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انجــام پروژه هــای بــزرگ بســیار زمانبــر هســتند و مدیریــت زمان، کار دشــواری اســت. 
بــا خوانــدن مقالــه بازاریابــی چابــک)agile marketing( چیســت متوجــه می شــوید، 

کــه چطــور ایــن مشــکل را حــل کنیــد.

معمــوال مدیریــت زمــان کار چنــدان ســاده ای نیســت، بــه خصــوص آنکــه در حــال 
انجــام پــروژه ای بــزرگ باشــید. روش هــای متعــددی بــرای مدیریــت زمــان ارائه شــده 
انــد. هــر روش کاربــرد و بازدهــی خــود را دارد. بازاریابــی چابــک راهــکار هوشــمندانه 
دیگــری ارائــه مــی دهــد کــه مــی توانــد، بــه شــما در انجــام پــروژه هــای بــزرگ کمــک 

. کند
ــک،  ــت چاب ــای مدیری ــک، ابزاره ــد چاب ــاره مت ــم درب ــی خواهی ــته م ــن نوش در ای
ــت  ــرای هــر کســب و کار صحب ــن اســتراتژی ب ــک و نحــوه اجــرای ای ــی چاب بازاریاب
کنیــم. اگــر در انجــام پــروژه هایتــان زمــان زیــادی را از دســت مــی دهیــد، ایــن مقالــه 

بــه کارتــان خواهــد آمــد!
 

بازاریابی چابک چیست؟
بازاریابــی چابــک »agile marketing« یــک شــیوه مدیریتــی اســت، کــه بــرای صرفــه 
جویــی در زمــان و افزایــش ســرعت انجــام پــروژه هــای بــزرگ طراحــی شــده اســت. 
ایــن ابــزار مدیریتــی شــرایطی را فراهــم مــی آورد، کــه پــروژه هــای بــزرگ را بــه چنــد 
بخــش کوچکتــر بــه صــورت شــفاف، تقســیم مــی کنــد و بــرای تســریع رونــد کار، بــر 
روی هــر بخــش مشــخص، یــک تیــم مشــغول کار مــی شــوند. ایــن روش نــه تنهــا از 
هــدر رفــت زمــان جلوگیــری مــی کنــد، بلکــه مــی توانــد از جنبــه هــای بســیاری مفیــد 

. شد با
برنامــه نویســان و توســعه دهنــدگان نــرم افــزار بــه خوبــی بــا ایــن روش مدیریتــی 
آشــنا هســتند. در واقــع ایــن شــیوه نخســتین بــار توســط برنامــه نویــس هــا بــه کار 
ــره  ــا به ــی توانســتند از آنه ــال تغییرات ــا اعم ــان ب ــا بازاریاب ــد ه ــا بع ــه شــد، ام گرفت

ببرنــد.
بازاریابــی چابــک در واقــع کپــی بــرداری از روش مدیریــت چابــک اســت، کــه 
مخصــوص برنامــه نویــس هــا مــی باشــد. بازاریابــان بــا اســتفاده از امکانــات متــد 
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چابــک توانســته انــد، اســتراتژی بازاریابــی چابــک را بــرای مدیریــت کســب و کارهــا 
ــی چابــک و  ــادی از شــیوه بازاریاب ــه ایــن ترتیــب بخــش هــای زی ــد. ب توســعه دهن

ــک مشــابه هــم هســتند. ــت چاب مدیری
ــت  ــرای مدیری ــک ب ــد، روش چاب ــه نویــس هــا معتقدن ــوز هــم بســیاری از برنام هن
پــروژه هــای نــرم افــزاری اســت و نبایــد در پــروژه هــای غیــر مرتبــط مــورد اســتفاده 
ــره  ــوان به ــد، از هــر روشــی مــی ت ــی مــی گوین ــرد، امــا کارشناســان بازاریاب ــرار گی ق
بــرد، تــا پــروژه هــا را بــه درســتی مدیریــت کــرد. علــم بازاریابــی بســیار انعطــاف پذیــر 

اســت و مــی توانــد از هــر شــرایط و قواعــدی اســتفاده الزم را ببــرد.
ــه  ــا ب ــم، ت ــح دهی ــددی را توضی ــر موضــوع الزم اســت، عناصــر متع ــرای درک بهت  ب
راحتــی بتوانیــم تمــام جنبــه هــای بازاریابــی چابــک را دریابیــم. ایــن توضیحات شــامل 
ــد  ــه خواهی ــه در ادام ــتند، ک ــه آن هس ــته ب ــزار وابس ــک و اب ــت چاب ــف مدیری تعری

خوانــد.
 

 
متد چابک یا مدیریت چابک چیست؟

برنامــه نویــس هــا روش هــای مدیریتــی متعــددی بــرای انجــام پــروژه هایشــان بــه 
کار مــی گیرنــد. یکــی از ایــن روشــها »متــد چابــک« یــا مدیریــت چابــک اســت، البتــه 
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نــام هــای دیگــری مثــل؛ توســعه نــرم افــزار چابــک نیــز بــرای آن اســتفاده مــی شــود. 
چابــک ســازی پــروژه اشــاره بــه ســریع تــر کــردن مراحــل انجــام کار دارد، امــا چطــور؟

 
بــه صــورت کلــی متدهــای چابــک کمــک مــی کننــد، تــا یــک پــروژه بــزرگ و زمانبــر 
بــه بخــش هــای کوچکتــری تقســیم شــوند. ســپس هــر تیــم یــا هــر عضــو تیــم روی 
ــه کار مــی شــوند و همزمــان اهدافشــان را پیــش  ــروژه مشــغول ب یــک بخــش از پ
مــی برنــد. اگرچــه هــر تیــم بــه صــورت مجــزا کار مــی کنــد، امــا همــواره بــا هــم در 
ارتباطنــد و نتایــج کار دیگــر تیــم هــا را مــی تواننــد مشــاهده کننــد. در نهایــت بــه 
صــورت روزانــه یــا هفتگــی بــه یــک جمــع بنــدی کلــی مــی رســند. همچنیــن ایــن 
روش امــکان آزمایــش و خطــا در هــر بخــش را فراهــم مــی کنــد، بــدون اینکــه دیگــر 

بخــش هــای پــروژه تحــت تاثیــر قــرار گیرنــد.
ــف و  ــتاندارد تعری ــمی و اس ــورت رس ــه ص ــال 2001 ب ــک در س ــت چاب ــه مدیری اگرچ
معرفــی شــد. امــا ســابقه اســتفاده از آن بــه ســالها قبــل از آن بــاز مــی گــردد. ویکــی 
پدیــا در ایــن بــاره اینگونــه نوشــته اســت: ســابقه توســعه متدهــای چابــک بــه ســال 
1957 بازمــی گــردد و مارتیــن فولــر »Martin Fowler« بــه عنــوان یکــی از نخســتین 

بنیــان گذارهــای کلیــدی ایــن ســبک مدیریتــی شــناخته مــی شــود.
 

اما بیانیه چابک چه می گوید؟
ــا در  ــد، ت ــده گــرد هــم آمدن ــزار دهن ــرم اف ــده ن ــه 2001 چندیــن توســعه دهن در فوری
مــورد متدهــای چابــک بــه یــک تفاهــم و اســتاندارد برســند و روشــی را بــه جهانیــان 
معرفــی کننــد، کــه بتواننــد بــه کمــک آن پــروژه هــا مدیریــت کننــد. در واقــع »توســعه 

چابــک نــرم افــزار« از آن زمــان در قالــب یــک بیانیــه معرفــی شــد.

بیشــتر بدانیــد: بازاریابــی چریکــی چیســت؛ هــر آنچــه بایــد دربــاره ایــن شــیوه جذاب 
ــی بدانید تبلیغات

 
اصول چابک کدامند؟

طراحــان متــد چابــک، اصولــی را نیــز بــرای آن در نظــر گرفتنــد، کــه نشــان از پیشــرفته 
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بــودن ایــن روش مدیریتــی مــی باشــد. برخــی از ایــن اصــول عبارتنــد از:
 

● جلب رضایت مشتری از طریق تحویل زودتر از موعود پروژه
ــی،  ــدی هــای پیــش آمــده در هــر زمان ــه نیازمن ــا توجــه ب ● ایجــاد تغییــرات الزم ب

ــه اتمــام باشــد. ــا رو ب حتــی اگــر پــروژه در اواســط کار ی
● همکاری نزدیک بین مشتری، کسب و کار و تیم توسعه

● گفتگوی رو در رو برای ایجاد ارتباط بهتر از هر روش دیگری است
ــای  ــود آورد و راهکاره ــه وج ــفافیت ب ــد، ش ــی توان ــری م ــات همفک ــاد جلس ● ایج

ــازد. ــان س ــدی نمای جدی
 

 
تعریف بخش های مرتبط با مدیریت و بازاریابی چابک

متــد چابــک اینگونــه عمــل مــی کنــد، کــه قبــل از هــرکاری تیــم بایــد بــه درک دســتی 
از محصولــی کــه قــرار اســت، طراحــی شــود برســد.

4

https://modireweb.com


بازاریابی چابک چیست و چطور برای موفقیت کسب و کارمان آن  
را اجرا کنیم؟

www.modireweb.com

»User stories« داستان مشتری
بــرای اینکــه تیــم دریابــد محصولــی کــه بایــد طراحــی کنــد، چــه خصوصیاتــی داشــته 
باشــد. نیــاز دارد از دیــدگاه مصــرف کننــده در مــورد یــک محصــول ایــده آل بــا خبــر 
باشــد. بــرای همیــن داســتان کاربــر یــا داســتان مشــتری پایــش بــه ماجــرا بــاز مــی 
شــود. داســتان کاربــر در واقــع ذهنیــت مشــتری و انتظاراتــش از یــک محصــول عالــی 

را بیــان مــی کنــد.
بــرای آگاهــی از نظــر کاربــران یــا مشــتری، بایــد برایــش داســتانی بســازید. داســتان 
ــان  ــه طــور خالصــه و شــفاف، نظــر مشــتری در مــورد محصــول خــوب را بی ــر ب کارب
ــد در  ــی توان ــت و م ــی نیس ــاد طوالن ــش زی ــالف نام ــتوری برخ ــوزر اس ــد. ی ــی کن م
یــک جملــه خالصــه شــود. نمونــه ای از داســتان مشــتری کــه مــی توانیــد بنویســید، 

اینگونــه اســت:
به عنوان …. من …. را می خواهم، تا …. را داشته باشم.

ــا ایــن  ــران، صاحــب پــروژه، مشــتری یــا هرکــس دیگــری کــه ب مــی توانیــد از کارب
پــروژه در ارتبــاط اســت، بخواهیــد تــا جاهــای خالــی را بــه دلخــواه خــودش پــر کنــد. 
ــی مــی  ــی برســید. قســمت هــای خال ــد کل ــه یــک دی ــدی ب ــا جمــع بن در نهایــت ب

توانــد اینگونــه پــر شــوند:
بــه عنــوان یــک کاربــر اینســتاگرام مــن قابلیــت تمــاس تصویــری را مــی خواهــم، تــا 

بــا خانــواده و دوســتان ارتبــاط داشــته باشــم.
ــه ترتیــب اهمیــت در  ــوزر اســتوری هــا ب ــا لیســت کــردن ی ــم کاری، ب در نهایــت تی
میابنــد، کــه قــرار اســت چــه کارهایــی انجــام دهنــد، تــا هــدف نهایــی اجرایــی شــود.

بیشتر بخوانید: بازاریابی B2C و راهنمای کامل پیاده سازی آن
 

»Product Owner« صاحب محصول
ــروژه را  ــی پ ــده اصل ــه ای ــت، ک ــی اس ــذار اصل ــرمایه گ ــان س ــول هم ــب محص صاح
داده اســت. بــه بیــان ســاده تــر همــان کســی کــه تیــم توســعه یــا بازاریابــی بــرای 
ــی  ــول نهای ــه محص ــرد، ک ــم بگی ــد تصمی ــت بای ــرد در نهای ــن ف ــد. ای ــی کن او کار م
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چــه ویژگی هایــی داشــته باشــد. یــوزر اســتوری و هــر ایــده دیگــری بایــد در نهایــت 
ــد. ــد کارش را شــروع کن ــم بتوان ــا تی توســط صاحــب محصــول تاییــد شــوند، ت

 
»Product Backlog« بک الگ محصول

ــی انتظــار  ــه از محصــول نهای ــه همــه آنچــه ک ــک الگ محصــول لیســتی اســت ک ب
ــده شــده اســت. ایــن لیســت توســط صاحــب  مــی رود داشــته باشــد، در آن گنجان
ــوزر اســتوری و دیگــر  ــا کمــک ی ــد ب ــه مــی شــود. بــک الگ مــی توان محصــول تهی
مــواردی کــه صاحــب محصــول و تیــم توســعه بــه توافــق رســیده انــد تهیــه شــود. در 

واقــع بــک الگ همــان نقشــه راهنمــای کار اســت.
 

»Scrum Master« اسکرام مستر
اســکرام یــک چارچــوب اســت، کــه در مدیریــت چابــک کاربــرد اصلــی دارد. اســکرام 
پــروژه هــای بــزرگ را بــه اجــزای کوچکتــر تقســیم مــی کنــد و یــک چرخــه از اجــزای 
بــه هــم پیوســته بــه وجــود مــی آورد، تــا در نهایــت یــک پــروژه جامــع تعریــف شــود. 
ایــن روش امــکان مدیریــت و پیشــبرد هــر بخــش بــه صــورت جداگانــه را مــی دهــد. 
تیــم اســکرام در واقــع همــان تیمــی اســت کــه روی بخــش هــای مختلــف یــک پــروژه 

بــزرگ کار مــی کننــد.
اســکرام مســتر بــه رهبــر تیــم اســکرام گفتــه مــی شــود، تیمــی کــه پــروژه را انجــام 
مــی دهنــد. رهبــر تیــم مســئول ایجــاد هماهنگــی بیــن همــه اعضــای فعــال در جریان 

پــروژه و برگــزاری جلســات و … اســت.
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»Sprint« اسپرینت
هــدف اصلــی از مدیریــت چابــک در واقــع مدیریــت زمــان اســت! از ایــن رو بایــد هــر 
بخــش از کار یــا هــر یــوزر اســتوری، در زمــان مشــخصی انجــام شــود. بــه مــدت زمانی 
 Sprint ــک ــوند، ی ــام ش ــتوری انج ــوزر اس ــخصی ی ــداد مش ــا تع ــت، ت ــرار اس ــه ق ک
گفتــه مــی شــود. زمانــی کــه بــه هــر اســپرینت داده مــی شــود، توســط اعضــای تیــم 

مشــخص مــی شــود و قاعــده خاصــی در ایــن بــاره وجــود نــدارد.
ــه از پــروژه  ــا هــر مرحل ــه مــدت زمانــی کــه تعییــن مــی شــود، ت ــان دیگــر ب ــه بی ب

ــد. انجــام شــود، یــک اســپرینت مــی گوین
 

»Daily Scrum« اسکرام روزانه
ــه صــورت ســرپایی  ــا جلســات ایســتاده توســط اســکرام مســتر ب ــه ی اســکرام روزان
ترتیــب داده مــی شــوند، تــا بــه صــورت روزانــه دســت یافتــه هــای روز قبــل مشــخص 
ــه  ــاز ب ــه مشــخص مــی شــود و اگــر نی شــوند. در ایــن گردهمایــی رویــه کاری روزان
ــه اعــالم  اعمــال تغییراتــی در رونــد انجــام بخشــی از پــروژه باشــد، در اســکرام روزان
ــورت  ــه ص ــات ب ــت، جلس ــام کار اس ــرعت انج ــدف س ــه ه ــی ک ــود. از آنجای ــی ش م
ــیار  ــان آن بس ــد زم ــی توان ــه م ــوند، ک ــی ش ــزار م ــریفات برگ ــدون تش ــرپایی و ب س

کوتــاه در حــد چنــد دقیقــه باشــد.
 

»Kanban method« روش کانبان
روش کانبــان یکــی از متــد هــای دیگــری اســت، کــه در کنــار اســکرام مــی توانــد بهــره 
وری را افزایــش دهــد. کانبــان در واقــع روشــی بــرای بــه تصویــر کشــیدن رونــد کار، 
ــا  توســط تیــم هــای مختلــف در حــال انجــام پــروژه اســت. بــه ایــن صــورت کــه ب
ــه، بخــش  ــورد روی دیــوار یــا ســاخت یــک صفحــه گرافیکــی در رایان نصــب یــک ب
هــای مختلــف تیــم اســکرام را مشــخص مــی کنیــد. بــه ایــن ترتیــب مــوارد الزم زیــر 

هــر دســته را یادداشــت مــی کنیــد، تــا همــه از رونــد انجــام کار بــا خبــر باشــند.
ــر  ــز ب ــروژه و تمرک ــرج درون پ ــان حــذف هــرج و م ــری کانب ــن هــدف بکارگی مهمتری
اولویــت هــا اســت. کانبــان بــا شــفاف ســازی مــی توانــد راه حــل هــای جالبــی بــرای 

حــل مشــکالت مرتبــط بــا پــروژه نمایــان ســازد.
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از مهمترین مزایای استفاده از کانبان می توان این موارد را برشمرد:
● حذف موارد اضافی و صرفه جویی در وقت

● پاسخگویی سریع به هر نوع تغییری در فرایند
● ایجاد سیستم قابل درک و اجرا

● شفاف سازی مسئولیت ها
● ارائه اطالعات مفید و ارزشمند

● ارائه گزارش کامل و بصری از رشد پروژه
 

 
مدیریت پروژه ها به روش چابک چگونه است؟

ــد  ــدید، ب ــنا ش ــک آش ــری روش چاب ــه کارگی ــرای ب ــف ب ــزای مختل ــا اج ــه ب ــاال ک ح
نیســت مــروری هــم بــر روش انجــام فرآینــد داشــته باشــیم و ســپس بررســی کنیــم 

ــام داد. ــد آن را انج ــور بای ــت و چط ــک چیس ــی چاب ــه بازاریاب ک
مراحل به کارگیری فرایند چابک از این قرارند:

1. در ابتــدا صاحــب محصــول خالصــه ای از هــدف و تمــام ویژگــی هــای مــورد نظــر 
محصــول و ایــده هایــی کــه دارد را تهیــه مــی کنــد.
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2. بــه کمــک اعضــای تیــم و ســایر افــراد مرتبــط لیســتی از یــوزر اســتوری هــا نوشــته 
مــی شــود.

3. همچنیــن بــک الگ محصــول نیــز بــه صــورت مشــخص طراحــی شــده و همــواره 
از آن اســتفاده مــی شــود، تــا هــدف واضــح تــر باشــد.

4. اســکرام مســتر بــا ترتیــب دادن جلســه ای، برنامــه ریــزی اســپرینت را انجــام مــی 
دهــد. در ایــن جلســه بــرای هــر یــک از یــوزر اســتوری هــا زمانــی در نظــر گرفتــه مــی 

. د شو
5. بــا اســتفاده از متــد کانبــان یــوزر اســتوری هــا ســازماندهی مــی شــوند و نقــش 

اعضــای تیــم مشــخص خواهــد شــد.
6. پــس از شــفاف ســازی و تعییــن اولویــت هــا و نقــش افــراد، بــه صــورت روزانــه 
اســکرام مســتر، اقــدام بــه برپایــی جلســات ســرپایی روزانــه مــی کند، تــا پیشــرفت کار 

بــه صــورت روزانــه رصــد شــود.
 

ایــن خالصــه ای بــود از روش مدیریــت پــروژه هــای بــه روش چابــک. حــاال کــه بــا 
چگونگــی کارکــرد متــد چابــک آشــنا شــدید، نوبــت بــه تعریــف و نحــوه اســتفاده از 

بازاریابــی چابــک مــی رســد.

بیشتر بخوانید: هک رشد چیست و چه جایگاهی در بازاریابی دارد؟
 

بازاریابی چابک چه مزیت هایی دارد؟
ــه درســتی اســتفاده  ــن طــال ب ــس چــرا از ای ــت طالســت، پ ــم وق ــه ای ــواره گفت هم
نکنیــم؟ بازاریابــی چابــک بــرای ایــن منظــور توســعه داده شــده کــه عــالوه بــر منابــع 
مالــی از منابــع دیگــر، مثــل زمــان و منابــع انســانی نهایــت اســتفاده بشــود. زمــان 
ــه روش چابــک را دیدیــم، بــی شــک ایــن متدهــا  ــرای انجــام پــروژه هــا ب بنــدی ب
مــی تواننــد، در هــر پــروژه بزرگــی عــالوه بــر پــروژه هــای نــرم افــزاری مــورد اســتفاده 

قــرار گیرنــد.
 

1. بــه کمــک بازاریابــی چابــک مــی توانیــد در زمــان صرفــه جویــی کنیــد و در مــدت 
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زمــان کمتــری پیشــرفت خوبــی داشــته باشــید. مدیریــت زمــان مــی توانــد بیشــتر از 
هــر چیــزی صاحــب محصــول را راضــی کنــد.

 
2. بــا انتخــاب اولویــت هــای درســت، مــی توانیــد بــه بهتریــن شــکل بخــش هــای 
مختلــف از جملــه بخــش فــروش یــک شــرکت را در مســیر درســت قــرار دهیــد و از 

ایــن طریــق فــروش محصــوالت را بیشــتر کنیــد.
 

3. ســازگاری متــد بازاریابــی چابــک بــا تغییــرات ایــن امــکان را بــه شــما مــی دهــد، تا 
بــا رونــد بــازار همســو شــده و در برابــر تغییــرات ناگهانــی، ناچــار بــه اتخــاذ اســتراتژی 
هــای عجیــب و غریــب نباشــید. بازاریابــی چابــک ایــن امــکان را مــی دهــد، تــا در 
هــر بخشــی از برنامــه تغییراتــی را اعمــال کنیــد، بــدون اینکــه ســایر بخــش هــا را بــه 

هــم بریزیــد.
 

4. بازاریابــی چابــک روی ارتباطــات بســیار شــفاف و صریــح عمــل مــی کنــد و وظایــف 
هــر بخــش مشــخص مــی شــوند. همچنین بــا برگــزاری جلســات روزانــه همــه اعضای 
تیــم از چنــد و چــون رونــد کار آگاهــی مــی یابنــد. روش کانبــان، بهتریــن شــیوه بــرای 

نمایــش رونــد کار اســت کــه در بازاریابــی چابــک کاربــرد فراوانــی دارد.
 

5. نتیجــه گیــری ســریع از دیگــر مزایــای اســتراتژی بازاریابــی چابــک اســت. در روش 
ســنتی اهــداف بزرگــی مشــخص مــی شــوند و ســپس تیمــی مســئول اجــرای آن مــی 
شــود. زمــان و بودجــه زیــادی صــرف ایــن کار مــی شــود، کــه گاهــی هیــچ نتیجــه 
ــه  ــد، ک ــی ده ــکان را م ــن ام ــگ ای ــک مارکتین ــا روش چاب ــدارد. ام ــر ن ــی در ب خاص
ــیم  ــط تقس ــال مرتب ــن ح ــتقل و در عی ــف و مس ــای مختل ــش ه ــه بخ ــداف را ب اه
کــرد، هــر بخــش را بــه صــورت روزانــه یــا هفتــه ای مــورد آزمایــش داد، نتیجــه کار را 

بررســی کــرد و اگــر جــواب نــداد روش دیگــری اتخــاذ کــرد.
ایــن موضــوع نــه تنهــا از هــدر رفــت زمــان و هزینــه هــای کالن جلوگیــری مــی کنــد، 

بلکــه در زمــان کوتاهــی، نتیجــه هــر تصمیــم و عمــل مشــخص مــی شــود.
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6. در روش هــای دیگــر بازاریابــی احتمــاال مدیــر شــرکت بــا مدیــر تیــم بازاریابــی بــا 
هــم در ارتباطنــد و باقــی اعضــای تیــم و ســایر بخــش هــای ســازمان بــا هــم مرتبــط 
نیســتند. در روش چابــک شــرایطی ایجــاد شــده تــا همــه اعضــای تیــم بــا اعضــای 
ــاب  ــا را انتخ ــن راهکاره ــری بهتری ــا همفک ــند و ب ــل باش ــرکت در تعام ــی ش مدیریت

کننــد.
 

7. مشــتری محــور بــودن بازاریابــی چابــک همــواره مــی توانــد نظــرات مشــتری هــا را 
در رونــد کار دخیــل کنــد. داســتان مشــتری دقیقــا بــرای ایــن کار طراحــی شــده اســت. 
ــتای  ــف را در راس ــای مختل ــش ه ــریعا بخ ــوان، س ــی ت ــتری م ــار مش ــر رفت ــا تغیی ب

رضایــت منــدی مشــتری ســازماندهی کــرد.
 

8. بازاریابــی چابــک بــه شــما اجــازه خواهــد داد، تــا همزمــان بــر روی همــه بخــش 
هــای یــک پــروژه بــزرگ کار کنیــد. در روش هــای دیگــر تــا یــک مرحلــه از کار انجــام 
نشــود، امــکان کار روی مرحلــه دیگــر وجــود نــدارد، امــا متــد اســکرام ایــن محدودیت 
هــا را برداشــته اســت. هــر بخــش مــی توانــد بــه صــورت مســتقل بــه کارش ادامــه 
دهــد و در نهایــت بــا تلفیــق بــه بخــش هــای دیگــر یــک نتیجــه واحــد پدیــد مــی 

آیــد.
 

ایــن هــا نمونــه هایــی از مزایــای بازاریابــی چابــک بودنــد، امــا همــه آنهــا نیســتند. 
احتمــاال هــر پــروژه هــای که بــا ایــن شــیوه مدیریــت شــود، دســتاوردهای اختصاصی 
خــودش را هــم خواهــد داشــت. در ادامــه خواهیــم گفــت کــه چطــور بایــد بازاریابــی 

چابــک را در کســب و کارتــان پیــاده کنیــد.
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چطور بازاریابی چابک را در کسب و کارمان اجرا کنیم؟

مراحــل انجــام کار بــرای بازاریابــی مشــابه، مراحــل مدیریــت پــروژه بــه روش چابــک 
هســتند، بــه ایــن صــورت کــه:

 
1. داستان کاربر یا مشتری های خود را بنویسید

ــح  ــاال توضی ــه در ب ــوزر اســتوری اســت، ک ــل همــان ی نوشــتن داســتان مشــتری مث
داده شــد. بــرای ایــن کار مــی توانیــد از اعضــای تیــم، صاحــب محصــول، مدیریــت، 
ــرار  ــول ق ــن محص ــد، از ای ــی کنی ــر م ــه فک ــی ک ــر کس ــا و ه ــتری ه ــدان، مش کارمن
اســت، اســتفاده کنــد کمــک بگیریــد. بــا دانســتن نظــر مشــتری در مــورد محصــول 
مــی توانیــد، بهتریــن نوعــش را طراحــی و تولیــد کنیــد. طــوری کــه مشــتری کامــال از 

نتیجــه کار راضــی باشــد.
 

2. هدف را مشخص کنید
بــا اســتفاده از داده هایــی کــه از داســتان مشــتری جمــع آوری کردیــد و ایــده هــای 
صاحــب محصــول و در نظــر گرفتــن همــه جوانــب، هــدف پــروژه را مشــخص کنیــد 
و بــه ترتیــب اولویــت لیســت بنــدی کنیــد. بایــد بدانیــد کــه قــرار اســت، چــه کاری 

انجــام دهیــد و هــدف از ایــن همــه برنامــه ریــزی چیســت!
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بیشتر بخوانید: بازاریابی B2B چیست و چه مزایایی برای کسب وکارها دارد؟
 

3. یک تیم اسکرام بسازید
ــت  ــه موفقی ــروژه را ب ــت، پ ــرار اس ــه ق ــود ک ــد ب ــی خواه ــان تیم ــکرام هم ــم اس تی
ــا  ــد و ب ــب ده ــه ای ترتی ــتر جلس ــکرام مس ــدا اس ــد ابت ــن کار بای ــرای ای ــاند. ب برس
ــد، همچنیــن مــی  ــد بخــش مجــزا تقســیم کن ــه چن ــروژه را ب ــم پ کمــک اعضــای تی

ــود.  ــف ش ــخصی تعری ــپرینت مش ــروژه اس ــش از پ ــر بخ ــرای ه ــت ب بایس
ســپس بنــا بــه توانمنــدی هــای افــراد هــر یــک یــا هــر چنــد نفــر، بخشــی از پــروژه 
ــه  ــه در مــدت زمــان مشــخص شــده ب ــا محــول شــود. و انتظــار مــی رود ک ــه آنه ب
اتمــام برســد. اعضــای تیــم مــی تواننــد در همــان جلســات روزانــه کــه ســرپایی اجــرا 
مــی شــوند، پیشــرفت هــا یــا مشــکالت خــود را بیــان کننــد، تــا در بــاره آنهــا گفتگــو 
شــود. در ایــن جلســات معمــوال کارهایــی کــه روز قبــل انجــام شــده، مــرور مــی شــوند 

و کارهایــی کــه قــرار اســت، امــروز انجــام شــود ســازماندهی مــی شــوند.
 

4. از استراتژی کانبان استفاده کنید
پیــش تــر توضیــح دادیــم کــه کانبــان چطــور در رونــد انجــام پــروژه شــفاف ســازی 
مــی کنــد. اســتفاده از ایــن متــد هــم اعضــای تیــم و هــم مالــک محصــول را از رونــد 
انجــام کار مطلــع مــی کنــد و شــفاف ســازی بــه عمــل مــی آورد، تــا از دوبــاره کاری 

جلوگیــری شــود.
بــرای طراحــی کانبــان خــود مــی توانیــد از انــواع روش هــا کمــک بگیریــد. از طراحــی 
ــزار هــای مخصــوص و  ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــه ت ــرد گرفت ــت ب ــک وای ــان روی ی کانب
گرافیکــی. هــر روشــی کــه راحــت تــر مــی توانیــد آن را مدیریت کنیــد مناســب خواهد 
بــود. روش کانبــان همــه چیــز را واضــح بــه شــما مــی گویــد، کــه از کجــا و چــه زمانــی 
ــدف  ــه ه ــا ب ــده ت ــدر مان ــتید و چق ــه از کار هس ــدام مرحل ــد، در ک ــرده ای ــروع ک ش

برســید؟ بدیــن ترتیــب روحیــه همــکاری تیمــی افزایــش پیــدا مــی کنــد.
 

5. جلسات نتیجه گیری برگزار کنید
پــس از تمــام شــدن هــر اســپرینت مــی توانیــد، جلســاتی برگــزار کنیــد و در آن روش 
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ــر  ــام ه ــان انج ــا در زم ــد. قطع ــرور کنی ــد را م ــام دادی ــی انج ــه در دوره قبل کاری ک
اســپرینت برخــی اشــتباهات صــورت مــی گیرنــد و برخــی نــکات مثبــت کشــف مــی 
شــوند. مــی توانیــد لیســتی از کارهایــی کــه بایــد و نبایــد انجــام دهیــد را بــه عنــوان 

تجربــه تهیــه کنیــد و در اســپرینت هــای بعــدی بــه کار ببریــد.
ایــن روش بــه شــما کمــک خواهــد کــرد، کــه حتــی از اشــتباهات نیز اســتفاده درســت 
کنیــد و دیگــر آنهــا را تکــرار نکنیــد. مــی توانیــد بــه همیــن ترتیــب پــروژه خــود را بــه 

شــیوه بازاریابــی چابــک مدیریــت کنیــد، تــا بــه موفقیــت برســید.
 

 
سخن پایانی

در روزگار امــروزی شــیوه هــای مدیریــت پــروژه انجــام کارهــا را ســریعتر کــرده انــد. 
بازاریابــی چابــک یکــی از ایــن اســتراتژی هاســت کــه از متدهــای چابــک مخصــوص 
برنامــه نویســان الگــو گرفتــه شــده اســت. در ایــن روش ابــزار گوناگونــی بــه کار گرفتــه 

مــی شــود، تــا زمــان بــه خوبــی مدیریــت شــود.
بــا بکارگیــری ایــن شــیوه بازاریابــی امــکان انجــام کارهــای بــزرگ در ســریعترین زمــان 
فراهــم مــی شــود. فقــط بایــد بــه درســتی هــدف مشــخص شــود. بازاریابــی چابــک 

همانطــور کــه از نامــش پیداســت، فرآینــد کار بازاریابــی را ســریعتر مــی کنــد.
شما از چه شیوه ای پروژه های خود را مدیریت می کنید؟
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