The Scrum Values
Vietnamese Version (2021)

Dear reader
Scrum is based on a set of fundamental values. These values are
the bedrock on which Scrum’s practices rest.
The Scrum Values were rst described by Ken Schwaber and Mike Beedle in their book
“Agile Software Development with Scrum” (Prentice Hall, 2002 - chapter 9, p. 147). They
describe the Scrum Values as ‘qualities’ that they found that people using Scrum display:
Commitment, Focus, Openness, Respect, and Courage.
Towards the end of 2012, an attendant of one of my Professional Scrum classes (a candidatetrainer actually) asked me about the relevance of the Scrum Values. I realized that they had
indeed over time faded, although I did personally consider them important. I checked in with
Ken Schwaber and he agreed: still the bedrock despite having disappeared from the radar.
It was clear that there was value in the Scrum Values and in describing them. So, that is what
I did on my website. I then also added that description to my book “Scrum - A Pocket Guide”
(Van Haren Publishing, 2013). In 2016 they were added to the Scrum Guide. In 2018-2019
members from the global Scrum communities translated my description in 20+ languages.
Since 2012 I have only slightly evolved the words to describe the Scrum Values, like when
creating the second and third edition of my pocket guide to Scrum (2019 and 2021). I am
honoured and humbled for the continued appreciation of my description.
I gladly share them in this document that can be downloaded from thescrumvalues.org, the
website that I dedicated to the Scrum Values.
I am grateful to Khoa Doan for creating this Vietnamese version.

Keep learning,
Keep improving,
Keep…Scrumming.

fi

Gunther Verheyen
independent Scrum Caretaker

Vietnamese / Tiếng Việt - Những giá trị Scrum
Khung công việc Scrum được tạo ra dành cho những cá nhân, hoặc tổ chức, qua đó giúp họ
xây dựng một cách làm việc cụ thể và phù hợp với nhu cầu hiện tại và bối cảnh của họ.
Scrum thiết lập những nhắc nhở để thường xuyên thông qua quá trình của việc kiểm tra và
thích nghi. Scrum xây dựng một thứ được gọi là ‘quy trình quản lý dựa trên thực nghiệm’,
hay còn gọi là Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm, bởi vì nó là cách tiếp cận phù hợp nhất để giải
quyết những thách thức phức tạp và không thể đoán trước. Bên trong ranh giới của Scrum,
mọi người tự tổ chức (‘self-organize’). Họ sẽ xây dựng, hình thành đội nhóm xung quanh
vấn đề và thử thách của họ mà không bị áp đặt bởi những kế hoạch hay hướng dẫn nào từ
bên ngoài. Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm và tính tự tổ chức hình thành Gien (‘DNA’) của Scrum.
Tất cả những quy tắc hay luật lệ của Scrum hình thành từ gốc rễ này.
Tuy nhiên, có nhiều thứ quan trọng với
Scrum hơn là những luật lệ hay nguyên tắc.
Scrum quan trọng về những hành vi hơn là
quy trình. Khung công việc của Scrum dựa
trên 5 giá trị cốt lõi: cam kết, tập trung, cởi
mở, tôn trọng và dũng cảm. Mặc dù những
giá trị này không được tạo như một phần
của Scrum hay dành riêng cho Scrum,
nhưng chúng đã trực tiếp ảnh hưởng đến
cách làm việc, hành vi, và những tương tác
bên trong Scrum (Khi hiểu được những mối
liên quan về sự khác biệt lẫn nhau giữa
người với người, sự phức tạp, và chủ nghĩa
kinh nghiệm). Trong bối cảnh của Scrum,
quyết định của chúng ta, những bước chúng ta đi, chiến lược, cách chúng ta làm và những
hoạt động được thực thi trong Scrum, tất cả nên củng cố cho những giá trị này, chứ không
làm mất đi chúng.
Scrum dựa trên những giá trị cũng như được thể hiện thông qua những giá trị đó:
Giá trị dẫn dắt hành vi. Giá trị Scrum là ngụ ý cho các hành vi riêng biệt và hướng dẫn
chúng ta hiểu và thực thành những quy tắc của Scrum tốt hơn, qua đó nhận được nhiều
giá trị hơn qua cách chúng ta giải quyết những vấn đề phức tạp trong ngữ cảnh phức tạp.
Hành vi phản ánh những giá trị. Có thể mong đợi rằng khi áp dụng Scrum, thì sự tinh vi
và linh hoạt sẽ tăng theo, cũng như hiểu Scrum nhiều và thực hành nhiều, thì giá trị của
Scrum cũng sẽ được thể hiện rõ trong cách tương tác và hợp tác giữa mọi người. Chúng
là đồng hồ đo chỉ số sức khoẻ cho Scrum của bạn.
Scrum là khung làm việc của những quy tắc, nguyên tắc và…giá trị.
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Sự Cam Kết (‘Commitment’)
Định nghĩa chung của sự “cam kết” là “Mức độ hay chất lượng của việc cống hiến cho một
lý do, công việc, hoạt động nào đó v.v”. Việc này được minh hoạ giống như là một huấn
luyện viên của đội bóng nói rõ rằng “Tôi không khiển trách đội của tôi vì sự nỗ lực của họ”
(Dù cho họ vừa thua một trận đấu).
Sau đây là mô tả chính xác hơn về ý nghĩa của sự cam kết trong Scrum. Sự cam kết là thể
hiện sự cống hiến và nỗ lực cho một hành động nào đó. Nó không đảm bảo cho một kết quả
cuối cùng, bởi vì kết quả là khó đoán trước và không chắc chắn trong một bối cảnh phức
tạp.
Tuy nhiên, đã có sự hiểu lầm và được lan truyền rộng rãi về sự cam kết. Trong bối cảnh của
Scrum, điều này chủ yếu là vì kỳ vọng trước đây của khung làm việc Scrum đã đề cập các
đội nên “cam kết” với Sprint. Và rồi qua lăng kính của những mô hình phát triển phần mềm
truyền thống, nó đã được dịch sai sang một nghĩa khác: là dù thế nào đi nữa, tất cả các công
việc đã được chọn trong Sprint Planning sẽ được hoàn thành vào cuối Sprint. ‘Sự Cam kết’
đã bị hiểu sai thành một bản hợp đồng cứng nhắc.
Trong một thế giới phức tạp, đầy sự mới mẻ/sáng tạo và rất khó đoán trước thì Scrum có
giá trị giúp ta điều hướng, còn việc có được lời hứa cho việc đạt được chính xác những công
việc được xác định theo thời gian và ngân sách là không thể. Có quá nhiều sự thay đổi làm
ảnh hưởng đến kết quả mà chúng ta không đoán được và luôn diễn ra một cách bất ngờ.
Để phản ánh tốt hơn với ý nghĩa ban đầu và kết nối tốt hơn đến chủ nghĩa kinh nghiệm, ‘sự
cam kết’ trong bối cảnh công việc cần cho một Sprint đã được thay thế bởi ‘dự đoán’. Để
phản ảnh đúng hơn, tôi thích nói rằng mọi người “được cam kết với” thay vì nói “mọi
người cam kết với”. Nó sẽ giúp tránh việc coi đó như là một lời hứa cứng nhắc về một kết
quả khó đoán.
Dù sao đi nữa, sự cam kết vẫn là một trong những giá trị quan trọng của Scrum, giúp dẫn
dắt những hành vi của các thành viên:
Các thành viên cam kết với đội và cộng tác cùng nhau. Họ cam kết với chất lượng. Cam kết
học hỏi. Cam kết làm tốt nhất có thể, từng ngày, sự cam kết trong công việc với nhịp độ bền
vững. Cam kết cho mục tiêu của Sprint (Sprint Goal). Cam kết cho việc ứng xử chuyên
nghiệp. Cam kết cho việc tự tổ chức. Cam kết cho điều tuyệt vời. Cam kết cho những giá trị
và nguyên tắc của Agile. Cam kết cho định nghĩa của hoàn thành (De nition of Done). Cam
kết luôn tìm kiếm sự cải tiến. Cam kết với khung làm việc Scrum. Cam kết cho việc tạo ra giá
trị. Cam kết hoàn thành công việc. Cam kết cho việc kiểm tra và thích nghi. Cam kết cho sự
minh bạch. Cam kết thách thức thực trạng đang đối mặt.

Sự Tập Trung (‘Focus’)
Sự cân bằng nhưng phân định rõ trách nhiệm của Scrum đã giúp cho đội tập trung vào
chuyên môn, mối quan tâm và tài năng của họ. Sự tập trung vào tham vọng và mục tiêu to
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lớn hơn đã kêu gọi họ kết hợp lại với nhau, mở rộng và nâng cao khả năng, kỹ năng và tài
năng hơn nữa.
Định nghĩa Time-box của Scrum khuyến khích các thành viên tập trung trên những gì quan
trọng nhất hiện tại, mà không bị phân tâm bởi những gì có thể xảy ra hay có thể trở nên
quan trọng trong tương lai. Họ tập trung trên những gì họ biết lúc này thôi. YAGNI (‘You
Ain’t Gonna Need It’) giúp cho việc giữ tập trung. Mọi người tập trung vào những gì trước
mắt vì tương lai là rất không chắc chắn và việc học hỏi từ hiện tại sẽ mang lại kinh nghiệm
cho công việc trong tương lai. Các thành viên tập trung vào công việc cần thiết và hoàn
thành nó. Họ tập trung vào những thứ đơn giản nhất và có thể nhất.
Mục tiêu của Sprint tạo ra sự tập trung trong bốn tuần, hoặc ít hơn. Trong khoản thời gian
đó, hằng ngày, Daily Scrum giúp cho mọi người cùng nhau tập trung vào những việc hằng
ngày cần thiết, để từ đó có thể mỗi ngày một tiến gần đến việc đạt được mục tiêu của Sprint
một cách tốt nhất có thể. Những mục tiêu của sản phẩm (Product Goals) cung cấp sự tập
trung qua các Sprint và giúp tìm kiếm và giữ cho nhóm luôn đi đúng hướng.

Sự Cởi Mở (‘Openness’)
Chủ nghĩa kinh nghiệm của Scrum đòi hỏi phải có tính minh bạch, sự cởi mở, và tính trung
thực. Các thành viên như là người kiểm tra sẽ tự kiểm tra tình hình hiện tại để có thể đưa ra
những điều chỉnh hợp lý. Các thành viên không chỉ cởi mở về công việc, tiến độ, những điều
cần học và những vấn đề của họ đang gặp phải. Nhưng họ còn cởi mở với mọi người, cởi
mở làm việc với mọi người, hiểu rằng mọi người là con người, không phải là ‘tài nguyên’,
những con rô bốt, những bánh răng hay chỉ là những mảnh ghép của một bộ máy và có thể
thay thế được.
Các thành viên còn cởi mở cho việc cộng tác với nhau trên những lĩnh vực, kỹ năng và nội
dung công việc khác nhau. Họ còn cởi mở cho việc cộng tác với những bên liên quan khác
nhau và môi trường bên ngoài. Cởi mở trong việc chia sẻ những ý kiến phản hồi và học hỏi
lẫn nhau.
Họ còn cởi mở cho việc chấp nhận thay đổi bởi vì tổ chức và thế giới của họ thay đổi các
vận hành; một cách không thể đoán trước, bất ngờ và liên tục.

Sự Tôn Trọng (‘Respect’)
Hệ sinh thái rộng lớn của Scrum phát triển mạnh dựa trên sự tôn trọng mọi người, kinh
nghiệm của họ và xuất phát điểm của họ. Các thành viên tôn trọng sự đa dạng. Họ tôn trọng
sự khác biệt. Họ tôn trọng kỹ năng của nhau, chuyên môn và hiểu biết của mỗi người. Họ
tôn trọng việc các ý kiến khác nhau như là mảnh đất màu mỡ để nuôi dưỡng những bất
đồng có tính xây dựng.
Họ tôn trọng môi trường rộng lớn xung quanh bằng việc không hành xử như một tập thể cô
lập với thế giới còn lại. Họ tôn trọng sự thật rằng khách hàng có thể thay đổi suy nghĩ. Họ
thể hiện sự tôn trọng những nhà đầu tư bằng việc không xây dựng hay giữ những chức
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năng vô dụng mà nó làm tăng chi phí của sản phẩm. Họ thể hiện sự tôn trọng bằng việc
không lãng phí tiền bạc cho những thứ không có giá trị, không được đánh giá cao hoặc
không bao giờ được thực hiện hay sử dụng bằng bất cứ cách nào. Họ thể hiện sự tôn trọng
với người dùng bằng cách sửa chữa những vấn đề mà người dùng đang gặp phải.
Tất cả thành viên tôn trọng khung làm việc Scrum. Họ tôn trọng các trách nhiệm trong
Scrum.

Sự Dũng Cảm (‘Courage’)
Các thành viên thể hiện sự dũng cảm qua việc không xây dựng những thứ không ai cần.
Dũng cảm trong việc thừa nhận rằng các yêu cầu không bao giờ hoàn hảo và không có kế
hoạch nào có thể nắm bắt hoàn toàn thực tế và sự phức tạp.
Họ thể hiện sự dũng cảm bằng việc xem sự thay đổi là nguồn cảm hứng và sự đổi mới.
Dũng cảm không cung cấp một phiên bản sản phẩm mà trong đó còn nhiều việc chưa hoàn
thành. Dũng cảm chia sẻ tất cả thông tin có thể giúp ích cho nhóm và tổ chức. Dũng cảm
trong việc thừa nhận rằng không ai hoàn hảo. Dũng cảm để thay đổi định hướng. Dũng cảm
để chia sẻ rủi ro và lợi ích. Dũng cảm để bỏ qua những điều chắc chắn giả tạo trong quá
khứ.
Các thành viên thể hiện sự dũng cảm trong việc đề cao Scrum, sự tự quản và chủ nghĩa kinh
nghiệm để đối phó với sự phức tạp.
Dũng cảm ra quyết định, hành động và thi hành nó, khi chưa có sự rõ ràng hoàn toàn. Và
thậm chí còn dũng cảm hơn khi thay đổi quyết định đó.
Họ thể hiện sự dũng cảm trong việc hỗ trợ và thực thi theo những giá trị Scrum.
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