جلسه رتروسپکتیو
جلسه رتروسپکتیو 1چیه و چرا مهم هست؟
طبق تعریف و توصییههای اسیکرا ،این جلسیه هم ل ل قا ج جلسیاس اسیکرا ،تایمقاکس داره و قرای یک اسیپریتت یک لاهه بقه صیورس
پیشفرض) لجقایست سه ساعت زلان قراش اختصاص داده قشه.
تیم اسییکرا ،قایت تو این جلسییه قه قررسییج این لوعییور ت رکه کته که اسییپریتت بل قا توجه قه افراد رواق اونها فرایتتها و اقهارهای
لوجود چطوری طج شیته .لواردی که لوج شیته تا تیم پیشیرفت خوقج داشیته قاشیه و یا عواللج که قه هر دایل لانا انرا ،درسیت کار
شته رو شتاسایج کته و قرای رفا لوانا و تقویت عوالل لفیت و تاثیرگذار بل بت) در سرعت پیشرفت تیم قه یک طرح لشخص قرسه.
قاز هم تاکیت لجکتم که ت ا ،این کارها قایت و قایت توسی اعایای تیم اسکرا ،اتفاب قیافته و اسکرا ،لستر فق و فق نقش نا ر داره که
این فرایتتها قه درستج اجرا قشه و قه هیچ عتوان نبایت تو تص یمگیریهای تیم یا ارایه راهکار قه اونها دخاات لستقیم داشته قاشه.

نحوه برگزاری
در اقتتا یک وار،آپ ) (Warmupکه توسی اسیکرا ،لسیتر در اقتتای جلسیه اتفاب لیافته و هتن اون قاز کردن یض اعایای تیم هسیت
قایت از تیم اسیکرا ،خواسیته قشیه که در لورد هر کتو ،از این سیواتس هر پاسیخج که قه نشرشیون لیاد رو روی یک اسیتیکجنوس لرها بهر
پاسیض روی یک اسیتیکنوس جتاگونه) قتویسین و در طو نوشیتن هم قا هم دی ه لشیورس نکتتت .دایل اصیلج این تاکیت هم این هسیت که
افراد حاعیر تو جلسیه ه تی ه رو قایا

) (BIASنکتتت و نشرشیون روی نشر ققیه تاثیر ن ذاره .عی ن ایتکه قایت ه ه اعایای تیم قتون

درنشر گرفتن هیچ لالحشهای هر پاسیخج که قه ههتشیون لجرسیه رو یادداشیت کتتت .لع وت قرای این قخش قین  ۵-۱۰د یقه زلان در
نشر لجگیریم که لتتاس قا تایمقاکس جلسه قایت قاشه و لسووایت رعایت این تایمقاکس هم قه عهته اسکرا ،لستر هست.
 .1چه مواردی در اسپرینت قبل خوب بودند .نظرات بر روی استیکی نوت نوشته و روی وایت برد چسبانده می شود
 .2چه مواردی در اسپرینت قبل خوب نبودند .نظرات بر روی استیکی نوشته و روی وایت برد چسبانده می شود
تو لرحله قعتی و قعت از ایتکه ت ا ،اعاییای تیم قه پاسییض هر سییوا و روی یک اسییتیکجنوس جتاگونه یادداشییت کردنت بکه این ه ه
و یفه اسیکرا ،لسیتر هسیت که حواسیش قاشیه ه ه اعایای تیم در این فرایتت لشیارکت داشته قاشتت) اسکرا ،لستر از هر کتو ،از اعاای
تیم لجخواد که قهپای تخته وایتقرد قیاد و پاسیضهایج رو که قه سیواتس داده شیته رو قا صیتای قلتت قخونه و اسیتیک نوس لرقو رو روی
قرد نص کته.
در لتس زلانج که اعایای تیم قه پای قرد لیان و پاسیضهای خودشیون رو لجخونتت ه ونرا لوارد لشیاقه رو دسیته قتتی لجکتتت و در
پایان این لرحله احت ات قه چتت تا لوعور لشاقهج که قه ههن ه ه اعاای تیم رسیته و نوشته شته لجرسیم.
در مرحله دوم یاداشت ها بر اساس موارد زیر دسته بندی و روی برد قرار میگیرد:
•

دسته بندی موارد بر اساس خوب یا بد

•

دسته بندی بر اساس  :در اختیار ما هست یا نه
1: Retrospective
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در این مرحله سعی می کنیم بر روی ناحیه درست تمرکز کنیم ،و کل موارد را به چهار ناحیه تقسیم می کنیم:
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در لرحله سو ،قرای لواردی که قایت درست کتیم رای گیری لجکتیم و دو سه یا چهار و قیشترین رای رو از نشر اعاای تیم گرفته قه
عتوان لوعیوعاس اصیلج قخش قعتی جلسیه رترو انتخای لجشیه و اسیکرا ،لسیتر قعت از خونتن این لوارد از اعایای تیم لجخواد که قرای
هر کتو ،از این لوارد لطرح شیته بل ل لرحله او ) راهکار پیشیتهادیش رو روی یک اسیتیکجنوس جتاگونه قتویسیه و قعت از ت و ،شیتن
زلان تایمقاکس این قخش ل ل قخش دو ،هر کس لیاد و راهکار پیشیتهادی خودش رو قا صیتای قلتت و پای قرد قرای قا ج اعایای تیم
لجخونه .و ل ل لراحل بل اونها رو دسیتهقتتی لجکتیم و تالش لجکتیم تا اعایای تیم قه یک یا چتت راهحل لتاسی قرای رفا لوانا
و تقویت نقا ل بت تیم قرسه.
در اداله این لرحله و قعت از رایگیری و ت اون هست که قرای هر راهکار پیشتهادی قه دنبا یک اکشنپلن یا ا تا ،اجرایج ق ردیم و از
تیم قخواهیم که هر کس یک لوعییور و یکج از راهحلهای انتخای شییته رو  Ownکته و تالش کته تا در اسییپریتت قعتی این لوارد
انتخای شیته رو قه ه ه اعایای تیم یادآوری کته .در وا ا قایت اعایای تیم قه ه تی ه ک ک کتتت تا در اسیپریتت قعتی این اکشینپلنها
اتفاب قیافته .پس لع وت جلساس رتروسپکتیو در اقتتای شرور و قعت از وار،آپ قایت قه قررسج اکشنپلنهای رتروی بل رسیتگج قشه.
قرای لواردی هم که در اختیار تیم نیست توس اسکرا ،لستر قه اطالر افراد لرقوطه لج رسه.
تو آخرین لرحله قایت اسیکرا ،لسیتر از تیم قخواد که قا روشهای لختلفج که قرای تیم جذاقیت داشیته قاشیه قه رتروی قرگهار شیته رای
قتن و ارزیاقج کته که این جلسه رترو چقتر تونسته قرای اعاای تیم جذای قاشه یا قه اونها ک ک کته.
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یادلون نره که یه جلسییه رتروی خوی لجتونه ک ک خیلج قهرگج قکته که تیم اسییکرا ،قتونه راه خودش رو پیتا کته و تو لسیییر قهبود
لسیت ر قا سیرعت قیشیتری حرکت کته .و یفه قرگهار کردن ت ا ،اجهای تاثیرگذار در اسیکرا ،از ج له جلسیه رتروسیپکتیو قه عهته اسیکرا،
لستر تیم هست و نبایت تحت هیچ شرایطج این جلسه رو قه تعویق قتتازه یا قاعث قشه که اون جلسه قرگهار نشه.

لتاقا:
https://www.slideshare.net/chris_smith1976/the-art-of-the-retrospective
https://virgool.io/@mohsenahmadi/%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%BE%DA%A9
%D8%AA%DB%8C%D9%88-retrospective-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85-ct5xu5hboeao
https://blog.scrum.ir/2018/07/better-retro-meetings/
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