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 اسکرام راهنمای از هدف

 ،هانقش شامل تعاریف این. است اسکرام تعاریف دربرگیرنده راهنما این. است پیچیده محصوالت نگهداری و توسعه برای چارچوبی اسکرام

 نیز را اسکرام راهنمای اسکرام، دهندگانتوسعه ، 1سادرلند جف و 1شوئبر کن. هاستآن بر حاکم قوانین همچنین و مصنوعات رویدادها،

 .کنندمی یبانیپشت و تضمین را راهنما این باهم هاآن. اندکرده تدوین و نوشته

 اسکرام تعریف

 ارائه ممکن ارزش باالترین با التیمحصو پربار و خالقانه شکل به کهیدرحال توانندمی افراد آن در که است چارچوبی(: خاص اسم) اسکرام

 .کنند حل را 3طلب سازگاری پیچیدۀ مشکالت دهند،می

 :اسکرام

 است وزنسبک. 

 است ساده آن یادگیری. 

 است دشوار آن بر تسلط. 

  اسکرام .شد کار گرفته به میالدی نود دهه اوایل از پیچیده محصوالت توسعۀ مدیریت منظوربه که است فرآیند برای چارچوبی اسکرام

 بکار را گوناگونی فرآیندهای و هاشگرد توانیدمی آن در که است چارچوبی بلکه نیست؛ محصول ساخت شگرد یا و فرآیند یک خودیخودبه

 بهبود را هاآن توانیدمی بنابراین کند،می شفاف را گیریدمی پی که محصولی مدیریت و توسعه هایروش سودمندی سطح اسکرام. ببندید

 .  کنید پیشرفت و یدهبخش

 از یک هر. است شدهیلتشک قوانین سری یک و مصنوعات رویدادها، ها،آن با مرتبط هاینقش و «اسکرام هاییمت» از اسکرام چارچوب

 .است ضروری اسکرام موفقیت و صحیح عملکرد برای که کندمی دنبال را خاص هدفی چارچوب، این درون یهامؤلفه

 این متن در. کندمی گیرییمتصم هاآن بین تعامالت مورد در و کرده متصل هم به را آن مصنوعات و رویدادها ها،نقش اسکرام قوانین

 .است شدهپرداخته قوانین همین توصیف و تشریح به راهنما

 .انددهشارائه دیگری منابع در که دارد وجود اسکرام چارچوب از استفاده برای متنوعی هایشیوه که است ذکر به الزم

 اسکرام هنظری

 از دانش که کندمی تأکید ییگراتجربه نظریه. است شده بنانهاده« 1ییگراتجربه» یا تجربی فرآیند کنترل نظریه یهبر پا اسکرام شالوده

 روش یک از ریسک کنترل و بینیپیش قدرت سازیینهبه منظوربه اسکرام. است هادانسته بر اساس گیرییمتصم و شودمی حاصل تجربه

 .کندمی استفاده  6افزایشی ، 5تکرارشونده

                                                 
1. Ken Schwaber 
2. Jeff Sutherland  
3. Complex Adaptive Problems 
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 .سازگاری و بازرسی ، شفافیت: کندمی تقویت اساسی رکن سه را تجربی فرآیند کنترل نظریه بر مبتنی اجرای نوع هر

 شفافیت

 تعریف مستلزم شفافیت جادای. باشد شفاف عبارتی به و مشاهدهقابل فرآیند، مهم زوایای باید هستند کار خروجی مسئول که کسانی برای

 .باشند داشته شودمی دیده ازآنچه مشترکی درک همگان تا است مشترک استاندارد یک از استفاده با زوایا آن

 :مثالعنوانبه

 کنند استفاده مشترک زبانیک از فرآیند، توصیف برای باید ذینفعان تمام. 

 اشتراک به خود میان را 7«شدهیلتکم» از روشن تعریفی باید کنندمی یدتأی را کار که کسانی و دهندمی انجام را کار که کسانی 

 .بگذارند

 بازرسی

 اسپرینت، هدف یک با مقایسه در را کارها پیشرفت و اسکرام مصنوعات مداوم طوربه باید کنند،می استفاده اسکرام از که کسانی

 سر بر مانعی به تبدیل کل طوربه تا باشد مکرر قدرآن نباید هایبازرس. دشو داده تشخیص نامطلوب هایناسازگاری تا دهند قرار یموردبررس

 .یرندپذانجام معین زمان در متخصص کارشناسان توسط که بود خواهند مفید بیشتر زمانی هایبررس این. شود راه

 سازگاری

شکل  همین به فرآیند ادامه و شدهخارج قبولابلق حدود از جنبه چند یا یک از فرآیند که داد تشخیص ،بازرسی از پس کنندهیبررس اگر

 در باید کار این. شود اصالح باید شودمی انجام آن روی بر فرآیند آنچه یا فرآیند شود،می تولیدی محصول شدن پذیرشیرقابلغ باعث

 .آید به عمل جلوگیری بیشتر انحرافات از تا گیرد صورت ممکن زمان ترینیعسر

 کرده تجویز ،شدهاشاره  هاآن به «اسکرام رویدادهای» بخش در که طورهمان سازگاری، و بازرسی برای را رسمی رویداد چهار اسکرام

 .است

 8اسپرینت ریزیبرنامه 

 9روزانه اسکرام 

 10اسپرینت بازبینی 

 11اسپرینت بازاندیشی 

                                                                                                                                                        
 نشأت حسی تجربیات و ادراک از مقدماتی، مراحل در کمدست یا تنها دانش است، معتقد که است یشناسشناخت علم در اینظریه( Empiricism) تجربه اصالت یا ییگراتجربه. 1

 (مترجم. )گیریدمی
5. Iterative 
6. Incremental 
7. Definition of “Done” 
8. Sprint Planning 
9. Daily Scrum 
10. Sprint Review 
11. Sprint Retrospective 
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 اسکرام هایارزش
 سازگاری   و بازرسی شفافیت، ارکان شود، ومحقق مجسم اسکرام تیم توسط احترام، و بازبودن تمرکز، شجاعت، تعهد، مانند ارزشهایی وقتی

 می کار اسکرام مصنوعات و ها نقش رویدادها، با وقتی اسکرام تیم اعضای. شد خواهد همه برای اعتماد ایجاد موجب و شده پدیدار اسکرام،

 .گیرند می یاد و کرده کشف را ها ارزش این کنند،

 شخصه به افراد همه. دارد هاآن کارگیریبه و ارزش پنج این با اُنس در افراد مهارت  سطح افزایش به ستگیب اسکرام از موفق یاستفاده

 مسائل با کردن نرم وپنجهدست و درست کار  انجام شجاعت اسکرام تیم اعضای. شوندمی متعهد اسکرام تیم اهداف به یابیدست برای

 یکدیگر با هاآن نفعانذی و اسکرام تیم اعضای. شوندمی متمرکز اسکرام تیم اهداف و پرینتاس کار  روی بر همه. هستند دارا را دشوار

 یکدیگر توانمندی و فردی استقالل برای اسکرام تیم اعضای. کنند عمل باز کار، حین هایچالش و کارها یهمه به نسبت که دارند توافق

 .قائلند احترام

 اسکرام تیم

تیم. هستند ای13فراوظیفه و 11سازمانده خود اسکرام هایتیم. شودمی مستراسکرام یک و توسعه تیم محصول، مالک یک شامل اسکرام تیم

تیم. شوند مدیریت تیم خارج از دیگری کس توسط اینکه بجای کنندمی انتخاب را کار انجام روش بهترین خودشان دهخودسازمان های

 اسکرام در تیم الگوی. هستند دارا تیم از خارج اجزای به وابستگی بدون را کارها کمیلت جهت الزم هایتوانمندی تمام یفهفراوظهای 

 .کند پیدا بهبود بازدهی و خالقیت ،یریپذانعطاف تا شدهیطراح یاگونهبه

 محصول ارائه. درسانمی حداکثر به را بازخورد دریافت امکان که کنندمی عرضه افزایشی تکرارهای صورتبه را محصول اسکرام هایتیم

 دسترس در 11کارکننده محصولی از کارآمد بالقوه نسخه یک همیشه که آوردمی وجود به را اطمینان این افزایشی صورتبه «شدهیلتکم»

 .است

  محصول مالک

گسترده ورطبه است ممکن مسئولیت این انجام چگونگی. است توسعه تیم کار و محصول ارزش رساندن حداکثر به مسئول محصول، مالک

 .باشد متفاوت مختلف، افراد و اسکرام هایتیم ها،سازمان سطح در ای

 :شودمی زیر موارد شامل محصول الگبک مدیریت. است محصول الگبک مدیریت خصوص در مسئول فرد تنها محصول مالک

 شفاف؛ صورتبه محصول الگبک اقالم توصیف و شرح 

 ؛هایتمأمور و اهداف به بهتر یابیدست منظوربه محصول الگبک در اقالم یبندرتبه 

 دهد؛می انجام توسعه تیم که کارهایی ارزش سازیینهبه 

                                                 
12. Self-Organize 
13. Cross-Functional 
14. Working Product 
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 هایقدم در اسکرام تیم که کاری ،یخوببه و بوده مشاهدهقابل و واضح شفاف، همه برای محصول الگبک اینکه از اطمینان حصول 

 دهد؛می نمایش را داد خواهد انجام بعدی

 است؛ رسیده دارد، نیاز که سطحی در محصول، الگبک اقالم از کافی درکی به توسعه تیم  اینکه از ناناطمی حصول 

 محصول مالک درهرصورت ولی شود، موارد این انجام به مجبور توسعه تیم یا دهد انجام خودش را باال موارد محصول مالک است ممکن

 . است وظایف این پاسخگوی و مسئول شخصاً

 تمایل که کسانی ولی باشد، کمیته یک هایخواسته نماینده محصول مالک است ممکن. کمیته یک نه و است نفر یک تنها لمحصو مالک

 .کنند متقاعد را محصول مالک باید دارند، محصول الگبک اقالم اولویت تغییر به

 الگبک یبندرتبه و محتوا در محصول مالک تصمیمات. بگذارد احترام او تصمیمات به باید سازمان کل محصول، مالک موفقیت برای

 مجاز نیز توسعه تیم و دکن کار دیگری هاییازمندین روی بر که بگوید توسعه تیم به ندارد را حق این کسیچه. است مشاهدهقابل محصول

 . کند مراجعه دیگری هاییازمندین به محصول الگبک جزبه نیست

  توسعه تیم

 تیم اعضای. دهندمی انجام را اسپرینت هر انتهای در عرضهقابل بالقوه فرآوردۀ ارائه برای الزم کار که است متخصصانی شامل توسعه تیم

 .کنندیم تولید را هافرآورده که هستند افرادی تنها توسعه

. کنند مدیریت و یدهازمانس خودشان را کارها تا شودمی داده هاآن به الزم اختیارات و شوندیم تشکیل سازمان سوی از توسعه هاییمت

 . شد خواهد توسعه تیم جانبههمه سودمندی و بازده افزایش باعث حاصله ییافزاهم

 :هستند زیر مشخصات دارای توسعه هاییمت

 یافرآورده به را محصول الگبک باید چگونه که گویدنمی توسعه تیم به( مستراسکرام حتی) کسیچه. هستند سازمانده خود هاآن 

 .کنند تبدیل عرضهقابل القوهب

 دارا است. را محصول فرآورده یک ساخت برای یازموردن یهاتخصص تمام تیم که صورتی به هستند فراوظیفه ،توسعه هاییمت 

 فردی توسط که کاری نوع از نظرصرف ندارد، وجود «دهندهتوسعه» جزبه عنوانی تیم اعضای همه برای که کندمی تصدیق اسکرام 

 .ندارد استثنایی قانون این شود؛می انجام

 مانند هستند، رسیدگی نیازمند که خاص یهاحوزه از نظرصرف. ندارند توسعه هاییمت  در جایی ها،زیرتیم که کندمی تصدیق اسکرام 

 .ندارد استثنایی قانون این ؛وکارکسب تحلیل یاآزمودن 

 است پاسخگو توسعه تیم کل یتدرنها حالینباا ولی باشند خاص یهاتخصص سری یک دارای تیم اعضای از بعضی شاید . 

  توسعه تیم اندازه

 به اسپرینت طول در را یمؤثر کار بتواند تا باشد بزرگ یااندازهبه و بماند باقی چابک که باشد کوچک قدرآن باید توسعه تیم بهینه اندازه

 توسعه هاییمت. شد خواهد پایین سودمندی با نتایجی و روابط سطح شکاه باعث توسعه، تیم برای نفر 3 از کمتر. برساند سرانجام

 بالقوه فرآوردۀ ، اسپرینت آخر در نتوانند که صورتی به شوند مواجه اسپرینت طول در مهارت کمبود و محدودیت با است ممکن ترکوچک
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 خیلی پیچیدگی بزرگ توسعه هاییمت. است زیاد خیلی هاییهماهنگ نیازمند توسعه تیم در نفر 9 از بیش داشتن. دهند ارائه ،عرضهقابل

 فرآورده ارائه ینۀدرزم عملیاتی کار که زمانی تا مستراسکرام و محصول مالک. آورندیم وجود به تجربی فرآیند مدیریت یک برای زیادی

 . شوندینم برشمرده تیم اعضای جزء ندهند انجام

 مستراسکرام

 وفاداری از کردن حاصل اطمینان با را کار این مستراسکرام. است آن شدن عملیاتی و اسکرام درک از اناطمین حصول مسئول مستراسکرام

 . دهدیم انجام اسکرام قوانین و هاروش نظری، مبانی به اسکرام تیم

 شوند متوجه تا کندمی کمک تیم از خارج افراد به مستراسکرام. رودیم شمار به اسکرام تیم برای 15رهبر خدمتگزار یک مستراسکرام

 تیم ینیآفرارزش ساختن بیشینه منظوربه مستراسکرام. است نبوده یککدام و بوده کنندهکمک اسکرام، تیم به رفتارهایشان از یککدام

 .دهند تغییر را رفتارها این کندمی کمک همه به اسکرام،

 محصول مالک برای مستراسکرام خدمات

 :دهد ارائه محصول مالک به را خود خدمات تواندمی وشر چندین به مستراسکرام

 محصول؛ الگبک مؤثر مدیریت جهت شگردهایی یافتن 

 موجز؛ و کوتاه شفاف، محصول الگبک اقالم داشتن جهت نیازمندی درک برای اسکرام تیم به کمک 

 تجربی؛ محیط یک در محصول ریزیبرنامه نحوه درک 

 کند؛ مرتب ارزش، سازییشینهب منظوربه را محصول الگبک چگونه داندمی لمحصو مالک اینکه از اطمینان حصول 

 چابکی؛ تمرین و درک 

 نیاز یا درخواست محضبه اسکرام رویدادهای تسهیل. 

 توسعه تیم برای مستراسکرام خدمات

 :دهد ارائه توسعه تیم به را خود خدمات تواندمی روش چندین به مستراسکرام

 شدن؛ فراوظیفه و دهخودسازمان راستای در توسعه تیم یازسآماده و مربیگری 

 ،باال؛ باارزش محصوالت ایجاد جهت توسعه تیم رهبری و آموزش کمک 

 توسعه؛ تیم پیشرفت روی پیش موانع حذف 

 نیاز؛ یا درخواست محضبه اسکرام رویدادهای تسهیل 

 نشده درک یا نداشته مقبولیت هاآن در کامل صورتبه سکراما هنوز که سازمانی هاییطمح در توسعه تیم یسازآماده و مربیگری 

 .است

                                                 
15. Servant-Leader 
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 سازمان برای مستراسکرام خدمات

 :دهد ارائه سازمان به را خود خدمات تواندیم روش چندین به مستراسکرام

 ،اسکرام؛ پذیرش برای سازمان یسازآماده و مربیگری رهبری 

 سازمان؛ در اسکرام سازییادهپ جهت یزیربرنامه 

 محصول؛ تجربی توسعه درک و اسکرام تصویب منظوربه ذینفعان و کارمندان به کمک 

 ؛شوندیم اسکرام تیم یوربهره افزایش باعث که تغییراتی ایجاد 

 سازمان در اسکرام کاربری در سودمندی میزان افزایش جهت مسترهااسکرام دیگر با همکاری. 

 اسکرام یدادهایرو

 همه. روندیم کار به است نشدهیفتعر اسکرام در که جلساتی به نیاز رساندن حداقل به و نظم ایجاد برای کراماس در یزشدهتجو رویدادهای

 شودیم شروع اسپرینت یک که یزمان. است حداکثر زمانی محدوده یک دارای رویداد هر که صورتینبد  هستند، 16ثابت زمان رویدادها

 آمدهدستبه موردنظر رویداد هدف که شوندمی تمام زمانی رویدادها مابقی. کرد ترطوالنی یا ترهکوتا را آن تواننمی و بوده ثابت آن طول

 . گردد پرهیز فرآیند طی در اضافی زمان شدن تلف از و شود صرف بهینه زمان که کرد حاصل اطمینان باید فقط باشد،

. است سازگاری و بازرسی جهت مناسبی مجال اسکرام در رویداد هر است، اسکرام رویدادهای دیگر دهنده جای که اسپرینت خود بر عالوه

 از یک هر گنجاندن در موفقیت عدم. کنند ایجاد را شفافیت و بازرسی ضروری قابلیت  که اندشدهیطراح یاگونهبه مخصوصاً رویدادها این

 .شد خواهد سازگاری و بازرسی فرصت رفتن بین از و شفافیت کاهش باعث رویدادها، این

 اسپرینت

 بالقوه و کاربردی ،«شدهیلتکم» فرآورده یک کمتر، یا ماه یک مدت به ثابت زمان بازه یک طی در که است اسکرام قلب اسپرینت

 بالفاصله جدید اسپرینت. باشند داشته ثابت طولی توسعه فرآیند سرتاسر در است بهتر هااسپرینت. شودمی ساخته مشتری، به عرضهقابل

 .شودمی شروع قبلی اسپرینت مامات از پس

 .هستند اسپرینت بازاندیشی و بازبینی ،یزیربرنامه جلسات و محصول توسعه به مربوط کارهای روزانه، اسکرام  شامل هاینتاسپر

 :اسپرینت طول در

 ؛شوندینم اعمال باشند، یرگذارتأث اسپرینت هدف روی بر که تغییراتی 

 ؛یابندینم کاهش کیفی مقاصد 

 ترواضح یا گیرد قرار موردبحث محصول مالک و توسعه تیم توسط اسپرینت دامنه دوباره دارد امکان بیشتر هایگیرییاد اساس بر 

 شود؛

                                                 
16. Time-Boxed 
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 تکمیل برای نیز هاینتاسپر ،هاپروژه همه همانند. گرفت نظر در ماه یک حداکثر طول به یزمان با پروژه یک همانند توانمی را اسپرینت هر

 برنامه و طرح یک شود،می ساخته آن در ازآنچه تعریف یک شامل اسپرینت هر. گیرندمی قرار مورداستفاده خاص مورد یسر یک کردن

 .است نهایی محصول  نهایتاً و کارها از ایمجموعه بعالوه بود، خواهد آن ساختن چگونگی راهنمای که یرپذانعطاف

 ممکن شود ساخته باید آنچه تعاریف باشد ترطوالنی اسپرینت زمانمدت وقتی. اندشده تقویمی ماه یک زمانمدت به محدود هاینتاسپر

 فرآیند یسازگار ساز و بازرسی تضمین با هاینتاسپر. یابد افزایش ریسک و پیچیدگی است ممکن یجهدرنت شوند، تغییر دستخوش است

 یک به را ریسک هزینه همچنین هاینتاسپر. سازندمی میسر را یپذیر بینییشپ ،باریک ماهی حداقل اسپرینت، شدهیینتع اهداف به نسبت

 . کنندمی محدود تقویمی ماه

 اسپرینت یک لغو

 تحت است  ممکن را کار این البته. استا دار را اسپرینت لغو مجوز محصول مالک فقط. شود لغو سررسیدش از قبل تواندمی اسپرینت یک

 .دهد انجام مستراسکرام یا و توسعه تیم ذینفعان، یرتأث

 را خود مسیر شرکت که زمانی کار این. شد خواهد لغو گردد، ارزش فاقد یا و منسوخ استفاده، یرقابلغ آن هدف که زمانی اسپرینت یک

 یاکنندهمه اسپرینت یک شود تصور کهیدرصورت یطورکلبه. است محتمل دهد، رخ بازار یا یفنّاور شرایط در تغییری یا کندمی عوض

 . رسدیم نظر به معقول هاآن لغو بندرت  هاینتاسپر کوتاه زمان به توجه با ولی. شود لغو باید نیست مطلوب یطشرا

 کار از بخشی اگر. گیرندمی قرار بازبینی مورد محصول، الگبک «شدهیلتکم» اقالم از یک هر ،شودیم لغو اسپرینت یک که زمانی

 محصول الگبک به و شده برآورد دوباره ناتمام اقالم همه. کندمی قبول را آن معموالً محصول کمال باشد، ارائهقابل بالقوه صورتبه

 . شوند برآورد دوباره باید و دهدمی دست از را خود ارزش سرعتبه ها،آن روی بر شدهانجام کار. شوندمی بازگردانده

 هاینتاسپر لغو. شوند جمع دورهم اسپرینت یزیربرنامه برای دوباره باید  ههم زیرا شود،می منابع رفتن هدر و تحلیل باعث هاینتاسپر لغو

 .است یرمعمولغ بسیار و شده اسکرام هاییمت دیدن آسیب باعث اغلب

 اسپرینت یزیربرنامه

 و تعامل طریق از ییزربرنامه این. شودمی یزیربرنامه ،اسپرینت یزیربرنامه جلسه در شود انجام اسپرینت یک طول در باید که کاری

 . گیردمی صورت اسکرام تیم اعضای تمام مابین همکاری

 ،ترکوتاه هایاسپرینت برای. است ماههیک اسپرینت یک برای ساعت هشت حداکثر طول به ثابت زمان جلسه یک اسپرینت یزیربرنامه

. اندکرده درک را آن لزوم همه و برگزارشده جلسه ینا که شود مطمئن باید مستراسکرام. شودمی گرفته نظر در کمتری زمان طبیعتاً

 .دارندنگاه ثابت زمان محدوده در را جلسه تا دهدمی آموزش اسکرام تیم به مستراسکرام

 :است زیر سؤاالت جوابگوی اسپرینت یزیربرنامه جلسه

 است؟ ارائهقابل رو، پیش اسپرینت فرآورده قالب در چیزی چه  

 است؟ نیاز ،موردنظر فرآورده به یابیتدس برای کاری نوع چه 
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 شد؟ خواهد تکمیل اسپرینت این در چیزی چه: موضوع اول

 آن به باید اسپرینت که عینی هدف. کند بینیپیش را دهد انجام اسپرینت این طی در تواندمی که هاییقابلیت کندمی سعی توسعه تیم

 بحث به محصول مالک توسط داشت خواهند بر در را اسپرینت هدف شدن، میلتک صورت در که محصول الگبک از اقالمی و یابد دست

 .کنندمی همکاری باهم اسپرینت کار نحوه درک منظوربه اسکرام تیم افراد تمامی. شودمی گذاشته

 هاییورود توسعه، تیم گذشته عملکرد و اسپرینت طول در توسعه تیم شدهمحاسبه ظرفیت محصول، فرآورده آخرین محصول، الگبک

 تواندمی توسعه تیم تنها. دارد بستگی توسعه تیم به منحصراً اسپرینت، برای محصول الگبک از شدهانتخاب اقالم تعداد. هستند جلسه این

 .است انجام قابل اسپرینت طول در یکارچه که کند ارزیابی

به  اسپرینت برای هدفی اسکرام تیم کرد، بینیپیش را شد واهندخ ارائه اسپرینت در که محصول الگبک از اقالمی توسعه تیم ینکهازاپس

 و آمدهدستبه ،اسپرینت طی محصول الگبک سازییادهپ با که است دسترسقابل و عینی مقصودی اسپرینت هدف. آوردیم دست

 . است فرآورده تولید علت ماندن روشن جهت توسعه تیم برای راهنمایی

 ؟شودیم انجام ،شدهابانتخ کار چگونه: مدو موضوع

 یک به هایتقابل این تبدیل و ساخت نحوه مورد در توسعه تیم اسپرینت، برای محصول الگبک اقالم انتخاب و اسپرینت هدف تعیین با

 الگبک ا،هآن ارائه چگونگی طرح همراه به اسپرینت این برای محصول الگبک شدهانتخاب اقالم. کندمی گیرییمتصم ارائهقابل فرآورده

 .شودمی نامیده اسپرینت

 را کار است، الزم محصول از کارکننده فرآوردۀ یک به محصول الگبک تبدیل برای که عملیاتی و سامانه طراحی با معموالً توسعه تیم

 یزیرطرح جایی تا فقط کارها نتاسپری یزیربرنامه جلسه در ،هرحالبه. باشند مختلفی برآوردهای و هااندازه در توانندیم کارها. کندمی آغاز

 ابتدایی روزهای برای توسعه تیم توسط که کارهایی جلسه، انتهای در. دهد انجام جاری اسپرینت در را هاآن بتواند توسعه تیم که شوندیم

 انجام به موظف را خود دهخودسازمان شکل به توسعه تیم. شوندمی تجزیه ترکوچک یا روزهیک واحدهای به ،اندشدهیزیربرنامه اسپرینت

 در که هاییآن چه و شدند مشخص اسپرینت ریزیبرنامه جلسه طی که هاییآن چه ؛داندیم اسپرینت الگبک در موجود کارهای کلیه

 .شد خواهند نمایان اسپرینت طول

 توسعه تیم کهیدرصورت. ندک کمک توسعه تیم به محصول الگبک اقالم کردن سنگین و سبک و تشریح در تواندمی محصول مالک

 بر محصول مالک با دوباره است ممکن طلبد،می انتظار حد از کمتر یا بیشتر کاری محصول الگبک از شدهانتخاب قلم که دهد تشخیص

 .شوند دعوت توسعه تیم توسط حوزه، کارشناسی یا فنی مشاورۀ ارائه جهت دیگری افراد است ممکن. کند مذاکره هاآن سر

 تیم عنوانبه چگونه که باشد مستراسکرام و محصول مالک به توضیح ارائه به قادر باید توسعه تیم اسپرینت، یزیربرنامه هایانت در

 .بسازد را شدهبینییشپ فرآورده و تکمیل را اسپرینت هدف خواهدمی دهخودسازمان

 اسپرینت هدف

 این. آیند به دست اسپرینت طی محصول الگبک سازییادهپ با توانندیم که است یدسترسقابل و عینی مقاصد مجموعه اسپرینت هدف

 صورت ریزیبرنامه جلسه طی اسپرینت یگذارهدف. ندکمی مهیا فرآورده تولید علت ماندن روشن جهت توسعه تیم برای راهنمایی ،هدف
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 اقالم. دهدمی انعطاف کمی توسعه تیم به وندشمی سازیپیاده اسپرینت طول در که هاییقابلیت در مورد اسپرینت، هدف. گیردمی

 هر. باشد اسپرینت هدف همان تواندمی که دهندمی نوید را منسجم و احدو عملکرد یک هم کنار در محصول الگبک از شدهانتخاب

 هدف تواندیم ود،ش هاآن جمعی ییافزاهم و همکاری به منجر توسعه تیم اعضای افتراق بجای که دیگری داریمعن و واحد عملکرد

 .باشد اسپرینت

 مورداستفاده هایفنّاور و سازییادهپ هایتقابل که است اسپرینت هدف به نیل برای تنها. داردیم نگاه خود ذهن در را هدف کار، حین در تیم

 دامنه مورد در محصول مالک با  اسپرینت طول در توانندمی شد، متفاوت داشت انتظار توسعه تیم که چیزی آن با کار اگر. گیرندمی قرار

 .کنند تعامل اسپرینت الگبک

 روزانه اسکرام

 این. است آینده ساعت 11 برای طرح یک ایجاد و توسعه تیم هاییتفعال هماهنگی برای اییقهدق 15 ثابت زمان جلسه یک روزانه اسکرام

. گیردمی صورت شود، انجام بعدی جلسه از قبل تواندمی که کاری ینیبیشپ و حالتابه قبل روزانه اسکرام از شدهانجام کار بررسی با جلسه

 توسعه تیم اعضای از یک هر جلسه، طی در. شودمی برگزار معین مکان یک در و زمانیک در هرروز روزانه اسکرام پیچیدگی، کاهش برای

 :که دهدمی شرح

 است؟ کرده کمک اسپرینت هدف به دستیابی در توسعه تیم به که دادم انجام یکارچه دیروز من 

 کند؟می کمک اسپرینت هدف به دستیابی در توسعه تیم به که داد خواهم انجام ییکارهاچه امروز من 

 است؟ کرده جلوگیری اسپرینت هدف به توسعه تیم یا من دستیابی از که کردم برخورد مانعی با آیا 

 تکمیل فرآیند وضعیت پایش جهت همچنین و اسپرینت هدف به یدنررسد پیشرفت میزان بررسی برای روزانه اسکرام از توسعه تیم

 اسکرام تیم. بخشدمی بهبود را اسپرینت هدف به توسعه تیم یابیدست احتمال روزانه اسکرام.  کندمی استفاده اسپرینت الگبک کارهای

 فرآورده و تکمیل را اسپرینت هدف هم کمک به خواهندمی دهخودسازمان تیم عنوانبه چگونه اینکه از کاملی درک به باید هرروز

 زگاریسا تر،جزئی ینظرهاتبادل جهت روزانه اماسکر از پس معموالً ،یطورکلبه تیم اعضای یا توسعه تیم .برسد بسازند، را شدهبینییشپ

 .کنندمی مالقات را یکدیگر سریعاً اسپرینت، الگبک کارهای بقیما دوبارۀ ریزیبرنامه و بیشتر

 را توسعه تیم ،مستراسکرام. است روزانه اسکرام  اداره مسئول توسعه تیم ولی شود مطمئن جلسه برگزاری از است موظف مستراسکرام

 . دارندنگاه دقیقه 15 ثابت زمان محدوده در را روزانه اسکرام تا دهدمی آموزش

 .دارد یدتأک روزانه اماسکر در توسعه تیم صحیح ینیآفرنقش و شرکت بر صرفاً مستراسکرام

 قابلیت کند،می  کمک توسعه موانع حذف و تشخیص به کند،می حذف را بیهوده جلسات دیگر بخشد،می بهبود را ارتباطات روزانه اسکرام

 . دهدمی بهبود را توسعه تیم دانش سطح و بخشد،می ارتقاء و ترکرده پررنگ را سریع گیرییمتصم

  اسپرینت بازبینی

 طی. شودمی برگزار محصول الگبک تعدیل و تصحیح نیاز صورت در و فرآورده بررسی منظوربه و اسپرینت انتهای در اسپرینت بازبینی

 تغییرات نیز و اساس این بر. کنندمی تعامل است، شدهانجام اسپرینت طی که کاری روی بر اسکرام تیم و ذینفعان اسپرینت، بازبینی
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 تعامل به باشند، ینآفرارزش توانندمی تکمیل صورت در که مواردی روی بر جلسه در حاضران ینت،اسپر طول در محصول الگبک

 برانگیختن و بازخورد دریافت آن، در فرآورده نمایش و ارائه از هدف و سنجی وضعیت جلسه نه است، یررسمیغ جلسه یکینا. پردازندیم

 .است تعامل

 زمان از معموالً ترکوتاه هایینتاسپر برای. است ماههیک هایینتاسپر برای ساعت چهار کثرحدا طول به ثابت زمان جلسه یک بازبینی

 تیم به مستراسکرام. اندکرده درک را آن لزوم همه و برگزارشده جلسه این که شود مطمئن باید مستراسکرام. شودیم استفاده کمتری

 . دارد نگاه تثاب زمان محدوده در را جلسه تا دهدمی آموزش اسکرام

 :است زیر عناصر شامل اسپرینت بازبینی

 شوندمی دعوت محصول مالک توسط کلیدی ذینفعان همه و اسکرام تیم ازجمله کنندگانشرکت . 

 اند «نشدهیلتکم» مواردی چه و «شدهیلتکم» مواردی چه که دهدمی توضیح همه به محصول مالک. 

 کندمی بحث هاآن حل چگونه و آمدهیشپ مشکالت است، رفته پیش خوب رینتاسپ طول در که مواردی خصوص در توسعه تیم. 

 دهدیم پاسخ فرآورده به مربوط سؤاالت به و داده نمایش را اند «شدهیلتکم» که کارهایی توسعه تیم . 

 تاریخ بداند، نیاز کهیدرصورت ،یادزاحتمالبه او. دهدمی قرار موردبحث هست که گونههمان به را محصول الگبک محصول مالک 

 .زد خواهد حدس امروز، به تا گرفته صورت پیشرفت اساس بر را پروژه اتمام

 جلسه برای را ارزشمندی ورودی اسپرینت بازبینی بنابراین کنند،می گفتگو و بحث داد خواهند انجام ادامه در آنچه روی بر گروه کل 

 . کرد خواهد مهیا بعدی اسپرینت ریزیبرنامه

 اهمیت حائز شود انجام باید ادامه در که کارییصتشخ برای هدف بازار یا محصول بالقوه کاربری در آمده به وجود تغییرات ینیبازب 

 .است فراوانی

 شوندمی بازبینی است، شدهبینییشپ انتشار برای که بعدی نسخه هدف بازار و بالقوه هاییتظرف بودجه، سیر، خط. 

 شدهیفتعر آن در شوند،می انجام بعدی اسپرینت در احتماالً که اقالمی که است یاشدهاصالح محصول الگکب اسپرینت، بازبینی نتیجه

 . گیرد قرار سرتاسری تنظیم و تصحیح مورد است ممکن جدید یهافرصت به دستیابی منظوربه محصول الگبک. است

 اسپرینت بازاندیشی

 بعدی اسپرینت در اجرا جهت بهبود طرح یک و پرداخته خود بازرسی به تا است اسکرام متی برای مناسب مجال یک اسپرینت بازاندیشی

 . کند آماده

 طول به ثابت زمان جلسه یک بازاندیشی. شودمی انجام بعدی اسپرینت یزیربرنامه از قبل و اسپرینت بازبینی از پس سپرینتا بازاندیشی

 درک را آن لزوم همه و برگزارشده جلسه این که شود مطمئن باید مستراسکرام. است ماههیک هایینتاسپر برای ساعت سه حداکثر

 و فرآیند مسئول عنوانبه مستراسکرام. دارد نگاه ثابت زمان محدوده در را جلسه تا دهدمی آموزش اسکرام تیم به مستراسکرام. اندکرده

 . کندمی شرکت جلسه این در تیم با عرضهم عضو

 :اسپرینت یشیبازاند از هدف

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


 

©2016 Scrum.Org and ScrumInc. Offered for license under the Attribution Share-Alike license of Creative Commons, 

accessible at http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode and also described in summary form at 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.  By utilizing this Scrum Guide you acknowledge and agree that you have 

read and agree to be bound by the terms of the Attribution Share-Alike license of Creative Commons.    

 03 |صفحه 

 

 

 است شده طی چگونه ابزارها و فرآیند ها،آن روابط افراد، به توجه با قبل اسپرینت اینکه، بررسی. 

 اندیشرفتهپ خوب که مواردی و بالقوه اصالحات یبندطبقه و شناسایی. 

 کند عملیاتی ار هاآن کارهایش انجام مسیر در اسکرام تیم که شکلی به اصالحات سازیپیاده برای طرح یک ایجاد. 

 و تربخشلذت چه هر بعدی اسپرینت تا کندمی تشویق اسکرام چارچوب درون شانتوسعه فرآیند بهبود جهت را اسکرام تیم ،مستراسکرام

 تطبیق و یروزرسانبه طریق از محصول کیفیت افزایش برای را ییهاروش اسکرام تیم اسپرینت، بازاندیشی هر طی. شود برگزار مؤثرتر

 . کندمی طراحی ،«شدهیلتکم» تعریف ناسبم

 اجرای. باشد داده تشخیص را کند سازییادهپ بعدی اسپرینت در خواهدمی که اصالحاتی باید اسکرام تیم اسپرینت، بازاندیشی اتمام از پس

 در است ممکن اصالحات و هاسازیینهبه گرچه. است خود هاییبررس نتایج بر اسکرام تیم یهمسوساز بعدی، اسپرینت در اصالحات این

 . کندمی ایجاد سازگاری و بازرسی برای اختصاصی و رسمی فرصتی اسپرینت بازاندیشی ولی یرندپذصورت یهرزمان

 اسکرام مصنوعات

 توسط شدهیفتعر مصنوعات. هستند سازگاری و بازرسی فرصت و شفافیت ایجاد جهت در ارزشی و کار دهندهنشان اسکرام مصنوعات

 .باشند داشته هاآن از یکسانی درک همه تا رسانند حداکثر به را کلیدی اطالعات شفافیت که اندشدهیطراح یاگونهبه مخصوصاً راماسک

 محصول الگبک

 هر جهت هایازمندین منبع تنها و شود گنجانده محصول در است نیاز که است چیزی آن هر از شده یبندرتبه لیست یک محصول الگبک

 یبندرتبه و بودن دسترس در محتوا، شامل مسئولیت این که است محصول الگبک مسئول محصول، مالک. است محصول در یتغییر

 .شودمی آن اقالم

 شرایط تغییر با. است اولیه ۀشدشناخته هاییازمندین و دانش بر مبتنی آن ابتدائی توسعه. نیست کامل وقتیچه محصول الگبک یک

 که مفهوم این به دارد؛ پویا ماهیتی محصول الگبک. شودمی تغییر و رشد دچار نیز محصول الگبک عملیاتی، محصول رشد و محیطی

 دارد وجود محصول که زمانی تا. است تغییر حال در دائماً بودنش، رقابتقابل و مناسب کاربردی، برای محصول نیازهای بازتاب منظوربه

 . تداش خواهد وجود نیز آن محصول الگبک

 انتشارهای در موجود هاییدگرگون که است هایییحتصح و ارتقاءها ،هایازمندین ها،قابلیت خصوصیات، تمام از فهرستی محصول الگبک

 . است آن  ارزش و برآورد رتبه، شرح، مانند هاییویژگی دارای محصول الگبک از قلم هر. دهندمی تشکیل را محصول آتی

 فهرستی محصول الگبک شوند،می مطالعه هدف بازار بازخوردهای و شود،می ارزشمندتر و قرارگرفته تفادهمورداس محصول که همچنان

 در تغییرات. پویاست و زنده مصنوع یک محصول الگبک بنابراین شود،نمی متوقف گاههیچ هایازمندین تغییر. شد خواهد ترجامع و تربزرگ

 . شد خواهد محصول الگبک در تغییر سبب ،یفنّاور یا بازار شرایط ،وکارکسب هاییازمندین

 آتی کارهای مجموعه تشریح برای محصول الگبک یک تنها. کنندمی کار محصول یک روی بر باهم اسکرام تیم چند اوقات بسیاری

 .گیردمی قرار ادهمورداستف کند یبندگروه را اقالم که جدید ویژگی یک حالت این در. گرفت خواهد قرار مورداستفاده محصول
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 فعالیت، این. شودمی محصول الگبک درون اقالم یبندرتبه و برآورد جزئیات، افزودن شامل که است فعالیتی محصول الگبک پاالیش

 پاالیش طی. پردازندیم تعامل به محصول الگبک اقالم جزئیات روی بر توسعه تیم و محصول مالک آن در که است مداوم فرآیندی

 فرآیند. بپذیرد انجام چگونه و زمانی چه در پاالیش گیردمی تصمیم که است اسکرام تیم. شوندمی اصالح و مرور اقالم محصول، الگبک

 توسط یهرزمان در محصول، الگبک اقالم هرچند. دهدنمی اختصاص خود به را توسعه تیم منابع و توان از %11 از بیش معموالً پاالیش

 . است یروزرسانبه و ییرتغقابل وی صالحدید به یا محصول مالک شخص

 اساس بر تردقیق برآوردهای. هستند فهرست تررتبه کم اقالم از ترواضح و تریلیتفص معموالً باالتر، رتبه دارای محصول الگبک اقالم

 اسپرینت برای توسعه تیم که محصولی گالبک اقالم! کمتر جزئیات با است مساوی تریینپا رتبۀ ؛گیردمی صورت بیشتر جزئیات و شفافیت

 از اقالمی. رسدمی به نظر معقول اسپرینت ثابت زمان طی شدنشان تکمیل بنابراین ،اندشدهیشپاال داشت خواهد سروکار هاآن با بعدی

 انتخاب، برای «دهآما» اقالم عنوانبه باشند، داشته را اسپرینت یک در توسعه تیم توسط «شدن تکمیل» قابلیت که محصول الگبک

 سطحی چنین به توانندمی معموالً شد داده شرح باال در که  پاالیشی هایفعالیت نگذراند از پس محصول الگبک اقالم. شوندمی شناخته

 .برسند شفافیت از

 تأثیر توسعه تیم روی بر گری،میانجی و فهم در کمک با است ممکن محصول مالک. است توسعه تیم عهده بر برآوردها تمام مسئولیت

 . داد خواهند انجام را نهایی برآورد است، هاآن عهده کاربر انجام که افرادی ولی بگذارد

 هدف یک به نسبت پیشرفت پایش

 در حداقل را ماندهیباق کار مجموع این محصول مالک. است محاسبهقابل هدف به رسیدن برای ماندهباقی کار کل زمان، از مقطعی هر در

 وضعیت تا کندمی مقایسه قبلی اسپرینت بازبینی از ماندهیباق کار مقدار با را مقدار این محصول مالک. کندمی پیگیری اسپرینت، بینیباز هر

 .شودمی ذینفعان تمام برای شفافیت ایجاد باعث اطالعات این. شود آشکار هدف به دسترسی برای مطلوب زمان به نسبت کار پیشرفت

 کار پیشرفت بینیپیش و پایش برای ، 19یانباشتگ روند و 18آپ برن ، 17داوون برن نمودارهای مانند بصری پایش گوناگون هایشیوه

 پیچیده هاییطمح در. شوندنمی ییگراتجربه اهمیت جایگزین هرحالبه ولی هستند کاربردی فوق، هایروش. گیرندمی قرار مورداستفاده

 استفاده نگرانهیندهآ هایگیرییمتصم برای بتوان است ممکن افتاده، اتفاق ازآنچه تنها. است خصنامش داد، خواهد روی چه دقیقاً اینکه

 .کرد

  اسپرینت الگبک

 و اسپرینت هدف تحقق برای ایبرنامه همراه به اسپرینت برای محصول الگبک از شدهانتخاب اقالم از ایمجموعه اسپرینت الگبک

. باشند داشته وجود آتی فرآورده در است قرار که است هاییقابلیت خصوص در توسعه تیم بینیپیش صولمح الگبک. است فرآورده ارائه

 .است «شدهیلتکم» فرآورده یک به هاقابلیت این تبدیل برای الزم کارهای مجموعه شامل همچنین

 مشاهدهقابل و شفاف را است داده صتشخی ضروری اسپرینت هدف به رسیدن برای توسعه تیم که ییکارهاتمام اسپرینت الگبک

 . سازدمی

                                                 
17. Burn-Down 
18. Burn-Up 

19. Cumulative Flow 
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 الگبک توسعه، تیم. کندیم تغییر و گرفته تأثیر روزانه اسکرام در حاصل پیشرفت از که است کافی جزئیات با طرحی اسپرینت الگبک

 تیم کهیوقت ظهور و بروز ینا. کندمی ظهور و بروز اسپرینت طول در اسپرینت الگبک و  کندمی اصالح اسپرینت طول در را اسپرینت

 . افتدمی اتفاق شود، انجام است الزم اسپرینت هدف به دستیابی برای یکارچه که گیردمی یاد بیشتر و رودمی پیش خود برنامه با توسعه

 کار میزان کار، شدن تکمیل یا اتمام محضبه. کندمی اضافه اسپرینت الگبک به را آن توسعه تیم باشد، نیاز جدید کار کهیهنگام

 الگبک تواندمی توسعه تیم فقط. شد خواهند حذف برسند، نظر به یرضروریغ برنامه، از عناصری وقتی. شودمی یروزرسانبه ماندهیباق

 اسپرینت طول در دارد قصد توسعه تیم که کاری از روزبه و شفاف تصویری اسپرینت الگبک. دهد تغییر اسپرینت طول در را اسپرینت

 .است توسعه تیم به متعلق منحصراً آن مالکیت و بوده دهد، انجام

 اسپرینت پیشرفت پایش

 را ماندهیباق کار مجموع این توسعه تیم. است محاسبهقابل اسپرینت الگبک در ماندهباقی کار کل مجموع اسپرینت، از زمانی مقطع هر در

 کار پیگیری با توسعه تیم. کندمی پیگیری اسپرینت، هدف به دستیابی آزمایی راستی و تشخیص جهت روزانه اسکرام هر در حداقل

 .کند مدیریت را خود پیشرفت تواندمی اسپرینت طول در ماندهیباق

 فرآورده

 انتهای در. است آن از پیش هایینتاسپر فرآورده همراه به اسپرینت یک در شدهیلتکم محصول الگبک اقالم تمام مجموع فرآورده یک

. باشد سازگار اسکرام تیم« 11شدهیلتکم تعریف» با و استفادهقابل که مفهوم این به باشد، شدهیلتکم باید جدید یافرآورده سپرینت،ا یک

 .خیر یا باشد داشته آن انتشار به تصمیم حقیقتاً محصول مالک اینکه از نظرصرف باشد استفادهقابل باید فرآورده این

 مصنوعات در شفافیت

 اتخاذ مصنوعات، وضعیت درک و مشاهده مبنای بر ریسک کنندهکنترل و ینآفرارزش تصمیمات. دارد تأکید و تکیه شفافیت بر اسکرام

 و بوده دارخدشه تصمیمات این صورت این غیر در. هستند استناد قابل است، کامل و کافی شفافیت که زمانی تا تصمیمات این.  شوندمی

 .شد خواهند ریسک فزایشا و ینیآفرارزش کاهش باعث

. کند همکاری و تعامل هاگروه دیگر و توسعه تیم محصول، مالک با مصنوعات بودن شفاف از اطمینان حصول منظوربه باید مستراسکرام

 شفافیت، کمبود با مقابله راهکار  ترینمناسب بستن بکار برای همه به باید مستراسکرام دارد؛ وجود شفافیت کمبود با مقابله برای راهکارهایی

 وقایع مقایسه و وگوهاگفت به کافی توجه شهودی، سنجش الگوهای از استفاده مصنوعات، بررسی با تواندمی مستراسکرام یک. کند کمک

 .کند شناسایی را شفافیت در نقص هرگونه انتظار، مورد نتایج با

 متقاعد یادگیری، شامل معموالً کار این. است مصنوعات شفافیت سطح افزایش جهت سازمان و اسکرام تیم با کار مستراسکرام وظیفه

 . شود پیموده باید که است مسیری بلکه افتدنمی اتفاق شبهیک شفافیت. شودمی تغییر و کردن

                                                 
20. Definition of Done  
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 «شدهیلتکم» تعریف

. چیست «شدهیلتکم» از رمنظو که بدانند باید همه شود،می توصیف «شدهیلتکم» فرآورده، یک یا محصول الگبک قلمیک کهیهنگام

 که کاری از مشترکی درک باید شفافیت تضمین منظوربه اعضا ولی دارد، محسوسی تفاوت اسکرام تیم هر ازای به تعریف این گرچه

 یرو بر کار زمانی چه اینکه تشخیص منظوربه و است اسکرام تیم برای «شدهیلتکم» تعریف این. باشند داشته شود،می تلقی شدهیلتکم

 .دگیرمی قرار مورداستفاده است، هشد کامل محصول فرآورده

 انتخاب اسپرینت یزیربرنامه جلسه در تواندمی که محصولی الگبک اقالم تعداد تشخیص جهت توسعه تیم برای تواندمی تعریفی چنین

 مطابقت اسکرام تیم «شدهیلتکم» تعریف با که تاس عرضهقابل بالقوه ییهافرآورده ارائه اسپرینت، هر مطلوب نهایت. باشد گشا راه کند،

 . باشند داشته

 ممکن محصول مالک پس است استفادهقابل فرآورده این. کندمی ارائه را محصول هایقابلیت از ایتکه اسپرینت، هر طی در توسعه تیم

 سازمان یهادستور عمل یا و استانداردها اصول، از بخشی «شدهیلتکم» تعریف کهیدرصورت. کند منتشر را آن درنگیب بخواهد است

 کار دستور در «شدهیلتکم» فرآورده از تعریفی اگر کنند؛ پیروی حداقل یک عنوانبه آن از اندموظف اسکرام هاییمت تمامی باشد، توسعه

 اسکرام تیم چندین اگر. کند عینم محصول برای مناسب «شدهیلتکم» تعریف یک باید اسکرام توسعه تیم باشد، نداشته قرار توسعه سازمان

 .کنند تدوین را «شدهیلتکم» تعریف باهم همه باید کنند،می کار موردنظر محصول یا سامانه انتشار روی بر

 .شوندمی آزمایش جامع صورتبه و شدهیکپارچه ،هماهنگشان عملکرد از اطمینان جهت قبلی یهافرآورده با فرآورده هر

 دستیابی برای تریدقیق معیارهای و ضوابط شامل هاآن «شدهیلتکم» تعاریف کنند،می رشد اسکرام هاییمت که ورطهمان رودمی انتظار 

 است، آن روی بر شدهانجام کارهای برای استانداردی که «شدهیلتکم» از تعریف یک باید سامانه یا محصول هر. باشد باالتر کیفیت به

 .باشد داشته

 آخر سخن

 سازیپیاده اگرچه و هستند ییرناپذیرتغ اسکرام قوانین و رویدادها مصنوعات، ،هانقش. است شدهعرضه راهنما این در و بوده نرایگا اسکرام

 که زمانی و داشته موجودیت  تمامیتش با تنها اسکرام. بود نخواهد اسکرام دیگر حاصل نتیجه ولی است، پذیرامکان اسکرام از بخشی فقط

 .کرد خواهد عمل خوب باشد، دیگر هایروش و شگردها ،هایمتدلوژ برای ظرفی

 سپاسگزاری

 اشخاص

 از قبل. کرد اشاره اندبوده مؤثر اول سال ده در که هاآن از تعدادی به مخصوصاً باید ،اندکرده کمک اسکرام به تاکنون که نفری هزاران از

.  داشتند همکاری باهم 13مارتین کریس و 11اسمیت مایک با شوئبر کن دیگر سوی از و بود، کار مشغول 11کنا مک جف با سادرلند جف همه

 . رسیدینم خود امروزی پاالیش به اسکرام ها،آن کمک بدون که داشتند مشارکت امر این در بعد هایسال طی نیز دیگر بسیاری

                                                 
21. Jeff McKenna 
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  هپیشین

 اساساً  ارائه، این. دادند ارائه 1995 سال LAOOPS11 همایش در مشترک، صورتبه را اسکرام سادرلند جف و شوئبر کن ،بار نخستین

 .بود کرده مستند را اسکرام اجرای مسیر در جف و کن قبل  هایسال تجربیات

 به توانمی خورد محک و اجرا آنجا در اسکرام که ییهامجموعه نخستین احترام به. شودمی تصور قدیمی خیلی ظاهراً اسکرام تاریخچه

Fidelity Investments و Inc و IDX (حاضر حال در GE Medical)، کرد اشاره. 

 دیگر. است کرده مستند را شدهداده توسعه و تقویت سال، بیست از بیش طی شوئبر کن و سادرلند جف توسط که اسکرامی راهنما، این

 افزایش باعث منابع این. داد ندخواه قرار شما اختیار در را شوندمی اسکرام چارچوب تکمیل باعث که بینشی و فرآیندها الگوها، منابع

 . شوندمی خالقیت و ینیآفرارزش ،یوربهره

 ترجمه

علی  ،سهیل صمدزاده ،اسد صفری آقایان صمیمانه همکاری و «ایرانچابکانجمن» اعضایی ویژه تالش از فراوان سپاس با

ایوب  ،تقی جاودانی ،ین احمدیحسمحمد ،قهرودیابراهیم نبیئی  ،مرتضی رشیدی ،یوسف امیری ،مقدمزادهحاجی

مجتبی  و محسن مؤمنی ،محمودی اسدی ،علیرضا اسماعیلی ،رسول باغبان ،اکبر داستانی ،حمید صابری ،کوکبی

 .شدنمی میسر هاآن تالش بدونرو  پیش ترجمه که ،بهروزی

 تغییرات ییخچهتار

 3102و  3102 هایسالتغییرات بین 

 و مجسم اسکرام تیم توسط احترام، و بودن باز تمرکز، شجاعت، تعهد، مانند هاییارزش وقتی .«اسکرام هایارزش» جدید سرفصل  -0

 اسکرام تیم اعضای. شد خواهد همه برای اعتماد ایجاد موجب و شده پدیدار اسکرام، سازگاری  و بازرسی شفافیت، ارکان شود، محقَق

 .گیرندمی یاد و کرده کشف را هاارزش این کنند،می کار اسکرام مصنوعات و هانقش رویدادها، با وقتی

 افراد همه. دارد هاآن کارگیریبه و ارزش پنج این با اُنس در افراد مهارت  سطح افزایش به بستگی اسکرام از موفق یاستفاده

 نرم وپنجهدست و درست کار  انجام شجاعت اسکرام تیم اعضای. شوندمی متعهد اسکرام تیم اهداف به یابیدست برای شخصهبه

 نفعانذی و اسکرام تیم اعضای. شوندمی متمرکز اسکرام تیم اهداف و اسپرینت کار  روی بر همه. هستند دارا را دشوار مسائل با کردن

 فردی استقالل برای اسکرام تیم اعضای. کنند عمل باز کار، حین هایچالش و کارها یهمه به نسبت که دارند توافق یکدیگر با هاآن

 .اندقائل احترام یکدیگر توانمندی و

                                                                                                                                                        
22. Mike Smith 
23. Chris Martin 
24. OOPLSA Conference: Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications Conference 
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