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 از راهنمای اسکرام   هدف 
کردیم تا به مردم سراسر جهان کمک کنیم  تألیفی راهنمای اسکرام را ، اولین نسخه ۲۰۱۰میالدی توسعه دادیم و در سال  90 دههما اسکرام را در اوایل 
 کنیم. از آن پشتیبانی می باهمکاربردی و کوچک تکمیل کردیم و  هایروزرسانیبهرا با   راهنماتاکنون این  زماناز آن   اسکرام را درک کنند.

کنند که برای ارزش کلی و نتایجی که از اسکرام هدفی ویژه را دنبال می چارچوبراهنمای اسکرام دربرگیرنده تعریف اسکرام است. هر یک از عناصر این 
ن از قوانین اسکرام، مشکالت را پنهان و مزایای  های اسکرام، حذف عناصر، یا پیروی نکرد. هر تغییری در طراحیِ هسته یا ایدهاند ضروری، رودمیانتظار 

 خواهد کرد. فایدهبیآن را   ایبالقوه، حتی به شکل کندمیاسکرام را محدود 
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آن   افزاری، جایی که دربینیم اسکرام فراتر از توسعه محصوالت نرمامروزه شاهد افزایش استفاده از اسکرام در دنیایی پیچید رو به رشد هستیم. از اینکه می
با گسترش استفاده از اسکرام،  راستاهم. بالیممیاست، به خود  شدهپذیرفتهکه اساساً درگیر کارِ پیچیده هستند نیز  هاحوزهریشه داشته است، در بسیاری 

(«، دهندگانتوسعه) Developers». ما در اسکرام از واژه دهندمیانجام  باهمو سایر متخصصان کارها را  دهندگان، محققان، تحلیلگران، دانشمندانتوسعه
 کند، خودتان را مشمولش بدانید.کنیم. اگر اسکرام برایتان ارزشی خلق میاستفاده می سازیساده کردن بلکه برای  مستثنانه برای 

ا چارچوب اسکرامی هست که در این سند  ها و بینشهایی را کشف، ابداع یا به کار بگیرید که مطابق بهنگام استفاده از اسکرام ممکن است شما الگوها، فرآیند
  .شرح این موارد هدف راهنمای اسکرام نیست، زیرا اینها بسیار متکی بر شرایط بوده و درکاربردهای اسکرام، تفاوت گسترده دارند اما ت.توضیح داده شده اس

 ۲۰۲۰جوالی  -کِن شوئِبِر و جف سادرلند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Ken Schwaber and Jeff Sutherland 
This publication is offered for license under the Attribution Share-Alike license of Creative Commons, 

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

 

 

 0 ............................................................................................................................................................................ اسکرام  یهدف از راهنما

 2 .......................................................................................................................................................................................... اسکرام  فیتعر

 3 ...........................................................................................................................................................................................اسکرام  هینظر

 3 ............................................................................................................................................................................................. تیشفاف

 3 .............................................................................................................................................................................................. ی بازرس

 3 ............................................................................................................................................................................................ یسازگار

 3 ..................................................................................................................................................................................... اسکرام  یهاارزش

 4 .............................................................................................................................................................................................. اسکرام  میت

Developers  4 ......................................................................................................................................................... دهندگان()توسعه 

Product Owner  )4 ................................................................................................................................................. )مالک محصول 

 5 ........................................................................................................................................................................................ مستر اسکرام

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


2 

 

 5 .................................................................................................................................................................................... اسکرام یدادهایرو

 5 ............................................................................................................................................................................................ نت یاسپر

Sprint Planning  6 ......................................................................................................................................... ( نتیاسپر یزیر)برنامه 

Daily Scrum )7 ......................................................................................................................................................... )اسکرام روزانه 

Sprint Review  7 .................................................................................................................................................. ( نتیاسپر ینی)بازب 

Sprint Retrospective 7 ................................................................................................................................ (نتیاسپر یشی)بازاند 

 8 ..................................................................................................................................................................................... مصنوعات اسکرام 

 8 ................................................................................................................................................................................ الگ محصول بک

 8 ....................................................................................................................................................................... تعهد: هدف محصول

 8 ................................................................................................................................................................................ نتیالگ اسپربک

 8 ........................................................................................................................................................................نتیتعهد: هدف اسپر

Increment  )9 ..................................................................................................................................................................... )فرآورده 

 9 ................................................................................................................................................................... دهشلیتکم فیتعهد: تعر

 9 ............................................................................................................................................................................................... سخن آخر 

 9 ........................................................................................................................................................................................ یسپاسگزار

 9 ........................................................................................................................................................................................ اشخاص 

 9 .................................................................................................................................................................... اسکرام  یراهنما ۀنیشیپ 

 10 .......................................................................................................................................................................... ن یاز مترجم یسپاسگزار

 10 ............................................................................................................................ 2020تا  2017اسکرام  یشده از راهنما جادیا راتییتغ

 

 تعریف اسکرام 
پذیر برای مشکالت پیچیده، ارزش تطبیق هایحلراهکند تا از طریق یافتن ها کمک میها و سازماناست که به افراد، تیم وزنسبکاسکرام یک چارچوب 

 خلق کنند.

 نیاز دارد تا محیطی بپروراند که: مستراسکرامخالصه، اسکرام به یک  طوربه

1. Product Owner ( کارهای مربوط به یک مسئلۀ ،)الگ محصول مرتب کند.پیچیده را در یک بکمالک محصول 
 از ارزش کند.  ایفرآورده() Incrementرا تبدیل به تیم اسکرام طی یک اسپرینت، بخش منتخبی از کارها  .2
 کرده و برای اسپرینت بعدی تنظیم کنند.  بازرسینفعانشان نتایج را تیم اسکرام و ذی .3
 . تکرار .4

کند. امتحان کنید و ببینید که آیا فلسفه، نظریه و ساختار آن به دستیابی به اهداف و خلق ارزش کمک می که هست طوریهماناسکرام ساده است. آن را  
کند. اسکرام توسط خرد جمعی کسانی که از نظریه اسکرام را تعریف می سازیپیادههای الزم برای  هدفمند ناکامل است و فقط بخش  طوربهچارچوب اسکرام 

 . کندمیرا هدایت  هاآنارائه دستورالعمل دقیق به افراد، روابط و تعامالت  جایبه. قوانین اسکرام شودمیته کنند ساخآن استفاده می

موجود بوده یا موجب غیرضروری   هایشیوه دربرگیرندهتواند . اسکرام میاستفاده کردهای گوناگونی را در این چارچوب ها و روشفرآیندها، تکنیکتوان می
بتوان بهبودهایی ایجاد   کهطوریبهکند، می رؤیتقابلکاری فعلی را نمایان و  هایتکنیکو  نیز شود. اسکرام آثار نسبی مدیریت، محیط هاآنز شدن استفاده ا

 کرد.
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 نظریه اسکرام 
گیری بر اساس مشاهدات شود و تصمیم کند که دانش از تجربه حاصل می می تأکیدگرایی شده است. تجربه بنانهادهگرایی و تفکر ناب اسکرام بر پایه تجربه

 کند.دهد و بر روی ضروریات تمرکز می است. تفکر ناب اتالف را کاهش می

گیرد  هایی از افراد را به کار می. اسکرام گروهکندمیپذیری و کنترل ریسک از یک روش چرخشی، افزایشی استفاده   بینیپیشامکان   سازیبهینهاسکرام برای 
 کنند.ها را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و یا کسب میو در صورت نیاز آن مهارت دارند برای انجام کار رای الزم هاها و تخصص همه مهارت  درمجموعکه 

کنند ترکیب کرده است. این رویدادها به این دلیل کار می باهمنام اسپرینت،  بازرسی و سازگاری، چهار رویداد رسمی را درون یک رویداد به منظوربهاسکرام 
 کنند. که ارکان تجربی اسکرام: شفافیت، بازرسی و سازگاری را اجرا می

 شفافیت 
کار باشد. با اسکرام، تصمیمات مهم  کنند آشدهند و هم کسانی که نتیجه آن را دریافت میکار و فرآیندِ ظهور یافته، باید هم برای کسانی که کار را انجام می

توانند منجر به تصمیماتی شوند که  . مصنوعاتی که از شفافیت کمی برخوردارند، میشوندمی، اخذ گرددمیبر پایه وضعیتی که از سه مصنوع رسمی درک 
 . دهندمیارزش را کاهش و ریسک را افزایش 

 است. فایدهبی و  کنندهگمراهسازد. بازرسی بدون شفافیت شفافیت بازرسی را ممکن می

 

 

 بازرسی 
مستمر و با دقت بازرسی شوند تا انحرافات نامطلوب یا مشکالت بالقوه شناسایی شوند.   طوربهمصنوعات اسکرام و پیشرفت در مسیر اهداف توافق شده، باید 

 . آوردمیآهنگی برای کمک به بازرسی فراهم اسکرام در قالب پنج رویداد، ضرب

 های اسکرام کارکردی جز برانگیختن تغییر ندارند. معنی است. رویدادبی عمالًتری است برای سازگاری که بدون آن بازرسی بس

 سازگاری 
 تولید شده آنچهشده یا نباشد، باید فرایند اعمال قبولقابل آمدهدستبه منحرف شود یا محصول  قبولقابلهای یک فرآیند، از محدوده هایجنبهاگر هر یک از 

 انجام شود.  ترسریعاست سازگار شود. برای به حداقل رساندن انحراف در آینده، سازگاری باید هرچه 

رود که اگر چیز جدیدی را حین . از یک تیم اسکرام انتظار میشودمی دشوارتر سازگاری به پایبندی درگیر، افراد خودمدیریتی عدم یا  اختیار نداشتن صورت در
 همان لحظه خود را سازگار کند. بازرسی آموخت در 

 های اسکرام ارزش 
 با این پنج ارزش دارد:  اُنسموفق از اسکرام بستگی به افزایش مهارتِ افراد در  استفاده 

 تعهد، تمرکز، باز بودن، احترام و شجاعت 

رهای اسپرینت است تا بهترین پیشرفت ممکن را در  ها بر روی کامتعهدند. تمرکز اصلی آن  باهم اهدافشانتیم اسکرام در حمایت از یکدیگر و رسیدن به 
کنند. اعضای تیم اسکرام برای اینکه افرادی توانمند و باز عمل می هایشچالشدر مورد کار و  نفعانشانذیراستای این اهداف داشته باشند. تیم اسکرام و 

کنند دارای احترام هستند. اعضای تیم اسکرام شجاعت الزم برای  ها کار میآن  گذارند و به همین ترتیب از سوی افرادی که بامستقل باشند به هم احترام می
 بر روی مسائل دشوار را دارند. کردن و کار انجام کار درست

ه از اسکرام شود و نحوه استفادهایی که برداشته میشود، گامدهد. تصمیماتی که گرفته میها به تیم اسکرام در کار، اعمال و رفتارشان جهت میاین ارزش
ها را در حین کار با رویدادها و مصنوعات اسکرام،  ها. اعضای تیم اسکرام این ارزشکننده آنها باشد، نه کاهنده یا تضعیفاین ارزش کنندهتقویتباید 

گرایانه اسکرام، شفافیت،  ، ارکان تجربه کنند نهادینه شودها کار میها در تیم اسکرام و افرادی که با آناین ارزش کههنگامیکنند. فراگرفته و کشف می 
 شود.بازرسی و سازگاری به وجود آمده و اعتماد ساخته می
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 تیم اسکرام 
مالک ) Product Owner، یک مستراسکرامتیم کوچک از افراد، یا همان تیم اسکرام است. تیم اسکرام متشکل از یک  یکواحد بنیادین اسکرام 

مراتبی وجود ندارد. این تیم یک واحد منسجم از  زیرتیم یا سلسله  گونههیچندگان( است. در یک تیم اسکرام دهتوسعه) Developersمحصول( و 
 بر روی یک مقصود که همان هدف محصول است، متمرکزند. هرلحظههاست که در ایحرفه

نیز هستند.   خودمدیریتها ق ارزش در هر اسپرینت را دارند. آنهای الزم برای خلای هستند. به این معنا که اعضایش تمام مهارت های اسکرام فراوظیفهتیم
 را در چه وقت و چگونه انجام دهد.  کاریچه  ،گیرند که چه کسیبه این معنا که درون تیم تصمیم می

نفر یا کمتر. بر   ۱۰ معموالًرا در یک اسپرینت کامل کند.  توجهیقابلقدر بزرگ است که بتواند کار قدر کوچک است که چابک بماند و آنتیم اسکرام آن
ید در قالب چند تیم منسجم  بزرگ شوند، با  ازاندازهبیشهای اسکرام . اگر تیمحاصلخیزترندتر بهتر تعامل کرده و های کوچکما، عموماً تیم هاییافتهاساس 
الگ محصول و یک  شوند. پس همگی باید در یک هدف محصول، یک بک دهیسازمان مجددر روی همان محصول متمرکزند، که همه ب اسکرام

Product Owner (.شریک باشند )مالک محصول 

برداری، آزمایش، تحقیق و توسعه و هر چیز داری، بهرهارزیابی، نگهنفعان تا های مرتبط با محصول است. از تعامل با ذیتمام فعالیت مسئولتیم اسکرام 
شوند تا بتوانند کارشان را خودشان مدیریت کنند. کار کردن با و توانمند می ساختاریافتهدیگری که ممکن است الزم شود. اعضای تیم توسط سازمان، 

 دهد. هبود میها، تمرکز و ثبات تیم اسکرام را بپایدار در اسپرینت آهنگضرب

گوست. اسکرام سه مسؤولیت مشخص در پاسخ  استفادهقابلفرآورده( ارزشمند و ) Incrementدر طول هر اسپرینت، کل تیم اسکرام در قبال ایجاد یک 
 .مستراسکراممالک محصول( و ) Product Ownerدهندگان(، توسعه) Developersتیم اسکرام تعریف کرده است: 

Developers   ( ه توسع )دهندگان 
Developers (افرادی در تیم اسکرام هستند که متعهد به توسعه )همه جوانب یک  ایجاددهندگانIncrement ( )در هر اسپرینت  استفادهقابلفرآورده

 .هستند

  Developers، حالین باادهندگان( اغلب گسترده بوده و نسبت به حوزه کار متفاوت است. توسعه) Developersبرای  موردنیازخاص  هایمهارت
 دهندگان( همیشه در مورد موارد زیر پاسخگو هستند: )توسعه 

 الگ؛ ایجاد یک برنامه برای اسپرینت، یا همان اسپرینت بک ●
 ؛شدهتکمیلکیفیت از طریق وفادار ماندن به تعریف  تأمین ●
 نسبت به هدف اسپرینت؛ و شانبرنامهسازگار کردن روزانه  ●
 ای. افرادی حرفه عنوانبه نگه داشتن یکدیگر پاسخگو ●

Product Owner  ( )مالک محصول 
Product Owner ( پاسخگوی به حداکثر رساندن ارزش محصولی است که از کار تیم اسکرام نتیجه می )شود. روش انجامش ممکن است  مالک محصول

 های اسکرام و افراد آن بسیار متفاوت باشد. بر اساس نوع سازمان، تیم

Product Owner ( در مورد مدیریت )که شامل موارد زیر است:  الگ محصول هم پاسخگوستبک مؤثرمالک محصول 

 توسعه هدف محصول و تعامل صریح بر سر آن؛ ●
 ؛ هاآنالگ محصول و تعامل روشن بر سر ایجاد اقالم بک ●
 الگ محصول؛ وبندی اقالم بکرتبه ●
 الگ محصول. و درک بودن بک مشاهدهقابلاطمینان از شفافیت،  ●

Product Owner ( ممکن است )درهرصورترا خودش انجام دهد یا مسئولیتش را به دیگران واگذار کند.  کارها اینمالک محصول Product  
Owner ( پاسخگو )ماندمیمالک محصول . 
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الگ بندی بکت وی احترام بگذارند. این تصمیمات در محتوا و رتبه مالک محصول(، تمام سازمان باید به تصمیما ) Product Ownerبرای موفقیت 
 است.  مشاهدهقابلبازبینی اسپرینت( ) Sprint Reviewفرآورده( قابل بازرسی در ) Incrementمحصول و نیز در قالب 

Product Owner (.یک نفر است، نه یک کمیته )مالک محصول Product Owner (ممکن است نیا )های ذینفعان زیادی را در  زمالک محصول
مالک  ) Product Ownerالگ محصول هستند باید این کار را با تالششان در متقاعد کردن که خواهان تغییر بک هاییآنالگ محصول اعمال کند. بک

 محصول( انجام دهند.

 مستر اسکرام 
مسترها این کار را با کمک کردن به افراد درون تیم است. اسکرام مستراسکرام، با شدهتعریفمسئولیت استقرار اسکرام، مطابق با آنچه در راهنمای اسکرام 

 . دهندمی، انجام هایششیوهاسکرام و سازمان در جهت درک تئوری اسکرام و تمرین 

در قالب چارچوب   هایشیوهشمسترها این کار را با توانمند کردن تیم اسکرام در جهت بهبود اثربخشی تیم اسکرام است. اسکرام پاسخگوی مستراسکرام
 . دهندمیاسکرام، انجام 

 کنند.می رسانیخدمتای هستند که به تیم اسکرام و سازمان مسترها رهبران واقعیاسکرام

 کند، شامل: می رسانیخدمتهای مختلفی به تیم اسکرام به روش مستراسکرام

 و فراوظیفه ای بودن؛  خودمدیریتیگری اعضای تیم در حوزه مربی ●
 . دهندمیرا پوشش  شدهتکمیل باالیی که تعریف  باارزش (ی)فراورده  Incrementکمک به تیم اسکرام برای تمرکز بر خلق  ●
 و آغازگر رفع موانع موجود در مسیر پیشرفت تیم اسکرام؛ و، سازسبب ●
 ، پربار و در محدوده زمانی ثابت. مثبت صورتبهاطمینان حاصل کردن از برگزاری تمامی رویدادهای اسکرام  ●

 کند، شامل: می رسانیخدمتمالک محصول( ) Product Ownerهای مختلفی به به روش مستراسکرام

 الگ محصول؛ هدف محصول و مدیریت بک مؤثرهایی برای تعریف کمک به یافتن تکنیک  ●
 حصول؛الگ مکمک به تیم اسکرام برای درک ضرورتِ واضح و مختصر بودن اقالم بک ●
 ریزی تجربی محصول برای یک محیط پیچیده؛ و، کمک به برپایی برنامه ●
 تسهیلگری همکاری ذینفعان، هنگام درخواست یا در صورت نیاز.  ●

 کند، شامل: می رسانیخدمتهای مختلفی به سازمان به روش مستراسکرام

 گری سازمان در مسیر پذیرش اسکرام؛ رهبری، آموزش و مربی ●
 اسکرام در درون سازمان؛  هایسازیپیادهریزی مشاوره و برنامه  ●
 کمک به کارمندان و ذینفعان برای درک و تمکین یک رویکرد تجربی برای انجام کارهای پیچیده؛ و،  ●
 های اسکرام. از میان برداشتن موانع بین ذینفعان و تیم ●

 رویدادهای اسکرام 
ت. هر رویداد در اسکرام فرصتی رسمی برای بازرسی و سازگاری مصنوعات اسکرام است. این رویدادها  اسپرینت ظرفی برای تمام رویدادهای دیگر اس

، منجر به از دست رفتن فرصت برای بازرسی و شدهتعییناز رویدادهای  هرکدامرا مهیا کنند. شکست در اجرای  موردنیازتا شفافیت  اندشدهطراحی  مشخصاً
 روند.به کار می اندنشدهتعریفاسکرام برای ایجاد نظم و به حداقل رساندن نیاز به جلساتی که در اسکرام  استفادهموردشود. رویدادها سازگاری می

 شوند تا پیچیدگی را کاهش دهند.بهینه، تمامی رویدادها در زمان و مکان ثابت برگزار می طوربه

 اسپرینت 
 . شوندمیبه ارزش تبدیل  هاایدهاسپرینت، نبضِ تپندۀ اسکرام است، جایی که 

 شود. یا کمترند تا ثبات ایجاد شود. اسپرینت جدید بالفاصله بعد از به سرانجام رسیدن اسپرینت قبلی آغاز می ماههیکها رویدادهایی با طولِ ثابتِ اسپرینت
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 Sprintها، اسکرام روزانه() Daily Scrum(، ریزی اسپرینتبرنامه) Sprint Planningالزم برای دستیابی به هدف اسپرینت، شامل  کارهایتمام
Review ( و )بازبینی اسپرینتSprint Retrospective (داخل اسپرینت ،)افتند.فاق میها اتبازاندیشی اسپرینت 

 در طولِ اسپرینت:

 ؛ ه هدف اسپرینت را به خطر بیندازدک شودنمیهیچ تغییری ایجاد  ●
 یابد؛نمی کیفیت کاهش  ●
 ، وشودمیصورت لزوم پاالیش الگ محصول در بک ●
 مالک محصول( مجدداً مورد مذاکره و تصحیح قرار گیرد. ) Product Ownerهای جدید با محدوده کار ممکن است با توجه به یادگیری  ●

د. وقتی افق یک اسپرینت  کننپذیری را فراهم می، پیشبینیهرماهدر  کمدست  محصولبا اتکا بر بازرسی پیشرفت و سازگاری آن نسبت به هدف  هااسپرینت
توانند برای ایجاد تر میهای کوتاه خیلی طوالنی باشد، ممکن است که هدف اسپرینت نامعتبر شود، پیچیدگی زیاد شده و ریسک نیز افزایش یابد. اسپرینت

توان یک پروژۀ کوتاه رار گیرند. هر اسپرینت را میق مورداستفادهتر، های یادگیری بیشتر و محدود کردن ریسکِ هزینه و تالش به یک بازه زمانی کوتاه چرخه
 تلقی کرد.

 شدهاثباتفواید این ابزارها و ابتکارها  بااینکهپیشرفت کار وجود دارند.   بینیپیشها یا روندهای انباشتگی برای آپرنها، بِداونرنهای گوناگونی مانند بِشیوه
های پیچیده، آنچه روی خواهد داد ناشناخته است. تنها آنچه از قبل اتفاق افتاده است  واهند بود. در محیطگرایی نخجایگزین اهمیت تجربه کدامهیچاست اما 

 قرار گیرد.  مورداستفاده نگرانهآیندهگیری تواند برای تصمیممی

 محصول( اختیار لغو اسپرینت را دارد.  مالک) Product Ownerلغو شود. تنها  تواندمییا دیگر معتبر نباشد  شدهمنسوخیک اسپرینت زمانی که هدفش 

Sprint Planning   ( برنامه )ریزی اسپرینت 
Sprint Planning  (با مشخص کردن کاری که باید در آن اسپرینت انجام شود اسپرینت را آغاز میبرنامه )حاصل  آمدهدستبه کند. برنامهریزی اسپرینت ،

 کار جمعی همه تیم اسکرام است. 

ها به هدف  الگ محصول و چگونگی نگاشت آناقالم بک ترینمهمکنندگان آماده بحث و گفتگو درباره کند که شرکت نان حاصل میمالک محصول اطمی
 ریزی اسپرینت( دعوت کند.برنامه ) Sprint Planningتواند افراد دیگری را هم برای مشورت گرفتن به محصول باشند. تیم اسکرام می

Sprint Planning ( موضوعات زیر را پوشش میبرنامه )دهد: ریزی اسپرینت 

 موضوع یک: چرا این اسپرینت ارزشمند است؟ 

Product Owner (مطرح می )تواند ارزش و سودمندی خود را افزایش دهد. سپس همه کند که چگونه محصول در اسپرینت جاری میمالک محصول
چرا این اسپرینت برای ذینفعان سودمند است. هدف اسپرینت باید قبل از   کندمیکنند؛ هدفی که بیان تیم اسکرام برای تعیین هدف اسپرینت همکاری می

 ریزی اسپرینت نهایی شده باشد. اتمام برنامه

 

 تواند انجام شود؟ موضوع دو: چه چیزی در این اسپرینت می

Developers (از راه بحث و گفتگو با مالک محصول، اقالمی از بکتوسعه )کنند.  الگ محصول را برای قرار دادن در اسپرینت جاری انتخاب میدهندگان
 . دهدمیهمین فرآیند این موارد را پاالیش نیز کند، که درک و اطمینان از موضوع را افزایش تواند در طی تیم اسکرام می

دهندگان( درباره عملکرد  توسعه) Developersهرچه  حالبااینباشد.  برانگیزچالش توانند کامل شوند ممکن است انتخاب چیزهایی که در یک اسپرینت می
 تر خواهند بود. هایشان درباره اسپرینت مطمئنبینیبیشتر بدانند، در پیش شدهتکمیلرو، و تعریف ، ظرفیتشان در اسپرینت پیش خودگذشته 

 چگونه انجام خواهند شد؟  شدهانتخابموضوع سه: کارهای 

Developers  (برای هر یک از اقالم  توسعه )الگ محصول، کار الزم برای ساختن  بک  شدهانتخابدهندگانIncrement  (ی ک)ه مطابق تعریف  فرآورده
شود.  تر انجام مییا کوتاه  روزهیکتر الگ محصول به کارهای کوچک کنند. این کار اغلب با تجزیه کردن اقالم بکریزی میباشد، را برنامه شدهتکمیل

الگ محصول را ونه باید اقالم بک گوید که چگها نمیدیگر به آن  کسهیچدهندگان( است. توسعه) Developersچگونگی انجام این کار تنها به صالحدید 
 های ارزش تبدیل کنند.فرآورده() Incrementبه 
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 شود. الگ اسپرینت نامیده میبک باهمها، همه الگ محصول برای اسپرینت، بعالوه طرح تحویل آناز بک شدهانتخابهدف اسپرینت، اقالم 

 معموالًتر، این رویداد های کوتاه هشت ساعت است. برای اسپرینت ماههیکسپرینت ریزی اسپرینت( برای یک ابرنامه) Sprint Planningزمانِ بستۀ 
 تر است.کوتاه 

Daily Scrum   ( )اسکرام روزانه 
الگ اسپرینت و تنظیم  اسکرام روزانه(، بازرسی پیشرفت کار در جهت رسیدن به هدف اسپرینت و در صورت نیاز سازگاری بک) Daily Scrumمقصود از 

 آینده است.  شدهریزیبرنامه ای کردن کاره

کاری  هرروزدهندگان( تیم اسکرام است. جهت کاهش پیچیدگی، این رویداد در توسعه) Developersای برای دقیقه  ۱۵اسکرام روزانه یک رویداد 
الگ اسپرینت فعاالنه  اقالمی از بک بر روی مستراسکراممالک محصول( یا ) Product Ownerشود. چنانچه اسپرینت، در زمان و مکان ثابت برگزار می

 کنند.در این رویداد شرکت می دهندگانتوسعه مثابهبهکنند، ایشان نیز کار می

Developers (میتوسعه )آنکه  شرطبهخواهند انتخاب کنند، توانند هر ساختار و تکنیکی را که میدهندگانDaily Scrum (آن )ها روی اسکرام روزانه
 خودمدیریتیرویِ کاری ایجاد کند. این باعث ایجاد تمرکز و بهبود  سمت هدف اسپرینت تمرکز کند و یک برنامه قابل اقدام برای روز پیش پیشرفت کار به

 شود.می

Daily Scrum (ارتباطات را بهبود می )یاز به جلسات دیگر ن درنتیجهدهد و گیری سریع را ترویج میکند، تصمیمبخشد، موانع را شناسایی میاسکرام روزانه
 کند.را برطرف می

تر  های جزئیها اغلب در طول روز برای بحثشان باشند. آندهندگان( مجاز به تنظیم برنامهتوسعه) Developersالبته اسکرام روزانه تنها زمانی نیست که 
 کنند. دیدار می باهماسپرینت  ماندهباقیریزی مجدد کارهای در مورد انطباق یا برنامه

Sprint Review  ( )بازبینی اسپرینت 
نفعان های آینده است. تیم اسکرام خروجی کار خود را به ذیبازبینی اسپرینت( بازرسی برآیند اسپرینت و تعیین سازگاری) Sprint Reviewمقصود از 

 .شوددر جهت هدف محصول به بحث گذاشته می شدهانجامدهد و پیشرفت اصلی ارائه می

کنندگان بر کنند. شرکتاست، را مرور می دادهروی  محیطشانو تغییراتی که در  شدهانجامنفعان آنچه را که در اسپرینت در طول این رویداد، تیم اسکرام و ذی 
 Sprintظیم شود. های جدید تنالگ محصول نیز ممکن است متناسب با فرصتکنند. بکتعامل می باهماساس این اطالعات در مورد اقدامات آتی 

Review ( یک جلسه کاری است و تیم اسکرام باید از محدود کردن آن )مایش خودداری کند. به یک جلسه ن صرفاًبازبینی اسپرینت 

Sprint Review ( رویداد ماقبل آخر اسپرینت بوده و زمان بستۀ آن در یک اسپرینت )حداکثر چهار ساعت است. برای   ماههیکبازبینی اسپرینت
 تر است. کوتاه معموالًتر، این رویداد های کوتاه سپرینتا

Sprint Retrospective  ( )بازاندیشی اسپرینت 
 هایی برای افزایش کیفیت و اثربخشی است. ریزی و تعریف روشبازاندیشی اسپرینت(، برنامه) Sprint Retrospectiveهدف 

کند. موضوعاتی که در این جلسه  بازرسی می شدهتکمیلراد، تعامالت، فرآیندها، ابزارها و تعریف تیم اسکرام چگونگی پیشرفت اسپرینت قبل را با توجه به اف
شود. تیم اسکرام در این  کشف می هاآنشوند اغلب با توجه به دامنه کار متفاوت هستند. فرضیاتی که باعث گمراهی تیم شده شناخته و ریشه بازرسی می

 کنند. (، بحث میاندنشده )یا  شدهحلو آن مشکالت چگونه  اندشدهاست، با چه مشکالتی روبرو   خوب پیش رفتهخصوص که در اسپرینت قبل چه چیزی 

. حتی  شوندمیزمان ممکن، اقدام  ترینسریعبهبودها در  تأثیرگذارترینکند.  شوند را مشخص میتیم اسکرام مفیدترین تغییراتی که باعث بهبود اثربخشی می
 الگ اسپرینت بعدی اضافه شوند. رد به بکممکن است این موا

Sprint Retrospective (اسپرینت را خاتمه می ،)دهد. زمان بستۀ بازاندیشی اسپرینتRetrospective ( برای یک اسپرینت )ماههیکبازاندیشی  
 تر، زمان این رویداد معموالً کمتر است.های کوتاه حداکثر سه ساعت بوده که در مورد اسپرینت
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 مصنوعات اسکرام 
بنابراین همه افرادی که   ؛که شفافیت اطالعات کلیدی را به حداکثر برسانند اندشدهطراحیطوری  هاآندهنده ارزش یا کاری هستند. مصنوعات اسکرام نشان

 کنند، مبنای یکسانی برای سازگاری و انطباق دارند. را بازرسی می هاآن

 گیریاندازهمتضمن این باشد که با فراهم کردن اطالعاتی در جهت بهبود میزان شفافیت و تمرکز بتوان پیشرفت را  یک تعهد است تا دربردارندههر مصنوع 
 کرد:

 الگ محصول، هدف محصول است. برای بک ●
 الگ اسپرینت، هدف اسپرینت است. برای بک ●
 است.  شدهتکمیلفرآورده(، تعریف ) Incrementبرای  ●

 وجود دارند. ذینفعانشانهای اسکرام، برای تیم اسکرام و گرایی و ارزشتقویت تجربه منظوربهاین تعهدات 

 الگ محصول بک 
است که   ایکاریاین تنها منبع  است. موردنیازو البته پدیدار شونده از چیزهایی است که برای بهبود محصول  رتبه بندی شدهالگ محصول یک فهرست بک

 ه است.تیم اسکرام آن را به عهده گرفت

برای انتخاب در یک جلسه  «آماده»  اقالمِ عنوانبهالگ محصول که قابلیت تکمیل شدن توسط تیم اسکرام در یک اسپرینت را داشته باشند، اقالمی از بک
Sprint Planning ( شناخته میبرنامه )الگ  رسند. پاالیش بکت میهای پاالیش به این درجه از شفافیبعد از فعالیت معموالًها شوند. آنریزی اسپرینت

فعالیت مداوم برای افزودن جزئیاتی مانند  یکاینتر است. و دقیق ترکوچک الگ محصول به اقالم محصول عمل شکستن و تعریف کردن اقالم بک
 توانند متفاوت باشند.ها نسبت به حوزه کاری میو اندازه است. این ویژگی رتبهتوضیحات، 

Developers (ی که کار را انجام خواهند داد مسئول برآوردن کردن کار هستند.دهندتوسعه)گان Product Owner ( ممکن است با )مالک محصول
 دهندگان( تأثیر بگذارد.توسعه) Developersکمک در فهم و ایجاد مقایسه، بر روی 

 محصول   هدف تعهد:  
تارگت استفاده کند. هدف  یا یک جهت   عنوانبهتواند از آن ریزی میبرنامههدف محصول، توصیفی از وضعیت آینده محصول است که تیم اسکرام هنگام 

 .شودمیالگ محصول برای تعریف »آنچه« هدف محصول را عملی خواهد کرد، پدیدار الگ محصول قرار دارد. مابقی بکمحصول در بک

تواند یک سرویس،  کاربران یا مشتریان دارد. محصول میتعریف واضحی از برای تحویل ارزش است. مرزی شفاف، ذینفعانی مشخص و ای  محصول، وسیله 
 تر باشد. انتزاعی یمحصولی فیزیکی و یا چیز

 ا هدفی را رها کرده( باشند.ها باید به هدفی رسیده )و یمدت برای تیم اسکرام است. قبل از برداشتن گام بعدی، آنهدف محصول، مقصودی بلند 

 الگ اسپرینت بک 
ها( و همچنین یک برنامه عملیاتی برای تحویل یک  الگ محصول برای اسپرینت )چهاز بک شدهانتخابالگ اسپرینت از هدف اسپرینت )چرایی(، اقالم بک

Increment ( )است. شدهتشکیل فرآورده( )چگونگی 

شفاف   شدتبهالگ اسپرینت تصویری بک دهندگان است.دهندگان( و برای توسعه توسعه) Developersه توسط شدای است تهیهالگ اسپرینت برنامهبک
الگ اسپرینت در  کنند تا با تکمیل آن در طول یک اسپرینت به هدف اسپرینت برسند. پس بکریزی میدهندگان برنامهای از کارهایی است که توسعه و لحظه

اسکرام روزانه( میزان  ) Daily Scrumبتوانند در  هاآنشود. این برنامه باید جزییات کافی داشته تا می روزبهیری بیشتر تمام طول اسپرینت با یادگ
 را بازرسی کنند.  پیشرفتشان

 تعهد: هدف اسپرینت 
همین   حالدرعینگان( است، دهندتوسعه) Developersهدف اسپرینت چرایی و مقصود نهایی یک اسپرینت است. اگرچه هدف اسپرینت تعهدی برای 

 کند. ارزش اصلی هدف اسپرینت، انسجام و تمرکز است، تا تیمدر مورد کار دقیق الزم در جهت رسیدن به آن نیز فراهم می پذیریانعطافموجب ایجاد 
 کار کنند.  باهمفردی،  هایعمل ابتکار جایبهاسکرام 

  Developers گردد.الگ اسپرینت اضافه میشود و سپس به بک یزی اسپرینت( خلق میربرنامه) Sprint Planningهدف اسپرینت در رویداد 
  Developersدهندگان( در طول کار یک اسپرینت همیشه هدف اسپرینت را به یاد دارند. اگر کارها به سمتی پیش رفت که انتظارش را نداشتند، )توسعه 
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به هدف اسپرینت مذاکره  زدن آسیبالگ اسپرینت بدون کنند تا درباره دامنه بکاری میمالک محصول( همک) Product Ownerدهندگان( با )توسعه 
 .کنند

Increment  ( )فرآورده 
 Incrementای است بر همه فرآورده( افزوده ) Incrementهدف محصول است. هر  سویبهقدمی عینی فرآورده( سنگ) Incrementیک 

فراهم آوردن ارزش،   منظوربهکنند. ها با یکدیگر کار میفرآورده() Incrementدهد تمامی شده که اطمینان می تائید کامالًهای قبلی و )فرآورده(
Increment ( باید )باشد. استفادهقابلفرآورده 

بازبینی ) Sprint Reviewها در فرآورده( ) Incrementفرآورده( ایجاد شوند. مجموع ) Incrementدر طول یک اسپرینت ممکن است چندین 
فعان  فرآورده( پیش از پایان اسپرینت به ذین) Incrementممکن است یک  هرچندگرایی باشند. ای بر تجربهکه پشتوانه قرارازاینشوند، اسپرینت( ارائه می

 یک گیت یا پایانه برای منتشر کردن ارزش در نظر گرفته شود.  منزلۀبهبازبینی اسپرینت( نباید هرگز ) Sprint Reviewتحویل شود. 

 فرآورده( در نظر گرفته شود.) Incrementتواند قسمتی از یک را برآورده ننماید، نمی شدهتکمیلیک کار ضوابط تعریف  که زمانیتا 

 شده تکمیل تعهد: تعریف  
محصول را  موردنیازهای کیفی فرآورده( شاخص ) Incrementفرآورده( است، زمانی که ) Incrementتوضیحی رسمی از وضعیت  شدهتکمیلتعریف 

 کند.برآورده می

 شود.فرآورده( زاده می) Incrementرا برآورده کند، یک  شدهتکمیلالگ محصول تعریف بک قلمیک ای که لحظه

  شدهانجامفرآورده( ) Incrementمشخصی برای به ثمر رسیدن بخشی از  کارچهبا فراهم کردن یک فهم مشترک برای همه از اینکه  شدهمیلتکتعریف 
  Sprint Reviewتواند انتشار یابد یا حتی در را برآورده نکند، نمی شدهتکمیلالگ محصول تعریف بک قلمیک. اگر شودمیاست، باعث ایجاد شفافیت 

 .گرددالگ محصول برمی)بازبینی اسپرینت( ارائه شود. در عوض برای رسیدگی در آینده به بک

یک حداقل  عنوانبههای اسکرام باید از آن  فرآورده( قسمتی از استانداردهای سازمان باشد، تمامی تیم) Incrementبرای یک  شدهتکمیلاگر تعریف 
 متناسب با محصول را ایجاد کند.  شدهتکمیلندارد سازمانی نباشد، تیم اسکرام باید یک تعریف یک استا شدهتکمیلپیروی کنند. اگر تعریف 

Developers (ملزمتوسعه )باید   هاآنپیروی کنند. اگر چندین تیم اسکرام با یکدیگر بر روی یک محصول کار کنند،  شدهتکمیلاند از تعریف دهندگان
 تدوین نموده و رعایت کنند.  را شدهتکمیلمشترک، یک تعریف  طوربه

 سخن آخر 
و اجرای فقط   سازیپیاده کهدرحالیکه در اینجا مطرح شد، تغییرناپذیر است.  طورآناست. چارچوب اسکرام،  شدهارائهاسکرام رایگان بوده و در این راهنما 

ظرفی برای شگردها،  عنوانبه است، ولی نتیجه، دیگر اسکرام نیست. اسکرام تنها با تمامیتش موجودیت داشته و  پذیرامکاناز اسکرام نیز  هاییبخشی
 دیگر، عملکرد خوبی دارد. هایروشها و متدولوژی

 سپاسگزاری 

 اشخاص 
کِنا و : جف سادرلند به همراه جف مککنیم اشارهؤثر بودند و م سازوسیله که از ابتدا  هاییآن، ما باید به اندکرده از هزاران نفری که تاکنون به اسکرام کمک  

های بعد در این امر  . بسیاری دیگر نیز طی سال کردمیو از سوی دیگر کن شوئبر با مایک اسمیت و کریس مارتین کار  نیتالِس مشغول کار بودجان اسکامْ
 . رسیدینم، اسکرام به پاالیش امروزی خود هاآنمشارکت داشتند که بدون کمک 

 پیشینۀ راهنمای اسکرام 
مشترک معرفی کردند. آن ارائه، اساساً دانشی که کِن و   صورتبه  1995سال   OOPSLAکن شوئبر و جف سادرلند برای نخستین بار اسکرام را در همایش 
 عرض عموم قرار داد. و نخستین تعریف رسمی از اسکرام را در م  جِف طی چندین سالِ گذشته کسب کرده بودند را مستند کرده بود

را مستند کرده است. دیگر منابع  شدهداده راهنمای اسکرام، اسکرامی که طی بیش از سی سال توسط جِف سادرلند و کِن شوئِبِر، توسعه، نگهداری و رشد 
آفرینی، خالقیت و سطح رضایت از  ، ارزشوریممکن است بهره هاآنکنند. را فراهم می شودمیالگوها، فرآیندها و بینشی که باعث تکمیل چارچوب اسکرام 

 نتایج را افزایش دهند. 
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به   توانیممیاجرا و پاالیش شد  هاآنکه اسکرام در  ایمجموعهای ارج نهادن به نخستین است. بر شدهداده پیشینۀ خودِ اسکرام در جای دیگری توضیح 
Individual, Inc.، Newspage، Fidelity Investments  وIDX (حال حاضر  که درGE Medical ) .اشاره کرد 

 سپاسگزاری از مترجمین 
اسد صفری،    :که بار زحمت ترجمه و تنظیم نسخه پیش رو بر دوش ایشان بوده است، « ایرانچابک انجمن ی اعضای »با سپاس فراوان از تالش ویژه

و  .، آرش خرمشاهی حمید صابری،، محمود اسدی ،الدینمعین، مسعود باقری، ندا کاشی، حسام پینیکاسماعیل وکیلی، سهیل صمدزاده، رسول باغبان، نوید 
مقدم، یوسف امیری،  زادهابراهیم نبیئی قهرودی، آیدین ضیاپور و آراز ساعی ارسی، علی حاجی: پیشین هاینسخه ترجمه و تنظیم در  مکاری صمیمانهه

 . حسین احمدی، تقی جاودانی، ایوب کوکبی، اکبر داستانی، علیرضا اسماعیلی و محسن مؤمنی و مجتبی بهروزیمرتضی رشیدی، محمد

 اند. شده به دلیل تأکید مؤلفین راهنما در ضرورت عدم ترجمه چند واژه تخصصی اسکرام، این واژگان به همان شکل اصلی در متن حفظ

 طالعات تماس:  ا 
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تالش شده با حذف یا کم کردن نگرش تجویزی   2020در طی این چند سال گذشته راهنمای اسکرام به سمت تجویزی شدن قدم برداشت. در نسخه 
  اقالم هایویژگی  مورد در کرد، حذف را روزانه اسکرام  بودن آن، اسکرام را به سمت یک چارچوب حداقلی کافی بازگرداند. به طور مثال سوال های جلسه

الگ اسپرینت کمتر پرداخته شد، بخش مربوط  در بک  (بازاندیشی اسپرینت)  Retrospective Sprintبه اقالم   بکالگ محصول کمتر صحبتی انجام شد،
 … تر شد و اسپرینت کوتاه لغو به 
 

 متمرکز بر یک محصول  یک تیم، 

. در  بودمحصول و تیم توسعه شده  مالکبین  "آنها"و  "ما"یا ایجاد  "پروکسی"هدف از بین بردن مفهوم یک تیم جداگانه در تیم است که منجر به رفتار 
  nerOw Product، مستراسکراماین نسخه ما یک تیم اسکرام داریم که تمرکزش بر روی یک هدف است که البته متشکل از مسئولیت های متفاوت 

 .استدهندگان( توسعه) Developers)مالک محصول( و 
 

  معرفی هدف محصول 

کند تا به واسطه آن تمرکز بیشتری در راستای اهداف ارزشمند بزرگتر در تیم اسکرام ایجاد کند.  مفهوم هدف محصول را معرفی می  2020راهنمای اسکرام 
 نزدیک کند. هر اسپرینت باید محصول را به هدف کلی تعیین شده 

 
 "هدف محصول "و      " شدهتکمیل تعریف  "  ،  "هدف اسپرینت "خانه ای برای  

ها در واقع مصنوعات اسکرام  اند، بدون آنکه واقعا به آن هویتی ببخشند. آنراهنماهای قبلی اسکرام هدف اسپرینت و تعریف تکمیل شده را فقط توضیح داده 
وضوح بیشتری در این موضوع فراهم کرده است. هر کدام از   2020هستند. با اضافه شدن هدف محصول، نسخه نیستند بلکه به نوعی متصل به مصنوعات 

 همالگ اسپرینت بک ،محصول استالگ محصول همان هدف این تعهد در مورد بک که.ها نیز هستندناین سه مصنوعات، حاال دربردارنده »تعهد« به آ 
بدون کوتیشن(.در واقع آنها برای ایجاد شفافیت و تمرکز در  این بار) شده استتکمیل تعریفمتعهد به   فرآورده() Incrementو را دارد هدف اسپرینت 

 .جهت پیشرفت هر کدام از مصنوعات حضور دارند
 

 ی سازمان ده - خود   باالتر از   ی خودمدیریت 
کنند که چه کسی و چگونه کار را انجام دهد. در نسخه  ده انتخاب میسازمانهای توسعه به صورت خودراهنماهای قبلی اسکرام به این اشاره داشتند که تیم

نه و چه کاری را کند که چه کسی، چگوانتخاب می خودمدیریتبا تمرکز بیشتر بر روی تیم اسکرام، تاکید بر این است که تیم اسکرام به صورت   2020
 .انجام دهد

 
  سه عنوان برای برنامه ریزی اسپرینت

، تاکید را بر موضوع سوم یعنی  2020است، در نسخه  ریزی اسپرینت(برنامه)  PlanningSprint« و»چگونگی« که از موضوعات چه چیزیعالوه بر »
 .کندبه هدف اسپرینت اشاره میکه گذارد »چرایی« می

 
 تر سازی کلی ادبیات برای مخاطبان گسترده ساده 

فناوری اطالعات )مانند تست،  اصطالحاتراهنمای اسکرام یک تاکید بر از بین بردن زائدات و جمالت پییچده دارد، همانطور که هرچیزی از  2020نسخه 
 صفحه است.   13شود را حذف نموده است. راهنمای اسکرام اکنون کمتر از و ...( استنباط می نیازمندیسیستم، طراحی، 
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