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 چهاردهمین
 گزارش سالیانه
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صفحه ۱۴۱

حامد شیدائیان
 مشــاور مدیریــت در حــوزه تحــّول چابــک،

تحّول دیجیتال و اقتصاد ای پی آی
 بنیان گــذار و رئیــس هیــات مدیــره شــرکت

مشاوره و آموزش ذهن چابک

 او معتقــد اســت بــرای ایــن کــه یــک
بــه دســتیابی  مزایــای  از   ســازمان 
 «چابــک» بــه شــکل درســت و واقعــی
 برخــوردار شــود، کل آن ســازمان بایــد
 تعریــف تحــّول چابــک و ماهیــت و
و ذهنیــت، کــرده  را درک  آن   ارزش 
فرایندهایــش و  ســازمانی  ســاختار 
 بــه گونــه ای تغییــر کنــد کــه فرهنــگ
تیمــی، تعامــل   مشــتری-مداری، 
 خودســازماندهی و انعطاف پذیــری را

دربرگیرد.

مقدمه مترجم

 پیــش از پرداختــن بــه چگونگــی اجــرای تحــّول چابــک، معنــا و چرایــی آن بایــد تبییــن شــود. چابــک،
ــف مــی شــود: «توانایــی اندیشــیدن و حرکــت ســریع، منعطــف و ــه تعری ــه صــورت کلــی اینگون  ب
ــه ــا شــرکت را ب ــا ماهیــت یــک ســازمان ی ــدی اســت کــه شــکل ی ــک فراین  هماهنــگ». تحــّول چاب
 تدریــج طــوری تغییــر می دهــد کــه آن ســازمان قــادر باشــد در یــک محیــط انعطــاف پذیــر،
ــک یکــی از ســتونهای ــد. تحــّول چاب ــده، ســریع عمــل کن  مشــارکتی، خودســازمانده و خــود یادگیرن
 اساســی تحــّول دیجیتــال محســوب شــده و می تــوان آنــرا در هــر ســازمانی آمــوزش داده و پیــاده

 سازی کرد.
 مدل هــای وظیفــه ای و سلســله مراتبــی در ســاختار ســنتی بســیاری از ســازمانها، بــرای موفقیــت در
محیط هــای نســبتًا پایــدار تنظیــم شــده اند و هــر چــه بــه پیــش می رویــم، کارایــی ایــن سیســتم
  هــا کمتــر می شــود. از ســوی دیگــر بحــران همه گیــری ویــروس کرونــا نیــز نیــاز بــه تغییــر ســازمانی
 را ســرعت بخشــیده اســت. تحــّول دیجیتــال، اقتصــاد ای پــی آی و نــوآوری بــاز تــا پیــش از بحــران
 کرونــا نیــز بــرای بســیاری از صنایــع یــک چالــش بــزرگ محســوب می شــد. ولــی شــرکتهای پیشــرو
ثابــت کرده انــد کــه چابکــی موجــب توســعه تفکــر نوآورانــه شــده و بســتر الزم بــرای ایجــاد تجربــه
 ای دلچســب بــرای مشــتریان و پاســخگویی بــه تغییــرات در کوتــاه تریــن زمــان را فراهــم مــی

 کند.
ــان ــت پاســخگویی ســازمان، زم ــن کیفی ــاال رفت ــار ب ــک، در کن ــر در ســازمان های چاب  از ســوی دیگ
 تحویــل ارزش بــه مشــتری بــه حداقــل رســیده و اتخــاذ رویکردهــای رهبــری چابــک و اســتفاده از
 مدلهــای کســب و کارِی شکســت ناپذیر، بــه آنهــا امــکان می دهــد تــا محصــوالت نوآورانــه ای را بــه
ــه کهنگــی دچــار نشــوند و ــا ب ــد ت ــد. ایــن ســازمانها پیوســته خــود را بازمی آفرینن ــازار عرضــه کنن  ب

مطرح و پیشگام باقی بمانند.
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 مهمترین چالش های پذیرش و
 مقیاس گذاری چابک، همچنان

 مرتبط با فرهنگ سازمانی
 هستند. مقاومت عمومی سازمان
 در مقابل تغییر، نامناسب بودن

 پشتیبانی و حمایت از سوی
 مدیریت، و فرهنگ سازمانی که
 در تضاد با ارزشهای چابک است،

همچنان در میان فهرست
۵ چالش اصلی قرار دارند. یکی
از چالش های جدید در بین این

 ۵ چالش مهم، ناکافی بودن
 مشارکت رهبری سازمان در
 فرایند چابک سازی است.

خالصه مدیریتی

اسکرام و SAFe سردمدار
 هستند

 فرهنگ همچنان یک
مسئله است

 اسکرام همچنان پرکاربردترین
 روش/چارچوب چابک است.

 دست کم ۷۵٪ از پاسخ
 دهندگان از اسکرام و یا

 ترکیب اسکرام با یک روش
SAFe .دیگر استفاده می کنند 
 نیز همچنان اولین انتخاب
 برای مقیاس گذاری چابک

 است. ۳۵٪ پاسخ دهندگان
به آن رای داده اند که

 ۵٪ نسبت به سال گذشته
افزایش داشته است.

چابک موجب تقویت انطباق پذیری
 و رویت پذیری می شود

 امسال نیز توانایی مدیریت
اولویتهای در حال تغییر و

 رویت پذیری پروژه، به عنوان دو
توانمندی برتر که نتیجه

 پیاده سازی چابک بوده است،
 گزارش شده اند. سایر توانمندیهای
 بهبود یافته در نتیجه چابک سازی

 عبارتند از: همسو شدن فناوری
 اطالعات و کسب و کار، روحیه

 تیمی، سرعت/زمان عرضه محصول
به بازار، و بهره وری تیم.

 تاکنــون بیــش از ۴۰۰۰۰ نفــر مدیــر، متخصــص و مشــاور، در
 پرسشــنامه های ســاالنه وضعیــت چابــک مشــارکت کرده انــد.
بینش هــای چابــک،  وضعیــت  ســالیانه  گــزارش   چهاردهمیــن 
 ارزشــمندی را دربــاره بکارگیــری چابــک در حوزه هــای مختلفــی از
 ســازمانها و همچنیــن در خصــوص مدیریــت جریــان ارزش مهیــا
ــد، ممکــن ــرور می کنی ــج را م ــن نتای ــه ای ــی ک  می ســازد. هنگام
 اســت بــا روندهــای آشــنایی مواجــه شــده و شــاید هــم متوجــه
 برـخـی تغییــرات قابــل توجــه نســبت بــه گــزارش ســال قبــل
 شــوید. ادامــه ایــن مطلــب را بخوانیــد و در اعــداد و ارقــام ارائــه
ـپـی آنهــا  در  ـی  جالـب ارتباطــات  بــه  تــا  شــوید  عمیــق   شــده 

ببرید.

روند چابک به چه شکل است؟
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کاوش در اعداد

%

سه دسته از پاسخهای امسال، با نظرسنجی سال قبل ده درصد یا بیشتر تفاوت داشتند:

 ما نتایج را بر اساس اطالعات جمعیت شناختی فیلتر کرده و به دنبال بینش هایی بودیم که شاید در
 نتایج کلی، روشن و شفاف نبودند. لذا پاسخها را بر اساس ۱) مدت زمانی که شرکِت فرد پاسخ دهنده

 راهکارهای چابک را اجرایی کرده است، ۲) اندازه شرکت، و ۳) نقش خود فرد در آن شرکت، تحلیل کردیم.
نتایجی که حاصل شد، به شرح زیر است:

مدت زمان انجام راهکارهای چابک
 هر چه مدت زمان اجرای راهکارهای چابک در سازمان بیشتر باشد، میزان بلوغ چابکی

 نیز بیشتر بوده، مدت زمان ارائه محصول/خدمت به بازار بهبود یافته، و توانایی
 سازمان در مدیریت اولویتهای در حال تغییر افزایش می یابد. زیاد بودن این مدت

زمان همچنین باعث افزایش درصد بکارگیری راهکارهای چابک در سازمان شده است.
 سازمان هایی که ۵ سال و یا بیشتر راهکارهای چابک را بکار بسته اند، درصد ابتکار
 عمل در بکارگیری راهکارهای حوزه دوآپس نیز در آنها بیشتر بوده و به مدیریت
 جریان ارزش نیز عالقمندی بیشتری داشته اند. همچنین این سازمانها از ابزارها

استفاده بیشتری می کنند.

muspi meroL

۳

یکسال دیگر هم از عمر چابک گذشت

کاهش هزینه

 امسال ۲۶٪ از پاسخ دهندگان
 کاهش هزینه پروژه را به
 عنوان یکی از دالیل مهم

 پذیرش چابک گزارش کرده اند.
 این عدد در سیزدهمین گزارش

 ساالنه ۴۱٪ و در دوازدهمین
گزارش نزدیک به ۲۴٪ بود.

تمرکز روی موارد فنی

 امسال ۳۴٪ از پاسخ
 دهندگان شناسایی و اندازه
 گیری ریسک فنی پیش از
 استقرار محصول را ارزشمند
 گزارش کرده اند، در حالیکه

سال قبل این عدد ٪۲۲
 بوده است. یکی از دالیل
 این موضوع شاید آگاهی
 بیشتر پاسخ دهندگان از
 توانایی انجام این کار از
 طریق روش ها و ابزارهای

مناسب باشد.

سازگاری در حال افزایش است

 امسال ۲۸٪ از پاسخ دهندگان
 ارزیابی خودکار «سازگاری» و
 «حاکمیت» در نقاط کنترلی را
 بسیار ارزشمند دانسته اند که

 ۱۰٪ بیشتر از سال گذشته است.
 دلیل این موضوع شاید پذیرش
 گسترده تر چابک در سازمان هایی
 باشد که الزاماتی برای سازگاری

 دارند، و همچنین به دلیل آگاهی
 بیشتر در خصوص استفاده از

ابزارها.

٪۱۵٪۱۲٪۱۸۱۴



آینده حتی چابک تر خواهد بود
 بیش از نیمی از پاسخ دهندگان، گزارش کرده اند که سازمانهای شان هم اکنون یا در حال پیاده سازی

 مدیریت جریان ارزش (VSM) است و یا برای انجام این کار برنامه دارد. انتظار داریم درصد بیشتری از
 سازمانها به سمت VSM حرکت کنند، زیرا هم درکشان نسبت به این موضوع افزایش می یابد و هم

 ابزارهایی که امکان یکپارچه سازی جریان ارزش «از ایده تا درآمد» را فراهم سازند، بیشتر در دسترس
خواهند بود.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که چابکی همچنان تا حد زیادی محدود به واحدهای توسعه
 نرم افزار، فناوری اطالعات، و عملیات است. با این حال این تفکر که چابکی در کسب و کار نیاز به

 همسویی و هماهنگی موثر بین تمام حوزه های کاری یک سازمان دارد، در حال شتاب گیری است. لذا
 آینده به چه شکل خواهد بود؟ انتظار داریم سال آینده سازمانها بکارگیری چابکی را به حوزه هایی فراتر

از ساخت، توسعه و نگهداری نرم افزار گسترش دهند. بکارگیری چابک در کل یک سازمان توسعه
خواهد یافت و تمام افراد سازمان از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

صفحه ۴

اندازه شرکت
 شرکتهایی که بیش از ۲۰۰۰۰ نفر دارند، به احتمال زیاد راهکارهای چابک
 را حداقل به مدت ۵ سال بکار برده اند. همچنین این سازمانها از ابزارها

بیشتر استفاده می کنند.
 شرکتهایی که تعداد کارکنان آنها کمتر از ۱۰۰۰ نفر است، احتمال باالتری

 دارد که تمام تیمهای شان چابک باشند. همچنین به احتمال زیاد این
 شرکتها از راهکارهای چابک عالوه بر واحدهای توسعه نرم افزار، فناوری

اطالعات و عملیات، در سایر واحدها نیز استفاده می کنند.
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صفحه
 ۶ و ۷

صفحه
 ۸  و ۹

صفحه
۱۰ 

صفحه
۱۰ تا ۱۲

 صفحه
۱۳

 صفحه
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 صفحه
۱۵ تا ۱۷

 صفحه
۱۸ و ۱۹

اطالعات جمعیت شناختی 
پاسخ دهندگان

• اندازه سازمان
• اندازه سازمان نرم افزاری

• مکان سازمان
• نقش

• صنعت

تجربه شرکت و پذیرش چابک
• تجربه شرکت

• درصد تیم هایی که از چابک استفاده
 می کنند

• حوزه های بکارگیری چابک در سازمان
• تیم های چابک پراکنده

• دالیل پذیرش چابک
• بلوغ چابک

مزایای چابک
• مزایای پذیرش چابک

روشها و راهکارهای چابک
• روشهای چابک استفاده شده

• تکنیکهای چابک بکار برده شده
• ۵ تکنیک برتر

• راهکارهای مهندسی مورد استفاده
• چابکی در پروژه های برون سپاری شده

 توسعه محصول

موفقیت چابک و سنجه های 
آن

• موفقیت تحّول چابک چگونه 
اندازه  گیری شده است؟

• موفقیت تک پروژه های چابک 
چگونه اندازه گیری شده است؟

مقیاس گذاری چابک
• روش ها و شیوه های مقیاس 

گذاری
• چالش های تجربه شده در زمان 
پذیرش چابک و مقیاس گذاری 

آن

ابزارهای مدیریت پروژه چابک
• بکارگیری ابزارهای عمومی و 

ترجیح در استفاده از آنها
• استفاده از ابزارهای مدیریت 

پروژه چابک
• ابزارهای پیشنهادی برای مدیریت 

پروژه چابک

دوآپس و مدیریت جریان ارزش
• ابتکارهای حوزه دوآپس

• اهمیت تحّول دوآپس
• موفقیت در اجرایی کردن 

ابتکارهای تحّول دوآپس چگونه 
اندازه گیری می شود؟

• بهبود راهکارهای عملی دوآپس
• پذیرش مدیریت جریان ارزش

 چهاردهمین نظرسنجی وضعیت ساالنه چابک، از آگوست تا دسامبر ۲۰۱۹ انجام شد. این نظرسنجی با حمایت Digital.ai (قبًال
 CollabNet Version One) برگزار شد که در آن از افراد مختلفی از طیف وسیعی از صنایع مرتبط با توسعه نرم افزار جهت

 شرکت در نظرسنجی دعوت به عمل آمد. ۱۲۱۱ پاسخ کامل به نظرسنجی گردآوری و تحلیل شد و خالصه گزارش آن توسط یک
Version One تهیه گردید. تنها ۴۱ درصد از پاسخ دهندگان، مشتری Analysis.Net Research گروه مشاوره مستقل به اسم 

CollabNet بودند که این موضوع نشان  دهنده تنوع در طیف پاسخ دهندگان می باشد.

چهاردهمین۱۴
گزارش سالیانه
وضعیت چابک

صفحه ۵



اطالعــات جمعیت شــناختی پاســخ دهندگان

+100,02 
elpoep 52

elpoep 51%

91%

آمریکای شمالی

٪ ۴۱
اروپا

٪۳۱
آسیا

٪۱۳

آمریکای جنوبی

٪۱۱ استرالیا و نیوزیلند

٪۲

آفریقا

٪۲

اندازه سازمان
 پاســخ دهندگان برای ســازمانهایی کار

مــی کردند که تعدادشــان ... بود:

اندازه ســازمان نرم افزاری
پاســخ دهنــدگان برای ســازمانهایی کار می کردند

 که در آن، تیم های مســئول برنامه ریزی، توســعه،
تســت و عرضه نرم افزار، تعدادشــان ... بود:

از  کمتر 
۴۱ ٪۱۰۰۰ نفر

 ۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰
نفر

٪ ۱۹

۵۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰
 نفر

 ۲۰۰۰۱ نفــر به
  باال

٪ ۱۵

٪ ۲۵

 کمتر از
۳۳ ٪ ۱۰۰ نفر

 ۱۰۱ تا ۱۰۰۰
۳۶ ٪نفر

۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰
۱۶ ٪ نفر

۱۵ ٪ ۵۰۰۱ نفــر بــه بــاال 

مکان سازمان
موقعیــت جغرافیایــی پاســخ دهندگان به شــرح ذیل بود:

چهاردهمین۱۴
گزارش سالیانه
وضعیت چابک

صفحه ۶

 در چهاردهمین نظرســنجی ســاالنه، پاســخهای مجموعه متنوعی از ســازمانها از لحاظ اندازه، موقعیت جغرافیایی، نقش
 پاســخ دهندگان در ســازمان، و صنایع مختلف گردآوری شــد. نظرســنجی، بیشــتر به شــکل بین المللی برگزار شــد و ۵۹ درصد

 از پاســخ دهندگان خارج از آمریکای شــمالی بودند (این آمار در ســال گذشــته ۳۵ درصد بود). در مقایســه با ســال قبل،
 درصد ســازمانهای نرم افزاری که بیش از ۱۰۰۰ کارمند داشــتند، افزایش و شــرکتهایی که تعداد کارکنانشــان کمتر از ۱۰۰۰

نفــر بود، کاهش یافت.



اطالعــات جمعیت شــناختی پاســخ دهندگان

 
اسکرام مستر یا

مربی چابک درون سازمان

  مشاور بیرونی/مدرس

 عضو تیم توســعه:
معمار/توسعه دهنده/

مســئول تضمین کیفیت/
XU یا IU تســت کننده/طراح 

  مدیر/مالک محصول

  تحلیلگر کســب و کار

  مدیر ارشد

  دوآپس

  ارشــد تیم توسعه: معاون/مدیر  مدیر پروژه/برنامه

۳۹٪

۱۳٪

۷٪

۶٪

۵٪ ۴
٪

۲
٪

۱۴٪

۷

۴

٪

٪

  فناوری

  خدمات مالی

  خدمات حرفه ای

  دولتی

  بیمه

  صنعتی/تولیدی

  ارتباطات

  سالمت و داروسازی

 آموزش

  خرده فروشی

  رسانه و سرگرمی

  حمل و نقل

  انرژی

  خیریه

  سایر

۴٪

۴٪
۳٪

۳٪

۲٪
۲٪

۴٪

۲۷٪

۷٪
۷٪

۶٪

۵٪

۵٪

۱۷٪

  سایر

۳
٪

نقش
 نقــش پاســخ دهندگان بدین

صورت بود:

صفحه ۷ چهاردهمین۱۴
گزارش سالیانه
وضعیت چابک

صنایع
صنعتی که پاسخ دهندگان در آن مشغول به کار بودند:



تجربه شــرکت و میزان پذیرش چابک

درصد تیم هایی که از چابک استفاده می کنند

۵٪
هیچکدام از

 تیمهــای ما چابک
 نیستند

۴۴٪
کمتر از نیمی از

 تیمهای ما چابک
 هستند

۳۳٪
بیــش از نیمی از
 تیمهــای ما چابک

 هستند

۱۸ ٪
 تمــام تیمهای ما
چابک هستند

حوزه های بکارگیری چابک در سازمان

٪۹۵

۱۰٪۹٪۱۵٪ ۱۰٪

۲۳٪۲۶٪۲۵٪ ۲۳٪

۳۴٪۳۴٪۳۲٪ ۳۴٪

۲۷٪۲۹٪۲۸٪ ۲۷٪

  کمتر از ۱ سال

۱ تا ۲ ســال

۳ تا ۵ ســال

۵ ســال به باال

۲۰۱۸۲۰۱۷۲۰۱۶ ۲۰۱۹

۳۷٪
توسعه نرم افزار

۲۶٪
٪۱۲فناوری اطالعات

٪۷عملیات
٪۶بازاریابی

منابع انسانی
۵٪

فروش/
عملیات فروش

تجربه شرکت

 ۸۲ درصد از پاســخ دهندگان اظهار داشــته اند که کل تیمهای شرکت شــان هنوز
 راهکارهای چابک را بکار نبرده اند و این موضوع نشــان دهنده آن اســت که برای

پذیرش چابکی ســازمانی هنوز باید رشــد کنند.

 راهکارهای چابک فقط محدود به ســازمان های نرم افزاری نمی باشــد. ســوال جدیدی که در نظرســنجی این دوره مطرح
شــد، این اســت که کدامیک از واحدهای کاری ســازمان، اصول و راهکارهای چابک را پذیرفته اند.

چه مدت؟
مدت زمانی که ســازماِن فرد پاســخ دهنده، راهکارهای توســعه چابک را بکار برده اســت:

چهاردهمین۱۴
گزارش سالیانه
وضعیت چابک

صفحه ۸

چه تعداد؟
 ۹۵٪ پاسخ دهندگان گزارش کرده اند که
 سازمان شان از راهکارهای توسعه چابک

استفاده می کند.



تیم های چابک دور از هم
گرچه در راهکارهای چابک، همکاری افراد در کنار هم و به شکل رو-در-رو مطلوب است، اما پاسخ دهندگان به نظرسنجی اظهار داشته اند که سازمان هایشان
امکان کار تیمها و افراد به صورت پراکنده و دور از هم را نیز مهیا کرده اند. هیچ شواهدی از روند افزایش همکاری به شکل متمرکز و کنار هم وجود ندارد
و بیشتر شرکت کنندگان اشاره کرده اند که سازمانشان از تعامل تیمی فراتر از مرزهای جغرافیایی و مناطق مختلف زمانی پشتیبانی کرده و این رویکرد را
ترویج می کند. شاید بحران فعلی ویروس کرونا در سرتاسر جهان، نقطه عطفی باشد که منجر به افزایش تیمهای دور از هم و پذیرش این موضوع بعنوان

یک وضعیت نرمال جدید شود.

۸۱٪ پاســخ دهندگان اظهار داشته اند
 که سازمانشــان تیمهای چابکی دارد
 کــه اعضــای آن همگی در یک مکان
٪۷۱ کار نمی کنند (در کنار هم نیســتند)

شتابدهی در عرضه نرم افزار

بهبود توانمندی مدیریت اولویتهای در حال تغییر

افزایش بهره وری

بهبود در همسویی بین کسب و کار و فناوری اطالعات

بهبود کیفیت نرم افزار

افزایش پیش بینی پذیری عرضه محصول

کاهش ریسک پروژه

بهبود در شفافیت و رویت پذیری پروژه

تقویت روحیه تیمی

کاهش هزینه پروژه

افزایش نظم و ترتیبهای مهندسی

مدیریت بهتر تیمهای دور از هم

افزایش قابلیت نگهداشت نرم افزار

۷۱٪

۶۳٪

۵۱٪

۴۷٪

۴۲٪

۳۹٪

۳۷٪

۳۶٪

۳۱٪

۲۶٪

۲۳٪

۲۱٪

۱۸٪

*پاسخ دهندگان می توانستند چند گزینه را انتخاب کنند.

۵٪
راهکارهای چابک

 باعث انطباق پذیری
 بیشتر در سازمان

 ما می شوند.

۱۱٪
در سازمان ما

 ســطح باالیی از
 توانمندی

 در اجرایــی کردن
 راهکارهای چابک

 وجود دارد

۵۴٪
از راهکارهای چابک
 اســتفاده می کنیم،

 اما هنوز در حال رشــد هســتیم

۲۰٪
در حــال آزمایش گری و

 تجربــه کردن راهکارهای
 چابک هســتیم

۶٪
یک راهکار چابک
 را در ذهن داریم

۴٪
از هیــچ راهکار چابکی
 اســتفاده نمی کنیم

۸۴٪

۸۱٪

دالیل پذیرش چابک

صفحه ۱۴۹

 ۷۱٪ پاســخ دهنــدگان گفته اند که
 سازمانشــان راهکارهای چابک را

 بــا چندیــن تیــم (با افراد کنار هم)
بــکار می گیرنــد کــه هر یک از این

 تیمهــا در مناطــق جغرافیایی
مختلفی هســتند.

 شــتابدهی در عرضــه نرم افــزار و بهبــود توانمنــدی مدیریــت اولویتهــای در حــال تغییــر، همچنــان دو دلیل اصلی پذیرش چابک هســتند. امســال پاســخ
 دهنــدگان اظهــار داشــته اند کــه دالیــل پذیــرش چابــک، بیشــتر از اینکــه بخاطــر کاهش هزینه های پروژه باشــد (۲۶٪ در مقایســه با ۴۱٪ ســال قبل)، به

دلیل کاهش ریســک پروژه مدنظر بوده اســت (۳۷٪ در مقایســه با ۲۸٪ ســال قبل).

 درصد باالیی از پاسخ دهندگان
(۸۴٪) گفته اند که سازمانشان
 از سطح باالیی از شایستگی و
 توانمندی در اجرای راهکارهای
 چابک برخوردار نیست، و این

 موضوع نشان دهنده آن است که
 فرصتهای فزاینده ای برای بهبود از
 طریق آموزش و مربی گری چابک

وجود دارد.



مزایای پذیرش چابک
همچنان شاهد این هستیم که شرکتها با پذیرش چابک به مزایای زیادی دست یافته اند. ۵ مزیت برتر، مرتبط با موضوع سرعت و انطباق پذیری هستند. این مزایا متناظر

 با دالیل اصلی پذیرش چابک می باشد.

%

مزایای چابک

توانمندی مدیریت اولویتهای در حال تغییر

شفافیت و رویت پذیری پروژه

همسویی بین کسب و کار و فناوری اطالعات

 سرعت/زمان عرضه محصول به بازار

روحیه تیمی

افزایش بهره وری تیم

کاهش ریسک پروژه

پیش بینی پذیری عرضه محصول

کیفیت نرم افزار

نظم و ترتیبهای مهندسی

مدیریت تیمهای دور از هم

قابلیت نگهداشت نرم افزار

کاهش هزینه پروژه

۷۰٪

۶۵٪

۶۵٪

۶۰٪

۵۹٪

۵۸٪

۵۱٪

۵۰٪

۶۴٪

۴۴٪

۴۱٪

۳۵٪

۲۶٪

روشهای چابک استفاده شده
اســکرام و روشــهای مشــابه آن همچنان پراســتفاده ترین روشــهای چابک در سازمان پاســخ  دهندگان به نظرسنجی هستند.

روشها و راهکارهای عملی چابک

۵۸٪
اسکرام

۱۰٪
اسکرامبان

۸٪
ترکیب

 اسکرام و
٪۹ ایکس پی

سایر روشها/
ترکیبی/

چندین روش

۷٪
کانبان

۴٪
توسعه تکرارشونده

۱٪
استارتاپ ناب

۱٪
 برنامه نویسی

مفرط (ایکس پی)

۳٪
نمی دانم

*پاسخ دهندگان می توانستند چند گزینه را انتخاب کنند.

به دلیل گرد کردن، مجموع اعداد بیشتر از ۱۰۰٪ است.

صفحه ۱۴۱۰



۸۵٪

تکنیک های چابک بکار برده شده
افزایش بکارگیری نقشــه راه محصول (۴۹٪ امســال، در مقایســه با ۴۵٪ ســال گذشــته) و کاهش برنامه ریزی برای انتشــار (۵۱٪ امســال، در مقایســه

 با ۵۷٪ ســال گذشــته) از تغییرات قابل توجه در تکنیکها و راهکارهای چابک در ســازمان های پاســخ دهنده بوده اســت.

جلسه  سرپایی  روزانه

جلسات بازاندیشی

برنامه ریزی برای اسپرینت/تکرار

مرور اسپرینت/تکرار

تکرارهای کوتاه مدت

کانبان

پوکر برنامه ریزی/تخمین تیمی

برنامه ریزی انتشار

تعیین نقشه راه محصول

انتشارهای متوالی

 ناحیه کاری مشترک

۸۵٪

۸۱٪

۷۹٪

۷۷٪

۶۴٪

۶۳٪

۶۰٪

۵۴٪

۵۱٪

۵۱٪

۴۹٪

۴۸٪

۴۲٪

جلسه سرپایی روزانه

* پاسخ دهندگان می توانستند چند گزینه را انتخاب کنند.

نگاشت داستان کاربر

برنامه ریزی پورتفوی چابک

تجربه کاربری چابک/ناب

۳۷٪

۳۳٪

۲۴٪

۵ تکنیک برتر

۸۱٪

جلسات بازاندیشی

۷۹٪

برنامه ریزی برای
 اسپرینت/ تکرار

۷۷٪

مرور اسپرینت/ تکرار

۶۴٪

تکرارهای کوتاه مدت

تیم واحد (تیم یکپارچه توسعه و تست)

صفحه ۱۴۱۱

مالک محصول/مشتری اختصاصی



راهکارهای مهندسی مورد استفاده
ترتیب اولویت راهکارهای مهندسی استفاده شده، تقریبا مشابه سال گذشته است. بکارگیری تست پذیرش خودکار ۳٪ افزایش داشته، اما برنامه نویسی

دونفره، توسعه تست-محور و توسعه رفتار-محور هر کدام ۳٪ کاهش داشته اند.

Unit تست
استانداردهای کدنویسی

یکپارچه سازی مستمر

بازبینی و تغییر کد

عرضه مستمر  

تست پذیرش خودکار

استقرار مستمر

 برنامه نویسی   دونفره

توسعه تست-محور

مالکیت جمعی کد

آهنگ پایدار

طراحی ناگهانی

۶۷٪

۵۸٪

۵۵٪

۴۳٪

۴۱٪

۳۶٪

۳۱٪

۳۰٪

۲۹٪

۲۳٪

۱۹٪

۳۶٪

* پاسخ دهندگان می توانستند چند گزینه را انتخاب کنند.

چابکی در پروژه های برون سپاری شده توسعه محصول
۵۰٪ پاســخ دهندگان، از راهکارهای چابک برای مدیریت پروژه های برون ســپاری شــده اســتفاده می کنند. ۴۲٪ از پاســخ دهندگان بیان کرده اند که در حال

 برنامه ریزی جهت بکارگیری چابک در پروژه های برون ســپاری شــده در ۲۴ماه آینده هســتند.

۵۰٪۴۲٪

(BDD) توسعه  رفتار-محور

۱۳٪

 از چابک برای مدیریت
 پروژه های برون سپاری
شده استفاده می کنند

 در حال برنامه ریزی برای استفاده از
 چابک در پروژه های برون سپاری شده

هستند.

صفحه ۱۴۱۲



موفقیت چابک و سنجه های آن

موفقیت تحّول چابک چگونه اندازه  گیری می شــود؟
مهمترین معیارهای موفقیت بیان شده برای تحول چابک در سازمانها، مشابه سالهای قبل بود. دستاوردها (مانند رضایت مشتری و ارزش کسب و کاری)

باالتر از خروجی ها (مانند عرضه به موقع و بهره وری) قرار می گیرند.

۴۶٪

* پاسخ دهندگان می توانستند چند گزینه را انتخاب کنند.

ارزش ارائه شده به مشتری

رضایت مشتری/کاربر

سرعت

بودجه در برابر هزینه واقعی

داستانهای کاربری برنامه ریزی شده در برابر داستان های انجام شده در هر تکرار 

تاریخ های انتشار برنامه ریزی شده در برابر تاریخ های واقعی 

خرابی های موجود در محصول عملیاتی

زمان پردازش

روند کارهای باقیمانده در هر تکرار 

نمودار کارهای انجام شده در هر تکرار

خرابی ها در طول زمان

روند کارهای باقیمانده در هر انتشار

برطرف کردن خرابی

حفظ مشتری

دقت تخمین 

نمودار تجّمعی روند کار

ارزش حاصل شده

اثر درآمد/فروش

 بکارگیری محصول

تستهای تائید شده/رد شده در طی زمان

تغییر حدود محصول در یک انتشار

ساعتهای هر فرد به ازای هر تکرار/هفته

۴۵٪

۳۷٪

۳۱٪

۳۱٪

۲۴٪

۲۵٪

۲۸٪

۲۶٪

۱۲٪

۱۱٪

۱۱٪

۹٪
۸٪

۱۲٪

۱۲٪

۲۲٪

۲۰٪

۲۰٪

۱۸٪

۱۵٪

۱۴٪

۱۳٪

(WIP ) کاِر در دسِت اجرا(

۸۵٪
رضایت

مشتری/کاربر
۵۴٪
ارزش

٪۴۸کسب و کاری
٪۴۵عرضه به موقع

٪۴۴کیفیت
دستیابی
 به اهداف

کسب و کاری

۴۰٪
٪۳۷بهره وری

فرهنگ/روحیه
سازمانی

۳۵٪
بهبود فرایند

۳۳٪
پیش بینی پذیری

۲۹٪
رویت پذیری

٪۱۵پروژه
محدوده محصول

موفقیت تک پروژه های چابک چگونه اندازه گیری می شــود؟
مشــابه تحّول چابک، ارزش (کســب و کارِی) ارائه شــده به مشــتری و رضایت مشــتری/کاربر در صدر معیارهای موفقیت پروژه های چابک قرار دارند.

صفحه ۱۴۱۳



روش ها و شیوه های مقیاس گذاری
چارچوب چابِک مقیاس گذاری شده (SAFe) پرکاربردترین روش مقیاس گذاری است که توسط مشارکت کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد

(امسال ۳۵٪، در مقایسه با ۳۰٪ سال قبل). همچنین بر اساس پاسخها، SAFe با نزدیکترین رقیب خود یعنی Scrum of Scrums، ۱۹٪ فاصله دارد.

مقیاس گــذاری چابک

۴٪

۱٪

۳۵٪

۱۶٪

۴٪

(SAFe) چارچوب چابِک مقیاس گذاری شده

اسکراِم اسکرامها

(DAD) عرضه چابک منظم

(LeSS) اسکرام در مقیاس بزرگ

اسکرام سازمانی

مدیریت ناب

(APM) مدریت پورتفوری چابک

نکسوس

دستورالعملهایی برای نظارت بر چابکی در سازمان

چالش های تجربه شده در زمان پذیرش چابک و مقیاس گذاری آن
سه چالش/مانع اصلی گزارش شده بر سر راه پذیرش چابک و مقیاس گذاری راهکارهای آن نشان دهنده این موضوع است که فرهنگ درونی

همچنان مانعی اساسی بر سر راه موفقیت در بسیاری از سازمانها می باشد.

مقاومت عمومی سازمان در مقابل تغییر
مشارکت ناکافی مدیران و رهبران سازمان

فرایندها و راهکارهای ناسازگار در تیمهای سازمان

 فرهنگ سازمانی متفاوت با ارزشهای چابک

ناکافی بودن پشتیبانی و حمایت مدیران

نداشتن مهارت/تجربه در روشهای چابک

آموزش ناکافی

نبود مالک محصول/مالک مشتری/مالک کسب و کار

فراگیر بودن روشهای سنتی توسعه محصول

ابزارهای پراکنده  و  داده ها/سنجه های پروژه-محوِر غیرمتمرکز

تعامل تیمی پایین و به اشتراک گذاری حداقلی دانش

سازگاری با نهاد قانون گذار و مسائل دولتی

۴۸٪

۴۶٪

۴۵٪

۴۴٪

۴۳٪

۴۱٪

۳۶٪

۳۰٪

۲۹٪

۲۲٪

۱۶٪

۴٪
۴٪

۳٪

۳۹٪

۲۸٪

نمی دانم/سایر روشها

۳٪

* پاسخ دهندگان می توانستند چند گزینه را انتخاب کنند.

صفحه ۱۴۱۴



بکارگیری ابزارهای عمومی و ترجیح در استفاده از آنها
تعداد بیشــتری از پاســخ دهندگان به نســبت ســال قبل عنوان کرده اند که از ابزارهای پذیرش خودکار اســتفاده می کنند(۳۹٪ در مقایســه با

 ۳۶٪ ســال گذشــته) و همچنین تصمیم دارند در آینده از ابزارهای مدیریت پروژه اســتفاده کنند (امســال ۱۲٪ در مقایســه با ۹٪ ســال گذشــته).
 همچنین چند گزینه جدید نیز به نظرســنجی امســال اضافه شــد (وایرفریم ها، نقشــه راه محصول، تحلیل ایســتا، و کارت های زمانی)

ابزارهای مدیریت پروژه چابک

۲۰۱۹ ۲۰۱۸   

استفاده
کنونی

برنامــه های آتی
استفاده برای 

۲۰۱۹ ۲۰۱۸
تخته کانبان

تخته     و ظا یف

ابزار ردگیری خطا

صفحه گسترده

ابزار مدیریت پروژه چابک

ویکی

ابزار ساخت خودکار

Unit ابزار تست

ابزار یکپارچه سازی مستمر

وایرفریم ها

نقشه راه محصول

ابزار  مدیریت  پروژه  سنتی

ابزار مدیریت نیازمندیها

ابزار خودکارسازی انتشار/استقرار

ابزار پذیرش خودکار

تحلیل ایستا

(PPM) ابزار مدیریت پروژه و پورتفو

ابزار نگاشت داستان کاربر

کارتهای زمان

کارتهای شاخص

ابزار بازبینی کد

ابزار مدیریت ایده مشتری

٪۷۶

٪۶۶

٪۶۳

٪۶۴

٪۶۵

٪۶۰

٪۵۵

٪۵۵

٪۵۴

٪۴۹

٪۵۱

٪۴۴

٪۴۶

٪۴۵

٪۳۷

٪۳۸

٪۳۹

٪۳۰

٪۳۰

٪۲۶

٪۲۶

٪۱۹

٪۷۵

٪۷۰

٪۶۷

٪۶۶

٪۶۵

٪۶۲

٪۵۹

٪۵۴

٪۵۱

٪۵۱

٪۵۰

٪۴۶

٪۴۴

٪۴۴

٪۳۹

٪۳۸

٪۳۶

٪۲۹

٪۲۹

٪۲۸

٪۲۲

٪۱۸

٪۱۰

٪۱۰

٪۱۵

٪۷

٪۱۳

٪۱۴

٪۲۴

٪۲۰

٪۲۶

٪۱۵

٪۲۸

٪۸

٪۱۸

٪۳۱

٪۳۲

٪۱۹

٪۲۶

٪۲۷

٪۱۲

٪۱۴

٪۲۶

٪۲۴

٪۹

٪۱۰

٪۱۲

٪۶

٪۱۲

٪۱۲

٪۲۰

٪۱۷

٪۲۶

٪۱۳

٪۲۷

٪۶

٪۱۷

٪۲۹

٪۲۵

٪۱۴

٪۲۴

٪۲۱

٪۹

٪۹

٪۱۸

٪۱۸

* پاسخ دهندگان می توانستند چند گزینه را انتخاب کنند.

صفحه ۱۴۱۵



استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه چابک

۶۷٪

۵٪

۱۹٪

۱۲٪

۱۲٪

۱٪

۲٪

۳٪

۸٪

۲۳٪

۴۰٪

۹٪

* پاسخ دهندگان می توانستند چند گزینه را انتخاب کنند.

۲٪

۲٪
۲٪

۱٪

۱٪

۸٪

۳٪

۵٪

پاسخ دهندگان از ابزارهای بسیار مختلفی برای مدیریت پروژه های چابک استفاده می کنند.

 JIRA
ExcelMS TFS

MS Project
Google Docs HP QC/ALM

VersionOne
In-house/home-grown

Bugzilla
Rational Team ConcertLeanKit

TeamForge

Pivotal Tracker

HP Agile Manager

Target Process

Hansoft
Axosoft

CA Agile Central

MS Azure DevOps

Atlassian JIRA

Microsoft Excel

Microsoft Azure DevOps

Google Docs

VersionOne

Other

Microsoft Project 

HP Quality Center/ALM

In-house/home-grown

Atlassian JIRA Align

CA Agile Central

IBM Rational Team Concert

Bugzilla

CollabNet TeamForge

HP Agile Manager

Pivotal Tracker

LeanKit 

Hansoft

Axosoft

Target Process

صفحه ۱۴۱۶



ابزارهای پیشنهادی برای مدیریت پروژه چابک
از پاسخ دهندگان سوال شد که استفاده از چه ابزارهای مدیریت پروژه چابک را بر اساس تجربه ای که داشته اند، توصیه می کنند.

۷۸٪

۵۷٪

۴۵٪

۳۹٪

۴۸٪

۳۰٪

۴۵٪

۴۶٪

۵۰٪

۷۶٪

۵۴٪

۳۲٪

۲۳٪

۳۵٪

۲۱٪

٪۵۴

۲۶٪

۳۰٪

۵۱٪

* پاسخ دهندگان می توانستند چند گزینه را انتخاب کنند.

Atlassian JIRA
VersionOne
Atlassian JIRA Align
LeanKit
Target Process
Microsoft Azure DevOps
Google Docs
CA Agile Central
CollabNet TeamForge
Axosoft
Hansoft
Bugzilla
IBM Rational Team Concert
Pivotal Tracker
Microsoft Project
HP Agile Manager
Microsoft Excel
HP Quality Center/ALM
In-house/home-grown

صفحه ۱۴۱۷



ابتکارها در حوزه دوآپس
۷۶٪ پاسخ دهندگان گفته اند که هم اکنون یکسری
راهکارهای دوآپس را در سازمانشان اجرایی کرده اند

و یا تصمیم دارند که در ۱۲ ماه آینده این کار را
انجام دهند (در مقایسه با ۷۳٪ سال قبل)

دوآپس و مدیریت جریان ارزش

۱۳٪۱۱٪

۲۱٪
۵۵٪

هیچ برنامه ای برای
 حرکت به سمت
دوآپس نداریم

در حال برنامه ریزی
برای اجرای راهکارهای

 دوآپس هستیم

 نمی دانم

ابتکارها در حوزه
 دوآپس در حال
حاضر در دست
  انجام است

٪۴۳
خیلی

مهم است

٪۲۶
مهم است

٪۲۰
تا حدودی
مهم است

٪۱۰
مهم نیست

اهمیت
تحّول دوآپس

۹۰٪ پاســخ دهندگان گفتند که
تحّول دوآپس در سازمان شــان

مهم است.

موفقیت اجرای ابتکارهای تحّول دوآپس چگونه اندازه گیری می شــود؟
پاسخ دهندگان اظهار داشتند که مهمترین شاخصهای موفقیت تحّول دوآپس، همچنان بهبود کیفیت و عرضه سریعتر نرم افزار است.

* پاسخ دهندگان می توانستند چند گزینه را انتخاب کنند.

۷۰٪
شتابدهی به

سرعت
٪۶۲عرضه محصول

بهبود
٪۴۸کیفیت

٪۴۳کاهش ریسک
افزایش
رضایت
مشتری

۳۹٪
عرضه محصول

همسو با اهداف
کسب و کاری

۳۹٪
کاهش

هزینه های
فناوری اطالعات

۳۴٪
افزایش

رویت پذیری
جریان عرضه

ارزش به مشتری

صفحه ۱۴۱۸

27%
تضمین

انطباق/حاکمیت



توانایی اندازه گیری زمان
پردازش، زمان انتظار و

گلوگاهها در جریان ارزش
کسب و کاری در طول چرخه

 عرضه محصول/خدمت

بهبود راهکارهای عملی دوآپس
از شرکت کنندگان سوال شد که مهمترین و ارزشمندترین توانمندی های الزم برای بهبود راهکارهای دوآپس در سازمان شان چیست. ۳۹٪ از آنها

داشتن معیارهایی برای شناسایی اختالالت در جریان ارزش کسب و کار را مهم دانستند، در حالیکه ۳۴٪ بیان کردند که قابلیت رصد و پایش،
از زمان ایده کسب و کاری تا زمان استقرار محصول، بسیار ارزشمند است.

امکان رصد و پایش ابتدا-تا-انتها
از زمان ایده کسب و کاری تا زمان
توسعه، تست و استقرار محصول

شناسایی و اندازه گیری
ریسک فنی قبل از
 استقرار محصول

ارزیابی، انطباق و گزارشات
حاکمیت خودکار، در

نقاط کنترلی

پذیرش  مدیریت  جریان  ارزش
مدیریت جریان ارزش (VSM) مفهومی متشکل از افراد، فرایندها و فناوری است که در آن، جریان عرضه ارزش کسب و کار (به شکل اپیکها،

داستانهای کاربری و موارد کاری) از طریق مسیرهای ناهمگن عرضه محصول نرم افزاری )از مرحله ایده تا توسعه و سپس مرحله عملیاتی سازی)،
نقشه برداری، بهینه سازی، بصری سازی، اندازه گیری و اداره می شود. ۷۸٪ از پاسخ دهندگان گفته اند که سازمان شان به استفاده از VSM عالقمند

است و در حال برنامه ریزی جهت پیاده سازی آن می باشد و یا اینکه در یکی از مراحل پیاده سازی آن است.

* پاسخ دهندگان می توانستند چند گزینه را انتخاب کنند.

۳۹٪۳۴٪۳۴٪۲۸٪

۱۴٪
توسعه و

ارتقای پیاده سازی

۷٪
پیاده سازی شده،

اما هنوز توســعه نیافته

۱۹٪
در حال پیاده سازی

۱۵٪
در حال برنامه ریزی

جهت پیاده سازی در
۱۲ ماه آینده

۲۳
عالقمندی در ســازمان
هســت،اما هیچ برنامه

کوتاه مدتی برای
پیاده سازی وجود

ندارد

٪

۷٪
عالقــه مندی وجود ندارد

۱۵٪
مطمئن نیستیم

۷۸٪

صفحه ۱۴۱۹



۱۴
فهرست واژگان

ابزار ردگیری خطا
ارزش حاصل شده

از ایده تا درآمد
استارتاپ ناب

استقرار
استقرار مستمر

اسکرام
اسکرام اسکرامها

اسکرام در مقیاس بزرگ
اسکرام سازمانی

اسکرامبان
انتشار متوالی

انطباق
انطباق پذیری
آهنگ پایدار

بازبینی و تغییر کد
برطرف کردن خرابی

برنامه ریزی برای اسپرینت
برنامه ریزی پورتفوی چابک

برنامه نویسی دونفره
برنامه نویسی مفرط

برنامه ریزی انتشار
بکارگیری محصول

بهره وری تیمی
پذیرش

پروژه های برون سپاری شده
پیش بینی پذیری پروژه

تجربه کاربری ناب
تخته وظایف

تست پذیرش خودکار
تست یونیت

تعیین نقشه راه محصول
توسعه تست-محور
توسعه تکرارشونده
توسعه رفتار محور

تیمهای پراکنده و دور از هم
تیمهای کنار هم

جریان ارزش
جلسه بازاندیشی

جلسه سرپایی روزانه

Bug Tracker
Earned Value
Concept to Cash
Lean Startup
Deployment
Continious Deployment
Scrum
Scrum of Scrums
Large Scale Scrum (LeSS)
Enterprise Agile
ScrumBan
Frequest Release
Compliance
Adaptability
Sustainable Pace
Refactoring
Defect Resolution
Sprint Planning
Agile Portfolio Planning
Pair Programming
Extreme Programming (XP)
Release Planning
Product Utilization
Team Productivity
Adoption
Outsourced  Projects
Project Predictibility
Lean UX
Taskboard
Automated Acceptance Testing
Unit Testing
Product Roadmapping
Test-Driven Development (TDD)
Iterative Development
Behaviour-Driven Development (BDD)
Distributed Teams
Co-Located Teams
Value Stream
Retrospective
Daily Standup

چابک
چابکی کسب و کار

چارچوب چابِک مقیاس گذاری شده
حاکمیت

حفظ مشتری
خدمات حرفه ای

دقت تخمین
دوآپس

رصد و پایش
روحیه تیم

روند کارهای باقیمانده در هر تکرار
رویت پذیری پروژه

زمان پردازش
سرعت

شایستگی
طراحی ناگهانی

عرضه چابک منظم
عرضه مستمر
عرضه نرم افزار

قابلیت نگهداری نرم افزار
کار در دست اجرا

کارت زمان
کارت شاخص

کانبان
مالک محصول

مالکیت جمعی کد
مدیریت پورتفوی چابک

مدیریت ناب
مرور تکرار

مقیاس گذاری چابک
ناحیه کاری مشترک

نرخ خطا
نظارت بر چابک

نظم و ترتیب مهندسی
نکسوس

نگاشت داستان کاربر
نمودار تجمعی روند کار

نمودار کارهای انجام شده در هر تکرار
وایرفریم

یکپارچه سازی مستمر

Agile
Business Agility
Scaled Agile Framework (SAFe)
Governance
Customer Retention
Professional Services
Estimation Accuracy
DevOps
Traceability
Team Morale
Iteraction Burndown
Project Visibility
Cycle Time
Velocity
Competency
Emergent Design
Disciplined Agile Delivery (DAD)
Continious Delivery
Software Delivery
Software Maintability
Work-In-Progress (WIP)
Timecard
Index Card
Kanban
Product Owner
Collective Code Ownership
Agile Portfolio Management (APM)
Lean Management
Iteration Review
Scaling Agile
Common Work Area
Bug Rate
Agile Governance
Engineering Discipline
Nexus
Story Mapping
Cumulative Flow Chart
Burn-Up Chart
Wireframe
Continious Integration


