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امامی   کاربر های  داستان   اگرچه  باشند،  مفید  نیست  هاتیم   همه برای    هرگز   توانند  کار  .ند مناسب  گزین  جای  تواند می   1داستان 

که کاربر    2کارکردی   کند نهتمرکز می   دهد کاری که داستان انجام می  روی  داستان کارباشد.    هابرای بعضی از تیم   یانگیزهیجان

 شد. توضیح داده به بهترین وجه  4منت ن کلِلِآ توسط  به وجود آمد و 3اینترکام  شرکت در  کار . داستان دهد انجام می 

 :کند به جای کاربر روی کار تاکید می  چگونه که ببینید نهادی داستان کار نگاه کنید تا به قالب پیش 

 

ش  . این بخدارد   نام  5وضعیت« » است. بخش اول  بخش تشکیل شده  سه  قالب داستان کار نیز همانند قالب رایج داستان کاربر از

 کند.می  آغازشود یا شاید چه چیزی آن را  می   اجراچه زمانی داستان  کند مشخص می و  کنیمشروع می  6با واژه »وقتی« را 

 :اند شهای از این بخ موارد زیر نمونه 

 ...  شم ثبت شد سفار وقتی  •

 وقتی در حال جست و جو با کد پستی هستم ...  •

 ...  کنمپیدا نمی مشابهی مورد وقتی هیچ  •

 کنم ... های اخیر نگاه می وقتی به سفارش  •

 
1 Job Story 
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4 Alan Klement 
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انگیزه را به عنوان   کند.انگیزه داستان را بیان می و   شودشروع می  8«خواهممی . این بخش با واژه »م داردنا 7انگیزه« »بخش دوم 

 کاربر تصور کنید.  9یکدرجه شده یا هدف معین 

،  خواهم؟ چون قرار است با بعضی از دوستانم فوتبال ببینمپیتزا می   امشبخواهم. چرا برای  امشب برای شام پیتزا می   برای نمونه،

پذیرایی  داستان کار،    قالب در    است.  یآسان  کار   ند غذایی متفاوت هست  هاییقه سلکه دارای نیازها و    افراد   گروهی از  دادن پیتزا به 

 شود. می شروع  10توانم« کند و با واژه »بنا بر این می اشاره می  «نتیجه موردانتظار» بخش  به افراد  آسان از

 :نویسممی  تمایلم به پیتزا را در قالب داستان کار

 کنم.  یآسانی از دوستانم پذیرایبنا بر این بتوانم به  ،خواهم پیتزا داشته باشمشام شد، می موقع وقتی امشب  •

 دهد.ای نیست، اما فرق بین انگیزه کاربران و نتیجه موردانتظارشان را نشان می العاده فوق  این داستان کارِ 

 های کاربرهای کار و داستان مقایسه داستان 

  کاربر متناظرش   کار و داستان   داستان ، به  باشد   کاربر   بهتر از داستان  کار  داستان   ممکن است  مواقعی  که ببینید در چهاین   برای

 بیندازید. نگاهی در ادامه 

 ... ثبت شد مقتی سفارشو

 کنیم: بیاید با این داستان کار شروع 

 داستان کار: 

 کنم.  خودداری توانم از ثبت دوباره سفارش ببینم، بنا بر این می  هشدارخواهم پیام ، می م ثبت شد وقتی سفارش 

  یسفارش   دهد به کاربر هشدار  تا  وجود دارد    11های تجارت الکترونیک بیشتر سایت  در   کند که ی رفتاری را توصیف ماین داستان  

 بار ثبت نکند. ینرا چند 

 کاربر متناظر با داستان کار باال ممکن است مانند زیر باشد. داستان

 : برداستان کار

 ندهم. سفارش تکراری  کهبرای این  ،ثبت نکنم باررا دو  مسفارش  د بگوی  تا نشان داده شود خواهم پیامی به عنوان مشتری می 
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مهم  بنا بر این    شود.می   استفاده خریدار    هراست. اول، این داستان برای    ایالعاده فوق   انتخاب   داستان کار   در این مورد به دو دلیل

  کننده است راهگم   اگر شخص را به عنوان مشتری در نظر بگیریم  به راستی،)  مشتری است.  دهنده کارانجام   بدانیم شخصنیست  

 ( شود.مشتری محسوب نمی  دهد سفارش ن چون تا

  شد«سفارش ثبت    »وقتی   ،گوید به ما می   داستان کار  .داستان کار به دلیل مشخص کردن زمان اجرای داستان بهتر است  دوم، 

تیم    گوید.چیزی نمی  نمایش پیام  درباره زمان   که  شوید متوجه می داستان کاربر    با دیدن دقیقاما    . شودداستان اجرا می   وقتآن

کردن  می  اضافه  با  را  کاربر  داستان  تکراری»هشدار  تواند  سفارش  نکردن  صفح  «ثبت  پرسش به  متداول ه    « موفقیت»با    12های 

 خواهد.نمی 13مالک محصول  قطعاًچیزی که   سازی کند. پیاده

 ...وقتی در حال جست و جو با کد پستی هستم 

 . کند   جست و جوی با کد پستی ایاالت متحده را آدرس خواهد می  که  کنیم  نگاه یبیایید به داستان کار 

 داستان کار: 

  اموقت ، بنا بر این باشد رقمی الزامی    9یا    5وارد کردن کد خواهم ، می هستمپستی ایاالت متحده    کد  در حال جست و جو با  وقتی 

 دهم.هدر نمی  است هاشتبا شکی ب که   اید پستیو جوی ک جست را برای 

  9یا    5کدهای پستی ایاالت متحده    وارد کند.قبل از جست و جو    را  قبولیکد پستی قابلِ   کند تارا ملزم می  کاربر ،این داستان

کلیک  دکمه جست و جو    روی   تواند نمی  کند فقط دو رقم برای فیلد کد پستی وارد    ی کاربر   اگر   ،گوید ند. این داستان می رقم هست

 کند.

 کاربر متناظر با داستان کار باال ممکن است مانند زیر باشد. داستان

 داستان کاربر: 

ای  ام را برای جست و جوی کد پستی وقت  که ، برای این رقمی باشم 9یا   5ملزم به وارد کردن کد پستی خواهم ، می کاربرعنوان  به 

 شک اشتباه است هدر ندهم.بی  که 

»وقتی« در داستان    بخش  .هاستآن   در بخش اول قالب  فرق بین داستان کاربر و داستان کار د که  ندهنشان می   داستان دو  این  

 اند. نساهای دیگر داستان کاربر و داستان کار یک کار با بخش »به عنوان« در داستان کاربر فرق دارد، اما در این نمونه بخش 

کار )در    کسیمهم نیست چه    .بهتر استداستان    اجرای  زمان به دلیل مشخص کردن    جا هم داستان کاردر این مانند نمونه اول،  

، »به عنوان  ه استشد نوشته   « کاربر» عنوان کلی    در بخش اول داستان کاربر   دلیلاین  دهد، به  این مورد، جست و جو( را انجام می 

 کاربر«. 

 
12 FAQ 

13 Product Owner 
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 های کار استفاده کنیم چه مواقعی از داستان

کنم توجه کردن به نقاط قوت منحصر به فرد  فکر می ،  گیری کنیمتصمیم  زمان استفاده از داستان کار  خواهیم درباره می   وقتی 

 کار و داستان کاربر مهم باشد. داستان هر دو 

و درک عمیق این کاربران    دانممی   سودمندتر  هایی که کاربران بسیار متفاوتی دارند های کاربر را برای محصول هنوز هم داستان

  شروع داستان کاربر با این عبارت   چون  د.نشو»به عنوان ...« شروع می عبارت  های کاربر با  داستان   است که   به همین دلیل   مهم است.

  « یکار »  به مهمی  شاید   جراکننده داستانا  « شخص»  ، رکارب  هایداستاندر    . شودمی   هاارجحیت کاربر نسبت به سایر بخش   باعث

 .دهد انجام می  ن را آ  که باشد 

  ش کار برای محصولی که کاربران  هایبه همین دلیل داستانکند.  چه کسی داستان را اجرا می   مهم نیست  لزوماًداستان کار،    اما در 

 دارند گزینه بهتری است. ننیازهای بسیار متفاوتی 

با   ،اید اید و هر کدام را با عبارت »به عنوان کاربر ...« شروع کرده نوشته  را   های کاربراز داستان   طوالنی  ایاگر تا کنون مجموعه 

، شما شوند های کاربر همگی با عبارت »به عنوان کاربر ...« شروع می وقتی مجموعه بزرگی از داستان.  د ایاین مسئله مواجه شده 

 ندارد. اهمیت زیادی  هاآن در   کاربرکه   را دارید  ییهاداستانای از  مجموعه 

  اجرای با انجام این کار زمان    .خواهد بودهای کاربر سودمند  داستان  به جایکار    هایقالب داستان ها در  نوشتن آن در نتیجه  

کسی آن  تر از این باشد که بدانیم چه  در بعضی موارد، دانستن زمان اجرای داستان شاید مهم   شود. داستان نیز در آن گنجانده می

 را اجرا خواهد کرد. 

 های کاربرهای کار و داستان ترکیب نقاط قوت داستان 

ها در یک  مزایایی آن با این کار  .دارند  یهای کار و کاربر را با هم ترکیب کنیم زیرا هر یک نقاط قوتتوانیم داستانبنا بر این می 

زیر  کار  به داستان  را ببینیم.    هاترکیب آن های مربوط به کد پستی را بازبینی کنیم و چگونگی  بیاید داستان  شود.می   تجمیع   داستان

 توجه کنید. 

 داستان کار: 

ام را برای جست و جوی  وقت ، بنا بر این  وارد کردن کد معتبر الزامی باشد خواهم  ، می در حال جست و جو با کد پستی هستم  وقتی

 دهم. شک اشتباه است هدر نمی بی  ای که کد پستی 

  اصالً آیا کاربر معمولی است؟ آیا مدیر سایت است؟ آیا شخص دیگری است؟    .کند اصالً معلوم نیست چه کسی داستان را اجرا می 

کنیم  م اگر تصور می نقش به بخش دوم آن گسترش دهی  عنوان   داستان کار را با اضافه کردن  توانیممی   .استگفته نشده به ما  چیزی  

 دهد.این کار داستان ما را تغییر می  برای ما مهم است. آن  اجراکننده

 داستان کار: 
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ام را  وقت ، بنا بر این  وارد کردن کد معتبر الزامی باشد خواهم  می به عنوان خریدار  ،  در حال جست و جو با کد پستی هستم  وقتی 

 دهم. شک اشتباه است هدر نمی بی  ای که برای جست و جوی کد پستی

 ام.تغییر داده خواهم« »من به عنوان خریدار می  عبارت خواهم« را به »میکلمه بینید می طور که ن هما واضح است.  تغییر کامالً

 :استنخورده به صورت زیر توانیم برای داستان کاربر هم انجام دهیم. داستان اولیه و دستاین کار را می  

 داستان کاربر: 

  ای که ام را برای جست و جوی کد پستیکه وقتملزم به وارد کردن کد پستی معتبر باشم، برای این خواهم  ، می عنوان کاربربه  

 شک اشتباه است هدر ندهم.بی

شود. این  دهد داستان چه زمانی توسط کاربر اجرا میکنیم که نشان می برای استفاده از مزایای داستان کار عبارتی را اضافه می 

 .دهد کار داستان ما را تغییر می 

 داستان کاربر: 

که  ملزم به وارد کردن کد پستی معتبر باشم، برای این خواهم  می در حال جست و جو با کد پستی هستم،    وقتی  عنوان کاربر به  

 شک اشتباه است هدر ندهم. بی  ای که ام را برای جست و جوی کد پستی وقت 

من شخصاً داستان کاربر   .شماست ۀاند. انتخاب یکی از این دو بر عهد ساناز نظر معنایی یک  شدهاصالح  بر های کار و کارداستان

ام که آغاز  در جای دیگری نوشته  کند.داستان را با اول شخص آغاز می   زیرا  دهمشده ترجیح می شده را بر داستان کار اصالح اصالح 

 هایی دارد. شدن داستان کاربر با اول شخص چه فایده 

 استفاده کنیم های کار داستان چه مواقعی از 

 بر دیگری ترجیح دهید؟ های کار و کاربر را داستان  هر یک از  چه مواقعی باید  بنا بر این 

نویسم. در طول هر هفته تعدادی داستان کاربر و تعدادی داستان کار می من  اول، هر یک عالی هستند و مزایای خود را دارند.  

 ببینید. 14انحصار متقابل  به صورت  ها راها کامال سازگار هستند و دلیلی وجود ندارد که آن ک هر دوی این تکنی

اضافی  تاکید    همچنین  کنم.نهاد میهای کاربر را پیش، داستان گیری دارد چشم فرق    شانکاربرانی دارد که نیازهای  اگر محصولتان

 شود. می هایی درباره رفتار کاربر منجر به بینش  دهد را انجام می  داستانکه   سی کروی داستان کاربر  

 اشند.بهتری ب تیافکار ره  یها، شاید داستان گیری ندارداگر محصولتان کاربرانی دارد که نیازهایشان فرق چشم 

 
14 Mutually Exclusive 
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الگ محصول هم داستان کاربر  )یعنی در بک   الگ محصول نقطه شروع خوبی استبک   یک  در  های کار و کاربرترکیب داستان 

اقدام شوند  ها که همگی با عبارت »به عنوان کاربر ... « شروع می ای از داستانبه جای نوشتن دسته   .داشته باشیم و هم داستان کار(

 کنید. کار هایداستان به نوشتن 
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 کارگاه عملی مالک محصول

کند تا بتواند ارزش تحویلی توسط محصول را با انجام درست کشف محصول و  این دوره به مالک محصول اسکرام کمک می 

کنندگان نحوه انجام کشف  شود و شرکت مدیریت بک الگ محصول بیشینه کند. این دوره به صورت عملی و کاربردی برگزار می

راه محصول،  انداز محصول، استراتژی محصول، نقشهکنند. از این رو، ترسیم چشم ه می الگ محصول را تجرب محصول و مدیریت بک 

 .شودکنندگان به صورت عملی و گروهی انجام می توسط شرکت ... داستان نویسی و

 : دوره محتوای 

 انداز محصول ترسیم چشم  •

 تعیین استراتژی محصول  •

 راه محصول تعیین نقشه  •

 ریزی انتشار برنامه  •

 محصول  الگمدیریت بگ  •

 ریزی اسپرینت برنامه  •

 بوم استراتژی  •

 های کاربر داستان •

 : دوره انمخاطب

 .کارگیرند خواهند این نقش را در عمل به افرادی که دانش ایفای نقش مالک محصول را دارند و می  •

 . ا کنند خواهند نقش خود را اصولی و موثرتر ایفافرادی که تجربه ایفای نقش مالک محصول را دارند اما می  •

 . آشنا باشند  «چهارچوب اسکرام » و «افزار چابکتولید نرم » کنندگان باید باشرکت  ه:نیازهای دور پیش

کنندگان محصولی را انتخاب کرده و نقش مالک محصول  شود. شرکت عملی برگزار می  مال دوره به صورت آنالین و کا:  ینحوه برگزار

 .کنند را تجربه می 

 .رضا افشارعلی :  همدرس دور 

 . تماس بگیرید 09364331708با شماره  تراطالعات بیشدریافت برای 

www.AgileRequirements.ir 
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