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  Scrumالغرض من دليل 
لمساعدة الجميع  2010سنة   Scrum من دليل كتبنا النسخة األولى ومن ثم في بداية التسعينات(سكرم)  Scrumقمنا بتطوير

جميعاً نقف خلف   ونحنمن التحديثات الصغيرة  سلسلةالدليل عبر هذا  تم تحديثومنذ ذلك الوقت  Scrumحول العالم على فهم 
  هذا الدليل.

يخدم غرضاً محدداً  Scrumل عنصر من إطارعمل نجد أن كحيث  Scrumعلى التعريف الخاص بـ  Scrumدليل  يحتوي

 حدألاو إهمال   Scrum. أي تغيير في أفكار التصميم األساسية لـ Scrumالمتحققة من  العامة  والنتائجاهم في القيمة اساسياً يس

  Scrumيحد من الفوائد المرجوة من   وبالتاليموجودة  صعوباتمحاولة للتغطية على العناصر او عدم اتباع القواعد ما هو إال 
  ائدة. عديم الف  انه من الممكن أن يصبحلدرجة 

في   Scrumفي عالم يزداد تعقيداً و مما زادنا توضعاً هو ان نرى تبنى استخدام  Scrumالمتنامي لـ االستخداملقد قمنا بمتابعة 

 استخداميتسع  .Scrumتجات البرمجيات حيث كانت جذور البداية لـنتتسم بالتعقيد فيما دون تطوير م التيالعديد من المجاالت 

Scrum ،المحللين، العلماء وتخصصات أخري عديدة. نحن هنا في ليشمل المطورين، الباحثينScrum كلمة  نستخدم

عتبار نفسك مشموالً بهذا  افيمكنك  Scrumمن  ستفيدتتستخدم و  وبالتالي إذا كنت لالستبعاد"المطورين" للتبسيط وليس 
  الوصف. 

. Scrumوالرؤى التي تالئم إطار عمل  واإلجراءاتاألنماط  واستنباط وتطبيقكتشاف استقوم ب Scrumستخدام ابقيامك  أثناء

تختلف حسب السياق ومن مستخدم إلى أخر. مثل  ألنها Scrumهو خارج نطاق دليل والرؤى واإلجراءاتوصف هذه األنماط 

الحصول على  ويمكنألخر  تختلف بشكل كبير من مستخدم  Scrumهذه اإلجراءات العملية التي يتم استخدامها اثناء تطبيق 
   من مصادر أخرى. معلومات بخصوصها
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 *قائمة المصطلحات
  

)1(  Scrum  سكرم  
)2(  Artifacts   مخرجات 

)3(  Ken Schwaber   كين شوابر 

)4(  Jeff Sutherland  جيف سذرالند 

)5(  Empirical process control 
theory  

 التجريب  باستخدامنظرية التحكم 

)6(  Iterative Incremental  دوري ً ً تدريجي ا  ا
)7(  Done Definition   ًتعريف متى يكون المنتج تاماً أي مكتمال 

)8(  Sprint  لغةً هو العدو بسرعة لمسافة قصيرة محددة و في السبرنت ،
و ثابتة يعمل فيها فريق سكرم  سكرم هو مدة زمنية محددة 

  .الكاملالمنتج  للوصول إلىعلى إنتاج جزء إضافي 
)9(  Sprint Review  السبرنت استعراض 

)10( Sprint Retrospective   مراجعة السبرنت 

)11( Product Owner  مالك المنتج 

)12( Scrum Master   خبير سكرم 

)13( Product Backlog  قائمة عمل المنتج 

)14( Sprint Backlog قائمة عمل السبرنت 

)15( Stakeholders   المرتبطة او المستفيدة او المتأثرة االشخاص او الجهات
 بالمشروع او المنتج

)16( Product Goal  هدف المنتج 

)17( Sprint Goal   هدف السبرنت 

)18( Product backlog refinement    تنقية قائمة المنتج 

)19( Product backlog grooming  تهذيب قائمة المنتج 

(20) Lean Thinning الذى يقوم على زيادة الفاعلية و تقليل  وهو  اللّين التفكير
  الهدر 

(21) Scrum Team  فريق سكرم  
(22) Increment جزء إضافي  
(23) Cumulative flow Chart للتدفق المجمع أو رسم بياني  خريطة  
(24) Burn‐up Chart حرق التصاعديأو رسم بياني ال خريطة  
(25) Burn‐down Chart حرق التنازليبياني الأو رسم  خريطة  

)26( Yaser Marey   ياسر مرعي 

(27) Zakaria GAIZI  زكرياء كيزي  
  

القيام  وعدمهكذا باللغة اإلنجليزية  Scrumاستخدام جميع مصطلحات إطار عمل  Scrum* تتطلب قواعد ترجمة دليل 
سارية على جميع الترجمات باللغات المختلفة و قد حاولنا في هذه الالقواعد هي بتعريبها أو كتابتها بالحروف العربية وهذه 

  كون سهلة القراءة قدر المستطاع مع االلتزام بقواعد الترجمة الموضوعة من قبل المؤلف. تان للغة العربية الترجمة 
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  Scrum  تعريف

Scrum  تبنى حلول قادرة على  اللالقيمة من خ إنتاجعلى غير معقد يساعد االفراد و الفرق و المؤسسات  عمل إطار  هو
  الت المعقدة.المشك التكيف مع 

  : حيثب) ان يقوم بتعزيز بيئة عمل خبير سكرم( Scrum Masterمن  Scrumبإيجاز، يتطلب 

 Product(مالك المنتج) بتحديد العمل المطلوب لمشكلة ما تتسم بالتعقيد من خالل Product Ownerيقوم    -1

Backlog .(قائمة عمل المنتج) 

 يقوم -2 Scrum Team (فريق سكرم) بتحويل المجموعة المختارة من المهام إلىIncrement ) جزء) من القيمة

 (سبرنت). Sprintالكاملة للمنتج خالل الـ 

  Sprintسكرم) وكل المشتركين في العمل بفحص النتائج وتعديل المسار استعداداً للـفريق ( Scrum Teamيقوم -3
 . التالي

 يقوم الفريق بتكرار الخطوات السابقة وهكذا.  -4

  

ومن ثم قرر إذا كانت فلسفته والنظريات والبناء الخاص به يمكن ان يساعدك  كما هو بتجربته  قم. غير معقد بأنه Scrumيتميز 

غير مكتمل عمداً حيث يحدد فقط األجزاء الالزمة لتنفيذ نظرية   Scrum لإطار عمقيمة. إن  الوخلق  ك اهداففي تحقيق 

Scrum.  تم بناءScrum  حيث أن ةعلى الذكاء الجمعي لمجموعة األشخاص الذين يستخدمونه و ليس لتقديم تعليمات تفصيلي 

  األشخاص. هؤالءبتوجيه العالقات و التفاعل بين فقط تقوم  Scrumقواعد 

  Scrumنظرية 
طريق التجربة  كتساب المعرفة عناعلى منهج التجريب يقوم  .اللّين التفكيرو التجريب منهج على أساس  Scrumتم وضع 
  على األساسيات. والتركيزلهدر المالحظة بينما يقوم التفكير الليّن على تقليل اتخاذ القرارات بناًء على ا وعلى

  Scrumيقوم  المخاطر. في وللتحكمحسن القدرة على توقع النتائج في العمل مما ي تدريجيةً  دوريةً طريقة   Scrumستخدم ي
رات االمه  ومشاركة واكتسابللقيام بالعمل  والخبراتبإشراك مجموعات من األشخاص الذين بشكل جماعي يمتلكون المهارات 

  الالزمة لذلك.

(السبرنت). هذه  Sprint الـ هىو أالوذلك خالل فعالية جامعة ربع فعاليات للمراجعة والتدقيق ومن ثم التكيف أ  Scrumيضم 

  والتي تم التوصل اليها بعد خبرات وتجارب.  وتكيفمن شفافية ومراجعة   Scrumة ألنها تطبق قواعد الفعاليات تعمل بفاعلي

 الشفافية 

 وكذلك عن مخرجاتها  ينمسؤول والالمشتركين واضحة ألولئك  واإلنتاجعملية التطوير  خطواتل المهمةجوانب اليجب أن تكون 
من حالة ثالث مخرجات القرارات المهمة بناًء على ما يتم مالحظته  اتخاذيتم  Scrum في. بالنسبة لمستقبلي هذه النتائج

  أساسية. المخرجات التي ال تتمتع بالشفافية يمكن أن تؤدى إلى قرارات تقلل من القيمة وتؤدى إلى زيادة المخاطر. 

  لتدقيق بدون شفافية هو تضليل وإهدار. الشفافية تمكننا من أداء عملية التدقيق. ا
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 التدقيق 
يتمكنوا  كيالعمل  فيالتقدم كذلك فحص و  Scrum مخرجاتبفحص  ودقيقمتكرر  القيام بشكل  Scrum ييجب على مستخدم

  لتدقيق بإتاحة خمس أنواع من المناسبات يتم فيها ذلك.على القيام با Scrumيساعد . نحرافا أيمن كشف 

  لتحفيز التغيير. Scrumتم تصميم فعاليات  يعتبر التدقيق بال هدف إذا لم ينتج عنه تكيف. التدقيق الفرصة للتكيف.يتيح 

  التكيف

تحيد عن الحدود المقبولة وأن المنتج الناتج عنها  واإلنتاجمن جوانب عملية التطوير  أكثرأن واحدة او  المدققينإذا قرر أحد 
وقت ليتم  بأسرعأن يتم هذا التصحيح  ويجب استخدامهايتم  التيعملية اإلنتاج أو المواد الخام  غير مقبول فإنه يتعين تصحيح

  عملية اإلنتاج.  في االنحرافتجنب تزايد 

الكافية او يكونون غير ذاتي اإلدارة. يتوقع يصبح التكيف أكثر صعوبة عندما ال يمتلك األشخاص المعنيون السلطات 
  يتكيف لحظياً بمجرد اكتشاف أي شيء خالل عملية التدقيق. نأ  Scrum Teamمن

  Scrumقيم 
  : هذه القيم الخمس األشخاصعلى أن يتقن   Scrumـ الناجح ل االستخداميعتمد 

  والشجاعة واالحترامااللتزام، التركيز، االنفتاح، 

يكون تركيز الفريق األساسي هو على  ه و بدعم كل عضو من أعضاء الفريق لألخر وهداف أبتحقيق  Team Scrumيلتزم 

 Team Scrumأعضاء يتميز يجب أن ايضاً . لتحقيق افضل تقدم ممكن نحو هذه األهداف Sprintالعمل المنوط بهم في الـ 
 والتحدياتمنفتحين فيما يتعلق بالعمل  بكونهم الشخاص او الجهات المرتبطة او المستفيدة او المتأثرة بالمشروع او المنتجاو

 وبالتالي ةواستقاللي ةقدرات مهني يذوكل منهم اآلخر كأشخاص  Team Scrumأثناء تأديته. يحترم أعضاء  جهونهاايو التي

المشكالت   ومواجهة بالشيء الصحيحبالشجاعة للقيام  Scrum Teamيتمتع أعضاء  . يتمتعون باحترام من يعملون معهم
 الصعبة.

يتم   التيالقرارات يجب ان تعزز . وتصرفاتهمافعالهم،  خالل عملهم بهذه القيم وفيما يخص  Scrum Teamأعضاء  يسترشد 

يتعلمون   Scrum Teamتضعفها او تقلل منها. أعضاء  والهذه القيم  Scrumالتي يستخدم بها  والطريقة والخطواتاتخاذها 

الذين يعملون معه هذه القيم  واألشخاص Team Scrumيتمثل  وعندما Scrumت هذه القيم اثناء عملهم خالل فعاليا  ويكتشفون

  للثقه بين الجميع.  قيماً حية بانيةً  وتكيفشفافية، تدقيق   من Scrumتصبح ركائز

Scrum Team  (فريق سكرم)  
خبير  ( Scrum Masterمن   Scrum Teamهو مجموعة صغيره من األشخاص. يتكون  و Scrumهو الوحدة األساسية لـ

او تراتبية.  ةال يوجد فرق فرعي Scrum Teamمن المطورين. في  ومجموعة(مالك المنتج)  Product Owner)، سكرم
  تج. متجانسة من المهنيين المحترفين والتي تركز على هدف واحد كل مره وهو هدف المنالفريق هو وحده  

Team Scrum  مما يعنى امتالك أعضاء الفريق لكل المهارات الالزمة لخلق قيمة كل  هو فريق متعدد التخصصاتSprint  .
  . وكيف ومتىايضاً يتميز الفريق بأنه ذاتي اإلدارة مما يعنى انه قادر على اتخاذ القرار من يعمل ماذا 
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Scrum Team ة كي يستطيع انجاز قدر ملحوظ  كفايبما فيه الو كبير رشيق الحركة يبقى  يك ةهو فريق صغير بما فيه الكفاي

بصورة عامه فلقد وجدنا ان الفرق األصغر عدداً يمكنها  و  دةاعضاء او اقل عا10كون من تو ي Sprintمن العمل خالل 
كثيراً فيجب ان يؤخذ في االعتبار إعادة تنظيم الفريق   أكبرر إنتاجية. إذا ما أصبحت الفرق ثكأو تكون  فضلأالتواصل بشكل 

 Productنفس  ،نفس الهدف  فيرك  تالتي تعمل كل منها على نفس المنتج و بالتالي تش  واألصغرإلى عدد من الفرق المتجانسة  

Backlog  و نفس المنتج)عمل  (قائمةProduct Owner .(مالك المنتج)  

االشخاص او الجهات المرتبطة او المستفيدة او عن كل األنشطة المتعلقة بالمنتج من تواصل بين  مسؤول  Scrumفريق 
اخر ربما يكون ضرورياً.  شيء وأي وتطويرأبحاث أو  تجريب أو تشغيل أو صيانةأو تدقيق  أو المتأثرة بالمشروع او المنتج

  بوتيرةالمتتابعة  Sprintsالعمل خالل  من Scrumما تمكن فريق وإذا يتمتع أعضاء الفريق بالصالحيات إلدارة عملهم 
  . واالتساقذلك يثبت تمتع الفريق بالتركيز  فإنمتواصلة 

ة في مسؤولثالث جهات  Scrum. يعرف Sprintن المنتج له قيمه كل مإضافي  عن خلق جزء مسؤوالً يكون الفريق بالكامل 

  . Scrum Masterو، Product Ownerالفريق: المطورون، 

Developers )المطورون ( 
  . Sprintالمنتج كل األجزاء اإلضافية من جانب من جوانب  أيالذين يلتزمون بإنشاء  Scrumهم أولئك األشخاص في فريق 

ين مسؤولحال يعتبر المطورون  أي وعلىتتغير حسب نوع العمل  وبأنها باالتساعتتسم المهارات التي يحتاجها المطورون 
 عن: 

  وضع خطةSprint وSprint Backlog )قائمة عمل السبرنت(. 

  بـ   االلتزاممراعاة الجودة عن طريقDone Definition ) ًتعريف متى يعتبر المنتج تاماً او مكتمال ( 

 اتجاه عديل خطة العمل بشكل يومي فيت Spring Goal (هدف السبرنت) 

 بشكل مهني. ةالتشارك في المسؤولي 

   

Product Owner  (مالك المنتج)  
Product Owner العمل الذى يقوم به من  من قيمة المردودعن تعظيم قيمة المنتج و  مسؤولScrum Team   و تختلف

  .خر أفرد إلى  منو ،  خرأ Team Scrumإلى  Team Scrumمن  ، ومن مؤسسة إلى أخرىكيفية عمل ذلك بشكل كبير 

Product Owner الفعالة لـ اإلدارةعن  مسؤولهو الProduct Backlog  (قائمة عمل المنتج)  إدارة و تشملProduct 

Backlog :ما يلى  

 واضحاً للجميع. وجعله وضع هدف للمنتج 

  وصف بنودProduct Backlog   .بشكل واضح  

  فيترتيب البنود  Product Backlog  والمهامألفضل إنجاز لألهداف.  

 بنود التأكد من أن Product Backlog  للجميع. ومفهومةمرئية، شفافة  

 
 لـيمكن  Product Owner عنه.مسؤوالً جميع األحوال يبقى  فيبالقيام به لكنه خرين و أن يعهد ألأأن يقوم بالعمل أعاله   

  
 Productبنود  وترتيبيجب أن تحترم المؤسسة بالكامل قراراته الظاهرة في محتوى  Product Ownerينجح  لكي

Backlog المنتج في اجتماع  األجزاء اإلضافية منفحص  واثناءSprint Review  .(مراجعة المنتج)  
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ً  Product Ownerيجب أن يكون  رغبات   Product Owner يمثلمن األشخاص. يمكن أن  ال مجموعةً  شخصاً واحدا

  اقناعقائمة فعليه البند من بنود  أيأولوية تغيير  فيلكن إذا رغب أحدهم  Product Backlog فيموعة من األشخاص جم

Product Owner .اوالً بذلك  

 

Master Scrum )خبير سكرم(  
Master Scrum عن إنشاء و تفعيل  مسؤول Scrum معرف في دليل  وكما هScrum يؤدى .Master Scrum   ذلك عن

  أو داخل المؤسسة.  Scrum Teamسواء داخل  وقواعدهوممارساته  Scrumنظرية مساعدة الجميع على فهم طريق 

Scrum Master عن فاعلية  مسؤولScrum Team و يقوم بذلك عن طريق تمكينScrum Team   تحسين ممارساته  من

  .Scrum لفي إطار عم

Master Scrum  يخدم  حقيقي  قائدهوTeam Scrum  التي يعمل بها. ةاألكبر المؤسسعلى المستوى و 

  :يليكما  Scrum Team متعددة لـخدمات  Master Scrumيقدم 

  بين االختصاصات. والتكاملالذاتية   اإلدارةتدريب أعضاء الفريق على  
  مساعدةScrum Team  منتج عالية القيمة تحقق إضافية من العلى خلق أجزاءDefinition of Done .  

  إزالة العقبات أمام تقدمScrum Team.  

  التأكد من ان كل فعالياتScrum  المحددةفي حدود األوقات  وأنهايتم القيام بها بشكل إيجابي مثمر .  

Master Scrum  يخدمProduct Owner  كما يلىبطرق عديدة:  

  المساعدة على إيجاد تقنيات يتمكن الفريق من خاللها من تعريفProduct Goal وإدارة Product Backlog. 

  مساعدةTeam  Scrum  في وموجزةلبنود واضحة  االحتياجلفهم Product Backlog.  

  ب.يبيئة تعتمد التجر  فيتخطيط المنتج كيفية القيام بفهم  
 كلما طلب ذلك او  االشخاص او الجهات المرتبطة او المستفيدة او المتأثرة بالمشروع او المنتجهيل التواصل بين تس

 .متى احتيج لذلك

  :يليخدمات متعددة للمؤسسات كما  Master Scrumيقدم 

  ـ خالل محاولة تبنيها ل المؤسسات وتدريبقيادةScrum .  

  تخطيط تنفيذScrum ؤسسةالم في.  

  وإتباععلى فهم  والمهتمينمساعدة الموظفين Scrum يبعلى التجربناًء  منتجاتالتطوير طريقة  وفهم.  

  يؤدى إلى زيادة إنتاجية  الذيإحداث التغييرTeam Scrum .  

  وفرق االشخاص او الجهات المرتبطة او المستفيدة او المتأثرة بالمشروع او المنتجإزالة الحواجز بين Scrum .  

  Scrumفعاليات 
منتج من   وتعديلبة لفحص اسَ منَ هي Scrum فيكل فعالية هو الفاعلية الرئيسية الحاوية لكل الفاعليات األخرى.   Sprintالـ 

الفشل  بينما يؤدىالمطلوبة.  الشفافيةتحقيق من تمكن  على وجه الخصوص كي. هذه الفعاليات تم تصميمها Scrumمنتجات 

لخلق إيقاع   Scrumتستخدم الفعاليات في  .والتََكيُفْ  للتدقيق فرصة  وفقدانمن هذه الفعاليات الى تقليل الشفافية  يٍ أداء أ في
  لتسهيلاجتماعات جانبية. في الحالة المثالية تعقد كل الفعاليات في نفس األوقات واألماكن  ألي الحاجة وتقليلمنظم للعمل 

  إجراءات عقد هذه الفعاليات.
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Sprint )السبرنت(  
  حيث تتحول األفكار إلى قيمة. ، Scrumقلب إيقاع  يه Sprintsالـ

بكل العمل الالزم لتحقيق القيام  Sprint الـ خالل يتمبمجرد انتهاء السابق.  Sprintبحيث يبدأ  وقت محدد كشهر أو أقل وه

Product Goal  اجتماعبحيث يشمل Spring Planning (تخطيط السبرنت) ،Daily Scrum اجتماع(السكرم اليومي ،( 

Review Sprint )واجتماع السبرنت) استعراض Sprint Retrospective (مراجعة السبرنت).  

  : Sprintخالل 

  هدف  ؤثر علىيتعديل من شأنه أن  بأيال يسمحSprint .  

 .ال يمكن تقليل مستوى الجودة المستهدفة 

   يتم تعديلProduct Backlog  الحاجةحسب.  

  معالتفاوض  وإعادةيمكن استيضاح نطاق العمل Product Owner من التفاصيلالمزيد  كاأدرتم  كلما. 

 Productتحقيق  اتجاهثم تعديل المسار في  ومن  والتدقيقمن استشراف النتائج بالتأكيد على المراجعة  Sprintsتمكن 

Backlog  كل على األقل مرةSprint قد تؤدي زيادة مدة .Sprint من الالزم إلى ان يصبح  أكثرSprint Goal ذي غير 

تقليل لى إيضاً أ وتؤدىالتعلم  مراتاألقصر تمكن من المزيد من   Sprints. الـ والمخاطريضاً قد تزيد التعقيدات أجدوى، 

  .قصير المدةمشروعاً  Sprintكل  اعتباريمكن  .الموارد هدارإ مخاطر

التدفق   وخرائطصاعدي حرق التال  خرائطو حرق التنازليال خرائطفي العمل منها توجد أدوات عدة هدفها استشراف التقدم 
ال تغني عن التجريب. في بيئات العمل المعقدة ال يمكن التنبأ فعلياً بما يمكن ان  ولكنهافيدة منها أالمجمعة. هذه األدوات ثبت 

 .سيأتيالتخاذ القرارات لما   استخدامهيمكن هو ما فقط ما حدث بالفعل  ،يحدث

من حقه إلغاء  الذيهو  Product Ownerفقط الـ  جدوى. ذيغير  Sprint الـ إذا أصبح الهدف من Sprint الـ لغاءإيمكن 

  . Sprintالـ

Sprint Planning )(التخطيط للسبرنت 

الخطة عن طريق  وضع . يتم Sprint فييتم التخطيط للعمل المطلوب تأديته حيث  Sprint Planningبـ  Sprintيبدأ الـ

  . Team Scrumأعضاء كامل بين  واصلالت

 الـ Product Owner  يتأكد من ان الحضور مستعدون لمناقشة اهم بنودProduct Backlog هي عالقتها بـ  وماProduct 

Goalقد يدعو .Scrum Team  ً   لتقديم النصح لفريق العمل. Spring Planningآخرين لحضور  اشخاصا

  على األسئلة التالية:  Sprint Planningيجيب 

 الـهذا   األول: لماذاالموضوع  Sprint ؟ ةقيمله  

 الـكيف يمكن للفريق ان يضيف قيمة خالل  Product Owner يقترح Sprint  ر وثم يتشا ومنالحاليScrum Team  

االشخاص او الجهات المرتبطة او المستفيدة او المتأثرة لجميع واضحاً  Sprintيجعل فائدة الـ والذي Sprint Goal صياغةل

 الـهدف   صياغةمن   االنتهاءيجب  .بالمشروع او المنتج Sprint قبل االنتهاء منSprint Planning .  

  ؟  Sprintهذا  فييمكن إنجازه  الذي الثاني: ماالموضوع 

 الـيختار المطورون البنود التي سيتم ادراجها في  Product Ownerمن خالل النقاش مع  Sprintمن بنود  الحالي

Product Backlog قد يقوم .Scrum Team   بتنقيح هذه البنود اثناء ذلك ايضاً مما يعزز من ثقتهم من قدرتهم على انجاز
  العمل المنوط بهم. 
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تحدياً. لكن على حال كلما علم المطورون مستوى أدائهم  Sprintيمكن إنجازه أثناء  الذيربما يشكل اختيار مقدار العمل 

كلما كانوا أكثر ثقة في  Definition of Doneعمل مكتمالً اعتبار ال يمكنهم متى  وكذلك االستيعابعلى   وقدرتهمالسابق 

  الحالي.  Sprintالـ تقديرهم للعمل الممكن إنجازه في

  تم اختياره؟ الذيالموضوع الثالث: كيف سيتم إنجاز العمل 
 Product Backlogلكل من بنود   Definition of Doneتحقق  Incrementيقوم المطورون بالتخطيط للعمل الالزم لخلق 

حرية اختيار   وللمطورينتستغرق يوماً او اقل  أصغرإلى وحدات  Product Backlogالمختارة. يتم هذه عادة بتقسيم بنود 

من  إضافية الى أجزاء  Product Backlogالطريقة الى يريدون للقيام بذلك وليس ألحد آخر ان يحدد لهم كيف يحولون بنود 
  المنتج ذات قيمة. 

باإلضافة إلى الخطة المتبعة  Sprint Backlogمن  للسبرنت المختارة والبنود Sprint Goalكل من   Sprint Backlogيشمل 
  لتسليم هذه البنود. 

Sprint Planning  للـ و يكون عادة اقصر هو اجتماع محدد المدة بحد اقصى ثمانية ساعات لسبرنت مدته شهر واحدSprints  
  األقل مدة. 

  

Daily Scrum  اليومي) (ٍالسكرم  
 الـ الهدف من  Daily Scrum  ل في اتجاه العمالتقدم في فحص هوSprint Goal وتعديل Sprint Backlog  حسب ما تستدعى

  .ضبط العمل القادمالضرورة والقيام ب

 الـ Daily Scrum دقيقة يحضره المطورون أعضاء  15هو اجتماع مدتهScrum Team إجراءات عقد هذا االجتماع  ولتقليل

يعملون   Scrum Masterاو  Product Owner. في حال كان Sprintلكل يوم من أيام  والمكانفإنه يعقد في نفس الوقت 

  فانهم يشاركون كمطورين في االجتماع. Sprint Backlogعلى بنود من 

وسيله للتركيز على التقدم في العمل في  Daily Scrumكما يريدون طالما كان االجتماع  وهيكلوسائل  اختياريمكن للمطورين 

  للفريق. الذاتية. هذا مما يساهم في تحسين اإلدارة التاليلليوم  ةينتج عنه خطة تنفيذي وان Sprint Goalاتجاه 

 عاتالحاجة الجتمايلغى  وبالتاليالقرارات بسرعة  اتخاذعلى  القدرة ويعزز، يعرف المعوقات التواصل Daily Scrumيحسن 
  اخري. 

شات اليس هو المناسبة الوحيدة التي يمكن خاللها للمطورين تعديل خططهم فهم يتقابلون خالل اليوم لنق Daily Scrumالـ 

  . Sprintمن عمل خالل الـ  يقب تخطيط ما وإعادةتفصيلية حول تعديل 

  

Sprint Review )السبرنت) استعراض  
 الـاثناء منه  االنتهاء تم  التي ناتجالفحص هو Sprint Reviewاجتماع من الهدف  Sprint مستقبالً. يعرض الموائماتوتحديد 

Team Scrum  يتم نقاش التقدمو االشخاص او الجهات المرتبطة او المستفيدة او المتأثرة بالمشروع او المنتجعلى  نتائج عمله 

    .Product Goal تحقيق في اتجاه

ما تم   والمطورون الجهات المرتبطة او المستفيدة او المتأثرة بالمشروع او المنتج االشخاص او يستعرض  االجتماع خالل
 الـإنجازه خالل  Sprint ًبخصوص ما يجب فعله  نالحاضرو  لعلى هذه المعلومات يتداو و التغيرات في بيئة العمل. بناء
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 بالتالياجتماع مفتوح و  هو Sprint Review. ةفرص متاح أيمن  لالستفادة Product Backlogالحقاً. ايضاً يمكن تعديل 

 لما تم إنجازه فقط.  التقديميرض ع يحصره في ال ان Scrum Teamب يجب ان يتجن

Sprint Review  هو االجتماع قبل األخير فيSprint بحد اقصى قدره اربع ساعات لـ   ةو مدته محددSprint   مدته شهر و

  مدة.ر األقص Sprintsتكون عادة مدته اقصر للـ

(مراجعة السبرنت)  Sprint Retrospective 

  . والفاعليةالجودة لتحسين  هو وضع خطط  Retrospective Sprint اجتماع  الهدف من

 الـبفحص كيف سار  Scrum Teamيقوم  Sprint راءات العمل، األدوات،  جفي كل ما يتعلق باألفراد، التفاعل، ااألخير

االفتراضات التي أدت  يتم تحديد. العناصر التي يتم فحصها في الغالب تختلف بحسب مجال العمل. Definition of Doneو

، المشاكل التي واجهتهم Sprintتم بشكل جيد خالل  ما  Scrum Teamاكتشاف أسبابها. يناقش  ويتمالى الخروج عن المسار 
   حل هذه المشاكل. تم (او لم يتم) وكيف

سرع وقت ممكن. أ التغييرات فائدة لتحسين الفاعلية. التحسينات األكثر تأثيراً يتم القيام بها في  أكثر  Scrum Teamديحد

  القادم.  Sprintللـ Sprint Backlogيتم حتى أضافتها إلى  وربما

واحد  Sprintقصى قدره ثالث ساعات لـ أبحد  ةو هو اجتماع مدته محدد Retrospective Sprint باجتماع Sprintالـ يينته

  األقصر مدة.Sprintsقصر للـأمدته شهر و تكون عادة مدته 

  

  Scrum مخرجات 
معلومات التعظيم شفافية  فيبشكل خاص لتساهم  Scrum مخرجاتتم تصميم  . و القيمةأ العمل Scrum مخرجاتتمثل 

  . األساسي للطريقة التي يمكن التكيف بها يصبح لدى الجميع نفس الفهموبالتالي األساسية 

  بحيث يمكن قياس التقدم في العمل بوضوح: والتركيزيضمن الشفافية  التزامايشمل  Scrumكل مخرج من مخرجات 

  بالنسبة لـProduct Backlog  االلتزام هوProduct Goal 

  بالنسبة لـSprint Backlog  االلتزام هوSprint Goal 

  بالنسبة لـIncrement االلتزام هوDefinition of Done  

االشخاص او الجهات المرتبطة او و  Scrum Teamلـ  Scrum وقيمهذه االلتزامات وجدت لتعزيز خاصية التجريب 
  .المستفيدة او المتأثرة بالمشروع او المنتج

Product Backlog  (قائمة عمل المنتج)  
Product Backlog المنتج لتحسين يحتاج الفريق لهما بكل متجددة  قائمة هي .Product Backlog   المصدر الوحيد  وه

  .Scrum Teamللعمل الذى يقوم به 

في  اختيارهاواحد تعتبر جاهزة لكى يتم   Sprintالقيام بها في  Scrum Teamلـالتي يمكن  Product Backlogبنود عمل 

هي   Product Backlogة إلى قدر من الشفافية بعد العمل على تنقيتها. تنقيتحتاج هذه البنود  .Sprint Panningاجتماع 
من حيث  والترتيبالتفاصيل كالوصف  بإضافة. هذه العملية هي عملية مستمرة وأصغردقة  أكثرتقسيم البنود الى وحدات 

    نوع العمل. حسب Product Backlogبنود تختلف خصائص  وعادةأولوية التنفيذ والحجم. 
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على تقدير  يؤثر  ان Product Ownerـلليمكن  .طور المنوط به إنجاز العمل هو المسؤول عن تحديد حجم العملالم
  .في بنود العمل المختلفةالمطورين لحجم العمل عن طريق مساعدتهم على فهم و اختيار التوازنات 

 Product Goal االلتزام:

في  Product Goal. يتواجد Scrum Teamيمكن اتخاذها كهدف لـ والتيالحالة المستقبلية للمنتج  Product Goalيصف 

Product Backlog باقي. بينما يكون Product Backlog  معبراً عن "ما" يجب عمله لتحقيقProduct Backlog  .  

الجهات المرتبطة او المستفيدة او المتأثرة  االشخاص او و له حدود واضحة بين   ةالمنتج هو وسيط لتحقيق القيم
كثر أخر أ شيءالعمالء. المنتج يمكن ان يكون خدمة، او منتج مادي او  و ني، المستخدمبالمشروع او المنتج

 ً   تجريدا

هذا ان يحقق  Scrum Teamهدف على المدى البعيد. ايضاً يجب علىالهو  Product Goalفإن  Scrum Team بالنسبة لـ
  يتغاضى عنه اذا أراد اتخاذ هدف ثاني.يقرر أن  هدف اوال

Backlog Sprint  (قائمة عمل السبرنت)  
 من  Backlog  Sprintيتكون  Sprint Goal او (لماذا) أي ما الهدف المطلوب تحقيقه فيSprint و مجموعة بنود ،

Product Backlog لهذا  المختارةSprint نجاز و تسليم الجزء المطلوب  (ماذا) سنقوم بعمله و ايضاً الخطة التنفيذية إل أي
  تنفيذه من المنتج او (كيف).  

 يعتبر  Sprint Backlog .يضاً فإن أ خطة عمل للمطورين تم وضعها من قبل المطورين انفسهمSprint Backlog  ن أيجب

من اجل تحقيق   Sprintللقيام به اثناء الـالمطورون يخطط ى يكون مرئياً من الجميع بشكل آنى عاكساً صورة العمل الذ

Sprint Goal يخضع  يوبالتالSprint Backlog  للتحديث خاللSprint عرفنا المزيد. يجب ان يكون اكلمSprint 

Backlog   التقدم في العمل خالل مراجعة مفصالً بما فيه الكفاية لكى يتمكن الفريق منDaily Scrum.  

 Sprint Goal: االلتزام

انه  إالهو التزام على المطورين تحقيقه  Sprint Goal أن من وبالرغم.  Sprintهو الهدف الوحيد لـ Sprint Goalيعتبر 

 Scrumعكيز مما يشجراالنسجام و الت Sprint Goalهناك مرونة فيما يتعلق بما يجب عملة بالضبط لتحقيق ذلك. يخلق

Team بشكل منفرد.  عاً وليسمعلى العمل  

 ي ثناء عمل المطورين فأو  Sprint Backlogثم يتم إضافته إلى  ومن Sprint Planningثناء أ Sprint Goalيتم وضع 

إذا ما اتضح ان العمل المطلوب إنجازه خالف المتوقع فانهم  نصب اعينهم.  Sprint Goalيضع المطورون  Sprintالـ

 نطاق عملتغيير حول  Product Ownerمع   ونتشاوري Sprint Backlog خاللSprint   بدون تغييرSprint Goal.    

  Increment (جزء المنتج)  
Increment  تحقيق  اتجاهخطوة صلبة في هوProduct Goal كل .Increment  بحيث  ما سبقه لهو عبارة عن إضافة لك

 تضيفجميعاً معاً. لكي  Incrementsكل  يتم التأكد بشكل كامل من عمل Increment  لالستخدامقيمة يجب ان تكون قابلة.  

 . مجموع Sprintمتعددة أثناء الـ Incrementsيمكن بناء  Incrementsيمكن عرضه اثناء  Sprint Review يو بالتال 

شخاص او الجهات المرتبطة او لأل Incrementيمكن ان يتم تسليم  حال  يو على ا Scrumلـ ةالتجريب المميز يدعم خاصية

ً  Sprint Review. ال يجب اعتبار Sprintقبل نهاية الـ  المستفيدة او المتأثرة بالمشروع او المنتج ليتمكن  تحقيقهيجب  شرطا
  الفريق من تسليم منتج ذو قيمة. 

  .Definition of Done يحققمالم   Incrementعمل جزًء من أي اعتبارال يمكن 
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 Definition of Doneااللتزام: 

  للمنتج.  المطلوبةتستوفى شروط الجودة عندما   Incrementالوصف الرسمي لحالة  Definition of Doneيعتبر 

 شروط   Product Backlogفي اللحظة التي يستوفى فيها بند من بنود Definition of Done فانه يولدIncrement .  

لم  في حال  . Incrementاكماله كجزء من تم يشفافية بإتاحة فهم مشترك للجميع للعمل الذ Definition of Doneيخلق 

فإنه ال يمكن إصداره وال حتى تقديمه  Definition of Doneف المنتج التام او يتعر Product Backlogيوافق بند من بنود 

  في المستقبل.  العمل عليهليتم   Product Backlog. بدالً من ذلك يتم إعادته إلىSprint Reviewفي 

يجب ان  Scrum Teamsيير الخاصة بها فإن كل المؤسسة ما جزء من المع Definition of Doneف ي كان تعر أذا ما

 Definition ofان يضع   Scrum Teamعايير المؤسسة فإنه يجب علىم ا لم يكن من على اقل تقدير. اما إذ لتزم بهت

Done  .مناسب للمنتج قيد التطوير  

اً على عيعملون م Scrum Teams. في حال تواجد عدة فرق سكرم Definition of Doneبـ االلتزام المطورينيجب على 

و يجب عليهم   Definition of Doneمتى يكون المنتج تاماً و كامالً  فيالمنتج فإنهم يجب عليهم ان يقوموا جميعاً بوضع تعر 
  به.  االلتزامايضاً 
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  خاتمة
Scrum   إطار عملو هو مقدم من خالل هذا الدليل. مجانى Scrum باإلمكان  أنهبالرغم من  .غير قابل للتغيير  الموضح هنا

ً يكون فقط عندما   Scrum يتحقق. Scrumلكن نتيجة ذلك لن يكون  Scrumتطبيق جزء من   يمكنه أن يكون بالكامل و مطبقا
 ً   .بشكل جيد منهجيات وطرق أخرىولتقنيات  حاويا

  شكر

  أشخاص 
جيف سذرالند الذى كان   :بدايةالفاعلين فى كانوا ، يجب علينا أن نذكر اولئك الذين Scrumساهموا فى  ذينمن بين األالف ال

كثيرون  آخرون  و كلهم عملوا معاً. و كين شوابر الذى كان يعمل مع مايك سميث و كريس مارتين ننامل مع جيف ماك يع
 على ما هو عليه اليوم. Scrumأصبح  الم مساعداتهملوال وساهموا فى السنوات التالية 

  التاريخ 
مؤتمر أو أو  فيألول مرة معاً   Scrum، حينما قاما بتقديم  1995إلى سنة  Scrumعلى معاً كين شوابر و جيف سذرالند   عمل

عبر    اكتسباهاكان كل من كين و جيف قد  التيمعرفة لل اقي وثكان تاألساس  يف التقديمي. هذا العرض 1995سنة  آيهل إبى أس 

 . Scrumـ و أعلن التعريف الرسمي األول بالسنوات القليلة السابقة 

سنة عن طريق كل من جيف سذرالند و كين شوابر. توفر  ثالثينألكثر من  اونم  كما تطور Scrumيوثق  Scrumدليل 

تحسن  ربما والرؤى  اإلجراءات. تلك األنماط وScrumتكمل إطار عمل  يالرؤى التو اإلجراءات و مصادر أخرى األنماط
  .الرضى عن النتائجاإلنتاجية والقيمة واإلبداع و

  Scrumتم تجربة و صقل  التينقدم التقدير الالزم لألماكن األولى و لكن نحن هنا   Scrumصف نشأة  توجد مصادر أخرى ت
  إنديفيدوال إنك، نيوزباج ،فيدليتى لإلستثمار، و أى دى إكس ( اآلن جى إى ميديكال ). منهافيها نذكر

  ترجمة

  سذرالند. جيفوترجم هذا الدليل من النسخة األصلية اإلنجليزية التي وضعها كين شوابر 

   ء كيزي زكريا  ومراجعة مرعي ترجم بواسطة ياسر  
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    Scrum 2020دليل  و  Scrum 2017التغييرات بين دليل 

 تفصيالً أقل 

ً  Scrumالسنين، أصبح دليل بمرور  للعودة بدليل  هدف ن 2020 في هذه النسخة لسنة. إلى حد ما اكثر تفصيالً و تحديدا

Scrum    المباشرة التفصيلية في  بإزالة أو تخفيف الصيغة  وذلك، الكافي من التفصيل عمل بالحد األدنى إطار  لكونه مرة أخرى

 التفاصيل فيما يتعلق بخصائصتخفيف  وتم  Daily Scrumلم تعد هناك أسئلة محددة في . على سبيل المثال، النسخة السابقة

 .بإلغاء السبرنت ختصار النص الخاصاو  Sprint Backlogو  Product Backlogعناصر 

 فريق واحد يركز على منتج واحد
 Productللتصرف بطريقة "نحن" و "هم" بين إلى داخل الفريق. هذا المفهوم كان يقود التباعد الهدف هنا هو إزالة مفهوم 

Owner النسخة فريق واحد هو  بهذه فريق التطوير. يوجد  وبينScrum Team  ،وثالثة  الذي يركز على نفس الهدف

 المطورون. و Product Owner ،Scrum Master :لكل من  تموعات من المسؤوليامج

  )هدف المنتج(  Product Goalإدراج
هدفا   Scrum Teamأدرجت مفهوما جديدا، أال وهو هدف المنتج. الهدف منه هو إعطاء   Scrum Guideمن  2020نسخة 

 . من هدف المنتج االقتراب أكثرعلى  Sprintيعملون في كل   بحيث أكبر يركزون عليه له قيمة

متى يكون المنتج تعريف ( Definition of Doneولـ(هدف السبرنت)  Sprint Goalمكان لـ إيجاد 

 )المنتج هدف( Product Goalلـومكتمالً)  أىتاماً  
 دون أن تعطيهم انتماءً  Definition of Doneو Product Backlogتصف  Scrum Guideمن ة بقكانت النسخ السا

 ح. أصبقدمنا توضيحاً لذلك 2020في نسخة . خرجاتشيئا ما بالم كانوا ملحقينولكن  Scrumمخرجات لـٍ . لم يكونوا وهويةً أ

هو  Sprint Backlog، والتزام Product Goalهو   Product Backlog لتزاماالثالث.  المخرجاتلكل من  هناك إلتزام

Sprint Goal  ،والتزام Increment هو Definition of Done من التركيز   وللمزيدشفافية أكثر لتحقيق  االلتزامات. وجدت
 المخرجات الثالثة.على تقدم كل من 

 التنظيم ذاتيذاتي اإلدارة بدل 
في  يقوم به.  وكيفلفريق التطوير على أنه ذاتي التنظيم، يختار من يقوم بالعمل،   Scrum Guideمن أشارت النسخ السابقة 

 .يقوم به وكيفذاتي اإلدارة، يختار العمل، من يقوم به  Scrum Teamأكد على أن ن 2020نسخة 

  الثالثة  Sprint Planningوعاتموض
ً  ناأضف 2020نسخة في  يتطرق لهما وهما "ماذا" و "كيف"، Scrum Guideباإلضافة للموضوعين الذين كان  ً  موضوعا ، ثالثا

 Sprint Goalقصد بذلك ن "لماذا"،  وهوأال 

 تبسيط مجمل لألسلوب اللغوي الستهداف شريحة أوسع

إشارة باقية  أيةالمعقدة. تمت أيضا إزالة  والتعابيرركزت على إزالة التعابير المتكررة  Scrumدليل من  2020نسخة 

 صفحة 13الجديد من أقل من  Scrum. يتكون دليل  "المتطلبات"و "التصميم"و  "النظام"و "االختبار"لتكنولوجيا المعلومات مثل 
 في ترجمته باللغة العربية.تقريباً  ومثلهافي نسخته باللغة اإلنجليزية 

 


