانمدیریتهدف

انتظارهایمدیریتبرایارزشمندیومهماطالعاتگردآوری
.می شودبهبودوپیش بینیمشتریان،
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خط مشی هاشفافبیان

گرفتهمختلفگروه هایوافرادتوسطسازمان هادرتصمیمبیشمارروزههر
توسطمشابهتصمیم گیری هایبهراهنماخطوطمانندخط مشی ها.می شود

.می کنندکمکیکسانموقعیت هایدرمختلفافراد

ویایده آلبه طور.می کندآغازشماتیمدرراخودکارجدیدیهمکارکنیدفرض
ازنمونه هاییکه.بشناسدخط مشی هاکمکبهراسازماندرکارنحوهمی تواند

:ازعبارتندآن

(چقدروچه کسیتوسطچگونه،موقع،چه)کانبانتابلویکردنپر•

(کششمعیارهای)کارهاحرکتشرطوشدهتکمیلفعالیتیاکارتعریف•

WIPمحدودیت•

خدماتمختلفکالس هایمیانکارتبادلبهمربوطخط مشی های•

هریکمحتوایوتیمیجلسه های•

وذی نفعانمشتریان،جملهازطرف هاتمامیتوافقمورداصولسایر•
تیماعضای

ترجیحا)گیردقرارهمگاندیددرمشهودونمایانصورتبهبایدخط مشی ها
تندنیسدستورالعملخط مشی هاداشتتوجهباید.(کانبانتابلویراستسمت

اآنهحالعیندرومی کنندهدایتتصمیم گیریدرستمسیردرراافرادتنهاو
.نمی کنندشدهتعریفپیشازتصمیم هایبهملزمرا

.می کنندکمککانبانسیستماجرایوتیمخودسازماندهیبهخط مشی ها
:باشندزیرویژگی هیدارایبایدخط مشی ها

تعدادکم•

ساده•

شدهتعریفبه خوبی•

(موقعیت هاومواقعاکثر)همیشگیکاربرد•

نمایانومشهود•

(اطالع رسانیوتوافقازپس)تغییرقابل•
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بازخوردحلقه هایایجاد

تحویلبهبودنیزوتحویلهماهنگیبرایبازخوردحلقه های
کانبانسیستمدرمعمولابزارهایبرخی.هستندضروریخدمات

منظمجلسهتعدادیوشاخص هاتابلوها،بازخورد،حلقه هایبرای
.هستندهماهنگیومروربرای

تجربه گراییوهمکاریبرمبتنیبهبود

نجامافعلیروششناختباکانبانتغییر،مدیریتاصولبراساس
یپایه ریزیابندهتکاملوتدریجیبهبودبررویتوافقوکارها
راتغییراتکهاستمستمرتغییربرایروشیکانبان.استشده

کهروستهمیناز.می دهدشکلتجاربوهمکاریقالبدر
تجارب.دارندروشایندربسیاریاهمیتشاخص هاوبازخوردها

دروبیایندبه دستپرخطرتاایمنازگسترده ایبازهدرباید
.می گردیمبرقبلیگامبهنتایج،نبودنمثبتصورت



عناوین برخی دوره های 

آموزشی

چابکی در مدیریت پروژه و •
مدیریت پروژه چابک

کارگاه جامع مدیریت پروژه •
براساس استاندارد 

PMBOK

تحلیل کسب و کار کاربردی•
در سازمان ها

مبانی تحلیل کسب و کار•

کارگاه جامع مدیریت مالی •
در ( هزینه و نقدینگی)

پروژه ها

ن تامی)مدیریت برون سپاری •
(کاال و خدمات

شار برنامه آینده برای انت

از همین سری

•OKRاز نمای نزدیک

از مدیریت جلسه ها •
نمای نزدیک

تدارکات و •
از نمای برون سپاری 

نزدیک

سیستم های اجرایی •
از نمای پروژه ها 

نزدیک

از نمای نزدیکچابک •

از نمای نزدیکاسکرام •

ی در صورت تمایل می توانید از عناوین کامل دوره های آموزش
مشاهده نموده و www.m-abaee.comرا در وب سایت 

.یدمستنداتی از همین سری را از همان وب سایت دریافت کن

http://www.m-abaee.com/

