
 23 -30 ، ص1400 تابستان، 22شماره  ،ی علمی پژوهش در علوم رایانه مجلـه 
ISSN: 2745-3673  

http://www.Rcsj.ir 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 کيدهچ

داشتند تا در مورد    یمالقات  وتای  Snowbirdافزاردر  دهنده نرمتوسعه ۱۷، تعداد  ۲۰۰۱  هیفوردر  

ر نرم  چابکتوسعه    یبرا  یاهیانآنها بی.  کنند  گفتگو   چاالکتوسعه    یمتدها .  کردند  منتشر افزا

(  Agile Manifestoچابک )  انهیب.  دکردن جادیرا ا  Agileاتحاد    ه،یانیب  نیا  سندگانیاز نو بعضی
)  4  یدارا و  Valueارزش   )۱۲  ( مPrincipleاصل  آنها می(  استفاده از  با  که  توان یباشد 

  کرد.  دا ی دست پ   زهیکار با انگ  یروین  نی و خوشحال و همچن  یراض  یمحصوالت کارآمد، مشتر 

های تشرکدر ۲۰۲۰تا    ۲۰۱6از    Content analysisبه روش تحقیق  مروری  این مطالعه  

جهانی چابک سازی را در  متدها و مشکالت  و روند  باشد  میمرتبط با فناوری اطالعات یا غیره  
متد اسکرام    دهد کهمینشان  ها  پرسش نامهنتایج   .دهدپنج قاره از جهان مورد مطالعه قرار می

ول عنوان چالش ا  همچنان به  رییسازمان در برابر تغ  یمقاومت عموماول و  به عنوان متد  

 .شود شناخته می

 .الگوریتم خوشه بندی، الگوریتم درخت داده کاوی،  :يديکل اژگانو
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  سازي هاي به کارگيري چابک چالشها و   شرو نگاهی به
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 مقدمه
و بازخورد به شما  شیبا افزا شیکه آزما یشرکت ،شود روزیپ نیقیبر تفکر  یاکتشاف تیذهن کیکه  دیرا تصور کن  یسازمان

 یو رهبران انیمرب ،انیمرب رانیکه در آن مد دیرا تصور کن  یشرکت  .دیکن  نییرا تع  یبه ارزش مشتر  دنیکند راه رس  یکمک م

با الهام قرار دادن شرکت به  تیدر اولو  یکه در آن تمرکز واحد  یکنند. شرکت  یم  قیو اعتماد تشو  نشیب  ،هستند که مردم را 

آنها در طول   رایکنند ز یساخته شده استقبال م یها دهیاز ا  انیکه مشتر  دیرا تصور کن  یسازمان وجود دارد. یمنافع شخص یجا

بازخورد مداوم م  انیکه مشتر  یسازمان  ،ساخت کار هستند  ریکار درگ احتماال متوجه شدید که چابک در مورد   شوند.  یبا آن 
چابک در مورد ایجاد یک فرهنگ سازمانی جامع است که  ایجاد یک فرهنگ سازمانی جامع است که برای آن بهینه شده است.

 .(Mario E. Moreira 2017)است برای آن بهینه شده

( باشد.  یخود سازمانده م یها میکارا توسط ت یاز ارزش ها و اصول جهت توسعه نرم افزار ها  ی( مجموعه اAgileچابک 
ن ی ب   کی  یصنعت توسعه نرم افزار ط  یمعتبر جهان دینفر از اسات  ۱۷توسط   ۲۰۰۱( در سال  Agileارزش ها و اصول چابک ) ا   ه ی ا ب

ب نرم افزار کارا و    نی. اساس و هدف ادیدو ارائه گر  میتوسعه چابک تنظ   هیانیعنوان  به   ایاصول و ارزش ها ارائه  محصول کارآ 

 باشد. یم  یمشتر

 

   مبانی تحقيق
بتی که   (Goldman & Steven, 1995) گلدمن و همکاران  ۱995در  ا چابکی را توانایی رشد اقتصادی در یک محیط رق

و ژانگ  یفیشربه نقل از  ((Ambrose & Morella, 2004  .ره منتظره است تعریف کرده اندیغمشخصه آن تغیرات دائم و  

 :کنندیم  یبندگونه طبقه  نیکسب و کار را بد طیدر مح  رییدستخوش تغ  یهاعرصه،  (۱999)

ب  یداریناپا - علت رشد بخش کوچک  یثباتیو  به  بازار، کثرت ارائه  یبازار که  عمر  دوره افول زیو ن دیمحصوالت جد  از 

   .شودیم  یمحصول ناش
کوتاه مدت  و توسعه ندهیفزا  یریرقابت پذ ،یانهیفشار هز  شیافزا ع،یسر رییبازار در حال تغ  لیکه به دل  یدیرقابت شد -

 .دیآیبه وجود م  دیمحصوالت جد

دل  انیمشتر  یازهاین  راتییتغ - به  سر  یفیک  یانتظارها  شیافزا  ،یسفارش  یتقاضا  لیکه  حمل  زمان  وجود به  ترعیو 
 .دیآیم

تغ - معرف  یکیتکنولوژ  راتییشتاب  با  کارآمد،    دیجد  یدیتول  التیتسه  یکه  نرم  یافزارسخت  یکپارچگیو   یافزارو 

 .گرددیحاصل م هاستمیس

برا  یاجتماع  عوامل  راتییتغ -  داریپد  یو قانون  یحقوق  یو فشارها  کاریروین  یانتظارها  ،ستیز  طیمححفاظت    یکه 
 .شودیم

ت  یترمش همکاران،    ی)اس  و  تغ۲۰۰۱جان  علت  :   زین  گونهنیا  توانیکسب و کار را م  یایو تحوالت دن  ریی(.  برشمرد 

 ی دسترس  عیرشد سر ،یبازارها و رقابت تجار  شدنیجهان  ،یبر سر توسعه فناور  دیرقابت شد ،یبه فناور  ندهیفزا یدسترس  تیقابل
تر از همه منابع، و مهم یتهایو محدود یط یمح ستیز تیمسئول ،یشغل یمهارتهاحقوق و دستمزد و   زانیدر م  رییتغ  ،یبه فناور

 . یمشتر  یانتظارها شیافزا

بیان کرد که عناصری مشخص در تعریف    ،(۱99۷با وجود تعاریف گوناگونی که از چابکی سازمانی ذکر شده است، گانسن )

سرعت پاسخگویی، انعطاف پذیری و تفکر است. به عقیده او تولید وجود دارد که در آنها توافق کلی وجود دارد؛ این عناصر شامل  
با استفاده متغیر منابع در ارتباط است، در حالی که تولید چابک مربوط به واکنش اثربخش به محیط   ی اثربخش ازناب معموال 

 . ه برای سازمان های چابک استوری است. از این رو توانایی پاسخ به رویدادهای محیطی، مهمترین مسالبرای دستیابی به بهره

نیازمند توانایی کنترل از سوی مدیریت و حداکثر استفاده از منابع و امکانات دارد. در این صورت سازمان توانایی  چابکی 
استمرار حیبالقوه برای  )جعفرنژاد و ای  عقیده  به  بنا  پیدا می کند.  بینی متغیرهای محیطی  ات در محیط کسب و کار و پیش 

اصالح ساختار تشکیالتی در مراکز دولتی و تجمیع مراکز، از جمله مهمترین راهکارهایی است که دستیابی به   ،(۱386  هائی،س
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 اجراى آثار بررسى "( پیرامون  ۱38۷همکاران و جودتى)یق  نتایج تحق  .(۱383سازد )خوش سیما، سازی را امکان پذیر میچابک

 از ستادى کارکنان تعداد سازى،با کوچک مشخص نمود که که "درمان و اشتبهد نظام شبکه ستادى واحدهاى در سازى کوچک

 کار، این با است که یافته کاهش ۱383 سال در %69.93به  ۱38۲در سال  %6۷.4۷از  جارى هزینه و نفر ۱48 به نفر ۲48

با تغییرات عرضه خدمات کیفیت و کمیت بیشتر  پاسخگویی و انطباق   بلکه نشده، نقصان دچار اتنه نه شده، بهداشتى، قدرت 

 .است یافته نیز بهبود

Quinlan  2007)) با  ارتباط در سازى کوچک اجراى که نمود بیان "سازمانى ساختار تجدید" عنوان با خود پژوهش در

 راتدرست مقر اجراى نهایتا منجر به دارد، چابک سازی کارکنان و سازمان بر که عمیقى آثار دلیل به سازمانى، ساختار تجدید

  شود.کارکنان و بهبود کارایی سازمان می اى، ایمنىحرفه سالمت

انجام داد. دولت  سازى کوچکبر  تحلیلى ایران: در ادارى اصالحات" عنوان با پژوهشى در  (،۱38۷)عباسى   و دانایى فرد

پاسخگویی در  سعی  تحقیق   آنها، اعتقاد به ت؟ سا بوده موفق ایران دولت در سازى کوچک آیا که داشت پرسش این به این 

بررسى راهبرد، چهار قالب در حوزه چهار در دولت عملکرد  و هافعالیت واگذارى (۲ دولتى؛ هاىشرکت واگذارى (۱است قابل 

 نیروى بهره ورى در سازىکوچک نقش (4 انسانى؛ نیروى کاهش و دولت تشکیالت تجمیع فزاینده بر ( تأکید3 دولتى؛ خدمات

 .غیردولتى بخش با مقایسه رد دولتى انسانى بخش

نژاد و زارعی عوامل درونی سازمان مؤثر بر چابکی را در فرهنگ مشارکتی، فرهنگ مخاطره ( در مطالعه۱384)  جعفر  ای، 
مشتری فرهنگ  آیندهپذیری،  رهبری  حل مساله، توانمندگرایی،  توانایی  نیروی انسانی، کار تیمی کارکنان، نگر،  بهبود  سازی و 

 کنند.ار سازمانی، اثربخشی فناوری اطالعات، سرعت، شایستگی، و پاسخگوی عنوان میرسمیت ساخت

دارد: ساختار سازمانی  ها بدین ترتیب بیان میبکی در سازمانمعیارهایی را به منظور ایجاد چا  ،(۱386) جعفر نژاد و شهایی
به کارکنان، وضعیت کاری کارکنان، ادغام واحد مراکز متناظر، تغییر فرآیندهای کاری، وضعیت بهره  ها ومنعطف، تفویض اختیار 

برون های یک سازمان چابک  هاو قابلیتفهامون مؤلهای و مراکز. با توجه به ادبیات گسترده و وسیعی که پیرسپاری سازمانوری و 

بر روی قابلیت بر آن است تا تمرکز اصلی  پژوهش سعی  ذیری، پاسخگویی، های پرتکراری همچون انعطاف پشده است، در این 

 سرعت عمل و شایستگی باشد.

عبارتست از:   (۲۰۰8)  واینوده پیشنهاد کرده اند که  برای یک سیستم چابک  ویژگی مطلوب  قابلیت استفاده مجدد سه 

ه معنا  برای تولید محصول یا ارائه خدمات، قابلیت به کارگیری مجدد دارد(؛ قابلیت تنظیم مجدد )ب ی )یعنی منابع مورد استفاده 

قابلیت سازگاری و انطباق یک سیستم تولیدی با تغییرات در حجم و نوع تقاضا(؛ مقیاس پذیری )منابع را به آسانی می توان به 
نمود(.یک سیس یا از آن حذف  بعد را برای چابکی یک سازمان مطرح می۱995)  گلدمن و همکاران  تم اضافه  سازد که ( چهار 

بیشتر مشت برای غلبه بر تغییر و عدم اطمینان، عبارتند از: اغنای هر چه  برای افزایش قدرت رقابت، سازماندهی  ریان، همکاری 

 ردن اثر افراد و اطالعات.اهرمی م

 

 يقروش تحق
و فناوری اطالعات و سازمان    یابیبازار  ،اتیعمل  ،تالیجیدبر اساس پرسشنامه های و پاسخهای شاغلین در فناوری  پژوهش

برخی از مقاالت داخلی بررسی   ۱5۰گزارشات ساالنه از بیش از جامعه آماری و تحقیقات صورت گرفته و همچنین   و همچنین 

بازه زمانی   بر میگیرد.    ۲۰۲۰تا    ۲۰۱6شرکت مختلف در سراسر جهان در  به مدت چهارسال ا  نیارا در  گزارش را  نینوشتار 

ب  نیا  .کندیم  لیتحل بزرگترگزارش  با چالش تر  نیتر  یطوالن  ،نیه  شده است و هر ساله   لیچابک در جهان تبد  یبررس  نیو 

نتا به  نفر که  ب  نیا  کنندیچابک عالقه مند هستند در آن شرکت م  ینظرسنج  جیهزاران  نرم افزار  به متخصصان   نشیگزارش 
چابک  یقیعم روند  مورد  بهتردر  ها  وهیش  نی،  آموزه  و  برا  ختهآمو  یها  م  تیموفق  یشده  آنها  چابک  تحوالت   دهد  یدر 

(Digital.al 2020). 
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 اندازه سازمانهایی که پاسخ دهندگان براي آن کار ميکردند - 1 جدول

نرم افزاری مرتبط بودند پاسخ دهندگان اندازه سازمان تا سال  با تیمهای 

% < 1,000 1,001-

5,000 
5,001-

20,000 
20,001+ < 100 101-

1,000 
1,001-

5,000 
5,001+ 

۲۰۱۷ 39 18 17 26 32 34 15 19 
۲۰۱8 39 21 16 28 29 35 19 17 
۲۰۱9 36 18 18 28 27 33 20 20 
۲۰۲۰ 41 19 15 25 33 36 16 15 
 

 
 اندازه سازمان افراد مشارکت کننده در پرسش نامه -1گراف 

 
 افزاري مرتبط ان با تيمهاي نرم پاسخ دهندگاناندازه سازمان افراد مشارکت کننده  -2گراف 

 پراکندگی چفرافيایی پاسخ دهندگان -2جدول

آمریکای  %

 شمالی

آمریکای 

 جنوبی
 اقیانوسیه آسیا آفریقا اروپا

۲۰۱۷ 50 5 28 2 10 4 
۲۰۱8 55 7 27 1 7 3 
۲۰۱9 47 8 30 2 10 3 
۲۰۲۰ 41 11 31 2 13 2 
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 عناوین شغلی پاسخ دهندگان - 3جدول

% 
مدیر  

 پروژه

بخش  

 توسعه

هبری  ر

 توسعه

اسکرام  

 مستر

مشاور 

 مربی /

الک  م

 محصول

حلیل  ت

 گر
 ارمندک

ده ر

 مدیریتی 

مشاور 

 خارجی

De
v 

Ops 
 سایر

۲۰۱۷ 23 15 13 19 14 6 5 2 3    

۲۰۱8 14 11 14 34  6 4  3 8 1 5 

۲۰۱9 11 11 15 34  6 5  3 10 2  
۲۰۲۰ 14 7 13 39  6 4  5 7 2 3 

 دهندگان در آن کار ميکنند عناوین صنایعی که پاسخ -4جدول

 ۲۰۱۷ ۲۰۱8 ۲۰۱9 ۲۰۲۰ 

 ۲۷ ۲5 ۲4 ۲3 یتکنولوژ-نرم افزار  

 ۱۷ ۱9 ۱۷ ۱4 یمال  خدمات

 ۷ ۱۰ 9 ۱۲ یحرفه ا یسهایسرو

 6 8 ۷ 6 مهیب

 5 6 6 6 بهداشت  یمراقبتها

 ۷ 6 6 5 دولت

 5 4 4 4 مخابرات

 3 3 3 4 و نقل حمل

 5 4 4 4 ساخت

 4 3 3 3 التیتحص

    3 ینترنتیا  ماتخد

 4 3 3 3 یفروش خرده

 3 ۱ ۲ 3 یو سرگرم  رسانه

    ۲ یرفاه  خدمات

    ۲ یمصرف  محصوالت

    ۱ یعموم  خدمات

 ۲ 4 3  یانرژ

 ۲ ۱ ۱  یانتفاع  ریغ

 4 8 8 8 ریسا

 

 هایافته

عها در جدول زیر آورده شده است.  بیشترین متدلوژی • به  با فاصله زیادی همچنان   برای  اول  متدلوژینوان  اسکرام 

یافته است.  XP  قرار دارد. شرکتها چابک سازی  به شکل یک روند ثابت و با کمترین اقیال ادامه 

 از آن استفاده ميکنندکه پاسخ دهندگان  متدلوژیهایی عناوین  -5جدول

% ۲۰۱۷ ۲۰۱8 ۲۰۱9 ۲۰۲۰ 
Scrum 58 56 54 58 

ScrumBan 8 8 8 10 
Other/Hybrid/ Multiple Methdologies 8 14 14 9 
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Scrum/XP  hybrid 10 6 10 8 
Kanban 5 5 5 7 

Iterative Development 2 3 3 4 
Don’t Know 2  3 3 
Lean Startup 1 1 2 1 
Lean Develop 1    

Extreme 
Programming (XP) 

1 1 1 1 
Feature-Driven Development (FDD) 1    

DSDM/Atern 1    
Agile Unified Process (AgileUP) 1    

Spotify model  1   
Other 5 6   

 

 

 درصد استفاده از متدلوژیهاي مختلف در سنوات گذشته -3گراف 

همچنان به عنوان   رییسازمان در برابر تغ یمقاومت عموممشخصا   شده استبیشترین چالشهای چابک در جدول زیر درج  •

چه فرهنگ سازمانی در برخورد با پدیده چابک سازی بطور مشخصی بهبود یافته است  اگر .یک عامل مهم و عمومی مطرح است

ولی همچنان کمبود آموزش و حمایتهای مدیریتی از چالشهای مهم این فرایند به شمار میرود. در خصوص قوانین حاکمیتی باید  
نگته را در نظر د اصلی نیست ولی نهادینه شدن دانش و تجربه  اشت که با وجود مطرح شدن مکرر این موضوع در اولویتهایاین 

 چابکی در سازمان میتواند بسیار موثر باشد.

 چابک رشیپذ يچالش هاتجربه  -6جدول

 ۲۰۱۷ ۲۰۱8 ۲۰۱9 ۲۰۲۰ 

 48 52 53 63 چابک است یاصل  یبا ارزشها  رتیفرهنگ شرکت در مغا  ایفلسفه 
 41 40 41 47 چابک یکمبود تجربه با روشها

 43 44 42 45 تیریمد  یبانیعدم پشت
 44 48 46 43 رییسازمان در برابر تغ یمقاومت عموم

 36 32 31 41 / صاحب محصول یبه تجارت / مشتر  یعدم دسترس
 39 36 35 34 ستین یآموزش کاف
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 30 28 30 34 یشدن توسعه سنت ریفراگ
 45 35 34 31 ها میت نیمتناقض ب یها  هیو رو  ندهایفرا
 29 26 24 20 تکه تکه شده یها یریندازه گداده ها و ا  ،ابزار

 22 24 21 19 جهینت یب یهمکار
 16 16 14 15 تیو حاکم یانطباق نظارت

 

 

 نمایش تغيرات چالشها در سنوات گزارش -4گراف

و نتيجه   گيري بحث 
 فناوری، به رسیدست سریع رشد تکنولوژیک، و فنی تحوالت بازارها، شدن جهانی است. قرن کنونی اصلی ویژگی تغییر،

 جهان در رقابت افزایش ودستمزد، حقوق تغییرات انسانی، منابع شغلی های مهارت و انتظارات ها، ویژگی به مربوط تغییرات

 و مشتریان انتظارات افزایش  ،منابع محدودیت ها، سازمان اجتماعی مسئولیت افزایش و محیطی زیست تغییرات کار، و کسب
در حقیقت آنچه که اکنون اهمیت دارد، قابلیت  در تغییرات این بروز دهنده نشان آنان، های خواسته جهت تغییر همچنین

با این تغییرات است.   چابکی، هاسازمان و افراد است و تبدیل شده جهانى عادى رویداد سازمانى، به یک سازى چابکسازگاری 

های یافتهبر اساس  دانندمى امروز رقابتى محیط خود در ستنف معیارهای ترین مهم از را سازمان اثربخشی و کارایی پاسخگویی،

به صورت یک فرهنگ در سازمانها درمی آید و سازمانها مقاومت کمتری مقاله   نتیجه گرفت که چابکی سازمان کم کم  میتوان 
پیاده سازی و دانش کافی در نقش مدیران همچنان مهم میباشد ولی تجربه  بروز میدهند اگر چه  به آن  سازمان نیازی  نسبت 

  پایان میتوان نتیجه گرفت که اسکرام همچنان با فاصله زیادی انتخاب اول شرکتها میباشد. اساسی است. در
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