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 چكيده

 ،نوآورانهه  یبا ارائهه راهكارهها   در تالش اند کامل منابع فقدانو با  يرقطعیغ یطکه در شرا هستند هایسازمان ینوپا یوکارهاکسب

، فقهدان  هها آنروز افهزودن  افزایش وکارها و با وجود شرایط خاص در محيط این کسب را تصاحب کنند.در حال رشد ی جدید بازارها

بنيهان  نظریهه داده  شهيوه  ریکارگيبهوکارهای نوپا مشهود است. این مطالعه با کسب افزارفرآیند توسعه نرممطالعات علمی در زمينه 

نتهای  نشهان     کنهد. خود بررسی مهی  اهدافافزار برای رسيدن به نرم توسعه وکارهای نوپا را در متناسب کردن فرآیندرویكرد کسب

ه توسعفرآیند  سازیمستندتحليل، طراحی، آزمون و  ازجملهافزار با حداقل کردن فازهای مختلف مهندسی نرموکارها دهد که کسبمی

 .کنندمیار را متناسب نيازهای خود افزنرم

 کلمات کليدی

 بنياننظریه داده افزار،حداقل کردن مهندسی نرم ،وکارهای نوپاوکارهای نوپا، مهندسی در کسب، کسبافزارفرآیند توسعه نرم
 

 

 

 مقدمه -1
اسرت و امرروزه رشرد سرری       تغییرر  حال وکارهای نوپا همواره درکسب محیط

وکارهرای نوپرا   کسرب  ث شدیدتر شدن این تغییرات نیز شده است.فناوری باع
 دهدنشان می آمار .سرعت با این تغییرات سازگار شوندبه خود بقای باید جهت

افزایش . با توجه به [1]د خورنمی شكست  وکار نوپاکسبدرصد  ۹۰ هر از که
رخ برایی  نر  همچنرین  در اقتصاد؛ و هاآن تأثیروکارها و روزافزون ایجاد کسب

 .[2] وکارها دوچندان شده اسرت اهمیت توجه به این نوع کسب هاآنشكست 
دهد که تعداد مطالعاتی که اختصاصاً مرتبط برا  با این وجود تحقیقات نشان می

 .[3] ا باشد از غنای کمی برخوردار اسرت وکارهای نوپافزار در کسبتوسعه نرم
هرا علیره   وپرا در ایرران، تحرری    وکارهرای ن امروزه به علت افزایش تعداد کسب

وکارهرا را  بهبود ایرن کسرب   ... کمک بهو  [4]ایران، وضعیت اقتصادی کشور 
به همین جهت این پژوهش برا هردف در     .تواند از اهمیت برخوردار باشدمی

در مراحررل آغررازین فعالیررت   افررزارفرآینررد توسررعه نرررم جایگرراه و وضررعیت 
 فت.وکارهای نوپای ایران انجام پذیرکسب

 نه پژوهشیيپيش -2

اولرین برار توسرط     افرزار فرآینرد توسرعه نررم   وکار نوپرا در ادبیرات   کلمه کسب
Carmel [5]  سال از اولین  2۴باوجود گذشت بكار گرفته شد.  1۹۹۴در سال

تعرداد کر     ،وکارهرای نوپرا  در کسرب  افرزار فرآیند توسعه نررم مطالعه پیرامون 
 مطالعات در این زمینه مشهود است.
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 یجنترا و همكراران   Baskerville [6]ای توسرط  طی مطالعه  2۰۰3ل در سا
 ینترنتری ادر عصرر   افرزار توسعه نررم  هایییژگیدر  و یرامونپ هاآنپژوهش 

 عردم تجربره توسرعه    ورود به بازار و یلتعج هاآنمطالعه در  .منتشر شده است
و در  وکرار برر کسرب   تأثیرگرذار عوامرل   عنوانبه یطیشرا ینتحت چن افزارنرم

شود در این پژوهش بیان می .شودیم یافزار معرفتوسعه نرم یندهایفرانتیجه 
بسرته بره    تروجهی قابلبه طور وکارها شده در این کسب بكار گرفتهکه فرآیند 

بسرتگی دارد و تری  بره صرورت روزانره      پرروهه و نروع محصرول     ی تر  یبترک
سرعت برای ورود بره   کند. به علت نیاز شدید بهخود را متناسب می متدولوهی

 باشد. مؤثرکنند تا از فرآیند استفاده می قدریبه هاآنبازار، 
و همكاران به چگونگی فرآیند توسعه  Coleman [7]پژوهش  2۰۰۸در سال 

انردازی  افرزاری راه وکارهرای نوپرای نررم   افزاری کره در ابتردا درون کسرب   نرم
 1۸و مصاحبه برا   بنیاندادهنظریه  شیوه این پژوهش با پرداخته است. ،شودمی

اند، انجام گردیده بوده وکار نوپاکسب هاآنمورد از  ششکه  افزاریشرکت نرم
وکارهرا  شرده در کسرب   بكار گفتهدهد که فرآیند نتایج مطالعه نشان می است.

برا ایرن حرال     .پرذیرد مری  ترأثیر از تجربره قبلری مردیر توسرعه      بیش از همره 
هرایی را  پردازند، شیوهمی افزارآیند توسعه نرمفرسازی وکارها به شخصیکسب
با ایرن کرار فرآینرد را متناسرب نیراز       هاآنکنند. می کسراضافه و یا  فرآیندبه 

 کنند.وکار خود میمحیط کسب
باهدف شناسایی و همكاران پژوهشی  Sulayman  [8]توسط 2۰12در سال 
وکارهای کوچک و در کسب 1افزاردر موفقیت بهبود فرآیند نرم تأثیرگذارعوامل 

بنیران و  دادهاین پژوهش کره برا شریوه نظریره     شده است. متوسط وبی منتشر 
 نشان داد، متناسب کرردن  استشرکت پاکستانی انجام پذیرفته  11مصاحبه با 

 شوندهمصاحبهاز  یاریتوسط بسشرکت پروهه و  یازبر اساس اندازه و ن یندهافرا
فرآیند توسرعه   متناسب کردن گردد کهیان میعالوه بر این ب شده است. تأکید
کند و در نتیجه منجرر بره موفقیرت    بهتر فرآیند کمک می شبه پذیر افزارنرم

  .گرددافزار میبهبود فرآیند نرم
در  چگرونگی  و همكراران پیرامرون    Giardino [9]مطالعه  2۰1۶در سال 

ی مرحله آغازین وکارهای نوپادر کسبفعاین افزار توسط مهندسی توسعه نرم
توسرعه   اصرلی  یرت اولوگرردد کره   . در این مطالعه بیان میگردیده استمنتشر 

بره برازار   ورود ، کوتراه کرردن زمران    وکارهای نوپاکسب کار یافزار در ابتدانرم
یرک   هرا آن. بره همرین جهرت    محصرولببازار اسرت   تناسرب کردن  یداپ یبرا

گرردد کره   می تأکیداین نكته گیرند. همچنین به وزن را بكار میمتدولوهی ک 
 یفقدان روابرط علرت و معلرول   و  افزارفرآیند توسعه نرمبر بودن به علت هزینه

بهترین  کارگیریبه وکارهاکسب یناعدم قطعیت در محیط  دلیلبه  در قابل
 .ممكن است نتیجه عكس داشته باشد افزارفرآیند توسعه نرمهای روش
در  افرزار فرآینرد توسرعه نررم   بیران شرد،    شرده که در تحقیقرات ککر  طورهمان
 [4]شود. تحقیقات اخیرر   بكار گرفتهبایستی  هاآنوکارها متناسب با نیاز کسب

وکارهای نوپای فناورانه ایران برا چرالش شركاف    کسب %۸۶دهد که نشان می
بین تی  فنی و تی  بازاریابی مواجه هستند به عبارت دیگر تی  فنی محصرولی  

رو حمایرت از  ایرن وکرار نیسرت. از  د که نیراز مشرتریان کسرب   دهرا توسعه می
وکار تأثیرگذار باشرد و موجرب   تواند بر تعداد زیادی کسبافزار میمهندسی نرم

ایررن نرروع  روزافررزونشررگرف در اقتصرراد ایررران برره علررت افررزایش   تررأثیری
 وکارها گردد.کسب

 شناسی پژوهشروش -3
 به دسرت است که  یمناسبش پژوه یوهانتخاب ش تحقیقهر  یهاچالش اولین

فرآینرد  با توجه به فقدان نظریره در ادبیرات    معتبر را ممكن سازد. یجآوردن نتا
و همچنین توجه به ایرن نكتره کره     [3]وکارهای نوپا در کسب افزارتوسعه نرم
افزار تا حد زیرادی متمرکرز برر ترالش انسرانی اسرت و موضروعی        توسعه نرم
 شریوه  عنروان بره بنیران  ؛ نظریه داده[10] آیدحساب میفرهنگی به-اجتماعی
این تحقیرق انتخراب گردیرد. ایرن شریوه در مطالعرات قبلری نیرز در          پژوهش
 دارایو  [7 ,9]اسرت   هاسرتفاده شرد   افرزار فرآیند توسرعه نررم  سازی در نظریه

 .[11]است  کارگیریبهجهت های خوبی دستورالعمل
شرده اسرت   اسرتخرا   ییهااز دادهاست که مستقیماً  یاهینظر ،بنیانداده هینظر

 .[11] انرد شرده گردآمرده و تحلیرل   منرد نظرام صورت پژوهش به خاللکه در 
از  ینران اطم یمرحلره بررا   یشرامل تعرداد   [11]یان بنداده یهنظردستورالعمل 

 هرراییشررامل اسررتراتژ مراحررل ، ایررناسررت یررهمناسررب نظر و خلررق توسررعه
قررار   یفیتوصر  یهرا دسرته ا در در ابترد  یجادشرده ا ی است. مفاه یسازمفهوم

 یلری، از مراحل تحل یسر یک یقاز طر هاآن ینروابط ب یسپس برا گیرند،یم
مرتبره   یهادر دسته یجتدربه هاگیرند سپس دستهیقرار م یابی مجددمورد ارز
  .دهدینوظهور را شكل م یهنظر یک یتدرنها گردند کهمجتم  می یبایتر

تواند شود و در هر تكرار میصورت تكاملی انجام میبنیان بهفرآیند نظریه داده
ها در یک پایگاه آوری داده، دادهقرار دهد. در فرآیند جم  تأثیرطراحی را تحت 

برروز  در حرال ظهرور   شوند. در هر تكرار نظریره  می تحلیلداده واحد کخیره و 
ام شود. در صورت رسیدن به اشباع نظری فرآیند اعتبارسرنجی انجر  رسانی می

 شود.انجام می دیگری گیرد و در غیر این صورت تكرارمی

محروری و   یکدگرذار ، براز  یکدگذارسازی در هر تكرار در سه سطح عملیات مفهوم
 هرا مصراحبه  یهرا رونوشرت شود. در کدگذاری محروری  انتخابی انجام می یکدگذار

ر کدگذاری د .شودیداده م یصتخص ییهاها مفهومو به آن گرددیم یلتحلبررسی و 

در  یرت درنهاو  شرود. متصرل مری   مررتبط خرود  مفاهی  به زیر مفراهی   محوری 

حرول محرور مفهروم هسرته کره       سازی مفاهی و یكپارچهیش پایکدگذاری انتخابی 
 شود.انجام می معموی پرتكرارترین مفهوم یافت شده است،

 [9]مصاحبه برا کمرک پیشرینه علمری تحقیرق       سؤایتابتدا  در این پژوهش
تنظری   وکارهرای نوپرا   در کسرب  افرزار فرآیند توسعه نرمجهت در  چگونگی 

وکارهای وکارهای فهرستی از کسببرای انجام مصاحبه با کسب گردید. سپس
کاندیررد توسررط محققررین ایجرراد شررد. ایررن فهرسررت برره کمررک پایگرراه داده  

و یررا ارتبرراص شخصرری محققررین بررا اع ررای  2وکارهررای نوپررای ایرررانکسررب
وکارهرا  شكل گرفت. سپس جهت انجام مصراحبه برا ایرن کسرب     وکارهاکسب

 صرورت بهها وکار مصاحبهمصاحبه توسط کسب شمكاتبه شد. در صورت پذیر
مصاحبه اشباع نظرری   ۸بعد از   درنهایتشد. ح وری و یا از راه دور انجام می

مصراحبه دیگرر    چهرار نظرری،   اشباعکه جهت اطمینان از صحت  شدمشاهده 
منجر به تائید اشرباع نظرری گردیرد.     چهار مصاحبه اخیر. انجام فتپذیرانجام 

بر طبق جردول   .مشخص شده است 1ها در جدول مصاحبه اطالعات فهرست
هرا ترازه   عمرده شررکت  و  نفر سه تی  دهندگانتوسعهتعداد  یانگینصورت مبه
 شدهانتخابها تا حد امكان سعی گردید که افراد مصاحبه یبراهستند.  یستأس
ی برر  ترگستردهین و همچنین مدیران ارشد باشند تا دارای دیدگاه مؤسسجزو 

  .وکار باشندروی کسب
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 شدهانجامهای ( : فهرست مصاحبه1) جدول

 ردیف
وکار عمر کسب

 )ماه(

تعداد 

 اعضا

تعداد 

 دهندگانتوسعه
 شوندهمصاحبه

 مدیرعامل 5 1۰ 2۶ 1

 مدیر فناوری 2 5 1۴ 2

 اوریمدیر فن 7 2۶ 37 3

 مدیرعامل 3 3 2۶ ۴

 مدیرعامل 3 3 12 5

 مدیر فناوری 3 ۶ ۸ ۶

 مدیرعامل 3 ۹ 2۶ 7

 مدیرعامل 2 ۴ 32 ۸

 مدیر فناوری 2 ۴ ۸ ۹

 مدیر فناوری 3 5 1۴ 1۰

 دهندهتوسعه 7 12 2۴ 11

 مدیر فناوری 3 ۸ 2۰ 12

 نتای  و تحليل -4
 یچارچوب نظرصورت به شد،ل صنتایج پژوهش که بعد از فرآیند کدگذاری حا

مجمروع ای از مفراهی  اسرت کره برا       یچارچوب نظر. شده استنمایش داده 
شرود و  کننده ارتباص در قالب یک چرارچوب بره هر  متصرل مری     جمالت بیان

شرده در ایرن بخرش در    . چارچوب نظرری ارائره  [11]دهند نظریه را شكل می
 در افرزار سعه نرمفرآیند توتالش برای ثبت و مدل کردن پدیده متناسب کردن 

شرده از ایرن   وکارهرای نوپرا اسرت. مردل حاصرل     مراحل آغازین فعالیت کسب
 تیررواقعپررژوهش یررک مرردل تجربرری اسررت کرره در حقیقررت نمررایش یررک   

 سرازی مفهروم  فرآینرد پرس از  و مفاهی  مررتبط،    یمفاه وسیلهبه شدهمشاهده
 .[3] است

برودن تری ،   وکارهرای نوپرا برا علرت کوچرک      کسرب  های پژوهشطبق یافته
ساختار و  به بازار، مجبور به نادیده گرفتن محدودیت مناب  و نیاز به ورود سری 

 هستند. افزارنرم فرآیندحداقل کردن دیگر عبارتفرآیند، و به
بره   ،افرزار مختلر  توسرعه نررم    یهرا گرفتن جنبه یدهنوپا با ناد یوکارهاکسب

افرزار و  کار توسعه نررم  ینو با ا پردازندیافزار محداقل کردن فرآیند توسعه نرم
توسعه و  ی موجب تسر یهکار در مراحل اول ین. اکنندیم ی ورود به بازار را تسر

را  یمروانع  تواندیم یاما در زمان رشد آت شودیمحصول به بازار م تری ارائه سر
بره  در پرژوهش   ایجادشرده هرای  در کیل فهرست دسرته  .کند یجادرشد ا یبرا

 نمایش داده شده است.صورت آبشاری 

 مديريت پروژه بالغ فقدان 

 وظیفه محور به صورت تخصیص کار مکانیزم -

 بندی دقیقعدم زمان -

 پروژه يتمديرفردی خاص برای فاقد  -

بر  3کاریبندی فهرست ها از طريق اولويتمديريت نیازمندی -

 بر مشتريان هاآن تأثیراساس 

 کاریت فهرس با هاآنادغام  توسط 4هامديريت اِشکال -

 محصول تحلیل دقیق فقدان 

 هاتعیین غیررسمی نیازمندی -

 های موجودالگوبرداری از نمونه 

 گذارانبنیان تجربه قبلی برهیتک 

 کم و سريع یسنجمطالعه امکان -

 مشابه یهانهیگذاران درزمبنیان نیشیتجربه پ 

 های موجودنمونه بررسی 

 محصولکامل  عدم طراحی 

 قیردقیغمودارهای ی سطح باال و نها5کرنمایپ -

 بجای طراحی معماری افزاریهای نرمچارچوب -

 محصولطراحی در سطح ارتباط موجوديت و اجزای  -

 آزمون رسمی و خودکار فاقد 

 آزمون ابتدايی توسط تیم -

افزار و اجازه داده به کاربران برای گزارش انتشار نرم -

 مشکالت

 رندگانيمتمرکز متشکل از پذ یهاآزمون توسط گروه -

 نيآغاز

 های کدبستهاستفاده از ابزار آزمون همراه با  -

 های ساده برای توابع مهمسازی آزمونپیاده -

 یدانش و مستندساز تيريفقدان مد 

 های زبانیانتقال دانش از طريق مکالمه -

 در کدگذاری  6حیتوض -

 7صورت خود مستندسازکد به سازیپیاده -

 8ERDو  Case-Useسازی ساده در سطح مدل -

 فقهدان وکارهای نوپا به علت محدودیت زمان عمومراً  توسعه کسب در فرآیند

طالعهه  مبرا   هرا آنمحسوس است. گام تحلیرل در   محصولتحليل دقيق 

 هانيازمندی غيررسمیتعيين و همچنرین   کم و سریع سنجیامكان
 .شودمیجایگزین 

سنجی محصویت نوآورانه خود ابتردا از  وکارهای نوپا برای مطالعه امكانکسب

 گههرارانبنيههانپيشههين  تجربهههو مشههابه  هههاینمونههه بررسههی

برا   سرنجی بیشرتر  کند. سپس برای امكران استفاده می مشابه هایدرزمينه

اولرین نسرخه از محصرول     سازیپیادهو حدسی سعی در  غیررسمیمشخصات 
 .کنندمی

هرا، برا   نیازمنردی مشخصرات  وکارهای نوپا بجای ایجراد مسرتند سرنتی     کسب

، ۹وسیله ابزارهای آنالین مبتنی بر تیكتبه هانيازمندی یغيررسمتعيين 
کننرد.  سرازی کننرد را مردیریت مری    خواهند پیادههایی که میفهرست ویژگی

است. عالوه بر این ها از دقت و توصی  کمی برخورداررو فهرست ویژگیازاین
رد و های وایرت بر  استفاده از ابزارهای ساده مانند تخته شوندگانمصاحبهبرخی 
برا   هرا آنهرا بیران کردنرد.    بندی ویژگری ها را جهت ثبت و اولویتنوتاستیک

 جربههه قبلههیت بههرتكيههه وهههای موجههود الگههوبرداری از نمونههه

بنردی  اولویرت تشرخیص و  محصول اولیه خرود را   هانیازمندی گرارانبنيان

 کنند.می
 شود، فقدانیافزار ماز دیگر عوامل مهمی که منجر به حداقل کردن فرآیند نرم

سطح بها  و   پيكرنماهایمحصول است که این گام توسط  طراحی کامل

بجهای   افهزاری نهرم  هها چارچوب، اسرتفاده از  نمودارهای غيردقيق

و  هها در سطح ارتباط موجودیتطراحی جزئی و  طراحی معماری
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جرایگزین   ERDو  Use-Caseبره کمرک نمودارهرای     محصهول اجزای 
بیرران کردنررد کرره اسررتفاده از  شرروندگاناحبهمصررشررود. عررالوه بررر ایررن مرری

ی تا حد قابل قبولی باعث نگهداشرت پرذیر شردن کرد     افزارنرمهای چارچوب
شده گسترش آتی تی  را های شناختهشود. عالوه بر این استفاده از چارچوبمی

ها دهد. انتخاب چارچوبتسهیل کرده و نیاز به نگارش مستندات را کاهش می
روی  هرا آن تسرلط دهنردگان و میرزان   تجارب قبلری توسرعه   بر اساس معمویً

 شود.چارچوب انجام می
وکارهای نوپرا بره علرت اهمیرت ورود سرری  بره برازار و همچنرین         در کسب 
بررودن پذیرنرردگان آغررازین، مسررائل کیفرری از اهمیررت کمتررری  ریپررذسررکیر

زار افر در فرآیند نرم و خودکار رسمی آزمون فقدانرو است. ازاینبرخوردار

انجرام   ابتدایی توسط اعضهای تهيم   آزمونوکارها مشهود اسرت.  کسب
گرردد.  شود و از این طریق بیشتر مشكالت و خطاهای برزر  کشر  مری   می

به کاربران بهرای گهزارش   ن و اجازه داد افزارنرمانتشار سپس برا  

شرود. از دیگرر مرواردی    شناسرایی مری   ترر یجزئو های ثانویه خطا مشكالت

ههای متمرکهز   گروه توسط آزمون شوندگانمصاحبهتوسط استفاده شده 

است که بره شناسرایی ایررادات محصرول      متشكل از پریرندگان آغازین

همهراه بها    آزمهون ابزارههای  کند. عالوه برر ایرن اسرتفاده از    کمک می

 ی ساده برای توابع مهمهاآزمون سازیپيادهتنها و  های کدبسته
وکارهای بررای آزمرایش   گرفته توسط کسبافزار از دیگر تمهیدات صورت نرم

 محصول است.

با نادیده گرفتن توصری    محصولتحليل دقيق  فقدانافزار در فرآیند نرم

به دلیل عردم طراحری    محصول طراحی کامل فقدانها و دقیق نیازمندی

بههه  ازيه نشردن بردهی فنری و درنتیجره افرزایش       انباشرته مناسرب، موجرب   

 گردد.در زمان رشد می محصول یسیو بازنو یبازمهندس

که با نادیده گررفتن سراختار و فرآینرد ایجراد      فقدان مدیریت پروژه بالغ

باعرث   هرا اثرر گذاشرته و   وکارکسرب  رسمیجریان کاری غيرشود، بر می
 وکرار کسرب  تغییررات محریط  وکارهرا نسربت بره    پذیری کسبافزایش واکنش

يط عهدم قطعيهت در محه   وکارهرای نوپرا بره دلیرل     شرود. در کسرب  می

رو رسرد، ازایرن  رسمی بیهوده به نظر می بندیزمانریزی و برنامه وکارکسب

مكهانيزم   معمرویً بررای کارهرا هسرتند و     دقيهق  بندیزمان فاقد هاآن

است. فرآیندهای مردیریت سراده    ظيفه محوربه صورت وتخصيص کار 
شود. جهرت  بوده و با تخصیص فرد به یک وظیفه در فهرست کاری انجام می

پوشانی کمی گردد تا ه کردن نیاز به مدیریت و نظارت بر توسعه سعی میک  

 توسهط ادغهام بها    هها اِشكالمدیریت بین وظائ  وجود داشته باشرد.  

از طریهق   هها مهدیریت نيازمنهدی  شرود و  انجام مری  کاری فهرست

 صرورت و بر اسها  نيهاز مشهتریان     کاری فهرست بندیاولویت
صرورت غیررسرمی بروده و    مدیریت پروهه بره  وکارهای نوپاگیرد. در کسبمی

پهروژه   یتمهدیر  عنوانفردی خاص به فاقدتوسعه محصول  معمویً
بندی کنند. جهت جم صورت خود سازمانده عمل میرو افراد تی  بهاست. ازاین

یكری از اع رای تری  کره دارای تجربره بیشرتر و یرا         معمویًاهداف افراد تی  
 کند. رهبری تی  عمل می عنوانبهوکار است، گذار کسببنیان

یكی دیگر از مواردی که برر حرداقل کرردن فرآینرد توسرعه تأثیرگرذار اسرت،        

وکرار نوپرا بیشرتر    است. در کسرب فقدان مدیرت دانش و مستندسازی 

شود. به دلیرل عردم   انجام می ی زبانیهاانتقال دانش از طریق مكالمه

 گسترش در دشواریموجب تواند مكتوب شدن دانش پروهه، این مورد می

 جرای تولیرد  را بره  گهراری در کهد  توضهيح   شوندگانمصاحبه گردد. تيم

عنرروان روشرری مفیررد برررای انتقررال اطالعررات بررین   برره مسررتندات رسررمی

خهود   صورتبهکد سازی پيادهدهندگان بیان کردند. عالوه بر این توسعه

افرزار  ر نررم ، توابر  و سراختا  رهرا یمتغ یگرذار نرام که در آن برای  مستندساز
سازی محصول برای شود، امكان در  نحوه پیادهمی قرارداداستانداردی خاص 

دهنرد.  دهندگان تسهیل شده و نیاز بره توسرعه مسرتندات کراهش مری     توسعه

و  Use-Caseدر سطح  ابتدایی سازیمدلشوندگان مصاحبههمچنین 
ERD  تره ایرن   ایجادشرده بیران کردنرد، کره الب     موثر معدود مستنداتجزء را

عنروان راهنمرایی ابتردایی بررای     و تنهرا بره   گرردد ینمبروز  معمویًمستندات 
 شود.سازی نمونه اولیه استفاده میپیاده

 يریگيجهو نت يامدهاپ -5
در  افرزار فرآینرد توسرعه نررم   این پژوهش با هدف افزایش بدنه دانش در حوزه 

ا در متناسرب  وکارهای نوپوکارهای نوپای وبی و در  راهبردهای کسبکسب
در انجررام پررذیرفت. نتررایج نشرران داد کرره   افررزارفرآینررد توسررعه نرررمکررردن 
را در  یتری فرآینرد کره مز   یرا نوپا هرگونه مستندات، مصنوعات  یوکارهاکسب
عنروان اترالف منراب  شرناخته     نكنرد بره   یجراد افزار انرم یدتول یمدت براکوتاه

وکارهرا  . کسرب گرردد یمر  یفن یبده یجادموضوع منجر به ا ین. البته اشودیم
اسرتفاده   یرن آنال یفهرسرت کرار   یاز ابزارهرا  معمرویً فرآینرد   یریتمد یبرا
و  ی افرراد تر   یران به کمک گفتگو م معمویً هایازمندی. مستند کردن نکنندیم

انجرام   یرن آنال یكرت برر ت  یمبتن یکار یهاگفتگوها در فهرست خالصه ثبت
 یهرا حرل برا مطالعره راه   معمرویً  ،ه م هایژگیو یبرا وتحلیلیه. تجزشودیم

 یرک  یریکرارگ محصول با به ریمعما ی. طراحشودیمشابه انجام م یافزارنرم
. شررودیمرر یررهاول ینمودارهررا یشررده و طراحررشررناخته یافررزارچررارچوب نرررم

 ،وکرار شركل نگرفتره اسرت    کسرب  یکار هنوز نام تجار یدر ابتدا کهییازآنجا
 یشآزمرا  رویرن و ازا یسرت ن هرا آن هرای ینگرانر افزار جزء نرم یناناطم یتقابل
مشكالت  ییو شناسا ی،صورت داخلبه یمشكالت اصل شناسایی یافزار برانرم
نشران داد کره در    نتایج. شودیسپرده م ینآغاز یرندگانبه پذ تریو جزئ یهثانو
 یو تنهرا در برخر   شرود یانجام م یصورت دستموارد استقرار محصول به یشترب

برا   ینبنرابرا  ،شرود یخودکار استقرار کد اسرتفاده مر   یهااده از روشموارد استف
و فرآینردها،   یسراختارده  ی،مررتبط برا مستندسراز    هاییتگرفتن فعال یدهناد

ترر و  اما برا برزر    ،دهندتوسعه خود را افزایش مینوپا سرعت  یوکارهاکسب
د، نشرو  یهموقر  تسرو  بره  یفن یبده ینا کهیشدن محصول درصورت تریچیدهپ

 .گرددیتوسعه و مان  رشد م ربارس یجادموجب ا

 برای تحقيقات آتی هاپيشنهاد -6
فرآینرد توسرعه   در حروزه   قیر تحق اتیر ادب قبالً اشاره شرد که  گونههمان

 جهرت  نی. به همر وکارهای نوپا از غنای کمی برخوردار استدر کسب افزارنرم
ایرن پرژوهش    رد نظریره  ایر  تیحمابررسی،  یمحققان برا گرید یبرا یفرصت

 وجود دارد.  
گیری ایده ترا رونمرایی   وکارهای نوپا از زمان شكلدر این پژوهش کسب

های آینده بررسی اینكره  . در پژوهشاندگردیدهاز اولین نسخه عمومی بررسی 
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دهد و بجای آن به چه فرآینردی نیراز   چه زمانی این مدل کارایی خود را از می
 است، شایسته بررسی است. 

تواند برای دیگر کشورها و یرا در سرطح جهران    این تحقیق میهمچنین 
هرای آن در کشرورهای دیگرر نیرز قابرل      دهد که آیا یافتهنشان تكرار گردد و 

 تكرار است و یا محدود به ایران است.
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 هاپانویس
                                                        

1 Software Process Improvement 

                                                                                         
2 http://www.ictstartups.ir/ 
3 To-Do list 
4 Bugs 

نهایی است که محصول را در یک محیط طرح  یینماپیكرنما تصویری از  5
محصول شده و باعث  شتریب ییرایو گ تیامر باعث جذاب نیا کشد.واقعی به تصویر می

 شده داشته باشد.از محصول ارائه یبهتر ریتصو داریخر ایکاربر و  شودیم
6 Comment 
7 Self-documenting code 
8 Entity Relationship Diagram 

کردن و  یزهمكان یکارآمد برا ی( ابزارTicket) یكتبر ت یمبتن یهاسامانه 9
ها هر موضوع سامانه ینها است. در ابه درخواست ینآنال یدگینمودن رس یدهسازمان
 یكت. هر تیابدیم یزموارد تم یرکه با شماره از سا گرددیم ی تعر یكتت یکدر قالب 

 .گیردیگفتگو قرار م یکدر  حاًاصطال یاو پاسخ است و شامل چند پرسش 
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