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 چکیده

، و تغییارا  ساری    یاد وکاار جد کسب یهامدل فناوری های نوظهور،از جمله  یاریبس یهابا چالش یامروز یهاسازمان

معماری  پروژه های مقیاس بزرگدر انجام  ، امروزهیسازمان یمعمار ش استفاده ازبا وجود روند رو به گستر مواجه هستند.

توساعه   یهاا اصول و روش درنظرگرفتنبا چابک  یسازمان یمعماراستفاده از  .داردمشکال  قابل توجهی وجود سازمانی 

 یتاوجه قابل طوربه ی چابکهاچارچوبدر  هانقشوجود یکی از راه حلهای این موضوع مطرح می گردد. به عنوان  ی سر

 یهاا مشاارکت  یبرا یکتحر یهافرصت یجادباعث اچارچوب را مشخص کنند و  توانمندی میزان توانندیمدارد و  اهمیت

پرداخته شاده   SAFeچابک  پذیریاسمقچارچوب  بررسیبه در این مقاله  شوند.اهداف سازمان  یینهزمو بهبود در  یدجد

نقاش   بررسی شده است. در ایان چاارچوب اهمیات    در پروژه های بزرگ ماری سازمانی چابک معو امکان اجرای فرآیند 

افازایش ارربخشای معمااری    ، نسابت باه تغییارا     بیشتر پذیرییقتطبو  یریپذانعطاف رسیدن به معمار سازمان جهت

بررسای   ت معماری سازمانیافزایش توانمندی سازمان به منظور نگهداشو  وکارکسبمدیریت بهینه فرآیندهای   ی،سازمان

در حوزه های دیگر از جمله پروژه های بزرگ نرم افزاری با موفقیت  و خاص معماری سازمانی نیستتنها SAFe چارچوب  .می گردد

  استفاده شده است.

 كلمات كلیدی

 SAFe پذیریاسمقچارچوب  چابك، پذیرییاسمق معماری سازمانی چابك، معمار سازمان، معماری سازمانی،

 

 مقدمه -1
در سوح    هوا روشاز اصوو،، مود، هوا و     يامجموعه یسازمان يمعمار

. گيردیمقرار  استفاده موردشركت  ياست كه در تحقق اهداف تجار هاسازمان
 يطمح براي یو به عنوان طرح دهدیمارائه  سازماناز  یكل يدديك  همچنين

و  يویي ربرناموه بور   یسوازمان  عمواري م .[1]كندیمسازمان عمل  يندهو آ یفعل
نور    ، وكوار كسو   يبورا  سوازمان  يهاطرحمتمركی است و شامل  ياستراتژ

مشوكال    حول ارائه راه  يبرافناوري  يرساختزافیارهاي كاربردي، داده ها و 
 .[2]است يتجار

و  TOGAF ،Gartnerماننوود  یسوونت دوواردو  ينامووروزه از دنوود  
FEAF  ينكووهبعدازا .شووودیموواسووتفاده TOGAF يهووادوواردو  يگوورو د 
 ياربسرا  هاآن، [3]رفتندگ قرار مورداستفادهگسترده  به صور  EA شدهشناخته

بوه   هوا دواردو  ايون   .[4]كردند يفتوص داراي مستندا  زيادو  كند ين،سنگ
 یزموان  آبشواري  توسوعه هسوتند.   يبندپا يمعمار يكدر توسعه  ياصو، آبشار

مقابله با عد   يمناس  است كه همه الیاما  از قبل شناخته شده است، اما برا
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در توسوعه  اموروزه   يسوتند. مناسو  ن  و تغييرا  موداو   هايازمندينينان از اطم
 یسونت  يوا  يویي ربرنامهبر  یمبتن يهاروش دنبا، كمتر به هاسازمان، افیارنر 

در برخورد  يراز ،گيرندیمقرار  مورداستفادهدابك  يهاروشدر عوض  .هستند
 . [5]هستند سريعتر ييرا با تغ

 یبحو  در موورد دگوونگ    ی،سوازمان  يمعمار يندهفیا يتبا توجه به اهم
سوازمان بوه سورعت در     يك يمناس  برا یانتخا  داردو  سازمان يا يجادا

 يهارقابتبه بازار در ورود اجرا و كوتاه كردن زمان  يیتوانا .است يشحا، افیا
ده و دا يشرا افویا  يول ، سورعت تحو توسعه دابكمهم است.  ياربس وكاركس 

هم  يمعمار است. در كنار اين مسائل را به وجود آورده يباالتر يريپذانعحاف
 یسازمان يمعمار كند. يبانیپشت توسعهدرحا، حوال به تكامل دارد تا از ت يازن

  .عمل نمايددابك  كهتالش است و در وفق داده  ييرا تغ ينا خود را با
SAFe يبورا  توانود یمو  یمانكه معمار سواز  كندیمرا فراهم  یداردوب 
بايسوت از  می يلدل ينبه هم .كنددر سازمان شما استفاده  دابك مقياس دهی
ی سختبه كه یدرحال .كرد يتحما یمعمار سازمان يبرا يتمالك يتداشتن موقع

 دابكروشهاي در  معمار سازمان و وظايف روشن از نقش يفتعر يك توانمی

نقوش معموار در    يیشناسا يرا برا يرتأث ترينيشب SAFeداردو  كرد  يداپ

تنها  شدهدادههم نشان  1كه در جدو،  طورهمان. داشته است دابكمحدوده 
 .اسوت  SAFeداردوبی كه به نقش معموار سوازمان اهميوت داده دواردو      

و جنوبش   یمعمواران سوازمان   را به اييژهوبلومبرگ در فوربس توجه  يسونج
 را برجسووته كوورده اسووت.  دو  يوونو ضوورور  آوردن ا دابووك نشووان داده 

صورتی كه بخواهند دابكی را مقياس  دابك بايد بدانند كه در دهندگانتوسعه
به  5در بخش . امكانپذير نيستبدون حضور معمار سازمان اين كار  پذير نمايند

 خواهيم پرداخت. SAFeتوضيحا  كاملتري راجع به 
 درسازمان نقش معمار مقایسه  (:1جدول)

 Nexus,Less,SAFe  [7][8][9]چارچوبهای

 چابکی در معماری سازمانی -2
موداو  بوازار سوازگار     ييرا با تغبه خوبی دابك  هاييشرفتپ كهیدرحال

نداشته باشند و از كل سيستم  كاملی يرتوسعه ممكن است تصو يهايماست، ت
 ياسوت كوه معموار   بودين جهوت   درک نكننود.   یبه درسترا  آنن است ممك

بیرگ در صوورتی   يهاسازماناز طرف ديگر  .محرح می شوددابك  یسازمان
اما  دارند یسازمان يبه معمار يازن مند شونداز میاياي دابك بهره خواهندیمكه 

                                                 
Scale Agile Framework

 ازهايين ي. داردو  مناس  براگرفته شود ينفعانذ يترضا يدبا كار ينا يبرا
 يویي ربرناموه آن  هواي يوهشو  دابك يهاروشبا استفاده از  تواندیم یسازمان

زودتور بوه سوهامداران     را يوی دارا يمتوانب كنار تما  میاياي دابكشود، كه در 
همیموان معموار    يهمكوار  ينتضوم بوا   SAFe دواردو  در  .[10]يمبازگردان
و ارائه مد، انينفعذ يانجلسا  مختلف در م يبرگیارو  پروژه يمو ت یسازمان

كوه   شودیمسهامداران باع   ياز سو هاآن يرفتنپذ يتو در نها يیابتدا يها
 هواي يودگاه دتما   اين عمل كند. عالوه بر يناناطمقابل يداردو  ما به نحو

فوراهم   هوا آن يازهواي تموا  ن  ي ترت ينبه ا گيردیمقرار  يدر معمار ينفعانذ
  .شودیم

 معماری سازمانی چابك انواع -2-1

 :كنيمدو نوع معماري سازمانی دابك را تعريف  توانيمیم
 عموواري سووازمانی دابووك مبتنووی بوور تجووار  عملووی دابووك و  م

 متدولوژي دابك 
 معماري سازمانی دابك مبتنی بر درخه حيا  دابك 

غير دابك و نووع دو  بيشوتر    يهادر سازمانبيشتر  سازيدابكنوع او، 
غيور دابوك يوا بهتور بگووييم       يهاسازمان. است مؤثردابك  يهادر سازمان

كوه ميویان دابكی كمتري دارند از تجار  عملی دابك استفاده  يیهاسازمان
به دليل اينكه دابكی پايينی دارنود ظرفيوت اجوراي     هاسازمان. اين  نمايندیم

و دوواردو  و   يك درخه حيووا ،  در قال فرآيند معماري سازمانی دابك را 
داليل اين امر كمبود يا فقدان افوراد دابوك و    ينترممهفرآينود دابك ندارند. 

در . ساير فرآيندها هوم   است هاسازمان يندر اتجربه موفق فرآيندهاي دابك 
 يهوا در سوازمان  شووند یمو غير دابك با مشكال  فراوان اجورا   يهاسازمان

دابك بايود معمواري سوازمانی را بوه صوور  دابوك  مبتنوی بور دواردو ،          
حيا  دابك( انجا  داد. يك سازمان دابك از افراد دابك  متدولوژي و درخه

و  يرپوذ انعحواف و فرآينودهاي دابوك تشوكيل يافتوه اسوت. سوازمان دابوك        
است و هدفش اين است كه در شرايط متالطم موجود خودش را با  پذيريقتحب
ا كواال نسوبت بوه    مشتريان وفق داده و بتواند در ارائه خدما  ي هاييازمندين

هور   يیهوا سازمانبدين منظور ضروري است تا در دنين  د.يشی بگيررقيبان پ
فرآيندي و از جمله فرآيند معماري سازمانی به صوور  دابوك تودوين گوردد.     

توا محصووال  بوا     شوندیمی فرآيندها سب  ايدابك با افیايش كار يهاروش
 .سرعت بيشتري به دست مشتريان برسد

. بدين استمسائل  ينترمهمكی از ي هاسازمانميیان دابكی  يريگاندازه
ها و تيمسازمانجهت بررسی ميیان دابكی هايی منظور الز  است تا شاخص 

ميویان  ز: ا انود عبوار  ها از اين متريك بعضی. [11]ها و افراد مشخص گردند
ميویان شوناخت    ،هوا مؤلفوه ميویان پويوايی   ، هوا بستهو  هامؤلفهاستفاده مجدد 

ميیان تست پذير بوودن   ،ميیان شناخت شرايط سازمان ،كاربران هاييازمندين
  .اندشده يدتول قبالًكه  يیهامؤلفهميیان پيچيدگی  وها سيستم

 تکامل معماری سازمانی -3
 Stephen Spewak  توسوط   EAP سازمانی معماري 1993 سا، در
  سواختارها  سوازي پيواده  و حوی اطر ،تعريوف  ،فرآيند يك كردن مشخص جهت
 مشوكال   حول  بوراي  و  IBM BSP تجواري  سيسوتم  ريویي برنامه باهدف
 گروهوی  دواردو   ،معماري 199۶سا، در بعد سا، دند .شد ارائه  وكاركس 

 عمار سازمانینقش م نا  داردو  دابك

Nexus/ 
Scaled Professional 
Scrum 
Schwaber 

 نشدهيفتعر 

Large Scale 
Scrum(Less) 
Larman/Vodde 

 تيم ها بايد استاندارهاي معماري نشده اما يفتعر
 سازمانی را بدانند

Scaled Agile 

Framework (SAFe) 
Leffingwell 

  ه در اليه پورتفوليو تعريف شد یمعمار سازماننقش
 است.

  دارد. هايهالديدي به همه 

 فراهم كردن راهنماي استراتژيك معماري 

  تعريف و ايجادEpic ،هاي فعا 
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TOGAF داد ارائوه  سوح    در دهوار  طراحوی  بوراي  باال سح  رويكرد يك :
 اليحوه  تصووي   بوا  1999سوا،  در .آوريفون  و كواربرد  هوا، داده وكوار، كس 

ClingerCohen درک يبورا  سوازمانی  معماري داردو  يك آمريكا دولت 
 هوا سازماني كه نياز با .آغاز كرد آمريكا فدرا، هايپروژه در سازمانی معماري

 SAFe دابوك  دواردو   ،باال داشتند پذيريانعحاف وو نا   دابك توسعه به
 معمواري  كوه  اسوت  بواور  اين بر  Zachman. شد صحنه وارد2011 سا، در

 و تودريجی  ختسوا  بوه  نيواز  و اسوت  بور زمان و پرهیينه حد از بيش سازمانی
 معماري موفق يهاداردو  تكامل .[15]دارد وجود سازمانی معماري تكراري
 [3].شده است نشان داده2 جدو، در سازمانی

 یسازمان یدر معمار هانقشتکامل  -3-1

يكوی از   رودموی دابوك   سومت از روا، سونتی بوه    زمانی كوه سوازمان  
اختالف نظرهايی كه راجع به و بوده  هانقشيی كه وجود داشته تغيير هادالش
در اطوراف نقوش خوود    كه افراد يیازآنجاآيد و یمها پيش يتمسئولو  هانقش

داشوته و   هوا يتمسئولو  هانقشمين نياز به مديريت زياد در براي ه ندمتمركی
 كوه تجربوه كوافی را    بووده دند معمار سازمان  ممكن است نياز به براي اينكار
در سوازمان  و يوك تعواد،   جلوگيري كورده   ومرجهرجاز ايجاد  و داشته باشند
كه  اينستانتظاراتی كه از معماري سازمانی جديد داريم  آن ازپس ايجاد شود. 

هاي دابك را مديريت كنود و فرهنو    بداند كه دگونه تيمبايد معمار سازمان 
بيوواورد و همچنووين آشوونا بووه مووديريت سووحوح و  بووه وجووودكووار مشووترک را 

تكامول  یمعماران سازماننقش  ،یطوركلبه در يك سازمان باشد. مرات سلسله
ود يافتوه  بو بهدابك معماري سازمانی داردو  ختار ساكمك به  يو برا يافته
 ،كسو  وكوار  معموار   گرديود  يفتعر هانقشابتدا در كه  یمثا،، زمان يبرا اند.

 محرح گرديد.معمار برنامه  و يتیداده، معمار امن ارمعمار راه حل، معم

 معمار سازمان -4
 يفهستند كه تعر ياو افراد يمو ت یمعمار سازمان معمار سازمان كيست؟

و بلندمود    از اهداف كوتاه مد  يتحما يبرا يازموردن ینقشه راه فن يعو توز
 يمعموار  يروهايرا در مورد ن يیهمه د يدبا یمعمار سازمان وكار را دارند.كس 
 ارائه دهد. را راگذ يمعمار دهدیمكه به او اجازه  بداند يكیتكنولوژ يو اجیا

 يون اشومرده شوده اسوت     یمعماران سوازمان  براي ياديز هاييتمسئول
توسعه و  يهاطرحسح  باال و جامع از نظر  در يدگاهد شامل حفظ هايتمسئول

 يتحما يديكل يهابرنامه ييندر تع ينهمچن هاآناست.  یسازمان يهاحلراه
سواخت و   يبورا  يدر توسعه اسوتراتژ  ی. معمار سازمانكنندیمكمك از بودجه 

 .[12]كندیممشاركت دابك  معماري بستر اجراي ينگهدار

                                                 
Architectural Runway 

 [3]ی معماری سازمانی هاچارچوب(:تکامل 2جدول)

 

، اجویا،،  هوا يوده ااستفاده مجودد از   يكنندهيلتسه توانندیم معماران سازمانی
باشوند.   مختلف در نمونوه كارهوا   يهاحلراهدر  شدهاثبا  يخدما ، و الگوها

دد مجو  یباعو  طراحو   توانود یمو  يكاستراتژ يیيربرنامه مبتنی بر يهاروش
 وكوار كسو  براي حل ايون مشوكل و پشوتيبانی از اهوداف      شود. یتوجهقابل

در سوح    يیهوا حلراه تواندیمكه را نقش معمار سازمانی  SAFe داردو  
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 يدو بعد يسماتر هاويژگی
 ينظر مد،

 4در  تمركوووووی
 EAحوزه 

 يندمد، فرآ

 ۶در  تمركووی
 EAحوزه 

 يندمد، فرآ

 سح  3
و  يشیمد، افیا

 يتكرار

از  ٪80 یواقع يرغ نقد/ايراد
از  هووواشوووركت

TOGAF 
 كنندیماستفاده 

فقووووووووط 
 يهوواپووروژه
 فدرا،

 فقدان بلوغ

 يك Zachman وضي ت
جووامع از  يوودگاهد

را بوووا  يمعموووار
و  هووووايوووودگاهد
فووراهم  ينفعووانذ
اموا فاقود    كندیم

 .است فرايند

تمركووووووووووی
TOGAF بوووور

 هوا يوهش ينبهتر
 يمو تنظووووووووو

و  هووواياسوووتس
الز   هوواييووهرو

 يووووك يبوووورا
 سازمان است

FEAF 
كموووووووك 

تووا  كنوودیموو
اطالعووووا  
فدرا، را بوه  
اشوووووتراک 

و  يوووودبگذار
اجووووووووازه 

يرپوذ انعحاف
 بوه  تريشب ي

 هوواسووازمان
 دهدیم

SAFe  بووووووه
 هاييوهشدنبا، 

و  يعتوسعه سور 
 يارائووووووه آزاد

يم ها ت به يشترب
 است.

 يوووك سووواخت  تغيير
 يداردو  معمار

 يبوورا یسووازمان
سازمان را دنبوا،  

 يدكن

TOGAF 
از  يبووووووویترك
، هووواياسوووتس
 ينو بهتر هايهرو
 يرويپ هاييوهش

 است

FEAF 
يرپوذ انعحاف

 يشووتريب ي
در 

 يهاسازمان
 فدرا، دارد

SAFe  تمركی
 يبر كارها
و  يتكرار
 يمدرت یتكامل

 .است
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ايون دوالش    كارهوا  سوبد . در سوح   كندیممسائل بیرگ ارائه كند برجسته 

و هواي پايوه   ورياتغييرا  در فن مختلف، يهابخشهم هست ادغا   تربیرگ
 وكوار كسو  استاندارهاي در حا، ظهور و ساير عوامل باعو  ايجواد فشوار در    

هاي دابك پيش برويم. از طرفی ديگور  شود فراتر از تيمیمكه باع   شودیم
الز  براي قرار گرفتن در اين  هاييتقابلو  هايتصالحمعماران سازمانی بايد 

 را بهبود ببخشند. فادهمورداستو بتوانند استراتژيهاي  را داشته باشند مسير
و هم بوا   ندارتباطدر  وكاركس اينكه معماران سازمانی هم با ذينفعان  خالصه

تا اجراي تكنولوژي را در  دهندیم ارائهالز  را  يهاحلراهمعماران سيستم كه 
 برند.پيش سازمان  يهاارزشجريان 

 تمركی دارد: يردر درجه او، بر اهداف ز یمعمار سازمان
 سح  باال يدگاهارائه د ينمونه كارها برا يريتمد يهبا ال يهمكار 

 و ابتكارا  توسعه یسازمان يهاحلراهاز  جانبههمهو 
 تكنيكی كليدي يهاطرح يفتعر 
 يمعمار بستر يساخت و نگهدار يبرا يشركت در استراتژ 
 براي ابداعی هايتكنولوژي و هاايده تحليل و جیيهت و آوريجمع 

 وكار كس در استفاده

 شدهثابت ياستفاده مجدد از كد، اجیا و الگوها يلتسه 

 ،مؤثر كدگذاري هايشيوه و طراحی،سازيمد 

 یمعمار سازمان یاستراتژ -4-1

 يودي كل یرقابت يتمی يك ی،سازمان ا ييرتغ پذيرفتنشركت در  توانايی 
پون    1شكل  .است ياتیعنصر ح يك یمعمار سازمان ياستراتژ داشتن است و
 :[13]دهدیمرا نشان  ياستراتژ يندن يديجنبه كل

 
 [۶](:استراتژی معمارسازمان1)شکل

 

 مناسو  كوه    هواي يفنواور انتخوا    ي:انتخا  و استفاده از فناور
 .كنندیم يبانیراه حل را از بودجه موجود پشت ينبهتر

 يسوتم بوا معمواران س   یسازمان يمعمار يستم:س يمعمار استراتژي 
و  يفورد  يهوا برناموه حاصول شوود كوه     ينوان تا اطم كندیمكار 

 محصو، با اهداف شركت سازگار است. يهاياستراتژ

 در استفاده مجدد از  يديدالش كل يك :توسعه يرساختز ياستراتژ
 يرهو غ يیيكیف هاييرساختزاشتراک دانش،  يكربندي،پ يالگوها

                                                 
Portfolio

 در معمواري  كوار  از مختلفوی  هايجنبه:  يابرنامه  بين همكاري 
 دليول  همين به. دهدمی رخ مختلف هايبرنامه و مختلف هايتيم

 مشوترک،  تكنولووژي  كوه  شوود موی  حاصول  اطمينوان  كوه  است
 قورار  مورداسوتفاده  كاربرد زمان در زيرساخت و طراحی، هايشيوه
 arts و ارزشوی  هواي جريوان  كه است مهم حا،، اين با. گيرندمی

 نووآوري  صوور ،  ايون  غيور  در. باشند كافی آزادي درجا  داراي
 .يابدمی كاهش

 مؤثراهمیت اجرای یک استراتژی چابک  :سازييادهپ يستراتژا 

ایجاد پایه فنی برای  جلوه کند. یزآماغراق تواندیمبه سختی 

epics معماری باید یک فرایند افزایشیی   بستردر  وکارکسب

 دهدیميادگيري فنی پيوسته و بازخورد سريع اجازه  داشته باشد.

توانايی تيم هاي  كه معماري و عملكرد تجاري همیمان جلو روند.
 قورار گيورد.   مورداسوتفاده ايود  دابك در هركجا كه عملی باشود ب 

 يمعمار يريپذانعحافو دابك در حفظ  مؤثر سازييادهپ ياستراتژ
 است. يضرور یسازمان

 یمعمار سازماننظر تحت  یسازمان يمعمار يعناصر مهم استراتژ هاينا
بوه   ينوده در آ تواندیم شده و SAFe يمعمار يريپذانعحافباع   كه هستند

در  یمعمار سازمان نقشكمك كند. واض  است كه شركت  وكاركس  يازهاين
در معماري سازمانی دابك بايود معمواران داراي    دابك مهم است. يمتدولوژ

يوك معموار دابوك     توانود ینمهر معماري  اصوالًو خاصی باشند  هاييژگیو
خاص يوك معمووار   هاييژگیوهوشمندي از  و . خالقيت، ابتكار، نوآوريباشد

سازمانی دابك بوا هموه افوراد سووازمان در تعاموول و      معماران  استدابوك 
و  دهنودگان توسوعه حقيقوت ماننود پوول ارتبواطی بوين     در ارتبواط هوستند و

و  هوا پروژههاي نقش ارتبواطی كواملی را بين تيمو هستند  تركودكمجريان 
تجار  عملی دابك بووده و   همچنين داراي كنندیمبرقرار ساير افراد سازمان 

معمواران دابوك افورادي هوستند كوه اشوتباه خوود  .كنندیماستفاده  هاآناز 
بوراي   هوا آن. با تغييرا  ترس و هراسوی ندارنود   روبرو شدنو از  پذيرندیمرا 

 متخصوص عمووومی   مانند يك و تغييرا  بايد هابحرانو  هايچيدگیپغلبه بر 
صصوی  يك متخصص عمومی شخصی است كه يك يا دند مهار  تخ باشند.

 هايينهزم يردر سامختلف تكنيكی دارد و به دنبا، اين است كه  هايينهزمدر 
 يافویار نور  مربوطه در حوزه فنواوري اطالعوا  و توسووعه سيووستم هوواي    

شوود . بودين    نظور صاح  هاآن و دررا با اشتياق كس  نموده  يازموردندانش 
منظوور كسو    لوف بوه   مخت در سحوحمنظور الز  است تا يوك حركت افقی 

 .هاي مختلف صور  پذيردمهار  درزمينه
دارنود.   يواتی نقش ح ینشان داده است كه معماران سازمان يا تجرب اين

شوده اسوت،    يرفتهدر حا، حاضر توسط جامعه دابك پذ هاآننقش و عملكرد 
 SAFeببينيد.   SAFeواض  در نگاه به داردو   طوربهآن را  توانيدیمشما 

 كورد عمل ييور خواستار تغ ين، همچنشناسدیم يتار را به رسمنقش معمنه تنها 
كه از قدر  خود براي ارتباط بيشتر بوا   خواهدیم از معمار .شودیممعمار خود 

 يرشدر پوذ  يود با يكه معموار  و البته استفاده كند هاآناعضاي تيم و هدايت 
در صوحنه   یسوازمان  معماران .[14]باشد يرپذانعحاف از مرد  يدجد هايينشب

 يكوی به  يلتبد هاآن .هستند يشدر حا، افیا SAFe و یسازمانسازي دابك 
 يو توسوعه مود، هوا    يتكنولووژ  سوازي يواده پافراد در تحقوق و   ينترمهماز 

 .شوندیمدابك  وكاركس 
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 SAFeپذیرمقیاس چارچوب -5
و كموك   شوده یطراحو ( 2010  ينگوو، لف يون توسط د SAFe داردو 

و سيستم هواي خودماتی در    افیارنر مهم توسعه و ارائه  يهادالشتا  كندیم
زمان ممكن بررسوی گوردد. ايون پايگواه دانوش شوامل الگوهواي         ينتركوتاه
و  افیارهوا نور   ينتور مهوم اسوت از افورادي كوه     ياشوده اثبوا   آميوی يتموفق

بوه هور    ليوت پيكربنودي،  و قاب پوذيري يواس مق .سازندیمسيستمهاي جهان را 
 در .خوود تحبيوق دهود    وكوار كسو  تا آن را با نيازهاي  دهدیمسازمان اجازه 

 و مصونوعا ،  هوا، مسوئوليت  هوا، نقوش  كنود یمو  ارائوه  SAFe  كه داردوبی
 كوه  كنود موی  توصويف  را  دابك - نا  توسعه اجراي براي الز  هايفعاليت

 مشواهده  قابل دارد قرار SAFe يتساو  در كه بیرگی تصوير در همه هاينا
 (2شكل [1۶].است

SAFe به نا  و دابك  يهاروشجهت مقياس دهی  هاسازمان يتهدا يبرا
يماز ت ياديدر تعداد ز يلو تحو يهمكار ،يهم تراز ي ترو و باع  آمده وجود

بر سه  وكند یاستفاده م يتكرار اييهال يكردرو يكاز  شده است. دابك يها
مرتبط  باهمسه سح   كارها. سبدبرنامه و  يم،سازمان تمركی دارد: ت يكسح  

شوامل   SAFeاسوت. دواردو     هايتفعالاز  يامجموعههستند، و هر سح  

در  دوابكی  يشافویا  يالگو بورا  يكدابك در هر سه سح  است و  هاييوهش
 .كندیمسازمان را فراهم  يكسحوح  یتمام

 يفدابوك و وظوا   يهوا يمسح  اسوت و انودازه تو    ترينيينپا يمسح  ت
 يودا پ يوه الايون  را در  یدابوك معموول   يهوا يمت .كندیم يينرا تع يمت ياعضا

در دهند یمهفته ارائه  3-2 یال 2معمو،  بازه يكخود را در  ي نتا كنيم ویم
 يمو با استفاده از مفاه يكپاردهها يمت ينا ي نتا يا همان اليه برنامه اليه ميانی

كه  را داريم دابك ی تحويلگيآمادو قحار  يمعمار بسترراه حل مانند  يمعمار
مواه   3توا   2هور  اليه  ينسازگار باشند. ا يكديگركه با  دهدیمرا  اطمينان ينا

كارها است كه شامل  سبدسح   يسح  بعد .كندیممحصو، بالقوه را عرضه 
 سبدشده است. سح   يلعضو تشك 125تا  50دابك كه از  يمپن  تا دوازده ت
و ارائوه   يريتمد يازهاياز ن يتاست و مسئو، رضا انسازم يكارها سح  باال

قرار  در اين اليه مد  یبیرگ و طوالن هاييشرفتپ .[3]است وكاركس  ي نتا
. كنود یمو  يداپ اخود ر گاهيجا یسازمان ياست كه معمار يیجا ينجا. امی گيرند

 يرا بوورا ينووهو زم شووودیموو يتهوودا يووهال يوونبووه ا وكوواركسوو  ياسووتراتژ
 يصو تخصو  هوا يوت اولو يمبویرگ، تنظو   ياسدر مق يمعمار هايگيرييمتصم

ماننود   یسوازمان  يمعموار  يهوا روش،  يوه ال يون در ا. كنود یمو بودجه فراهم 
TOGAF  كنند.یم يداخود را پ جاينيی 

 يجامع فناور سازييادهپ"است كه  ينا SAFeدر  ینقش معمار سازمان
. يسوت متمركوی ن  يتنهوا بوه تكنولووژ    یواقع یرا اجرا كند. اما معمار سازمان "

رود:  یمار مو از معادلوه بوه شو    یبوه عنووان بخوش مهمو     وكاركس  يمعمار
ارزش،  يبوردار نقشوه  ابليوت، بور ق  یمبتن يیيربرنامه يك،استراتژ يبردارنقشه
از جملوه   وكوار كسو  مربوط بوه  موضوعا   يرو سا وكاركس  يندفرآ يريتمد

 نی است.اسازمي نقش هاي معمار
SAFe   دابوك   يوت بلكه دربواره آوردن ذهن  يست،دابك ن يیيربرنامهدرباره

را كار گروهی  يكردرو يكفقط  هاسازماناكثر  است. IT يلتحوسيستم  كلبه
بوا   هوا آنخود را دارند.  يندفرا ندر بهها  يم. تانددادهانجا  تحو، دابك  يبرا

بدون موانع دسوت    يلبه تحو توانندینمگسترده مواجه هستند و  هايیوابستگ
بوه   .دهنود یمرا نشان  يامرحلهفرهن   يك هاسازماناكثر  يقت. در حقيابند
كوم   نسوبتاً انوع ورود بوه آن   ومكنند كه یمنگاه  SAFeبه  هاآن يلدل ينهم

هنووز  اموا   اسوت  يكاربرد ياربس دارد و ياساده ميها ، اگر ده مفااسكراست. 

 است. هداكنند، ارائه ند تهيهكه بتوانند آن را  راهنقشه  يكرا با  يرانمد
SAFe توانود یمو را  دابكی مختلف يكردهاياز رومختلف  يهايكتكن 

طراحی معمواري   .پذير كندمقياس  هاسازمانرا براي  هاآنتركي  كند و  باهم
  .بتوانند انجا  دهند یبه راحتهاي كودك دابك ي نيست كه تيمسازمانی كار

SAFe   یسازمان يتا معمار كندیمتالش  ي،معمار بستر اجرايبا استفاده از 
 .كند ي ترك العادهفوق یرا با طراح

ارائوه   يبور دانوش بورا    یدواردو  مبتنو   يوك  SAFeخالصوه،   طورهب
 يعملكردها، ياس، مقآوردیمرا به ارمغان  ياست كه ارزش تجار يیراهكارها
 طوور هموان سازمان است،  يكنا  در  هاييوهشو شامل اصو، و بوده  دابك

 يراه برا با يك وكاركس  يلگرانتحلهمراه با  يازموردن يهايمداردو  ت ينا
جوامع   يیراهنموا  SAFe.  كندیمفراهم  ارزش هاييانجر يكاستراتژ يهتجی
 تور يعسور بویرگ را   يهاسازمانبهتر در  يافیارهانر ها و يستمتوسعه س يبرا

را در  یخووب  ياربسو  ي محبو  اسوت و نتوا   يارداردو  بس ين. اكندیمفراهم 
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درصود از   ۶0كوه اموروز    يستنعجي  . دهدیمنشان  وكاركس موارد متعدد 
 يوده دآمووزش  نيروهواي  يدارا Fortune 100 متحوده يواال  ا يهوا شوركت 
SAFe هستند. 

 SAFeانتخاب  -5-1

 :بردیم SAFeرا به سمت  هاسازماندو دليل اصلی وجود دارد كه 

  يوا محصوو،   يك ييربه تغ يازاوقا  ن یگاهفعلی:  فر  پلتكنار گذاري 
رقابوت كنود و راه   شركت نتوانسته اسوت  زمانی كه خدما  واض  است. 

 يدراه حل جد يكاست تا  یناكاف وضوحبه وكاركس انجا   يموجود برا
 . ياوردبه دست ب مالحظهقابل یدوره زمان يكرا در 

 مديريت، منسوخ شده در صور  عد  وجود پلت فر  يشگيرانه:پ مديريت 
 ينبهتر حركت كند. ا يندهآ به سمت يكموضع  ييرفعا، با تغ طوربه يدبا
 ممكن است يرااست، ز ييرتغ ي رفتن به سمتبرا يدشوارتر يلل  دلاغ

احسواس  نبينند يا  همراه است ييرتغ باكار سخت را كه اين  يتفور افراد
فورض كننود كوه     يود اكنون موفق هستند، درا با هاآن، در ضمن كنند.ن

 ييرا در مقابل تغ يعیطب طوربهافراد موفق نخواهند شد؟  يندهدر آ هاآن
است كوه موا    یهمان روش ينا»مانند  یو اغل  عبارات كنندیممت مقاو
« كورد  دكار نخواهو  ينجادر ا » ياو  «يمانجا  داد ينجاآن را در ا يشههم
خود را حفظ كنند مگر  يمیرفتار قد توانندیم ی. مرد  به راحتشنويمیم
 وجود داشته باشد.  ييراتیتغ يندن يخو  برا العادهفوق يلدل يك ينكها

كه ضرور  مهم  يانقحه ،به نقحه اوج خود برسد يدبا سازمان يگر،ه عبار  دب
موورد،   يون در ا.[17]است، نه مقاومت در برابور آن   ييربه تغ يابیسازمان ، دست

 ايون  بوه  ودكوه حفوظ وضوع موجو     و بفهماندتصميم بگيرد  يدارشد با مديريت
واننود درک  بتكه همه  ياگونهبهرا  ييرهدف تغ يدرهبران با نيست و هایسادگ
در  ييور تغبنا به هر دليلی اين انتخا  صور  گيورد و  كه  اين كنند. يانب ند،كن

و  يتجوار  يواي بوه میا  يدنتحقق بخش بسيار مهم است كه ، رخ دهد سازمان
 در نظر گرفتهرا موارد اين  همه SAFe داردو  .شوددر نظر گرفته  یشخص
را در  يوا میا تواننود یمو  هاشركتكه  دهدیمنشان  يمورد همحالع هاده. است

ل تعامو و  وريبهوره ، كيفيوت ، زموان ورود بوه بوازار    ينيود: دهار حوزه عمده بب
 نشان داده است. 3در شكل كه  طورهمان كاركنان.

 

 SAFe [18] وكار كسب (: مزایای3شکل)

 SAFeو نقشه راه  سازییادهپ -5-2

را  یبحرانو  يهوا حركوت  يوا از دوازده مرحله  ياراه اجرا  مجموعه نقشه
 يابرناموه  ينكوه از ا ينوان اطم يبورا  تواندیمسازمان  يككه  كندیم يفتوص

ايون مراحول را    4شوكل  .استفاده كنود  دارد آميیيتاد و موفقاعتممنظم و قابل
 آموزش عوامل تغيير -2 اوج  ينقحهرسيدن به  -1نشان داده است كه شامل 

-LACE 5 یمركی آموزشو ايجاد  -4 مديران و رهبران آموزش مجريان، -3
ده شدن بوراي ايجواد   آما-7 سازييادهپايجاد برنامه  -۶شناسايی جريان ارزش

هدايت -9 اندازي قحار دابكها و راهآموزش تيم-8 دابك اده تحويلآمقحار 

 هواي يانجرقحارهاي بيشتر و شناسايی ساير  ياندازاهر -10 قحارهاي اجرايی
 .بهبود و ارتقا -12گسترش پورتفوليو  -11ارزش 
سخت اسوت.   بسيار سازمان بیرگ يكفرهن   عاد  و ،روش كار ييرغت

و  ينترسختاز  يكی SAFe يكه اجرا دهندیم گیارش هاشركتاز  ياريبس
 . انددادهاست كه تا كنون انجا   ييرپذيريتغ ترينيابتكار حا،يندرع

اجرايوی   بسوتر  يوك معمواران   دابوك،  سوازي يواده پو در طو، تحوال  
برنامه ريویي   يمعمار يكتا  كنندیم يفتوص SAFeرا در داردو   يمعمار
 وكوار كسو   هاييازمندين ييرتغا ب يمعمار يیبستر اجراكنند.  یطراح را شده

و  يستم، معماران سوكاركس معماران براي ايجاد اين معماري  .يابدیمتكامل 
يممحصوو، و تو   يرانمد هاآن .می كنند يهمكار با يكديگرمعماران راه حل 

بوه   وكوار كسو  متنوع از اهداف  يهاشركتجامع از  يدگاهتوسعه را با د يها
 يهوا پروژه اندازدشمبتوانند  هاآنتا ، دهندیماطالعا  ارائه  يرفناو يمعمار
را كس  و كار  يهابرنامه، وكاركس . معماران را ايجاد كننداطالعا   يفناور
. معمواران برناموه   دهنود یمو  يونود و به اهوداف شوركت پ   كنندیم يیيربرنامه

 يجواد اطالعا  ا يانو جر ی، خدما  طراحهابرنامه ،متعدد يهاطرح توانندیم
 يهايماطالعا ، ت يو فناور وكاركس  اندازدشمدر  يعوس يدبا داشتن د كنند.
از اهوداف   هوا آنبهتر درک كنند كه دگونه تحوال   توانندیم دهندگانتوسعه
اجورا   یبه درست هاآنتحوال   ياكه آ ينا ينو همچن كندیم يبانیپشت يتجار

كنند كوه   يابیتا ارز كنندیمكار  باهمماران توسعه و مع يم. تيرخ ياخواهد شد 
 .[19]كند  يبانیدارد تا از تحوال  پشت ييربه تغ يازن يدگونه معمار

از بیرگوی كوه   ي هوا سوازمان پروژه هواي موفوق   دادي از تع 3در جدو، 
SAFe  محرح شده است تا نشان دهيم براي حل بسوياري از   اندكردهاستفاده

 مشكال  ميتواند راه گشا باشد.

  SAFeمبتنی بر چابك سازمانی اصول معماری -5-3

 يكورد دو رو يو معموار  ي دابوك توسوعه  رسود یمو به نظر در يك نگاه 
از  یدگونه اصو، دابوك ناشو   .هستند توسعه طرح يك يارائه يمتناقض برا
در  ؟گنجانوده شوود   یسوازمان  يمعموار  يكدر توسعه  تواندیافیار متوسعه نر 

 يهوا زموان  دهود یمو اجوازه   یدوابك  .اين موضوع قابل توجهی است يقت،حق
ايون   موداو   يانجر يكدر  باشد ومناس   يلتحوزمان و  يعسر يارواكنش بس

 ياز سوو  شركت است. يطمح ييرتغسرعت   ياضروراز  كهكار صور  بگيرد 
ميدان ديد نسبت  یكاف اندازهبهدهد كه اين امكان را به شما می يمعمار يگر،د

 معمواري  و وكوار كسو   يبا معموار  تواندیم  SAFe به سازمان داشته باشيد.
 بیرگ ادغا  شود. يهاسازمانبه نفع  یسازمان

                                                 
Agile Release Train 
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داريم لووذا   سوروكار با سازماناينكه  سازمانی دابك به دليل يدر معمار
 يهوا مؤلفوه فراوانوی بوه   و نيواز  داشوته   پيچيودگی و تالطوم بيوشتري وجوود 

بوه اصوو،    بوا توجوه  . اسوت  يواز موردنخاص  يمجدد پويا و افراد استفادهقابل
بوه   بوا توجوه  دابك و مديريت دابوك و   يافیارهانر براي توسعه  شدهيفتعر

كوه در   يوابيم یمو در  باشود یمو  هوا آناز  متأثربك اينكه معماري سازمانی دا
بوا ايون تفواو  كوه      استصادق  موردنظرمعماري سازمانی دابك هم اصو، 

و ايون بوه    باشود یمو معماري سازمانی دابك داراي خصوصيا  خاص خووود  
گردد . در معماري عالوه بر اصو، می تفاو  مهندسی و مديريت با معماري بر

بور  كيد بسياري وجود دارد . همچنين در معماري هوم  مهندسی بر هنور نيوی تا
 . ساختاري يهابر جنبهرفتاري تاكيد وجود دارد و هم  يهاجنبه

اصو، معماري سازمانی دابك را دنوين تعريووف   توانيمیمبدين منظور 
در  پوذيري يوق تحبو  در رفتوار پويوايی  -2رعايت اصل سوادگی  -1:  نماييمیم

تاكيد  - 4تكاملی و تدريجی و دابك  يهااز روش استفاده -3مقابل تغييرا  
تاكيود بور ابتكوار، خالقيوت،      -5بر افراد به جاي تاكيد بر فرآينودها و ابیارهوا   

 نتيجه گرايی -۶نوآوري، هوشمندي 

 SAFeمبتنی بر  سازمانی چابك معماریهداف ا -5-4

ي سازمانی اهداف معمار ينترمهم توانیم،  شدهارائهبا توجه به محال   
نسوبت بوه    پذيرييقتحبو  يريپذانعحافافیايش د: دابك را دنين محرح نمو

و موديريت   از منابعاستفاده بهتر  ،افیايش اثربخشی معماري سازمانی ،تغييرا 
افیايش توانمندي سازمان به منظوور نگاهداشوت    ،وكاركس بهينه فرآيندهاي 
ري سوازمانی  هودف معموا   .افیايش ميیان رضايت كواربران  ،معماري سازمانی

تغييورا    يرتوأث دابك ايون اسوت كوه دريوك سوازمان موتالطم كوه تحوت         
يوا شكسوت فرآينود     كنودي ، از توقفگسترده است، نه تنها  بينیپيشيرقابلغ

 . معماري سازمانی جلوگيري كنود بلكوه حتوی نتيجوه محلو  را حاصل نمايد

هواي خاصوی   ، الگوها و مود، هاروشبدين منظور معماري سازمانی دابك از 
هور دوه ميویان دوابكی فرآينود      در نظر بگيريود   مثا،عنوانبه. كندیمپيروي 

هم بايد دقيق تر و منظم تر انجوا    فرآيند تستمعماري سازمانی بيشتر باشد، 
پذيرد . در فرآيندهاي بسيار دابك معماري سازمانی الز  اسوت توا تسوت بوه     

بدين منظوور الز  اسوت توا از معمواري     . [20]صور  اتوماتيك صور  پذيرد
 يهوا نظم ينترمهمتست كردن تكرارها يكی از . مبتنی بر تست استفاده گردد

. براين اساس قبل از ساخت و ايجاد يك تكورار،  استمعماري سازمانی دابك 
تورميم و  و نقايص حاصل از آن به منظوور   هایكاستنتاي  تست تكرار قبلی و 

معمواري سوازمانی دابوك نسوبت بوه      شود. یماصالح در تكرار جديد بررسی 
و  يوري گانودازه زيرا  بيشتري برخوردار است كالسيك از ميدان ديد يهاروش

 [22].گيردیمدر آن بهتر صور   ارزيابی

 گیرییجهنت -6
 شوود یمو اسوتفاده   هاسازماندهايی كه امروزه در فراين ينترمهميكی از 

داليل كندي و فرسايشوی بوودن    ينترمهماز  و فرايند معماري سازمانی است
بوراي رفوع    در حوزه فناوري است. نشدهبينیيشپاين فرايند تغييرا  مداو  و 

يوك راهكوار    توانود یمو دابك نشان داده كه  هاييتموفق ،اين مشكل كندي
 پوذيري  جامع ترين داردو  جهت مقيواس   SAFe حا، حاضر در باشد. مؤثر
 هوا سوازمان بسياري است.  در سازمانها جهت استفاده از میاياي دابك یدابك

در  بسویايی دارد.  يرتوأث ادعاي دابكی دارند اما ميیان دابكی نيوی در موفقيوت   

 تور كودوك صورتی كه در يك سازمان بیرگ بخواهيم دابكی را از واحدهاي 
سازمان گسترش دهيم يك راه سخت و طوالنی در  كلبهيم و آن را شروع كن

پيش خواهيم داشت كه حتی منجر به شكست نيی خواهد شد زيرا تغيير رفتوار  
 بايستیمنيست و اين فشار  يرپذامكاندادن به اين صور  در سازمان بیرگ 

اعما، شود پوس نيواز جودي بوه معمواري سوازمانی       مديريتی از سحوح باالتر 
دواردو    اسوتفاده از و تا يك ديد باال به پايين داشوته باشويم   واهيم داشت خ
بسويار و   يهوا آمووزش تا بوا گورفتن    كندیمبه ما كمك  SAFe پذيرياسمق

از مديران ارشد  كه دارد تما  افراد يك سازمان ياعتمادقابلاطالعا  و منابع 
 .ه باشيمبرداشت تا اولين قد  را براي دابكی دهيمرا آموزش  يمافرادتتا 

SAFe ي نوا  و  هوا روشجهت مقياس پذيري  هاسازمان يتهدا يبرا
در تعوداد   يول و تحو يهمكوار  ،يهم تراز ي ترو و باع  آمده به وجوددابك 

اسوتفاده   يتكورار  اييوه ال يكردرو يكاز  شده است. دابك يهايماز ت ياديز
سوه   كارهوا.  سبد برنامه و يم،سازمان تمركی دارد: ت يكبر سه سح   وكند یم

است. داردو   هايتفعالاز  يامجموعهمرتبط هستند، و هر سح   باهمسح  
SAFe  يالگوو بورا   يوك دابك در هر سوه سوح  اسوت و     هاييوهششامل 

 .كندیمسازمان را فراهم  يكسحوح  یدر تمام دابكی يشافیا
پوروژه  خاص بوراي مشوكال     يهاحلراه ارايه SAFeداردو  هدف 

 بوه وجوود  ن مهوم تنهوا بوا آمووزش ديودن و تغييور طورز فكور         است كه ايه
انداردهاي خوبی با استبسيار بسيار ساختار يافته است و ارتباط   SAFe.آيدیم

سوازمان نيوی    وكوار كسو  در بهبود رونود   تواندیمدارد كه  وكاركس مديريت 
 يمعموار  يوك   SAFe خاص معماري سازمانی نيستSAFe .باشد يرگذارتأث

كوه از تكامول   اسوت   يیها و عملكردهوا از ارزش ياعنوان مجموعهدابك به 
 يبانیپشوت  يود وكوار جد  كسو   پيواده سوازي   و يستمس يك يو معمار یطراح

پويش بورويم بسوياري از میايواي      SAFeوقتی همراستاي ارزشهاي  .كندیم
بوه   حاصل از پياده سازي آن ميتواند مشكال  معماري سازمانی را حول كنود.  

عد  انتقوا، دانوش    تلقی نادرست از معماري سازمانی و نتاي  آنعنوان نمونه 
عد   ،نگاه پروژه اي به معماري سازمانی ،فنی معمار سازمان به داخل سازمان

تعريوف نادرسوت محودوده     ،همسويی برنامه هاي راهبردي سازمان با معماري
از پروژه و بسياري موارد ديگر زمانی كه فرهن  دابك وارد سوازمان شوود و    

داردوبی استفاده شود كه تما  الیاما  را براي رسويدن بوه موفقيتهواي بلنود     
 مد  در نظر گرفته باشد مرتفع ميشود.

در معماري سازمانی  دابك مهم است. يدر متدولوژ یمعمار سازمان نقش
هور معمواري    اصووالً و خاصوی باشوند    هاييژگیدابك بايد معماران داراي و

هوشومندي از   و . خالقيوت، ابتكوار، نووآوري   باشود يك معمار دابك  تواندینم
معماران سازمانی دابك با هموه   خاص يوك معموار دابوك است هاييژگیو

حقيقوت ماننود پول ارتبواطی   در افراد سوازمان در تعامول و ارتبواط هوستند و
نقش ارتبوواطی كوواملی را   و تر هستند دهندگان و مجريان كودكبين توسعه

 كننود همچنوين داراي  یمو برقورار  ها و ساير افراد سوازمان  روژههاي پبين تيم
نقوش  نوه تنهوا    SAFe .كنندیها استفاده متجار  عملی دابك بوده و از آن

معموار خوود    كورد عمل ييور خواستار تغ ين، همچنشناسدیم يتمعمار را به رسم
تيم خواهد كه از قدر  خود براي ارتباط بيشتر با اعضاي یم از معمار .شودیم

 هواي يونش ب يرشدر پوذ  يود با يكه معموار  و البتهاستفاده كند  هاآنو هدايت 
سوازي  در صوحنه دابوك    یسوازمان  معماران .باشد يرپذانعحاف از مرد  يدجد

افوراد در تحقوق و    ينتور مهوم از  يكوی بوه   يلدر حا، تبد SAFe و یسازمان
 .شوندیمدابك  وكاركس  يو توسعه مد، ها يتكنولوژ سازييادهپ
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 SAFe[21]نقشه راه پیاده سازی (:4شکل)

 SAFeنمونه پروژه های موفق با استفاده از چارچوب (: 3جدول)

 نتاي  راه حل دالش موجود حوزه فعاليت سازمان 

Intel /سريع، رشد با پيچيده، صنعت يك در رسانايمهنتوليد مدار 
 ، كند نوآوري مداو  طوربه بايد اينتل
 حفظ و هاهیينه كنتر، كهیدرحال

 .كندمی حفظ را كيفيت

SAFe, Agile 

and Lean 
 . بهبود نرخ پذيرش سفارش از2محصوال  تحويل ظرفيت افیايش درصد ۶5. 1

 به حوزه .تغيير4.است يتقابل رو همه براي ديی . همه3.است ٪ 90+ به ٪ 74
 . است يافتهكاهش ٪ 5 از تركم

TomTom زمينه  در جهانی رهبر يك
،ساخت  بردارينقشه

 هايساعت
 بردارينقشه،GPSورزشی
 اپل و هاينقشه براي
 ترافيك اطالعا  دهندهارائه
 300 از بيش رانندگان براي
 .جهان سراسر در شهر

 دند يآبشار هايپروژه یدهسازمان
  خودكار نداشتن تست،داشته يرتأخ ماه
 را ماه 5 تا 3 دستپايين هايتيم

 آن اغل  و كنندمی كد پذيرش صرف
 .دهندمی تغيير را

 گيريتصميم در ضعيف ديد

SAFe, Agile خود روزه 12۶ از پرتا  درخه يك سابقهبی هدف به هاآن انتقا،، از پس ماه شش 
 اين به منجر امر اين. دندش داده كنندهمصرف ناوبري محصوال  دهار  نسل براي

 يك گذشته در آنچه از سو  دو يباًتقر را خود توسعه زمان هاآن زيرا شد، آزمايش
 داد كاهش بود، ساله 1 درخه

Cisco دور شدن از  روش آبشاري و رفتن به  تكنولوژي
متناو   طوربهسمتی كه بتوان 

 محصو، را تحويل داد

SAFe, Scrum از استفاده با سيسكو safe دست دشمگيري هايپيشرفت به اصلی پروژه دو در 
 :يافت
 1۶٪ نرخ رد پروژه كاهش 
 40٪ بیرگ و جدي هاينقص در كاهش 
 14 ٪ طريق از كارمندان رضايت بهبود نقص در حذف كارايی افیايش 

 هاتماس/  هانشست كاهش و يكاراضافه ساعا  به نياز حذف
 25% د داشت.كاهش مشكالتی كه در تضمين كيفيت وجو 

Royal 

Phillips 
 سنتی توسعه از گذار دنبا، به فيليپس تجهيیا  پیشكی

 فكر طرز يك همچنين و دابك به
بود  وكاركس  واحدهاي براي دابك
پاسخ به نيازهاي مشتري در  جهت

 محيط پويا

SAFe  ماه ۶ تا ماه 18 از انتشار زمان ميانگين 
 ،يافت كاهش روز 100به 240 از عمر درخه طو. 
 افیايش سرعت تحويل،موفقيت در عرضه و تقاضا 
 وكار به صفر رسيده بودكس  واحدهاي برخی كه در كيفيت بهبود 
 5 سا، در قحار هر براي اصلی انتشار  

Sony 
Interactive 

Entertainm
ent 

مختلف  شهر هشت در حاضر هايتيم /بازيافیارنر 
. و كردندیمآبشاري كار  به صور 

 كنار و دابك در سكرا ا با خواستندیم
 .شوند جمع هم

 

SAFe از قبل با مقايسه در ارزش تحويل safe دو برابر شد 
 درصد 28 به  ميیان اوليه ريیيبرنامه زمان كاهش

 در.كنندمی استفاده safe از فعا، طوربه اسكرا  تيم ۶0 ميان در يمعضوت 700
 توليد نسخه 350 از شبي افتادند، راه به جهان سح  در قحار شش سا،، دو عرض

 ويژگی 250 و sprints 125 از بيش ، كردند تكميل را PSIs 22 ، كردند حمل را
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