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  ، شود. در این مقالهکار برده می   اشتباه به   اوقات   و اغلب   شود نمیبه درستی درک    معمول نقشی است که    1مالک محصول 

اشتباه    این باورها دهم که چرا  توضیح می سپس   کنم.ی که درباره مالک محصول وجود دارد صحبت می اشتباهپنج باور    در مورد

 طور موثر اجرا شود. تواند به هستند و چگونه این نقش می

 راضی هستند ذینفعان  مطمئن شود که  مالک محصول باید :یک اشتباه باور 

توسط کاربران    در نهایت  کند ارزشی که یک محصول خلق می   توانند افرادی قدرتمند و تاثیرگذار باشند. امامی   2ذینفعان 

را  ایقابل مالحظه مشخصی را برطرف نکند، مزیت  مشکل کاربر    اگرشود  نمی : هیچ محصولی در دراز مدت موفق  شودآن تعیین می 

و پشتیبانی    که ذینفعان داخلی مانند بازاریابی، فروش کمک نکند. در حالی مشخصی    برای رسیدن به هدف  را  یا کاربر  ،ایجاد نکند 

در  را  مهمی  موفق  نقش  می   آمیزیت عرضه  بازی  ایدهاما  کنند،  محصول  تمام  به  مثبت  پاسخ  و  رضایت  جلب  برای  و  تالش  ها 

سازی  های ذینفعان را پیاده ها اشتباه است. در بدترین حالت، شما در آخر محصولی خواهید داشت که نیازمندی های آن درخواست

ها از  . در عین حال، نادیده گرفتن ذینفعان و کنار گذاشتن آن کند را برآورده نمی   کند اما به طور موثر نیازهای کاربر و مشتری می 

  ممکن   ها استفاده کنید و تا حد مهم محصول نیز مفید نیست. در عوض، شما باید ذینفعان را درگیر کنید، از تخصص آن های  تصمیم 

ام. اما اجازه  توضیح داده   3"مدیریت ذینفعان برای افراد محصول  هایته نک"در مقاله    به تفصیل طور که، همانبه توافق برسید   هابا آن 

عنوان  بهموافقت نکنید. شما    مصالحه ضعیفبگویند که چه کاری انجام دهید، و با یک  به شما  شوند و    مسلط ندهید که افراد بر شما  

خصوص  ، به داشته باشید حرف آخر را    توان گفتن  و بگیرید برعهده    به نمایندگی از شرکت  باید مالکیت محصول را مالک محصول  

 اگر توافقی حاصل نشود. 

 است  الگ محصولمالک محصول یک نقش تاکتیکی متمرکز بر مدیریت بک  :دو اشتباه باور 

نقش مالک محصول مسئول بیشینه کردن ارزشی است که محصول    -چارچوبی که مالک محصول را پدید آورد  -4در اسکرام

و کسببرای   ایجاد میکاربران  این  وکار  کامل نقش  کند.  مالکیت  اختیار  5نیازمند  داشتن  و    6استراتژیک  هایتصمیم   برای   است: 

تا    8محصول   انداز از چشم   -درا برعهده بگیر  محصول  تمالکی  طور کاملبه   مالک محصول اسکرام باید   . در نتیجه،محصول  7تاکتیکی 

استراتژیک را نیز انجام    و فعالیت  10فعالیت کشف محصول   باید   9لگ محصول بک   مدیریتعالوه بر  مالک محصول  یات محصول.  ئجز

متفاوت است. این چارچوب از نقش مالک محصول    11پذیر چابک سیف برای مالکان محصول در چارچوب مقیاس   این موضوع   امادهد.  

ماهیت تاکتیکی دارد    12اسکرام است. مالک محصول سیف   مالک محصول  نقشکه متفاوت از  نقشی  ،  کند استفاده می   خودمختص  
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مدیر    دیگری با نام  فعالیت استراتژیک توسط نقش  اما  کند.های تولید تمرکز می لگ محصول و هدایت تیم بک   مدیریت  روی  بر  و

می  13سیف محصول   نقش انجام  از  استفاده  و  محصول  مالکیت  تفکیک  و  شود.  تاکتیکی  تکنیکهای  برای  رایج    ی استراتژیک 

یات بیشتری  ئ با جز  "14مالک محصول   پذیریمقیاس "طور که در مقاله  همان  ، لزوما مفیدترین روش نیستاگرچه    - پذیری استمقیاس 

 .دهد نشان می  را ف یس های مالک محصول در اسکرام و زیر تفاوت بین نقش شکل . امتوضیح داده 

 

 

،  سیفیا مالک محصول  باشید  مالک محصول اسکرام    اگر   که   ،کنید مالک محصول را ایفا می نقش  کدام    ، بدانید بنابراین

عنوان یک مدیر محصول  من همیشه مالک محصول اسکرام را به   . خواهد بوداختیار و مسئولیت شما به میزان قابل توجهی متفاوت  

این موضوع    دانم. بار میرا اشتباهی تاسفسیف  و استفاده از همین نام برای نقش تاکتیکی محصول در  گیرم  در نظر می   15چابک

 این نقش را افزایش داده است. باورهای اشتباه و  کرده است ایجاد  ابهام زیادی  

 مسئول عملکرد تیم است مالک محصول : باور اشتباه سه

افزاری  را برآورده کند و نرم   شده   بتواند اهداف توافق   که  دهد درستی انجام می  کار خود را به در صورتی    16تیم تولید چابک 

است، از اعضای    18مدیریتی  یک گروه خود  چون این تیم .  داشته باشد   یو کیفیت مطلوب   العاده فوق   17کاربری  وجود آورد که تجربه   به 

  پیگیری گیری کنند، پیشرفت کار را  آن تصمیم انجام  ، در مورد چگونگی  کنند ریزی  طور مشترک برنامه   به  تا کار رارود  آن انتظار می 

 کنند. به تجر ی را سرعت پایدار و بازدهی بال انگیزهحفظ را برطرف کنند، و برای  آن  ی وجود دارد کشمکش اختالف و  اگر کنند، 
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، بر استزمان بینانه  واقع   هایتعهد   انجام  و فراگرفتن  موثرمدیریتی  افراد به یک تیم خود  از  گروهی  تبدیل شدن  کهاز آنجایی

چگونگی    نشان دادنشامل    هاراهنمایی  را پشتیبانی و راهنمایی کند. این   آن   تانیاز دارد    20یا مربی چابک  19تیم تولید به استاد اسکرام 

از    استفاده تکنیک   و  چابک  های فرآیند عملی  آموزش   هاهجلسگری  تسهیل ،  مشخصهای  پیشنهاد  با    و  سازنده  برخورد  نحوه 

باید    عنوان مالک محصولبه  شما  . اماکند راهنمایی می درست  برای انجام کار    را  تیم  . به عبارت دیگر، استاد اسکرامها استکشمکش

 برانگیز است.  فرآیند. معمول خود این موضوع به اندازه کافی چالش و ، نه بر روی تیم کنید روی محصول تمرکز 

  از   شود که طولنی برعهده بگیرید، این موضوع موجب می مرتکب این اشتباه نشوید که کار استاد اسکرام را برای یک دوره  

ها مطلوب نیست. اگر استاد  از اینالبته هیچ یک    –از دست بدهید یا سالمتی خود را    غافل شوید های اصلی خود  برخی از مسئولیت 

توانید  ندارید، بررسی کنید که چگونه می   در اختیار  باشد   به اندازه کافی در دسترس یا واجد شرایط   که  ، یا اگر شخصیندارید اسکرام  

  ن ماند   پنهان  که موجب  از وظایف استاد اسکرامبرخی  . گاهی اوقات، آشکار ساختن مشکل نسبت به انجام  حل کنید   را  این مسئله 

 که در کار تیم تولید مداخله کنید.  مرتکب این اشتباه نشوید این،  بهتر است. عالوه بر شودمی   مسئله

. ایده بدی است  ، ید دهتخصیص    هاآن به  وظایف را  یا    در اسپرینت انجام دهند چه کاری  به افراد بگویید  که  ، این مثالبرای  

شود تیم تولید به شما که  و موجب می   ؛دهد کاهش می به محصول    را نسبت  مالکیت گروه  ؛زند تیم آسیب می مدیریتی  این به خود 

ها های تولیدی که با آن باید به تیم   اما  شما مسئول عملکرد تیم نیستید،  هرچند که د وابسته شوند.  یکنبه مشکالتشان رسیدگی می 

تیم    مربوط به عملکرد   . بهترین روش برای حل مسائلکنید ارائه    ی ها بازخورد و راهنمایی مفید و به آن   اهمیت دهید کنید  کار می 

توانید به  چگونه می  که   شکل را بیابید و بررسی کنید ای م. علل ریشه بپردازید  هابه آن  21در جلسه بازاندیشی اسپرینتاین است که 

زمان  صرف  ،  22ممکن است شامل درگیر کردن اعضای تیم در فعالیت کشف محصول مستمر کار  بهبود وضعیت کمک کنید. این  

و بازبینی نتایج    تیم  اضطراریهای  ، یا در دسترس بودن برای پاسخ به سوال23لگ محصول بک مشارکتی  سازی  آماده برای  بیشتر  

 باشد. 24تمام شده در طول اسپرینت هایکار

 است   25های کاربر: مالک محصول مسئول نوشتن داستان باور اشتباه چهار

 عنوان مالک محصول، نویسنده داستان  کاربر نهایی است. اما شما به  26کارکرد بیان  برای    یمحبوب   تکنیک کاربر  داستان

تیمی است: اعضای    فعالیتهای کاربر یک  محصول و نوشتن داستان   لگبک سازی  آماده   نیستید.  27لگ محصولیا مدیر بک   کاربر

به  باید  تولید  افزودن  تیم  و  تغییر  حذف،  در  فعال  همچنین محصول  لگبک های  قلمطور  بزرگ داستان   شکستن  و  به های    تر 

محول    تولید   را به تیم  لگ محصولسازی بک آماده الیت  عفاز    بخشیحتی ممکن است    .باشند داشته  مشارکت  تر  کوچک های  داستان

محصول غافل    لگبک   سازیفعالیت آماده   از   که  و مهارت کافی دارند. اما مهم است عالقه  فرض که افراد برای انجام آن    کنید، با این
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برای  کنندگان برجسته  کردم که یکی از تأمینمی چند سال پیش، با سازمانی کار    .دهد نشان می این داستان    طور کههمان  ،نشوید 

گفت تیم    ها از من کمک خواست و . مالک محصول آن بود  انگلیس کار در  کش و برق استخدام تعمیرکاران مورد اعتماد مانند لوله 

که شامل    -لگ محصولبکمشاهده  شود. پس از  داده می تحویل  کار کمی     اما  دهد می   تکمیل کارهای زیادی را  قولهمیشه    تولید 

  لگبک شود.میبا مشکل مواجه  به سرعت متوجه شدم که چرا تیم  -بود اداره روی دیوار بر های چسبیده یادداشت  ای از مجموعه 

های تیم   ،به هر حال  ای نداشت.و آماده  قلم تشریح شده  هیچ   بود، اما دانه  بزرگ و درشتهای کاربر  داستان و    28ها شامل اپیک   تنها

در  توانند  می  مقدار کاری که  از ای  بینی واقع بینانه تا بتوانند پیش   هایی نیاز دارند که به اندازه کافی تشریح شده باشند قلم به  تولید  

باشند،   30دانه درشت خیلی بزرگ و    هاقلمموفق شوند. اگر    29اسپرینت  و در رسیدن به هدف   تکمیل کنند داشته باشند   اسپرینت

با اعضای   برقرار کنید و   32و تاکتیکی   31استراتژیک  هایفعالیت شوند. بنابراین، تعادل مناسبی بین  می   مواجه ها با مشکل  تیم   بیشتر

های مورد نیاز  انجام فعالیت عنوان مالک محصول،    صرف کنید. به   زمان کافی  لگ محصول بک   سازیتولید برای فعالیت آماده تیم  

های  قلم لگیچنین بکدر    لگ مسئولیت شماست.ثبت شده در بک   )بعدی(  33محصول به هدف  دستیابی    و  محصول  برای پیشرفت

دهد یک  اجازه می تیم    اعضای   و به  تولید را هدایت کنند   تیم   هایفعالیت  اند تا بتوانند شده   "34آماده "  به اندازه کافی   با اولویت بال

تواند منتشر  و مستندسازی شده و می   آزمون افزار قابل اجرا که  نرم   -ایجاد کنند را    "36شده   تکمیل  "  35محصول بخش قابل عرضه از  

 شود.

 را برعهده دارد تحویل پروژه مسئولیت  مالک محصول باور اشتباه پنج: 

مالک محصول به  نقش    در نظر گرفتن    ، بنابراین  . ندارد  37نقش مدیر پروژه   افزارنرم   تولید برخالف رویکردهای سنتی  اسکرام  

که  جای این در اسکرام به   38. مدیریت پروژه است   اشتباه   جایگزینی   اما این  . استانگیز  مدیر پروژه وسوسه   ی برای نقش عنوان جایگزین

   مدیریت محصول است که مسئولیت   ی برایشود. عالوه بر این، مالک محصول نقش جمعی انجام می طور  توسط یک فرد انجام شود، به 

طور  مستلزم آن است که مالک محصول به   موضوع تحویل پروژه. این    مسئولیت  ، نه را بر عهده دارد  محصول رساندن    به موفقیت

توانید  ، شما میدیگررا مدیریت کند. به بیان    -های بزرگی از آنیا حداقل بخش  -آن  39از محصول مراقبت و چرخه عمر   مستمر

محصول   پایدار است که منجربه رشد  هاییم تصمیخواهان که  د ینظر بگیر در 40عنوان مدیر چرخه عمر محصول مالک محصول را به 

 .دهد زیر این مفهوم را نشان می شکل گیرد.  در نظر می را  وکار کاربران و کسب روی  بر مدت محصول  شود و تأثیر طولنی می 
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می شکل   نشان  محصول  بال  یک  که چگونه  رویداد    تواند می دهد  سه  با  همراه  زمان  کند   کلیدی در طول  ایجاد  :  ارزش 

که محصول به تناسب در صورتی .  43محصول  (پایان عمر)  بازنشستگیو    42محصول -، دستیابی به تناسب بازار41اندازی محصول راه

بنابراینشده استبه موفقیت نزدیک    محصول توان گفت که  مید،  وو وارد مرحله رشد ش   پیدا کند محصول دست  -بازار مالک    ،. 

. این  تا رویداد بازنشستگی محصول ترجیحا  ، کند از محصول مراقبت  محصول-تناسب بازار رویداد رسیدن به   تاباید محصول حداقل 

با تحقق این سه  است مقایسه کنید.    توافق شده  زمان و بودجه  ،44محدوده   با پروژه    یک   مدیر پروژه که مسئول تحویل  وظیفه را با  

  ، در نتیجهکند.  کار می  پیش ببردکه ممکن است محصول دیگری را   بر روی پروژه دیگریشود و فرد  ، کار مدیر پروژه تمام می قید 

 اشید ب  45مالک پروژه که  اینروی یک تالش نسبتا  کوتاه مدت متمرکز است. بنابراین، از  بر  نتیجه بلند مدت،    یک  مدیر پروژه به جای

طور  ، به مدیریت کنید   را برای مدت زمان طولنی تانخواسته شما این باشد که محصول عنوان مالک محصول به اما  ،خودداری کنید 

در یک بازه    46هدف محصول  نسبت به برآورده کردن که شما باید    کند اشاره نمیاین    ، با این حال  .عمر آنآل برای کل چرخه  ایده

را   تولید  ، پیشرفت47ریزی انتشار های برنامه با استفاده از ابزارها و تکنیک  ، برعکس .توجه باشید بی زمانی واقعی با بودجه توافق شده 

در  را  محصول    نتایج احتمالی  پیشنهادی من که  49مبتنی بر هدف نقشه راه    از  48پیوستگی هدف  ایجاد  برایردیابی و هدایت کنید.  

 استفاده کنید.  دهد نشان می  شش تا دوازده ماه آینده

 

 
41 Launching The Product 
42 Product-Market Fit (PMF) 

43 Retiring The Product 

44 Scope 
45 Project Owner 
46 Product Goal 
47 Release Planning 
48 Continuity of Purpose 
49 Goal Oriented Road Map 
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 های چابکنیازمندیاعضای تیم  

 

 

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

گر سیستم، مالک  های تحلیلای در نقشی کار حرفهشروع کرد. او تجربهکارش را   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 نرمزمندیی کاری خود دارد. او تجربه تدریس اسکرام، کانبان، اسکرامبان و نیاتهران 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 

ن بورس و وابسته به سازما  «مدیریت فناوری بورس تهران »  رکتدر ش  مالک محصولعنوان  به  ایشان اکنونافزاری شده است.  نرم

  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   پسشروع کرد و    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   ایشان اکنون.  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   صنام آغاز کرد  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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