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کارآمد    ی رهیافت  نبود  ، متاسفانه  شود.بیشینه می  محصول   موفقیت  شانس،  انجام شود  یدرستبه   صولمح   کشففعالیت    اگر

کند. در واقع  کمک می  محصول به شما  کشفدر انجام فعالیت    . این مقالهاست  رایجها یک مساله  در شرکت  محصول  کشفبرای  

یک محصول موفق    ایجاد  شانسبتوانید    تاکند  چگونه به شما کمک میمحصول چیست، چرا مهم است و    کشفدهد که  توضیح می

دهد  شرح می سرانجام،  کند.  بحث می  دهد انجام  محصول را    کشف فردی که باید  و    گونگیدر مورد زمان، چاین مقاله  .  را افزایش دهید 

 کند.    به پیشرفت محصوالت موجود کمک تواند چگونه می  محصول  کشفکه 

 ست؟یچ   1محصول کشف

دهد. این فعالیت شانس  های مورد نیاز برای مشخص کردن چرایی تولید و عرضه محصول را شرح می محصول فعالیت  کشف

محصول مستلزم پاسخ به   کشف کند. انجام فعالیت  خواهند و نیاز دارند را بیشینه میایجاد محصولی که واقعا کاربران میموفقیت و 

 سواالت زیر است:

 چه مزیتی را باید   ای  ،کند  حل د یبا را ایمساله چه کند؟ جادیا  انیمشتر و کاربرانبرای  د یباا ای رویژه  ارزش  چه محصول •

 ؟کند  جادیا

 هستند؟  کاربران و مشتریان چه کسانی؟  را باید مخاطب قرار دهد ربخش بازا محصول کدام بازار و •

 ؟د داشتخواه قبار دهایشنهایپکند؟ چه تفاوتی با را برجسته میمحصول  یزیچ چه •

 برآورده کردن  ای درآمدزایی مثال، برایداشت؟  خواهد  شرکت یبرا   3مزیتی چه ست؟یچ محصول    2روکا کسب اهداف •

 ؟یتجار گسترش نشان ای ینه،هز کاهش ،   4سود هیحاش 

عوامل هزینه و  منابع درآمدی،  خواهد کرد، شامل استفاده   5یکارو کسب مدل چه وکار ازکسب به اهداف یابیدست یبرا •

 ها؟کانال

 ؟هد داشتنخوا یب یآس  حداقل ای کرد، خواهد ایجاد  نیزم کره و ی مردمزندگ ی درمثبت ریتأث محصول ایآ •

 جادی ا د یبا   6ی کاربر  نوع تجربه چه ؟ محصولکدامند  یاصل ؟ نقاط تماس خواهند کرد استفاده از محصول چگونه مردم  •

 کند؟

 ؟ کرد استفاده توانمی   7ی معمارو الگوهای   هایفناور چه توان محصول را ساخت؟ ازیم چگونه •

 
1   Product Discovery 

2   Business goals 
3   Benefit 
4   Profit margin 
5   Business model 
6   User experience 
7   Architecture patterns 
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   9اولیه   ، مصاحبه با کاربر، نمونه    8هایی همانند مشاهده مستقیمهای باال ممکن است بخواهید از تکنیک برای پاسخ به سوال

مانند    یها را با استفاده از ابزاراز آن  یبرخ  شاید و  استفاده کنید،       11ساخت-ارتقا-کاهش- حذفیا شبکه       10، ساخت بوم استراتژی 

  ساختمان  عمل کنید و »از     12کنم که به توصیه استیو بالنک کنید، پیشنهاد می هر کاری که می  . نشان دهید محصول    انداز چشم  تابلو

کند که فرضیات خود را تایید  تنها به شما کمک میصورت تماس تصویری، نه حداقل بهشوید«. مالقات با کاربران و مشتریان،    خارج

ها را بهتر درک  ها و نیازهای آن کند با افراد همدلی کنید و دیدگاههای جدید بسازید، بلکه همچنین به شما کمک می کنید و ایده 

 کنید.  

 در ابتدا  د ییایب مستمر.    محصول  کشفو    ثابتزمان   حصول م  کشفتوان به دو نوع متفاوت تقسیم کرد:  محصول را می  کشف

 . میبپرداز ثابت زمانمحصول  کشفبه  

 13ثابتمحصول زمان کشف

کنید، مانند بردن آن به  کنید یا تغییر بزرگی در یک محصول موجود ایجاد می که یک محصول جدیدی را تولید می وقتی 

ثابت استفاده کنید. این موضوع منجر به یک فرآیند نوآورانه همانند شکل زیر  محصول زمان   کشفتوانید از  یک بازار جدید، می 

 شود. می 

 

باال،   بر    کشف در شکل  محصول روی فهمیدن چیستی و چرایی تولید و    کشف مقدم است.       14تولید محصول محصول 

می روز به تولید یک محصول  به چگونگی  تولید محصول هم  است.  متمرکز  تجربهرسانی محصول  اتخاذ  پردازد. طراحی  و  کاربری 

 شوند.محصول در نظر گرفته می  کشفهای فنی مناسب نیز به عنوان بخشی از فعالیت  تصمیم

های  در شکل باال با یکدیگر همپوشانی دارند، زیرا توجه به ریسک  و تولید محصول  کشف های  فعالیت توجه داشته باشید که

دچار نشوید. توجه به     15  کالن زودهنگام که به طراحیدر صورتی  -محصول مفید است کشفکاربری در فعالیت مهم فنی و تجربه 

 
8      Direct observation 
9      Prototyping 
10     Strategy canvas 
11     Eliminate-Reduce-Raise-Create Grid 

12     Steve Blank 
13     Timeboxed Product Discovery 
14     Product Development 
15     Big design upfront (BDU) 
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  کشف های اصلی  دهد که تیم تولید برای شروع کار از دانش مناسبی برخوردار است. در نتیجه، خروجی ها اطمینان میاین ریسک

 محصول شامل موارد زیر است:

 وکارمعتبر و مدل کسب     16استراتژی محصول  •

 کند سازی می استراتژی محصول را پیاده راه محصول قابل اجرا که نقشه  •

 کند الگ اولیه محصول که جزئیات ضروری محصول را نگهداری می بک •

تجربه  • طراحی  نرم مفهوم  معماری  و  باال  سطح  درشتکاربری  نمونه      17دانه افزار  با  تکمیل  که  ریختنی  دور  اولیه  های 

 ها(. شود)اسپایکمی 

    18ثابت از روش زمان   کنمیم  ه یاست، توص  دشوار  اریبس لمحصو کشف برای فعالیت  الزم  زمان درست  ینیبشیپ که ییآنجا از

 محدوده کیو    د یریموجود را در نظر بگ   سک یو ر  ینوآور  زان ی، مکار ن یا انجام یرااستفاده کنید. بمحصول    کشف  فعالیت  برای

 دیجد  بازاریک   های جدید واردی را با فناورید یجد  محصولیک   د یبخواه اگر مثال، رایب  ید.ده اختصاص آن به یمناسب ثابتنزما

 محصول  کشف  ، جه ینت  در.  شد  د یخواه روبرو یشتریب هایریسک با د،یجد  بازار کی به موجود محصول کی بردن با سهیمقا در ،د یکن

  دوم محصول   یرا دو ماه و ب  اولمحصول   یبرا ید، مثال،بخواه  ز خواهد داشت. شاید این یشتریب زمان به  دوممحصول   به نسبت اول

 کنممی هی، توصنیا بر عالوه  کنید.ت ارائه میخدم دیجد  هدف بازار اکنون برای کهکنید    فرض ،د یده اختصاص  تنها دو هفته زمان

 . د یده قیتطب را آن لزوم صورت در و محصول برگزار کنید  کشففعالیت   شرفتیپ درک یبرا را  یهفتگ بازنگری  هایهجلس

 

 و استاد اسکرام یاصل نفعانیذ  توسعه، میت ندهینما ،لمحصو  مالک ب از قبیلمناس  محصول، افراد کشف  فعالیت  انجام یبرا

 دهد. گونه که شکل باال نمایش میرا دور هم جمع کنید. همانچابک  یمرب ای

 
16     Product strategy 

17     Coarse-grained 
18     Timeboxing  
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  بیشینه کردن   مسئول د  یتوانی م  زیرا، وقتید.  یکن  یمحصول را رهبر  تولید و    کشفهای  فعالیت  باید   محصول   عنوان مالکبه 

باش   تحویلی   ارزش  فعالیت  فعال  طور  ه ب   که  د ی محصول  کنید    محصول  کشفدر  هدایت  را  آن  کنید،  تصمیم   و مشارکت   هایدر 

 نقش داشته باشید.ک محصول یاستراتژ

تینما  تجربه دهیا  طور به   -تولید م  یندگان  طراح  دو  یک  ی،     19کاربریآل  در  یبا  -   21گر آزمون ک  یو       20تولیدکننده ا  د 

مشارکت    کشف  یهاتیفعال باشند محصول  ا .داشته  ترتیبیبه  از  ن  خالق ،  و  افراد  یدانش  می بهره ت  موضوعات  برداری  شود؛ 

یی  چرا  به  وکنند    دهد درباره بازار و کاربران اطالعات کسبی م اجازه میت  ی و به اعضا  ؛شودآشکار می   یفن   یهاسک یو ر  یسنجامکان

  رد ویبگ   یدرست  ی و فن  ی طراح  هایمیتصمبتواند    تا سازد  ی را قادر م  تولید   م یت  مورد اخیر  .ببرند روز رسانی محصول پی تولید و به 

ممکن است    وگرنه، کنند.  ی و به ساخت محصول کمک م  کنند کار می  تولید م  یدر ت  د همواره که افرا  شود. مطمئن شوید راهکار    مالک

 از دست برود. دانش و زمان گرانبها 

گام  در   هاآن یهاینگران و هاده یا که کند تضمین می محصول    کشففعالیت  مشارکت در    یبرا  اصلی نفعانیدعوت از ذ 

های استراتژیک محصول بیشینه  ها از تصمیم؛ و شانس حمایت آنشودبهره گرفته    ها  از تخصص آن   نخست مورد توجه قرار گیرد؛ 

  شیافزا  شوند   م یسه  آن  در  و  کنند   درک   را  آن   که نیا  احتمال  ،شودی م  داده  به افراد  یریگم یتصم  فرصت مشارکت در  یوقت  شود.

 .ابد ییم

که مطمئن شود  این  تا کند  لیتسه محصول را کشف ند یفرآ ها وجلسه د یبا  23 چابک یمرب ای  22  اسکرام ، استادسرانجام

با کند.بحث را قبضه نمی کنند و کسی  همه صحبت می از این کار ممکن است   یبرا   24کانبان بر  یمبتن ند یفرآ کی استفاده 

های استراتژی محصول و  تجربه »  کتاب در که گونه، همان انجام شودمحصول   یاستراتژ و کشف فعالیت تیریمد  و     25تصویرسازی 

 .کنمی م هی توص   26«راه محصول برای عصر دیجیتالنقشه 

 27  محصولِ مستمر کشف

  ی را تولید د یمحصول جد ه  کدلیلش این است: وقتی   . ستین  یکاف اما  است،    د یمفثابت  زمان   محصول    کشف  که باوجود این

را برآورده       29ه ی بازار اول  نیازهای   که  مطلوبی  شنهادیپ را عملیاتی کنید،     28قصد دارید کمینه محصول پذیرفتنی   معموال،  د یکنی م

توانید  میچگونه   که  د یبدان  د یبا: حاال  است الزم یشتریب کشف محصول، تیموفقو       30محصول -ربازا تناسب به یابیدست یبرا کند.می

 
19     UX designer 
20     Developers 
21     Tester 
22     Scrum Master 

23     Agile coach 

24     Kanban-based 

25     Visualize 
26     Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for The Digital Age by Roman Pichler 

27     Continuous Product Discovery 
28     Minimum viable product (MVP) 

29     Early market 
30     Product-market fit 
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  کشفنباید  ،  د یشد      32رشد وارد مرحله   کهیوقت  یحتید.  ده  ق یتطب     31ی بازار اصل  ی ازهاینبرآورده کردن    ی محصول خود را برا

بگذارید.   کنار  را  است:  جهانمحصول  تغییر  حال  در  و  همواره  می فناوری  بازارها  تغییر  راکنند ها  خود  محصوالت  رقبا   بهبود ، 

 .افراد جدیدی وارد بازار شوند  ممکن است و بخشند ی م

مورد عالقه    ی هاسرگرمیاز    ی کیکه  - کنمی م   ی دوچرخه سوار  یوقت :  است  سواریدوچرخه   مانند محصول   تیریمد  ن،یبنابرا

 به که کنم فراموش  اگر امای را انجام دهم.  گرید یکارها و کنم تیهدا را دوچرخه کنم، عوض را دنده بزنم، رکاب دیبا- من است

:  محصول شما هم صادق است یبرا موضوع نی هم ی ممکن است با زمین برخورد کنم. حت ای و شومی م گم زود ای رید کنم، نگاه جلو

 و د یبده را از دست د یتهد  ای فرصت کی که ، احتمال داردکنید  فراموش  محصول را  کشف و وید ش  ورغوطه در اجرا کامل  طوربه اگر

 .د یکن  را تجربه یشتریب مشکالت

 های زیر است: طور مستمر انجام دهید. این کار شامل فعالیتمحصول را به  کشف بنابراین، مهم است که 

آوری شده را تجزیه و  های جمع کنید. دادهبازنگری    مناسب     33کارایی های اصلی  محصول را با استفاده از شاخص  کارایی •

دهند؟ چه  مثبت، مسطح یا منفی را نشان می   گرایش  هاسنجهکند. آیا  چگونه کار می   تان محصول  بفهمید تحلیل کنید تا  

مطلوب محصول    کارایی تواند به شما در دستیابی به  می   هاییسنجهه  از تجزیه و تحلیل بگیرید؟ چ  توانید را می   اینتیجه 

 کمک کند؟ 

ها آگاه باشید؟ آیا های اجتماعی جدیدی وجود دارد که باید از آن ها باشید. آیا فناوری، مقررات یا گرایش به دنبال فرصت •

دهند؟  می   نشانیجاد یک محصول جدید  های محصول یا حتی اویژگی  تقویتبرای نوآوری، افزودن، حذف یا    را  ها فرصتیآن

  هایگرایشتواند به شما در تشخیص  های آنالین می ها و انجمن کنفرانسی تجاری،  هاگفتگو با کاربران، شرکت در نمایشگاه

ها از فرصت  کند کمک میهای جدید به شما  فناوری   بررسی به تیم توسعه برای    تخصیص دادن زمان جدید کمک کند.  

 .دهید   دو محصول خود را بهبو   کنید   استفاده

وارد    افراد جدیدی؟ آیا  کنند ی را عملیاتی میهای جدید رقبا را زیر نظر داشته باشید. آیا رقبای شما محصوالت یا ویژگی •

های شغلی جدید مناسب است. آگهی  چه اقدامی این تغییرات پاسخ دهید؟ اگر چنین است،    همه  شوند؟ آیا باید بهمی بازار  

هنوز   تانکه آیا محصول   شوید متوجه میها  محصوالت آن   بازنگری  با  های رقبا را حدس بزنید.کند برنامه کمک می به شما  

 به اندازه کافی متمایز است.هم 

آیا در استراتژی کسب • اگر چنین است، چه       34وکارتحوالت شرکت خود را دنبال کنید.  ایجاد شده است؟ و  تغییراتی 

 تان دارد؟ پیامدهایی برای محصول 

 . کنمی م  هی توص را  ریز  سنجه دو ، دهید  انجام  فعالیت مربوطه را و  پاسخ دهید  باال سواالتکه بتوانید به این  یبرا

 
31     Mainstream market 
32     Growth stage 
33     Key performance indicators 
34     Business strategy 
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و استراتری محصول حداقل یک ساعت در روز کنار بگذارید. این کار به شما کمک    کشفتان برای فعالیت  اول، در تقویم  

های ناخوشایند جلوگیری کنید، همانند پیشی گرفتن رقیب با ارائه یک ویژگی بسیار جذاب، و به احتمال  کند تا از غافلگیری می 

ربران را تشخیص دهید. این موضوع به شما اجازه  های اولیه کاهش نرخ ثبت نام و افزایش ریزش کاشود تا نشانه زیاد باعث می 

 دهد که آماده پاسخ باشید و سریع دست به کار شوید. می 

صورت مشارکتی بازنگری کنید. استراتژی محصول و  طور منظم استراتژی محصول را مثال هر سه ماه یک بار به دوم، به 

ها همان افرادی هستند که در  آل، اینارزیابی کنید. در حالت ایده نفعان اصلی  راه محصول را با نمایندگان تیم تولید و ذی نقشه 

  طور راه محصول را ایجاد کنید. همانثابت مشارکت داشتند و به شما کمک کردند تا استراتژی و نقشه محصول زمان   کشف فعالیت  

 هاآن   جمعی  دانش  و   خالقیت  برداری ازباعث ایجاد همسویی و بهره  نفعانذی   و  تولید   تیم  مشارکت اعضای  شد،  گفته   نیز   ترپیش   که

 .دهد می   کاهش را  تغییرات ضروری استراتژی از  افراد حمایت نکردن ریسک  و شودمی 

 35ر یپذاسیمق یهاطیمح در محصول کشف  مورد در نکاتی

    37مولفه   و      36ویژگی   مالکانی همانند  افرادمشارکت    کنید،می مدیریت پذیرهای مقیاس محیط  در را بزرگی محصول اگر

 .محصول مستمر فراموش نکنید  کشف  وثابت زمان  محصول کشف  دررا   SAFe محصول  مالکان یا

 احتمال  شود محصول که به صورت مشارکتی انجام می  کشف در فعالیت    شد،   ذکر   برای مشارکت افراد  که   یی ایمزا  بر   عالوه 

 آمده  دستبه   دانش  همانند   -یکیتاکت  هاینشیب  کهطوری به  یابد افزایش می   یکیتاکت  هایم یتصم  به  کیاستراتژ  هایم یتصم  ترجمه

 گذارند.تاثیر می   کیاستراتژ هایم یتصم در - خاص یهای ژگیو  روی کاربر  بازخورد  ل یتحل از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35     Scaled Environment 
36     Feature 
37     Component 
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 های چابکاعضای تیم نیازمندی

 

 

نیازمندیبنیان  ،افشارعلیرضا   سایت  دانشگذار  چابک،  نرمآموخته های  مهندسی  با  ی  است.  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  افزار 

گر سیستم، مالک  های تحلیلای در نقشی کار حرفهکارش را شروع کرد. او تجربه JavaEE و تکنولوژی Java نویسی به زبانبرنامه

مدیریت فناوری بورس   و  سپید سیستم شریف  ، داتکس  کاسپین،،  گران سامانهای چون پردازشمحصول و مربی چابک را در شرکت

افزار چابک را در کارنامه خود  های نرمی کاری خود دارد. او تجربه تدریس اسکرام، کانبان، اسکرامبان و نیازمندیتهران را در رزومه 

از قبیل اسکرام، کانبان و اسکرامبان در شرکت سازی روش ثبت کرده است. و در چند سال اخیر موفق به پیاده های  های چابک 

وابسته به سازمان بورس و   «مدیریت فناوری بورس تهران »  رکتدر ش  مالک محصولعنوان  به  ایشان اکنونافزاری شده است.  منر

  مشغول کار است.اوراق بهادار 
 

 

 

کارشناسنرم  مهندسی  یآموخته دانش  ،سوگند شمس مقطع  در  مهندس   یافزار  مقطع    یاجتماع   یاقتصاد  یهاستمیس  یو  در 

وکار  کسب  یاز مدت   پسو    شروع کرد  یحسابدار  یافزارهانرم  حوزهدر  گر سیستم  نقش تحلیل  ارشد است. کار خود را باکارشناسی  

  ل،یهمه ابعاد کار از شناخت بازار، تحل  ا تجربه کمک کرد تا ب  نی کرد. ا  یاندازراه  ی مال  یافزارهارمن  دیتول  نهیدر زم  ی خود راشخص

عنوان به   اکنونایشان  .  روبرو شود  افزاررقابت در بازار نرم  یهاو با چالشی آشنا شود  بانیتا فروش و پشت  یتوسعه، تست و نگهدار

 مشغول کار است. وابسته به کارگزاری آگاه   «سامانه آسا  ستایو» رکتدر ش مالک محصول

 

 

 

کامپ  یآموخته دانش  ،زادهعباس  ره یمن علوم  تحل  یاطالعات  یهاستم یس  لیتحل  شیگرا  وتریرشته  با  را  خود  کار  او   لیاست. 

آغاز کرد.      Microsoft Dynamics Sure Stepی  با متدلوژ  Microsoft Dynamics AXو استقرار    یسازادهیپ ی صنعتی و  هاستم یس

  ت یفعال  هیسرما  در بازارکار  وکسب  گرلیتحل  در نقش  یمدت   یبرا    Dynamics Solutionها کسب تجربه در حوزهپس از سال  ایشان

« وابسته به بانک تجارت مشغول کار  توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیانشرکت »عنوان مالک محصول در  به  کرد و اکنون

 است.

 

 

 

ارشد است.    ی اطالعات در مقطع کارشناس  یفناور  تیریو مد  یافزار در مقطع کارشناسنرم  یمهندس  یآموختهدانش  ، یمهناز احمد

  ی حو طرا  لیتحل  ینهیسپس در زم  و   ردصنام آغاز ک  ی و بازرگان  یصنعت   نگیهلد  یخود را در معاونت طرح و برنامه  یکار  یاو تجربه

و    ندهایفرآ  یطراح  و  لیدر تحل  ی راموثر  ی. او در کارنامه خود همکارپیوست  دنا  یها و شناخت محصول به گروه فناورستم یس

وابسته به «  ن یدات»در شرکت    Account Managerعنوان  به   اکنون  شانی. اثبت کرده استتهاتر کارت    تیریسامانه مد   یسازادهیپ 

 مشغول کار است.  هلدینگ فناپ
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افزار چابک های نرم دوره مدیریت نیازمندی  

 محصول آشنا خواهید شد   کشفهای تکنیک در این دوره به صورت کاربردی با  

هدف اصلی دوره، پرورش مالک محصول و مدیر محصول است. مالک محصولی که بتواند در »سطح تیم« ایفای نقش 

رهبری محصول را برعهده بگیرید. از آنجایی که مالک محصول کانون اصلی و قدرتمند رهبری محصول است  کند و  

وظیفه بیشنیه کردن ارزش تحویلی به مشتریان را برعهده دارد. از این رو، مالک محصول باید بتواند نیازهای ذینفعان  

ن کند. در این دوره، مالک محصول به این توانایی را به شکل قابل فهمی برای تیم توسعه بیا  هان را درک کرده و آ

نیازمندی ورای  دیدی  که  رسید  نرمخواهد  تیمهای  در سطح  چابک  نیازمندی افزار  باالتر  و سطوح  کند  های  کسب 

طور موثری با مدیر محصول همکاری کند. همچنین مدیر محصولی که در »سطح  افزار چابک را درک کرده و به  نرم

های چابک را به سوی یک هدف مشترک هدایت و راهنمایی کند. در  کند خواهد توانست تیمی برنامه« ایفای نقش م

ریزی انتشار به صورت کاربردی  راه محصول و برنامه  انداز محصول، استراتژی محصول، نقشهاین راستا، تعیین چشم  

 . گیرد مورد بحث و بررسی قرار می

 چابک های مدل نیازمندی •

 انداز محصول چشم •

 استراتژی محصول  •

 راه محصول نقشه •

 ریزی انتشار برنامه •

 الگ محصولبک مدیریت  •

 و مدیر محصول   نقش مالک محصول •

 برآورد و سرعت  •

افشارعلیرضا   

 مشاهده جزئیات دوره 
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