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 کار تیم تولید است.  هدایتمحصول و    2های تفصیلی و بازبینی تصمیم   ثبتساده اما قدرتمند برای    ی ابزار  1الگ محصول بک

را   الگ محصولبک  در مدیریت   برانگیز باشد. این مقاله هفت اشتباه رایجتواند چالش می  محصول  الگبک  از  موثر متأسفانه، استفاده 

 ها کمک کند.آن کند تا به شما در شناسایی و رفع  مطرح می 

 است  بزرگ از حد شیب محصول الگبک

 محصول تیریمد  بر آن ریتأث و 3شانچابک تحولبرای خدمات درمانی  شرکت کی به تا شد  خواسته من قبل، از سال چند 

 یبرا   در ابتدا  این موضوع ،بود محصول الگبکبرای   درست  ابزار انتخاب  چالش،  چابکتحول   میت  هاینگرانی   از یکی.  کنم کمک

 یالهئمس شدم ، متوجهاست قلم   40،000 از شیب دربرگیرنده  محصول   الگبک  د کهش   گفته  وقتی  اما  . د یرس ی م نظربه عادی  ریغ من

 . دارد وجود

چند    دربرگیرنده  هایی که الگبک   ،ام. اماالگ محصولی است که تا به امروز با آن مواجه شده ترین بکدر حقیقت، این بزرگ 

روزرسانی  بندی و به چه برسد به اولویت   ،دشوار است  یالگدرک چنین بک   ، ولی.  دانمغیرعادی نمی را    هستند صد تا چند هزار قلم  

مانند  تغییراتی    ،است  سازکنند مشکلکه تغییرات بزرگی را تجربه می   هاییآن و    جوان  هایبرای محصول   ویژهبه آن. این موضوع  

 .  نیاز دارند  مکرر و گاهی بزرگ  4هایاصالح  به  و  هستند  ثباتبی  چنین محصوالتی  الگبک  چون ،تمدید چرخه عمر

  محصول   الگ بک تالش کنید    ،مواجه است یوکار یا فناور در بازار، کسب تان با عدم قطعیت و تغییرمحصول   که وقتی   ،بنابراین

بندی  گروه     5هادر قالب تم   های مرتبط را قلم   ،: اول کند می کمک  به شما  در این موضوع    تکنیک تا حد ممکن مختصر نگه دارید. سه  را  

الگ محصول نگهداری کنید  بک   در   را   هاییقلم   ، تر از همه نگه دارید. سوم و مهم   6دانه تر را درشتبا اولویت پایین  یهاقلم کنید. دوم،  

طور که در ادامه به آن  همان   ،حذف کنید   الگ محصول ک از ب  را  هاقلم   سایر   ، . سپسکنند کمک می   7محصول   هدف   که به تحقق 

 پردازم.می 

 ی دارد اریبس جزئیات الگ محصولبک

برعهده آوری سرمایه  جمع های  پویشبرای    ی راسایت جدید ساخت وب وظیفه  یک تیم خیریه بزرگ در بریتانیا که    ، بار دیگر

هنوز از آن    تولید ولی تیم    امکرده   8پاالیشالگ را  بک   جای ممکن  تا  ،. مالک محصول گفتکرد  کمکست  ادرخو  از من  ،داشت

  و   است  9یکپا  دربرگیرندهنه   -است  تفصیلی  کاربر  هایداستان دربرگیرندهالگ متوجه شدم که فقط  رضایت ندارد. با نگاهی به بک

 .دانهدرشت  هایقلم سایر   نه
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این    . غافل شودکلیت محصول  از    و غرق    مالک محصول در جزئیات  شود تا می   باعث  بسیار مفصل   الگبک   توجه کنید که 

 هایقلم   دربرگیرنده  ی ممکن استالگ محصولبک چنین    ،اینبرکند. عالوه می  سخترا    هاورده افرروزرسانی  ه بندی و ب اولویت موضوع  

 همراه است.و تغییر  10با عدم قطعیت محصول  تولید که وقتیویژه ، به باشد اشتباه  در نهایتو    و گمان حدس  از  برآمده

با یک بک توصیه می   ،بنابراین   ویژهبه   - ، شروع کنید استیات  ئجز  بدون ناکامل و  که آگاهانه  ابتدایی  الگ محصول  کنم 

الگ براساس بازخورد دریافتی از کاربران،  بکتا  اجازه دهید    سپس، کند.  را تجربه می   یاست یا تغییرات بزرگ   جوان که محصول  وقتی 

الگ محصول را کمینه کنید و  بک  نگهداریبرای   الزم  تالش   تا  کند کمک می   به شما  رویکرد  این  .مشتریان و ذینفعان تکامل یابد 

 درونی، شواهد تجربی قرار دهید.  حسجای محصول خود را به های مبنای تصمیم 

 نشده است پاالیش درستی ه الگ محصول ببک

کرد. در  می   وصلکش یا باغبان  مانند لوله   افرادی  به   را   کنندگانمصرف   در بریتانیاکردم که  مدتی قبل، با شرکتی کار می

تیم  همیشه    : ها کمک کنمبه آن   12ریزی برنامه له  ئمس  برای حل  خواستمالک محصول از من    ، بود   11شرکت هنوز نوپا   که  آن زمان

 تکمیل کند. اسپرینت طول  در  را هاآن توانست همه نمی هرگز  ، اماشد متعهد می  برای اسپرینت کارهای زیادی را   تولید 

بدون    های بزرگ واپیک   که  روی دیوار دیدم   تعدادی کارت کاغذیدادند،  می را به من نشان    شرکت های مختلف بخش   وقتی 

ها این ،خیر»  ،پاسخ داد  الگ محصول هستند.ها بخشی از بک از مالک محصول پرسیدم آیا این  ،بودها نوشته شدهروی آن   جزئیات

    رو، این  از  .وجود ندارد ایشدهو پاالیش   کافی آمادهاندازهبه  قلمِ هیچ محصول  الگبک در که   مشخص بود  «الگ محصول هستند.بک

 . دنبو برانگیزتعجب  برای من اسپرینت درست  ریزیبرنامه  برای  تولید تیم  تقالی  

برای این کار،   این حداقل کاری است که باید انجام دهید.  وید،مطمئن ش   باال  تیاولو  با  هایقلم  بودن  13از آماده   د یبا  شما

 بتوان   ها راآن   ، دوم .باشند   قابل درک  و  شفاف  برای تیم تولید   یکافاندازهبه  هاآن   اول،:  کنند   هبرآورد   را  ریز  اریمع  سه  ها باید قلم 

  ت یبا اولو  ی هاقلم  ی سازآماده.  داشته باشند   15یت آزمون قابل  هاسوم، آن   در یک اسپرینت کامل کرد.  14« انجام شده  تعریف»  براساس 

 . پردازمبه آن میادامه  طور که در شود، همان   انجام  تولید  م یت ی از( اعضا ی )برخ  کمک بابهتر است باال 

 آرزوهاست فهرست   محصول الگبک

    دربرگیرنده ی  فهرست،  هستند   شبیه فهرست آرزوها  -   اشاره شد   در باالکه    قلم   40،000الگی با  مانند بک  -  هاالگبک از  برخی  

سوپ  »  ایجاد باعث  الگی  چنین بک   .آن نیست  مشکل   تنهاالگی  بک   چنینبزرگ بودن  نیاز داشته باشید.    شاید که    زیادی   هایچیز

ویژگی  پراکنده   ای مجموعهشامل  محصولی که    شود،می   16« گی ویژ است از  نامرتبط  نهایت  .های  ارزش    منجربه   این محصول   ،در 

 نیستند. عالی  یک محصول مشخصه  هااینکه   شود،ی می کاربری ضعیفپیشنهادی و تجربه 
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  همسویی و    17تمرکز   نبود  ،دارد: اول  اصلیدو دلیل  این موضوع  ؟  وجود دارد چرا  پس  الگی بسیار بد است،  بک   چنیناگر    ،اما

  الگ محصولبه بک   یقلم  افزودن  گیری دربارهتصمیم   برای  اول به این معنی است کهدلیل  توانمندسازی.    نبود  ،، و دوم 18استراتژیک

  طوفان فکری  از های کاربرداستانشما برای استخراج  برای مثال، شاید وجود ندارد.  برای کمک به این موضوع  یهیچ هدف محصول 

درد  روزی به   هاآن   ، شاید داند کسی میچه  اضافه کنید.    الگ محصول به بک  ها راتصمیم بگیرید همه آن سپس  کنید و    استفاده 

 !بخورند 

  به   ها راشوید آنمی   و مجبور  را رد کنید   های ذینفعاندرخواست  توانید نمی   راحتیبه  ،توانمندی نباشید   مالک محصولِاگر

خاص و    ذینفعان  رسانی بهخدمت   به جایی برای   تانالگ محصول ، بک بگویید   « نه»  توانید نمی . اگر  الگ محصول اضافه کنید بک

 .کند وکار ایجاد  ب کاربران و کس باید برای  محصول کردن ارزشی که بیشینه  جایبه  -  شودها تبدیل مین اهداف شخصی آ 

انتخاب کنید    ی هدف محصول    شود، به این دو نکته عمل کنید: اول،نتبدیل  آرزوها  به فهرست    الگ محصولکه بک برای این 

گفتن    «نه »کنید. دوم، شجاعت    همسوپردازم(  )که در ادامه به آن می محصول  راه  نقشه     مانند   یاستراتژیک  و محصول خود را با برنامه 

 نیست رد کنید.   همسو  با هدف محصول  که را داشته باشید. هر ایده و درخواستی

 است  نشده  یندبت یاولو  موثر طوربهمحصول  الگبک

او   وقتی  . کردمخدمات درمانی کار می سامانه  ل  محصو   ر یمد   با  ، شیپ  یچند  های محصول را  ویژگیتا    دادمپیشنهاد    به 

نگاه  اولویت  به من  با تعجب  اولویت همه آننمی»:  گفتو  کرد  بندی کنیم،   هایقلم   بندیتیاولو  برای   ،البته«  .ها باالستتوانم، 

به یک اندازه مهم  . اگر همه چیز اولویت باالیی دارد، یعنی همه چیز  کنیمگیری  تصمیم  هادرباره اهمیت آن   باید   محصول   الگبک

 جهت مشخصی برای حرکت ندارد.، تیم تولید فهمقابل های بدون اولویت اما هیچ چیز در اولویت نیست.  ، است. در نتیجه

های  قلمکه  ن شوید  ئکنید: اول، مطمامتحان  را    زیر   دو معیار،  کنید تقال می الگ محصول خود  بندی بکاگر برای اولویت

-دوم، مجموعه کوچکی از عوامل اولویت  .طور که قبال اشاره شد ، همانند ن کرا برآورده می   مشخصی محصول    الگ محصول، هدف بک

در    .20هاو وابستگی  19سود -عبارتند از: ریسک، هزینه  ،توصیه کنمبه شما  را انتخاب کنید. سه عاملی که دوست دارم  کاربردی   بندی

 دهم. توضیح می ها را بردن این عاملکارادامه، چگونگی به

ابتدا اولویت ، بک در  برای این کاربندی کنید الگ محصول را براساس ریسک  با کاربر، تکنولوژی و  ریسک  ،.  های مرتبط 

منتقل    الگبک  یباالرا به    ریسک های پرقلمو  بررسی  را با تیم تولید    محصول  الگهای بک قلم همه  کار را در نظر بگیرید.  و کسب

بندی از اولویت   بعد   کند.است، جلوگیری می   پرهزینه   که   یاز شکست دیرهنگام  و  بخشد سرعت می یادگیری  به    کنید. این رویکرد 

  الگی بک در باالرا    بیشتر   سود   دارای  هایقلم که،طوری. به مرتب کنید سود -الگ محصول را براساس هزینه، بک اصلیهای  ریسک
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  عبارتند از، که    ردانواع مختلفی دا  وابستگی  ها را نیز در نظر بگیرید.، وابستگیباال  عاملاز دو    استفاده  هنگام  پایان،  قرار دهید. در

 بگذارند.محصول تاثیر الگ بک یهابندی قلم اولویت  روی توانند می که   ، هاسایر تیموابستگی به  و اعضای تیم  تکتک  به وابستگی 

 است  نشده  گذاشته اشتراک به محصول الگبک

عملکرد  خواستند شان می های تولید تیم از  ها. آن کردمدر هلند کار می  مستقر  قبل، با گروهی از مالکان محصول چند سال 

 کردند می پاالیشمحصول را    هایالگ تنهایی بک. مشخص شد که مالکان محصول خودشان به داشته باشند   در تحویل کارها  یبهتر

ی ها. تیم شتند گذامی های تولید مستقر در رومانی های با اولویت باال را در اختیار تیم و سپس قلم  شتند نوهای کاربر را می داستانو  

کاربران  درباره کمی دانش  چون  دادند. اما بیشتر اوقات،های کاربر انجام می داستاندرست  تفسیر    تالش خود را برایهمه  تولید نیز 

 شدند. اشتباه متوجه می  های کاربر راداستان،  نهایی و نیازهایشان داشتند 

،  سازیآماده   اما،   .نیستغیرعادی  ای  مسئله الگ محصول  سازی بک در فعالیت آماده   د تولیتیم  مشارکت نکردن  ام که  دریافته 

از  مالک محصول  عنوان  به   .دهد یر نشان می شکل ز  طور کههمان،  انجام شود  تیمی   صورتبه   الگ باید روزرسانی بکبندی و به اولویت

  مسئله درباره این   ،صورتدر غیراین   داشته باشید. توقع حمایت  هااز آن  و  ، کار کند محصول الگ با شما روی بک  د بخواهیتیم تولید 

 صحبت کنید.اسپرینت  21اندیشیدر جلسه باز

 

  کند را فراهم می  جمعی تیم تولید   خرد خالقیت و  از    امکان استفاده  اول،  دو مزیت دارد:  الگ محصولسازی تیمی بک آماده 

کمک   مسئول محصولهمچنین، به   .ند اشده  تشریح کافی  اندازههایی که به قلم  - شودمی   ی بهتر  22الگهای بکقلم باعث ایجاد   که

 منتقل کند. کاربران و نیازهایشان را به تیم تولید   مربوط به دانش  کند تامی 

  افراد   ،درویکر   . اینشودگذاشته می  احترامها  به آن و    اند باارزش   کنند که  حساعضای تیم    تا  شوددوم، این کار موجب می 

هایی که باید روی آن  نیازمندی   دریافتبر عالوهها  آن   دهد.کار روی محصول افزایش می   برایها را  آن یو انگیزه   کند را توانمند می 

 کنند.کمک می  حل دهی راهمحصول مشارکت و در شکلهای در تصمیم  ، کنند کار 
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  حضوری یایک کارگاه مشارکتی  ، آن را امتحان کنید.  اید نکرده کار    محصول   الگاعضای تیم تولید روی بک تا کنون با  اگر 

 مجبور باشید   الگ محصول برای کار روی بک   شاید   ، بخواهید آن را تسهیل کند. در ابتدا  23اسکرام کنید و از استاد    برگزار آنالین  

بخشی از فعالیت   اگر ، شودخوشحال  تیم تولید  شاید  حتی  .کم کند در بلندمدت باید حجم کار شما را    ، . اماصرف کنید  زیادی زمان  

 .تنهایی انجام دهد پاالیش را به 

 همسو نیست استراتژی  با الگ محصولبک

بک نبودهمسو   بان  مدیریت  رایج یاشتباه ،24استراتژی   الگ محصول  از   یاصل علت و است  محصول الگبک  در    برخی 

 25محصول  راهنقشه مانند  یکیاستراتژ برنامه ا  ب یمشخص  با قاعده  محصول  الگ: بک اشاره شد در باال همین مسئله است  یااشتباه

سخت و به فهرست  آن بندی ، اولویت کند میرشد  سادگیالگ به ، بک مشخص  و هدف محصول این ارتباط نبود اب ،اما .ارتباط ندارد

: هدف استراتژیک محصول  اتفاق افتاده بود های بزرگی که پیشتر به آن اشاره کردمالگبک  مسئله برایشود. این می تبدیل   آرزوها

 بود.  دشوار ،شدند می الگ اضافه که باید به بک  هاییقلم   مشخص کردن بود و شفاف ن

 که راهی. نقشه ارتباط داشته باشد  یعمل محصول راهنقشه  کی تان با محصول  الگبک که   کنمی م هیتوص شدتبه ،نیبنابرا

 نشان ریز شکل که طورهمان   ،کند  جادیا نده یآ ماه دوازده تا نه یبرا محصول اهداف قالب در د یبا محصول که است یارزش  انگریب

 و ندهیآمحصول در    کنار نرفتن  یبرا یفن یبده تعامل، حذف شیکاربران، افزا جذب تواند ی م محصول اهداف مثال، یبرا .دهد ی م

 . باشد  نهیهز کاهش

 

 محصول هدف برداشتن با کار نیا  .شودمی  تیهدا اگرهدف   و  گراجه ینت  راهنقشه  کیبا    محصول الگبکباال،   شکل در

 د یبا هاییچه قلم   کند مشخص می   است که   محصول  هدف ،سپس.  شودی م انجاممحصول    الگبک در آن  ثبت و راهنقشه از یبعد 

 شوند.الگ محصول اضافه می به بک  کنند ی م کمک آن شدن برآورده به که هاییقلم  فقط  ،یعنیشوند،  اضافه محصول الگبک  به 

  

 
23 Scrum Master 

24 Strategic Alignment 
25 Product Roadmap 

https://www.romanpichler.com/blog/goal-oriented-agile-product-roadmap/
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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 حرفهرا شروع کرد. او تجربه  کارش 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   پسشروع کرد و    یحسابدار  یافزارهانرم  وزهحدر  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   نگیدهل  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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