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کار با سازمان های توسعه محصول چند تیمی همیشه یک چالش بزرگ است .یکی از مثال های فوق العاده ای که ما تا به حال دیده ایم
اسپاتیفای بوده است ،این شرکت  03تیم در  0شهر مختلف دارد که توانسته است تفکر چابک را در چنین سطحی اجرایی نماید.
اسپاتیفای شرکتی است که صنعت موسیقی را متحول کرد .شرکتی که فقط  6سال است به وجود آمده ولی  51میلیون کاربر فعال دارد که
بیشتر از  4میلیون آنها پرداخت پولی داشته اند .خود محصول یک موزیک پلیر جادویی است که هر آهنگی بخواهیم سریعا می توانیم پیدا کنیم
و به آن گوش دهیم.
آلیستر کوبورن ( 1یکی از کسانی که در ایجاد تفکر چابک نقش داسته است) بازدیدی از اسپاتیفای داشت و گفت "خیلی عالی ،از سال 5991
بدنبال کسی می گشتم که توانسته باشد چنین ساختار ماتریسی را پیاده سازی کرده باشد ،خیلی خوشحالم که اینجا می بینم"

چگونه کارها اینجا مدیریت می شود؟

هر دوی ما در کنفرانسی بودیم که نفرات در آنجا پیگیر این بودند که ما در اسپاتیفای چگونه کار می کنیم و سواالت زیادی می پرسند .بر
همین اساس تصمیم گرفتیم این مقاله را بنویسیم.
رفع مسئولیت :ما ادعا نداریم که چیزی را اختراع کرده ایم .در ضمن چیزهایی که ارایه می شوند برای یک شرکت در حال پیشرفت می باشد و
این پیشرفت یک روند در جریان می باشد و شاید زمانی که شما این متن را می خوانید اسپاتیفای متفاوت تر عمل می کند.

Alistair Cockburn
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جوخه ها ()Squad
ابتدایی ترین واحد توسعه در اسپاتیفای جوخه است.

یک جوخه شبیه یک تیم اسکرام بوده و به گونه ای طراحی شده است که احساس یک استارتاپ-کوچک برای اعضای آن به وجود می آید .آنها
با همدیگر در یک جا می نشینند و همه تخصص ها و ابزار های الزم برای طراحی ،توسعه ،آزمایش و انتشار محصول را در اختیار دارند .آنها یک
تیم خود سازمانده هستند که خودشان بر روی نحوه کارشان تصمیم می گیرند – بعضی ها از اسپرینت های اسکرام استفاده می کنند ،بعضی ها
از کانبان استفاده می کنند ،بعضی ها هم روش های ترکیبی استفاده می کنند.
هر جوخه یک ماموریت بلند مدت دارد مانند ساخت و بهبود کالینت آندروید ،خلق تجربه کاربری رادیو اسپاتیفای ،گسترش سیستم های بک
اند یا فراهم کردن سیستم های پرداخت .عکس زیر نشان می دهد که چگونه جوخه های مختلف مسئولیت بخش های مختلف را بر عهده گرفته
اند.

جوخه ها تشویق می شوند که از اصول استارتاپ ناب ) (Lean Startupمانند  MVP – Minimum Viable Productو معتبر سازی
یادگیری استفاده نمایند :منظور از  MVPانتشار زود و مداوم و منظور از معتبر سازی یادگیری استفاده از متریک ها و تست  A/Bبرای فهمیدن
اینکه چه چیزی کار می کند و چه چیزی کار نمی کند ،است .شعار اسپاتیفای این می باشد" :بهش فکر کن ،بسازش ،تحویل بده ،بهبودش
بده."2
باتوجه به این که هر جوخه بر روی یک ماموریت خاص به صورت بلند مدت کار می کند ،بعد از مدتی متخصص حوزه مربوطه می شود ،برای
مثال متخصص ایجاد تجربه خارق العاده برای کاربران رادیو.

برای ترویج یادگیری و خالقیت در سازمان ،هر جوخه تشویق می شود تا  %53زمان خود را بعنوان "روزهای هک" بگذرانند .در روزهای هک
نفرات هر کاری می خواهند می توانند انجام دهند ،نوعا تست ایده های جدید و اشتراک آن با همکاران .بعضی تیم ها هر دو هفته یکبار روز هک
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دارند ،بعضی تیم ها روزهایشان را برای "هفته هک" ذخیره می کنند .روزهای هک صرفا برای خوش گذرانی نیست ،بلکه فرصت خوبی برای به
روز نگه داشتن نفرات از نظر فنی و بعضی اوقات بهترین روش برای خالقیت در محصول می باشد.
یک جوخه به طور رسمی رهبر ندارد ،اما همه آنها مالک محصول دارند .مالک محصول مسئول اولویت بندی کارهایی است که تیم باید آنها را
انجام دهد ولی او در نحوه انجام کارها دخالت نمی کند .مالکین محصول جوخه های مختلف به صورت نزدیک با هم همکاری می کنند تا بتوانند
سند نقشه راه محصول(اینکه اسپاتیفای به کجا می رود) را در سطوح باال نگه دارند و هر مالک محصول به تنهایی مسئول نگه داری بک الگ
محصول جوخه خود نیز می باشد.
همچنین هر جوخه به یک مربی چابک دسترسی دارد ،کسی که کمک می کند تا آنها روش کارشان را بهبود دهند .مربی ها جلسات بازنگری،
برنامه ریزی اسپرینت ،جلسات نفر-به-نفر و  ...را برگذار می کنند.
به صورت ایده آل ،هر جوخه اختیار کامل برای تماس با ذینفعان دارد و هیچ وابستگی بالک کننده ای بین جوخه ها وجود ندارد .دقیقا مانند
یک استارتاپ کوچک .داشتن  03تیم همیشه یک چالش بزرگ است و با وجود انجام کارهای مختلف در این حوزه همچنان بهبودهای زیادی
وجود دارد که می توان انجام داد.
برای همین منظور ،به صورت فصلی بررسی هایی انجام می دهیم و این به ما کمک می کند تا بهبودهایی که می تواند به جوخه های مختلف
کمک نماید را کشف نماییم .عکس زیر نتیجه بررسی یک قبیله پنج جوخه ای است:

دایره ها وضعیت کنونی را نشان می دهند و فلش ها نمایانگر تمایالت است .برای مثال ،می توانیم الگویی را مشاهده کنیم که سه جوخه در
انتشار محصول مشکل دارند و بهبودی هنوز حاصل نشده است – این ناحیه نیازمند توجه اورژانسی می باشد .یا برای مثال جوخه  4وضعیت
خوبی در مورد پشتیبانی مربی چابک ندارد ،ولی این رابطه در حال بهبود است.



مالک محصول  :هر جوخه یک مالک محصول اختصاصی دارد که مسئول اولویت بندی کارهایشان هست .ارزش تجاری و جنبه فنی
کارها را مورد بررسی قرار می دهد.



مربی چابک  :هر جوخه یک مربی چابک دارد که به آنها کمک می کند تا موانع را کشف نمایند و فرآیند اشان را به صورت مداوم
بهبود دهند.



تاثیرگذاری کار :هر یک از اعضای جوخه می توانند بر روی کارهایی که انجام می دهند تاثیر بگذارند .در برنامه ریزی فعال باشند و
تسک هایی که دوست دارند انجام دهند .هر یک از اعضای جوخه می توانند  %53زمان خود را در روزهای هک صرف نمایند.



انتشار آسان  :هر جوخه می تواند چیزهایی که تولید می کند را با کمترین زحمت و همگام سازی منتشر کند.



فرآیندی که سایز تیم می باشد  :جوخه این احساس را دارد که صاحب فرآیند خود می باشد و می توانند به صورت مداوم آن را بهبود
دهد.



ماموریت  :هر جوخه یک ماموریت دارد که همه از آن خبر دارند و به آن اهمیت می دهند و داستان های درون بک الگ مربوط به
ماموریت می باشد.



حمایت سازمانی  :جوخه ها می دانند جایی هست که آن ها را برای حل مشکالت حمایت می کند ،از مشکالت فنی تا مشکالت
شخصی.

قبیله ها
یک قبیله مجموعه ای از جوخه ها است که بر روی یک ناحیه مرتبط کار می کنند – مانند موزیک پلیر ،یا زیرساخت بک اند.

قبیله را می توان همانند یک مرکز رشد برای جوخه (استارتاپ کوچک) تصور کرد .آنها میزان الزم از آزادی و اختیار عمل را دارا می باشند .هر
قبیله یک رهبر دارد که مسئول فراهم کردن محیطی برای رشد جوخه های داخل تیم می باشد .جوخه های داخل قبیله همه به صورت فیزیکی
در یک مکان قرار دارند ،یکی پس از دیگری ،همه در یک فضای بزرگ نزدیک به هم برای باال بردن همکاری بین جوخه های مختلف.
اندازه قبیله ها بر اساس مفهوم  Dunbar Numberتعیین شده است ،که می گوید خیلی از افراد نمی توانند رابطه اجتماعی خود را با تعداد
بیشتر از  533نفر حفظ کنند ،زمانیکه گروه ها بزرگ تر می شوند ،ما هم شروع می کنیم به تدوین قوانین ،بروکراسی و الیه های بیشتر مدیریتی
و دیگر کارهای زائد که ارزش خاصی ندارند.

قبیله ها به طور منظم دور هم جمع می شوند و کارهایی را که انجام داده اند به یکدیگر نشان می دهند ،و اجازه می دهند دیگران از کارهایی
که آنها در حال انجام آن هستند یاد بگیرند که این شامل ،دموهای زنده از نرم افزارهای کارکننده  ،ابزارها و تکنیک های جدید ،یا پروژه هایی
که در روزهای هک انجام داده اند می شود.

وابستگی جوخه ها
با داشتن چندین جوخه همیشه وابستگی ها وجود خواهند داشت .وابستگی ها همیشه بد نیستند ،بعضی اوقات جوخه ها باید با هم کار کنند تا
یک کار فوق العاده پدید بیاید  .هدف ما داشتن جوخه های خودمختار تا آنجایی که امکان دارد است ،بخصوص کاهش وابستگی هایی که باعث
بالک یا کاهش سرعت جوخه های دیگر می شود.
برای حل این مشکل ،به طور مرتب از جوخه های می پرسیم که به چه جوخه هایی وابستگی دارند و کدام بخش از این وابستگی ها باعث بالک
یا کاهش سرعت آنها می شود .اینجا مثالی از این پیگیری وجود دارد:

پس از آن در مورد حل وابستگی های مشکل دار ،بخصوص وابستگی های بین قبیله ای بحث می کنیم .ابن بحث معموال منتج اولویت بندی
دوباره ،سازماندهی دوباره ،تغییرات معماری یا راه حل های فنی می شود.

این بررسی باعث می شود به الگوهایی در مورد چگونگی وابستگی جوخه ها دست پیدا کنیم – برای مثال عامل کندی در بسیاری از موارد تیم
های عملیات است .از یک گراف برای پیگیری افزایش یا کاهش وابستگی های مختلف در طول زمان استفاده می کنیم.
در اسکرام روشی وجود دارد به نام "اسکرام اسکرام ها" .یک جلسه همگام سازی که از هر تیم یک نفر برای بحث در مورد وابستگی ها در آن
شرکت می کند .ما معموال اسکرام اسکرام ها را در اسپاتیفای اجرا نمی کنیم ،بخاطر اینکه بیشتر جوخه ها مستقل هستند و نیازی به چنین
هماهنگی هایی نیست.
در عوض ،اسکرام اسکرام ها را فقط در صورت نیاز برگزار می کنیم .برای مثال چند مدت قبل بدلیل شروع پروژه ای نیاز داشتیم تا چندین جوخه
با هم کار کنند برای همین این جلسات برگزار شد.

برای همین منظور ،تیم ها جلسات روزانه هماهنگی داشتند که جوخه ها در آن وابستگی ها را کشف و رفع می کردند .بعالوه تابلویی نیز وجود
داشت برای ثبت و پیگیری وابستگی های حل نشده.

تیم های عملیات منبع مشترک وابستگی ها در خیلی از شرکت ها می باشند .خیلی از شرکت هایی که ما در آن ها کار کرده ایم دست به دست
هایی بین تیم توسعه و عملیات صورت می گرفت که این همیشه همراه با اصطکاک و تاخیر بود.
در اسپاتیفای تیم عملیات جداگانه ای وجود دارد ،اما شغل آنها انجام انتشار برای جوخه های نیست – وظیفه آنها پشتیبانی از جوخه ها است تا
خودشان بتوانند انتشار محصول را انجام دهند .پشتیبانی به صورت ایجاد زیرساخت ،اسکریپت ها و روال ها .اعضای این تیم همیشه در این فکر
هستند که "جاده تولید را باید هموار کنیم".

این نوع همکاری بسیار موثر است و به جای مستندسازی دقیق فرآیند ترجیح داده می شود تا از ارتباطات چهره-به-چهره استفاده شود.

دسته ها و اصناف
هر چیزی یک روی تاریک دارد و روی تاریک اعطای اختیارات کامل می تواند باعث از دست رفتن کنترل گسترش پذیری شود .آزمایشگر جوخه
الف که در حال سرکله زدن با یک مشکل است ،شاید آزمایشگر جوخه ب همان مشکل را هفته پیش حل کرده باشد .اگر آزمایشگرها بتوانند در
جوخه ها و قبیله دور هم جمع شوند خواهند توانست تا دانش بیشتری به اشتراک گذارند و ابزارهایی بسازند که همه از آنها بهره بگیرند.
اگر هر جوخه خود مختار باشد و هیچ ارتباطی با دیگر جوخه ها نداشته باشد ،پس لزوم داشتن شرکت چیست؟ اسپاتیفای به خوبی به 03
شرکت متفاوت کوچک تکه تکه شده است.
به همین خاطر است که ما دسته ها و اصناف را داریم .این چسبی است که باعث می شود شرکت در کنار هم باشد و این امکان را فراهم می کند
تا در عین کنترل بتوانیم به خود مختاری جوخه ها برسیم.
دسته ،خانواده کوچکی از نفرات است که تخصص های مشابهی دارند و داخل یک قبیله مستقر می باشند.

اعضای هر دسته به طور مداوم مالقات هایی با هم برای صحبت در مورد چالش ها و حوزه های تخصصی خود دارند – برای مثال ،دسته آزمایشگر
ها ،دسته وب دیزانر ها.
سر دسته یک مدیر خط برای افراد دسته می باشد با مسئولیت های سنتی یک مدیر خط مانند پرورش افراد ،تعیین حقوق و مزایا و غیره .با این
حال سردسته بخشی از یک جوخه می باشد و در روال های روزانه فعالیت می کند که این به او کمک می کند تا واقعیت ها را از نزدیک لمس
کند.
شکل های این نوشته باید ایده کلی را به شما داده باشند،اما معموال واقعیت موجود شلوغ تر از آنچیزی که کسی بخواهد از بیرون به آن نگاه
کند .برای مثال ،اعضای دسته ،به صورت متوازن بین جوخه های پخش نشده اند :خیلی از جوخه ها تعداد زیادی توسعه دهنده وب دارند ،بعضی
ها جوخه ها اصال ندارند.

صنف ،گروه بزرگ تری هست که عالیق مشترکی دارند :یک گروه از افراد که که می خواهند دانش ،ابزار ،کد ،یا روش خاصی را به اشتراک
بگذارند .دسته ها همیشه به صورت محلی برای یک قبیله می باشند ،در حالیکه یک صنف معموال در سطح سازمان می باشد .برای مثال ،صنف
طراحان وب ،صنف آزمایشگرها ،مربی های چابک.

یک صنف معموال شامل همه دسته ها می شود که با هم کار می کنند .برای مثال ،صنف آزمایشگر ها شامل تمامی دسته های آزمایش می باشد،
اما کسان دیگری که عالقه دارند می توانند به این صنف بپیوندند.
هر صنف یک هماهنگ کننده صنف دارد ،هر کس که بتواند بهتر اینکار را انجام بدهد .به طور مثال ،اخیرا کنفرانسی برای طراحان وب سازمان
در استکهلم داشتیم ،که طراحان وب دور هم جمع شدند.

یک مثال دیگر صنف مربی های چابک می باشد .مربی ها در سراسر سازمان پخش شده اند ولی به صورت مداوم به اشتراک دانش می پردازند و
همدیگر را مالقات می کنند تا با هم در مورد بهبود در سطوح باالی سازمانی همکاری داشته باشند.

این همان سازمان ماترسی نیست؟
بله ،به یک نوع خاصی که متفاوت تر از آن چیزی هست که بسیاری از ما فکرش را می کردیم .در خیلی از سازمان های ماتریسی ،افراد با تخصص
های مشابه در قالب دپارتمان های کارکردی دور هم جمع شده و درگیر پروژه ها می شوند و در طول کار به یک مدیر کارکردی گزارش می
دهند.
اسپاتیفای بندرت چنین کاری می کند ،وزن ماتریس ما بیشتر بر روی تحویل محصول است .افراد با تخصص های متنوع در جوخه های پایدار
دور هم جمع می شوند و به صورت خود سازمانده برای ساخت محصول عالی با هم کار می کنند .این همان بعد عمودی ماتریس می شود آنجایی
که افراد به صورت فیزیکی دور هم جمع شده اند و به صورت روزانه کار می کنند.
بعد افقی در مورد اشتراک گذاری دانش ،ابزارها و کد است .وظیفه سر دسته پشتیبانی و تسهیل سازی این روند می باشد.
در تفکر ماتریسی ،بعد عمودی را بعنوان "چه" و بعد افقی را بعنوان "چگونه" در نظر بگیرید .در ساختار ماتریسی مطمئن شوید که هر عضو
جوخه هم در مورد اینکه "چه چیزی باید بسازیم" و هم در مورد "چگونه باید این را خوب بسازیم" دانش الزم را داشته باشند.

این باعث ایجاد پیوند مدل "استاد و کارآفرین" (توسط  Maryو  Tom Poppendieckمعرفی شده است) می شود .مالک محصول
"کارآفرین" یا "قهرمان محصول" است  ،که تمرکز او بر روی ارائه یک محصول عالی می باشد ،در حالیکه سردسته "استاد" یا "رهبر شایستگی"
است که تمرکز او بر برتری فنی می باشد.
بین این نقش ها تنش سالمی وجود دارد ،یک کارآفرین سعی دارد سرعت را باال ببرد و از گوشه کنار کار بزند ،در حالیکه استاد سعی دارد سرعت
را کاهش دهد و چیزها را درست بسازد .هر دو جنبه نیاز است ،به همین دلیل است که به آن تنش سالم اطالق می شود.

اما معماری چگونه انجام می شود؟

تکنولوژی اسپاتیفای کامال سرویس-محور می باشد .امروز بیش از  533سیستم جدا داریم که هر کدام جداگانه قابل نگه داری و استقرار می
باشند .این شامل سرویس های  backendمانند مدیریت پلی لیست یا جستجو یا پرداخت و سرویس ها های سمت مشتری مانند پلیر iPad
یا کامپوننت های مخصوص رادیو می شود.

به صورت فنی ،هر کس اجازه دارد تا هر سیستمی را دستکاری کند .از آنجاییکه که جوخه ها در قالب تیم های ویژگی()Feature Team
سازمان یافته اند  ،معموال برای ایجاد ویژگی جدید نیاز دارند تا چندین سیستم را آپدیت کنند.
ریسک این مدل این است که معماری یک سیستم آشفته خواهد شد اگر کسی بر یکپارچگی کل سیستم تمرکز نداشته باشد.
برای حل این مشکل ،ما نقشی داریم با عنوان "مالک سیستم" ( .)System Ownerهمه سیستم ها دارای یک مالک سیستم یا یک جفت
مالک(کار جفتی را ترجیح می دهیم) می باشند .برای سیستم های حیاتی مالک سیستم جفتی از نفرات توسعه و عملیات ( )Dev-Opsمی
باشد – شخصی با دیدگاه های توسعه و شخص دیگر با دیدگاه نفرات عملیات و استقرار سیستم.
مالک سیستم شخصی است که به دیگران در مسائل فنی و معماری سیستم کمک می کند .او نفراتی که بر روی سیستم کار می کنند را هماهنگ
و راهنمایی می کند تا بر اساس فرآیند مناسب کار کنند .تمرکز او بر روی چیز هایی مانند کیفیت ،مستندسازی ،بدهی فنی ،پایدارسازی،
گسترش پذیری و فرآیند انتشار است.
مالک سیستم تنگنا یا معمار برج عاج نمی باشد .او مجبور نیست که به تنهایی همه تصمیمات سیستم را بگیرد یا همه کدها را بنویسد یا انتشارها
را انجام بدهد .او عضو یکی از جوخه ها است و کارهای روزانه خود را انجام می دهد بعالوه کارهای مالک سیستم .البته او روزهای مخصوصی هم
بعنوان "روز مالک محصول" نیز دارد که برای خانه تکانی الزم است .معموال سعی ما این است که مدت کارهای مالک سیستم را به یک دهم نفر
کاهش دهیم ،البته این برای سیستم های مختلف فرق دارد.

در ضمن نقشی بعنوان معمار ارشد نیز داریم که کار او هماهنگی کار در سطوح باال بین سیستم های مختلف است .او توسعه سیستم های جدید
را بازبینی می کند تا مطمئن شود از اشتباهات رایج پرهیز شده باشد و آیا آنها با طرح و چشم انداز معماری کلی هم راستا هستند یا نه؟ فیدبک
او همیشه به صورت پیشنهاد می باشد و بعنوان یک ورودی در نظر گرفته می شوند – تصمیم نهایی در مورد طراحی با جوخه ای خواهد بود که
مسئول ساخت سیستم می باشند.
اسپاتیفای رشد بسیار سریعی داشت -در  0سال از  03نفر نیروی فنی به  113نفر رسید .در این رشد دردهایی را تجربه کردیم .مدل گسترش
 جوخه ها ،دسته ها ،قبیله ها – در طی سال های مختلف بدست آمد که هنوز هم جای کار دارد ولی بر اساس جلسات بازنگری به نظر می آیدهمه چیز خ یلی عالی حرکت می کند .با وجود این گسترش سریع ،رضایت کارمندان در حال افزایش می باشد .در آپریل  1351رضایتمندی
 4.4از  1بود.
اما این جریان همچنان ادامه دارد زیرا راه حل های امروز باعث تولد مشکالت فردا خواهند شد ،پس با ما بمانید |:

برای مطالعات بیشتر در حوزه تفکر چابک و پیاده سازی این تفکر می توانید از منابع زیر استفاده نمایید:
سایت انجمن چابک ایرانhttps://groups.google.com/forum/#!forum/iran-agile-community :
وبالگ دنیای چابک Http://blog.scrum.ir :
سایت موسسه اسکرام ایران Http://www.scrum.ir :
موسسه اسکرام ایران ،یک موسسه آموزشی و مشاوره چابک است که ماموریت آن ترویج ،آموزش و نهادینه سازی تفکر چابک می باشد .ما کمک
می کنیم تیم های بازده باال ساخته شوند تیم هایی که بتوانند محصوالتی بسازند که مشتری آن را دوست دارد .ماشه تغییر ،تفکر چابک است.
این ماشه را فراهم می کنیم تا با کشیدن آن فرآیند بهبود آغاز شود و در ادامه کمک می کنیم این تغییر با موفقیت به سرمنزل برسد.
خدمات موسسه به دو صورت کلی برای سازمان ها قابل ارائه می باشد:


پکیج کامل مربیگری (دوره های آموزشی و برنامه ریزی و اجرای تغییر)
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