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درباره  ست کههاسال نقش مدیر محصول  افراد  بین  توانند ها می نقش این  آیا  ،  کنند بحث می  2مالک محصول   و   1تفاوت 

گذارد  موضوع به اشتراک می همین  را در مورد    م نظرات  این مقاله   . کدام یک باید استفاده شود  نبنابرای  داشته باشند یا نه و  همزیستی

 .کند می   آشکاررا  نقش مالک محصول خاستگاهو 

 ؟ موضوع چیه 

که  همان محصول  می طور  مالک  نقش  است  3اسکرام از  دانید،  گرفته  مسئولنشات  که  جایی  کردن »  یت ،  ارزش    بیشینه 

مالک  محصول است. با این وجود،   مدیر  نقش شبیه  نقش مالک محصول  رسد کهظر می به ن . مالک محصول است عهده  ر ب «محصول 

و تعامل  ها  نیازمندی  تشریح،  4الگ محصول که وظیفه مدیریت بکشود  در نظر گرفته میمحصول اغلب به عنوان یک نقش تاکتیکی  

 چطور؟   .را بر عهده دارد با تیم تولید 

یک    سیف)  است  5سیف   دیگری بکارگیری آن نقش در   یکی ماهیت اسکرام و   : دو دلیل اصلی برای این سوءتفاهم وجود دارد

  محصوالت پیچیده تا بتوانند    کند ها کمک می به تیم   چارچوب ساده   یکبه عنوان    اسکرام  .(است  محبوبپذیر چابک  چارچوب مقیاس 

استراتژی    ایجادمانند    رایج مدیریت محصول   هایتجربه در نتیجه،    مدیریت محصول نیست.برای    یچارچوب  . اسکرام تولید کنند   را

دهد و تنها ابزار مدیریت محصولی که  را پوشش نمی 9مالی  بینی و پیش 8کار وسازی کسب، مدل 7راه محصول نقشه ترسیم ، 6محصول 

 الگ محصول است.دهد، بک ارائه می 

مالکیت کامل    اسکراممالک محصول    . تفاوت دارد  نقش مالک محصول اسکرام با    10سیف نقش مالک محصول  ،  بر این  عالوه 

است. ولی نقش   14هاو تاکتیک  13، استراتژی 12اندازچشم  ل از قبیلمحصو هایجنبه  همه  : فردی که مالک را برعهده دارد 11محصول 

بنابراین دارای مالکیت جزهای  تنها مالک تصمیم   سیف مالک محصول   و  نتیجه   15یئتاکتیکی است  با مدیر  این    ،است. در  نقش 

زیر  تصویر  که    گونههمان  ،شوددارد تکمیل می نگاهی رو به بیرون  و    گیردمی   محصول را  استراتژیک  هایکه تصمیم  سیفمحصول  

  نقش   در نظر گرفتن  اما  است.  پذیریاس مق   هایمتداول در روش   یک تکنیک صورت  محصول به این    مالکیتتفکیک  .  دهد می نشان  

 
1 Product Manager 
2 Product Owner 

3 Scrum 
4 Product Backlog 
5 SAFe (Scaled Agile Framework) 

6 Product Strategy Development 
7 Product Roadmapping 
8 Business Modelling 
9 Financial Forecasting 

10 SAFe 

11 Full-stack Product Ownership 
12 Vision 
13 Strategy 
14 Tactics 
15 Partial Ownership 
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تاکتیکی، نظیر آن   یکعنوان  به   « مالک محصول» آور است: داشتن دو نقش مالک  دهد، اشتباهی تاسفانجام می   سیف چه  نقش 

 شود. می  تفاهموءافزایش س سردرگمی و باعث  17ها و مسئولیت  16اتاختیار  ی از محصول با سطوح متفاوت

 

 نیبا ا   ، نی. بنابراگیرم در نظر می   18محصول چابک  ر یمد   ک یمالک محصول اسکرام را    شهیکه من هم  د یتوجه داشته باش 

محصول    رانیمد   ،یسنت  طوربه   مخالفم.   به بیرون دارد  نگاهی رو  گیرد و می   کیاستراتژهای  تصمیم   محصول فقط   ریمد قش  ن که    عقیده

 ها.نیازمندی راه محصول و مشخصات ه نقش جادیا ،مثال یهستند، برا  ک یو استراتژ  ی کیتاکت هایم یتصمول ئمس

 ؟ ی چ خب که

محصول استفاده نکرد؟    ر یکرد؟ چرا چارچوب اسکرام از اصطالح مد   معرفیابتدا نقش مالک محصول را    در  پس چرا اسکرام

ارائه شد،   OOPSLA در کنفرانس  1995که در سال    یا. در مقاله کردی محصول استفاده م  ریاسکرام از نقش مد   هیدر واقع نسخه اول

محصول استفاده کرد.    ریاصطالحات اسکرام را ابداع کرده است، از اصطالح مد   بیشتر که    یاسکرام و فرد   ان از خالق  یکی  19کن شوابر 

 : وجود دارد رییتغ ن یا یبرا لی. سه دلیافت رییبه مالک محصول تغ مدیر محصول پس از مدتی  عنوان ماا

محصول    رانیمتفاوت بود. مد   نسبت به زمان حال  محصول   تیریمد   ،وجود آمد به   1990که اسکرام در دهه    وقتیاول،  دلیل  

 ها یازمند ین  مشخصاتها  آن   ،سپس.  دادند ی را انجام م   22های ازمند ین  ف یو تعر  21محصول   یزیر، برنامه 20بازار  زودهنگام   قیمعموال تحق

 ی هاصدور درخواست  یمحصول تنها برا  ری. مد کردمی کار    مونو آز   د یتول  تیم  بابرای تحویل محصول  که    دادند می   ایپروژه   ریرا به مد 

که   ییاست، جا  کامال در تضاد  چابک   حوزهانجام کارها در    چگونگی  با موضوع   نی. اگشتی باز م  23محصول  عرضه   به کمک    ا ی  رییتغ

 .یداخل  نفعان ی کاربران و ذ نادیده گرفتن بدون -داشته باشند   یهمکار های تولید طور مداوم با تیم به  باید  24محصول  افراد

 
16 Authority 
17 Responsibility 
18 Agile Product Manager 
19 Ken Schwaber 
20 Upfront Market Research 
21 Product Planning 
22 Requirements Definition 
23 Product Launch 
24 Product People 
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زیادی    یهاشود. سازمانی کار برده مبه   نیز  یتجار  یافزارو محصوالت نرم   25محصول   د یتول  حیطهاز    خارجاسکرام    ، دومدلیل  

 هیچ   نیبنابرا  و  ندارند   27محصول   تیریگروه مد   اند،که اسکرام را انتخاب کرده   ایرسانه  یهاو شرکت  26فروشان ها، خردهبانک  مانند 

  ک ی  مانند کنند،  ی استفاده م  برای فروش پیشنهادات درآمدزا  تال یجیاز محصوالت د  یا  هاآن   اما.  نند کیاستخدام نم   ی رامحصول  ریمد 

  ی ندهایفرآ  یخودکارساز  ی برا  هااز آن   تاکنند  ی م   د یخود را تول  مورد نیاز   ی داخل  های افزارنرم   ای  ،برخط   ی بانکدار  برنامه کاربردی

 کنند.استفاده   هانه یهز ش و کاه  یوربهره  شیکار، افزاو کسب

محصول    تیریگروه مد   ک ی  ایجاد به    نیاز روش چابک را بدون    اتوانند کار بی ها مسازمان   نیا  ، نقش مالک محصول  ظهوربا  

عوض  یسازمانهای  ند ی فرآتغییر  و   در  کنند.  کم   -توانند ی م  مناسب  28کارو کسب واحدهای  از    یکارمندان  ،شروع  و    یبا  آموزش 

 کنند.  ایفای نقش به عنوان مالکان محصول  -ییراهنما

و مورد احترام    اختیار داده شود   مسئول محصولباید به  که    کند ی م  ت یرا تقو  ده یا  نیاصطالح مالک محصول ا  ، دلیل سوم

و    د یتول  می ت  یارزشمند است و اعضا   در آن همکاری  که    ییجا  باالیی دارد،  تیچابک  اهم  حوزهدر    ویژه موضوع به   نی. اقرار گیرد

از محصول    29بخش قابل عرضه   ن یآخر  روی   ، با بحث کردن مثال   ، کنند میمحصول مشارکت  های  میمداوم در تصم  رطوبه   نفعان یذ

بست بن   جادی از ا  در نتیجه  و    رد یگی الزم را م  میحاصل نشود، مالک محصول تصم  یتوافق  چی. اگر ه30نت یاسپر  یدر جلسه بازنگر

 کنند. گفتگو بحث و  با هم  ها و روزهاساعت کهاین نه  آزمایش بزنند به ها دست برای آزمودن ایده  افراد  تا  کند ی م ی ریجلوگ

 ؟ ی حاال چ

و برچسب زدن   میمالک محصول بگذر-محصول ریمد   انگیزاز بحث تفرقه   وارمد ی؟ امکند می موضوع کجا ما را رها    نیا  ،پس

مالکان محصول چابک توانمند  نند بتوا کهند بود ناامید  آن  محصول رانیام که مد کار کرده  ییها. من با سازمانمیده  انیبه افراد را پا

  ک ی استراتژ  هایم یتصم  ی تبدیل شوند که محصول  ران یبه مد   توانستند یکه مالکان محصول نمام  کرده تجربه  عکس آن را هم  شوند، و  

استفاده    « 32صولمح  افراد »کنم و از اصطالح    یرو یپ   31رنوف یم  چیاز رهنمون ر  که   ام گرفته   م ی. من تصمرند یگمی محصول را بر عهده  

 .کنم

مالک    که نقش   یافراد   ،نیمحصول است. بنابرا  تیریمد   یبرا  یکه مالک محصول نقش قبول کنیم      د یدر کوتاه مدت، با

مد   یهامهارت  د یبا  کنند ی مایفا  را    محصول  به  را    تی ریمربوط  کنند   نیز محصول  اکسب  قبیل  مهارت   نی.  از  مواردی  شامل  ها 

 
25 Product Development 
26 Retailer 
27 Product Management Group 
28 Business Unit 
29 Product Increment 
30 Sprint Review 
31 Rich Mirnov 
32 Product People 
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است،    وجهی و چند    دهیچیپ  یامحصول رشته   ت یریمد   چون است.    کیو استراتژ  ی کیتاکت  یهامهارتو    مناسب  ی رهبر  هایتوانایی

 . هاروزها و هفته   ی ها به جاها و سال معموال ماه   -نیاز است  مجرب  متخصص محصول    ک یشدن به    لیتبد   ی برا  زیادیزمان و تالش  

  ر یمد   مانند   عناوینی   و   د یمالک محصول در شرکت خود استفاده کن  ایمحصول    ریمد اصطالح    ازکنم  می   ه یتوص  ن، یعالوه بر ا

  دهد میرا کاهش    یسردرگمموضوع    نی. ارا برای افراد در نظر بگیرید مالک محصول ارشد و کم سابقه    ایمحصول ارشد و کم سابقه  

 ( .د یمراجعه کن من  «شش نوع مالک محصول » یبه مقاله  شتریمحصول ب یهانقش  یکند افراد متحد شوند. )برای و کمک م

 

 .ما یشغل یهاها و عنوان است نه نقش مهم  میرسانی م مانخود هایکاروکه به کاربران و کسب  یاده یروز، فا انیدر پا
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 های چابکاعضای تیم نیازمندی

 

 

نیازمندیبنیان  ،افشارعلیرضا   سایت  دانشگذار  چابک،  مهندسی  آموخته های  با  نرمی  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 اسکراسازی روش ثبت کرده است. و در چند سال اخیر موفق به پیاده های  مبان در شرکت های چابک 

وابسته به سازمان بورس و   «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   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   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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افزار چابک های نرم دوره مدیریت نیازمندی  

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

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

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

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

می برای تیم توسعه بیان کند. در این دوره، مالک محصول به این توانایی را به شکل قابل فه  هان را درک کرده و آ

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

در »سطح    طور موثری با مدیر محصول همکاری کند. همچنین مدیر محصولی کهافزار 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 نیازمندیمدل  •

 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 

AgileRequirements.irwww. 
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