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  چكيده 
 كه آنجا از .است داده تغيير را انانس زندگي كه كردند خلق را زيادي محصوالت افزار نرم اندازي راه هاي شركت گذشته سال 20 طول در

 عالقه اگرچه.است ثبات بي بسيار و دشوار الزامات آوري جمع ، هستند جديد كيفيت با خدمات يا محصوالت ايجاد حال در ها شركت اين

 كمياب هم هنوز افزار نرم اندازي راه در الزامات مهندسي به مربوط مطالعات ، است يافته افزايش زمينه اين در افزار نرم توسعه به علمي

 اين در كه الزامات مهندسي عملكرد چگونگي به پاسخ توسط مطالعه اين :هدف .است شده متمركز انتخابي فعاليتهاي به بيشتر و است

 نرم اندازي راه اندركاران دست با مصاحبه 17 بر مبتني تئوري مطالعه يك ما :روش.ميكند برطرف را فشكا اين شود، مي انجام زمينه

 كنند نمي پيروي متداول روشهاي مجموعه يك از افزار نرم اندازي راه  كه دهيم نشان تا ساختيم را مدلي ما :ها يافته .ايم داده انجام افزار

 از اي مجموعه با مطابق مختلف هاي شيوه از تركيبي و يافته تغيير شركت توسعه طول در ، ارشيسف فرايند يك ايجاد ، عوض در بلكه ،

 يافته :گيري نتيجه.(اندازي راه اكوسيستم و كار و كسب مدل ، بازار ، دهندگان توسعه ، افزار نرم توسعه مدير ، بنيانگذاران ) گذاران تاثير

 به مراحل از بعضي اما ، است چابك هاي گروه با مشابه افزار نرم اندازي راه در نياز مورد مهندسي هاي فعاليت كه دهد مي نشان ما هاي

  .است متفاوت دسترس در مشتري وجود عدم دليل

  
 محصول سنجي اعتبار ، مشتري توسعه ، تجربي افزار نرم مهندسي ، نيازمندي مهندسي ، افزار نرم اندازي راه:واژگان كليدي

  
 مقدمه .1

 و خريد ، است فراگير اطالعات به دسترسي.است بوده شاهد زمينه چندين در را ها نوآوري از زيادي تعداد قرن اين ابتداي از بشريت
 نوپا هاي شركت توسط ها نوآوري اين از بسياري .است انجام قابل هوشمند تلفن روي بر آهسته ضربه چند با خدمات و محصوالت مصرف

 بازار چندين در ها سازمان اين .اند گرفته شكل نوآوري آن به پرداختن براي ويژه بطور كه ، شوند مي ايجاد )يانداز راه هاي شركت(

 باشد ديگران خوبي به نوپا شركت يك تواند مي ، كند مي توليد را بيوتكنولوژيكي جديد محصول كه شركتي ، مثال عنوان به .دارند حضور

 اصلي بخش افزار نرم توسعه كه است هايي اندازي راه افزار نرم اندازي راه .كند مي ايجاد رانهنوآو دستگاهي نانو فناوري از استفاده با كه

 باشد سرويس عنوان به افزاري نرم فرم پلت يك مانند افزار نرم يك تواند مي خدمات يا محصول .دهد مي نشان را آنها خدمات يا محصول

  .باشد پذير امكان جديد ارتباطي برنامه يك مانند خدمات يا محصول شود مي باعث كه باشد اي وسيله تواند مي يا

 آن براي كه هدفي به رسيدن براي را آن كه است اي درجه ، افزاري نرم سيستم يك موفقيت اصلي معيار" ، پاك عيد و نوسيبه گفته به

  ."سازد برآورده ، است شده گرفته نظر در

 اكتشافات كردن مستند ، آنها نيازهاي و ذينفعان شناسايي با هدف آن كشف فرايند عنوان به را (RE) نياز مورد مهندسي آنها ، سپس

 RE در مهندسي اصطالح از استفاده كه كردند تأكيد همچنين نويسندگان .كنند مي تعريف آينده اجراي و ارتباط ، تحليل و تجزيه براي

 براي صرفه به مقرون هاي حل راه ايجاد ايده ، مهندسي معمول فتعاري كه آورند مي ياد به و است "مهندسي فرآيند يك از مهمي بخش"

 كليه پوشش براي كه اصطالحي" عنوان به را RE [5]  ،RE درسي كتاب در ، سامرويل و كوتونيا .كند مي ايجاد را عملي مشكالت
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 توصيف "است شده اختراع انهراي بر مبتني سيستم يك الزامات از اي مجموعه حفظ و سازي مستند ، كشف به مربوط هاي فعاليت

 توسعه از مهمي بخشي RE كه كند مي عمل يادآوري عنوان به "مهندسي" اصطالح و است غلط يك RE كه است شده استدالل.كردند

 افزار نرم اندازي راه زمينه در حتي RE.شود مي مربوط واقعي دنياي در مشكل يك حل براي توسعه انداختن لنگر به كه است افزار نرم

 نامشخص بسيار تجاري هاي محيط در جديد كيفيت با خدمات يا محصوالت ايجاد حال در آنها زيرا است مهندسي فرآيند يك كمتر حتي

 نتايج با موفقيت ، ها استارتاپ در ، اين بر عالوه .[6] هستند ثبات بي بسيار و دانند نمي را الزامات اول وهله در ها تيم.هستند آشفته و

 هاي فعاليت توسعه تيم يك انجام نحوه در است ممكن اي زمينه چنين [8.7]،  شود مي داده نشان فني دستاوردهاي زومال نه و تجاري

RE ، هاي جنبه و نيازها بين آشكار نزديكي .[9] بگذارد تأثير ، است مهم بسيار ها اندازي راه اين ماندن زنده حتي و موفقيت براي كه 

 كه است مشكلي به مربوط عمدتا الزامات ، هستند حل راه به مربوط افزاري نرم مصنوعات ساير كه حالي در .دارد وجود افزار نرم تجاري

 ممكن [12] اندازي راه ناب و [11] ضوابط و توسعه مانند اندازي راه توسعه هاي روش معنا، اين در .[10] كند حل افزار نرم است قرار

 اين .كنند مي تمركز افزار نرم اندازي راه از كار و كسب هاي جنبه در آنها كه چرا RE فعاليت امانج افزار نرم اندازي راه چگونگي بر است

 مستقر شركت چندين كه داد رخ 2000 دهه ابتداي در اي پديده ، شوند مي ظاهر "dot-com شلوغي" به پاسخي عنوان به متدولوژيها

 به تقريباً آنها ارزشگذاري .بگيرند واقعي نتيجه نتوانستند گذاران سرمايه از ولپ توجهي قابل مقدار آوري جمع از پس اطالعات فناوري در

 به .[13] شد آنها از نفر چندين شدن بسته به منجر كه نبودند كار ادامه براي بيشتر سرمايه كسب به قادر ديگر آنها ، و نرسيد وجه هيچ

 اين در .كردند مي پيروي سنتي محصول توسعه مسير يك از آنها كه بود اين استارتاپ هاي خرابي بيشتر دليل ، Blank [11] گفته

 و محصول توسعه ، تيم يك گذاري سرمايه ، بالقوه گذاران سرمايه به آن ارائه با ، كند ايجاد تجاري برنامه يك بايد شركت يك ، مسير
 .نپذيرند را محصول مشتريان است ممكن زيرا كند نمي كار ها آپ استارت براي مسير اين ، Blank براي .كند گذاري سرمايه آن فروش

 راه .هستند متداول وب بازارهاي و افزارها نرم در كه كند مي ادعا او و بيفتد اتفاق پذيرش يا پذيرش به مربوط مشكالت است ممكن يعني

 محصول هزينه پرداخت به حاضر كه يكاف هاي مشتري وجود صورت در اعتبار تأييد براي هايي شيوه ارائه با مشتري توسعه و ناب اندازي

 را BuildMeasure-Learn هاي چرخه بايد ها تيم ، Lean Startup در ، مثال عنوان به .كنند مي برطرف مشكل اين با ، هستند

 براي ار الزم هاي ويژگي فقط و كنند ايجاد (Build) دوام قابل محصول يك حداقل اوليه نمونه يك مانند آنها آن در كه كنند دنبال

 تيم براي (يادگيري) معتبر يادگيري بيانگر فرضيه عدم يا اعتبار .باشند داشته (گيري اندازه) معيارها طريق از كار و كسب فرضيه آزمايش

 محوري كه را محصول ايده يا كند حركت ديگري چرخه به ديگر هاي فرضيه آزمايش براي تواند مي تيم ، معتبر يادگيري طريق از .است

 براي اگرچه .كند نمي تضمين را آنها از صحيح استفاده و تصويب ، روشهايي چنين وجود ، وجود اين با .دهد تغيير ، شود مي هخواند

 Paternoster،  افزار نرم اندازي راه در افزار نرم مهندسي هاي شيوه از منظم برداري نقشه مطالعه يك در ، است مهم بسيار ها استارتاپ

 داده قرار زير تحقيق سؤال هدايت تحت را ما مطالعه شكاف اين .نداشت وجود RE هاي شيوه درمورد اي مطالعه چهي [6] .همكاران و

 با را مصاحبه 17 ما ، هدف اين به رسيدن براي دهد؟ مي انجام را نياز مورد مهندسي هاي فعاليت چگونه افزار نرم اندازي راه:است

 انجام [14] (GT) پايه تئوري رويكرد يك دنبال به ، برزيل ، پائولو سائو منطقه در واقع افزار منر اندازي راه كارمندان يا بنيانگذاران

 نرم اندازي راه در RE فرآيندهاي از اوليه مفهومي مدل يك و كرديم منتشر مصاحبه نه انجام از پس [15] را خود اوليه نتايج ما .داديم

 و بيشتر تجربي شواهد كردن اضافه با را خود قبلي كار و دهيم مي ارائه مصاحبه 17 اساس بر را نتايج ، مقاله اين در .داديم ارائه افزار
 RE مقايسه يك همچنين ما .دهيم مي گسترش افزار نرم اندازي راه در RE فرآيندهاي بر آن تأثيرات و مختلف تأثيرات مورد در كاوش

 با را مصاحبه 17 ما ، هدف اين به رسيدن براي دهد؟ مي انجام را نياز مورد مهندسي هاي فعاليت چگونه افزار نرم اندازي راه در

 انجام [14] (GT) پايه تئوري رويكرد يك دنبال به ، برزيل ، پائولو سائو منطقه در واقع افزار نرم اندازي راه كارمندان يا بنيانگذاران

 نرم اندازي راه در RE فرآيندهاي از اوليه مفهومي مدل يك و ديمكر منتشر مصاحبه نه انجام از پس [15] را خود اوليه نتايج ما .داديم

 و بيشتر تجربي شواهد كردن اضافه با را خود قبلي كار و دهيم مي ارائه مصاحبه 17 اساس بر را نتايج ، مقاله اين در .داديم ارائه افزار
 RE مقايسه يك همچنين ما .دهيم مي گسترش افزار نرم اندازي راه در RE فرآيندهاي بر آن تأثيرات و مختلف تأثيرات مورد در كاوش

 اين كه اكوسيستمي .كنيم مي اضافه چابك افزار نرم توسعه زمينه در ويژه به ، nonstartup هاي زمينه در آن با افزار نرم اندازي راه در

 به نزديك ميزبان اين .است جهان در فناوري اندازي راه هاي قطب بزرگترين از يكي برزيل ، سائوپائولو ، است شده انجام آن در تحقيق

 دولت .است شده واقع بزرگ شهر كالن يك در ، و التين آمريكاي در اول رتبه ، بزرگ تحقيقاتي دانشگاه يك شامل ، اندازي راه هزار

 20 در مختلف شركت 1350 از بيش كه كوچك هاي شركت در نوآوري هاي پروژه اعتبار تأمين براي ايالتي تحقيقاتي آژانس و محلي

 از كمتر بسيار هنوز ها استارتاپ در خصوصي گذاري سرمايه ميزان اگرچه .دارند اي ويژه هاي برنامه اند كرده گذاري سرمايه گذشته سال

 و محلي فرشتگان از چه ، اي فزاينده گذاري سرمايه سطح ، [16] است آويو تل و نيويورك ، ولي سيليكون مانند پيشرو هاي اكوسيستم
 دليل به ، بنابراين .است شده گذشته سال دو در شاخدار اسب سه ايجاد به منجر كه .دارد وجود ، المللي بين و محلي هاي VC از چه
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 سازماندهي زير شرح به مقاله اين باقيمانده بخش .است تحقيق هاي داده آوري جمع براي مناسبي محيط ، آن پيچيدگي و تنوع ، اندازه

 بخش .دهد مي ارائه را مرتبط آثار از اجمالي ارائه 3 بخش ، دهد مي ارائه را RE مفاهيم و افزار نرم اندازي راه ارائه 2 بخش :است شده

 ، سرانجام .دهد مي ارائه را نتايج 5 بخش و كند مي تشريح را ها داده تحليل و تجزيه و ها داده آوري جمع شامل پژوهش طراحي 4
 .دهد مي ارائه را گيري نتيجه 7 بخش و است جنتاي مورد در بحث حاوي 6 بخش

  زمينه پيش.2
 و است اندازي راه تعريف مورد در بحث شامل 2.1 بخش ، اول .دهد مي ارائه كند مي پشتيباني ما مطالعه از كه را عناصري بخش اين

 استارتاپ اصطالح براي را مختلفي اريفتع محققان ، علمي ادبيات در افزار نرم اندازي راه .2.1 .دهد مي شرح را RE مراحل 2.2 بخش

 منابع .دارد ناچيز يا كمي فعاليت سابقه كه كند مي معرفي را سازماني ، نوپا سازمان يك عنوان به Sutton [17] .اند كرده استفاده

 در منظم برداري نقشه كي در .دهد مي تغيير را بازارها و ها آوري فن و .است متعدد عناصر تأثير تحت .دارد (مالي و انساني) محدود

 نظر در با را تعريف اين و كرد تحليل و تجزيه را متعددي مطالعات در استفاده مورد ديگر تعاريف [6] .همكاران و پاترنوستر ، موضوع مورد

 تارهايساخ و محصول يك روي تمركز ، ثالث شخص وابستگي ، زمان فشار ، سريع رشد ، نوآوري :گرفت نظر در زير هاي جنبه گرفتن

 [18] .كنند مي تكرار را همكاران و برگ ، همكاران و پترنوستر همانند ، اخير سيستماتيك برداري نقشه مطالعه يك در .مسطح سازماني

 و دادند قرار تحليل و تجزيه مورد را 2017و  2013 سالهاي بين شده منتشر مقاله 27 آنها .يافت نوآوري توصيف در ناسازگاري هم هنوز
 از استفاده بيشترين ، آنها تحليل و تجزيه طبق .دادند انجام افزار نرم اندازي راه نويسندگان توصيف نحوه از موضوعي تحليل و تجزيه

  .بود اطمينان عدم و ابتكاري / نوآوري مضامين

 عنوان به را آپ ستارتا يك Blank .است آمده )مجالت و ها وبالگ ، مثال عنوان به( خاكستري ادبيات از ديگر شده شناخته تعاريف

 Lean متدولوژي كه كتابي در [11] .كند مي تعريف "پذير مقياس و تكرار قابل تجاري مدل يك جستجوي براي موقت سازمان يك"

Startup است شده داده شرح ، Ries خدمات يا محصول ارائه براي كه است انساني موسسه يك آپ استارت يك" كه كند مي پيشنهاد 

 است عاملي مهمترين احتماالً بر تعاريف اين ، است ساده بسيار اگرچه .[12] "است شده طراحي شديد اطمينان عدم ايطشر تحت جديد

 تا گرفته جديد مفهوم يك از :دهند مي توسعه را نوآوري نوپا هاي شركت .نوآوري :كند مي متمايز شركتها ساير از را نوپا شركتهاي كه

 ، سپس .ندارند جديد يا كوچك شركت به نيازي آنها :دارد ديگري جالب واقعيت تعاريف اين .واقعي دهاستفا قابل خدمات يا محصول يك
 هايي نمونه نويسنده دو هر .شوند ناميده نوپا توانند مي نيز كنند مي ايجاد را جديدي خدمات يا محصوالت كه تلفيقي شركتهاي تيمهاي

 [19] .همكاران و Alpkan جمله از محققان .است مشابه چقدر ها استارتاپ ساير از آنها مشكالت و دهند مي ارائه را هايي تيم چنين از

 مدل يك دنبال به انساني مؤسسه يك ما ، خالصه طور به .كردند بحث كارآفريني و نوآوري بين رابطه مورد در [20] شومان و راتر و

  .گرفتيم نظر در شديد اطمينان عدم شرايط در پذير مقياس و تكرار قابل تجاري

 نرم از قطعه يك كه هدفي كشف فرايند عنوان به را (RE) نياز مورد مهندسي Easterbrook [4] و Nuseibeh الزامات مهندسي. 2,2

 آينده اجراي و ارتباط ، تحليل و تجزيه براي اكتشافات مستندسازي ، است شده گرفته نظر در آنها نيازهاي و ذينفعان شناسايي با افزار

 را RE: elicitation عنوان تحت شده انجام هاي فعاليت [5] سامرويل و كوتونيا ، خود نياز مورد مهندسي درسي كتاب در .نددا مي

 و ببرد بكار بايد سيستم كه را رفتارهايي و ها ويژگي ليست ، مهارت كسب اعتبارسنجي و اسناد مذاكره؛ و تحليل و تجزيه .كنند مي ذكر
 مي عناصر اين .[4] كنند مي ترسيم را سيستم مرزهاي تحليلگران مرحله اين در يعني ، كند مي درك را نيست الزم آنچه همچنين

 نظير فعاليتهايي انجام به قادر سيستم كه است ويژگيهايي همان عملكردي الزامات .[21] باشند كاربردي غير يا كاربردي الزامات توانند

 عنوان به ، كند رفتار آن مانند بايد سيستم چگونه كه كند مي توصيف كاربردي غير الزامات .باشد مي پرونده كردن باز يا كاربران ليست

 سيستم به اي عالقه كه افرادي ، است ذينفعان يافتن ، نيازها كردن ليست براي كار اولين .باشد بايد اطمينان قابل يا سريع چه ، مثال

 يا (نباشد كاربر است ممكن) دهد مي سفارش را سيستم كه باشد كسي تواند يم همچنين اما ، هستند كاربر مشهود ذينفعان .دارند

 مشكالت ، مختلف ذينفعان از شده آوري جمع الزامات از اي مجموعه ميان از .[5] توسعه حال در شركتهاي ساير يا دهندگان توسعه

 در .[5] نيست پذير امكان فناوري نظر از يا پروژه محدوده از فراتر الزاماتي يا نشده توصيف كامالً هاي ويژگي ، تكثير :دارد وجود مختلفي

 كنار را الزامات تا ، نباشد پروژه محدوده از فراتر يا پذير امكان صورت در و جزئيات ، تحليل و تجزيه بايد تيم ، مذاكره و تحليل مرحله

 برنامه اجراي هدايت براي مستندسازي مرحله اين .[5] دهند مي شرح دقيق اسناد در را شده انتخاب نياز مورد تيم ، سپس .[5] بگذارد

 مرحله ، اجراي از قبل ، وجود اين با .خير يا كند مي برآورده را تقاضا قطعاً ويژگي يك آيا اينكه بررسي براي آن از پس و است ضروري
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 داشته را جزئيات تمام بايد يعني ، باشند املك كامالً بايد آنها .[5] كنند مي بررسي را الزامات تحليلگران كه دارد وجود اعتبارسنجي

  .[10] سازند برآورده را كاربران انتظارات كه باشند معنا اين به و كنند فراهم را عملكرد صحيح اجراي امكان تا باشند

 [23] .همكاران و اينايات ، مثال عنوان به .[22] است بوده RE چابكي زمينه در پركار موضوع يك ، چابك هاي روش معرفي زمان از

 اين ميان در .يافت ها چالش و ها شيوه مورد در مطالعه 21 زمينه اين در و داد انجام موضوع اين مورد در را منظم ادبيات بررسي يك

 عملهاي انجام نحوه تا كنند مي استفاده چابك روشهاي از كه داد قرار استفاده مورد را سازماني 16 [24] .همكاران و رامش ، مطالعات

RE بسيار الزامات بندي اولويت ، مكرر نيازهاي مهندسي ، چهره به چهره ارتباط :كردند شناسايي را زير روشهاي نويسندگان .بشناسند را 

 و كاربر بررسي جلسات ، آزمايش بر مبتني آزمايش ، سازي نمونه ، مداوم ريزي برنامه طريق از ها نيازمندي مديريت ، است شديد
  .پذيرش آزمونهاي

  مرتبط كار .3

 ، ها استارتاپ در افزار نرم توسعه مورد در منظم برداري نقشه مطالعه يك در .است افزايش به رو افزار نرم اندازي راه به علمي عالقه
 را تيمطالعا آنها ، بخش زير اين در .دهيد اختصاص RE به را بخش زير يك و كنيد بررسي را اوليه مطالعه 43 [6] .همكاران و پاترنوستر

 به را بسياري هاي گيري نتيجه نويسندگان .كردند تحليل و تجزيه ، است گرفته قرار بررسي مورد ها شيوه و الزامات انتخاب زمينه در كه

 الزامات ، بازار در نوآوري دليل به ، دوم .[25] است كليدي هاي روش از برخي به محدود افزار نرم اندازي راه در RE،  اول .آوردند دست

 براي را محصوالتي ها استارتاپ گرچه ، حال همين در .[26] است فزاينده مشكل يك دهنده نشان كه كند مي تغيير سريع بسيار

 بندي اولويت و انتخاب در كاربران بيشتر مشاركت نشانگر 29]،  28،  [27 نويسنده چندين اما ، كنند مي ايجاد رشد حال در بازارهاي

 شكل زمينه در O'Connor [30] و Coleman كار ، شد ذكر منظم برداري نقشه مطالعه در كه مرتبط همطالع يك .هستند الزامات

 :است شده تشكيل زير هاي دسته از كه كردند تهيه را مدلي نويسندگان .بود ايرلندي افزار نرم اندازي راه در افزار نرم توسعه فرايند گيري

 نقشه مطالعه Berg et al. [18] ، اخيراً .بازار شرايط و فرآيند خياطي ، مديريت سبك ، گذاربنيان تجربه ، افزار نرم توسعه مدير تجربه

 كه رسيدند نتيجه اين به و كردند انتخاب 2017-2013 دوره از را جديد مقاله 27 آنها [6] .كرد تكرار را همكاران و پاترنوستر برداري

 برخوردار 2013-1994 هاي دوره به نسبت بيشتري دقت و اهميت از مقاالت اين و است ديگر دوره هر از بيشتر چاپ دفعات تعداد

 فقط آنها ، افزاري نرم نيازهاي مورد در .كردند مي بندي طبقه SWEBOK مناطق طبق را شده انتخاب مقاالت همچنين آنها .هستند

 مختلف نقاط از افزار نرم اندازي راه سه چگونگي بررسي به نويسندگان ، مقاله اين در [31] .كردند اشاره همكاران و رفيق از اي مقاله به

 در و است غيررسمي عمدتاً روند اين كه گرفتند نتيجه نويسندگان .چيست استفاده مورد هاي تكنيك و پرداختند انتخابي الزامات جهان

 .اند شده متمركز اندازي راه زمينه در رفته كار به روشهاي اثربخشي بر همچنين مطالعات از برخي .افتد مي اتفاق محصول تكامل كنار

 تحليل ، بودند كرده شركت مشتري توسعه متدولوژي بر مبتني استارتاپي توسعه برنامه يك در كه را استارتاپي سه [8] .همكاران و چانين

 درك بهبود باعث لوژيمتدو اين اينكه بر مبني دارد وجود اي نشانه كه معتقدند نويسندگان ، محدود هاي داده داشتن اگرچه .كرد

 پيشرو هاي نظريه" با را Lean استارتاپ [32] برم و فردريكسن .شود مي افزار نرم نياز مورد فرايند يعني ، مشتري نيازهاي از استارتاپي

 ايبر را اساسي شواهد اصلي رويكرد و اصلي روشهاي كه گرفتند نتيجه و كردند مقايسه "علمي ادبيات در موجود تجربي شواهد و

  .كنند مي پيدا آن اثربخشي

 و كلوتينز .است شده متمركز افزار نرم اندازي راه در RE روي بيشتر اخير مطالعات ، [18] .همكاران و برگ برداري نقشه مطالعه از پس
 تيم اين كه گرفت جهنتي و داد انجام افزار نرم اندازي راه تجربيات هاي گزارش اساس بر را صوتي چند اكتشافي مطالعه يك [9] .همكاران

 هستند احتياط مورد معموالً ها شيوه" اما "گيرند مي كار به ها ايده سنجي اعتبار و كشف براي را بازار نياز مورد مهندسي هاي شيوه" ها

 بررسي يك انجام افزار نرم اندازي راه در RE تمرين نحوه بر [33] .همكاران و Tripathi" .نيستند دانش هاي حوزه ساير با منطبق و

 نرم اندازي راه توسط شده استفاده هاي تكنيك از ليستي شامل آنها نتايج .كرد تمركز مورد 80 با موردي بررسي و صدايي چند ادبيات

 هاي روش انتخاب داليل اما ، اند داده پوشش را استارتاپ چندين نويسندگان .بود انتخابات مانند RE هاي فعاليت انجام براي افزار

 بعد شش ، آنها مطالعه در .كرد بررسي را افزار نرم اندازي راه در RE هاي شيوه تكامل [34] .همكاران و گراال .كند نمي ذكر ار مختلف

 آنها .محصول كيفيت و فني بدهي ، ريزي برنامه ، مطالبات با مرتبط نقشهاي ، دانش مديريت ، نياز مورد مصنوعات :است شده پديدار

 تعداد ، مشتري تعداد مانند عطف نقاط با تكامل .يابد مي تكامل ابعاد همه در مختلف بعد 3 در افزار نرم اندازي راه كه گرفتند نتيجه



 

CECIT2019,  1398آبان  28  

 

 به زيرا دهد نمي را معمولي هاي شركت و افزار نرم اندازي راه بين مقايسه امكان كار اين .شود مي مشخص منفي بازخورد و ها ويژگي

  .نيست متكي )اعتبار و تحليل و تجزيه ، مثال عنوان به( RE سنتي هاي شيوه و اصطالحات

 راه در RE فرآيند مفهومي مدل ساخت ، [15] كردند مي كار افزار نرم اندازي راه در كه افرادي با مصاحبه نه اساس بر ما قبلي كار در

 نمي دنبال را ها فعاليت از خاصي مجموعه رافزا نرم اندازي راه كه شديم متوجه ، ظهور حال در مدل اساس بر .شد آغاز افزار نرم اندازي

 و بازار ، تجاري مدل ، دهندگان توسعه ، افزار نرم توسعه مدير ، مؤسسين( زمينه متن تأثيرات از اي مجموعه توسط آنها ، عوض در .كند
 عامل يك كار و كسب مدل كه يجاي ، دارد كار و كسب توسعه با نزديكي ارتباط افزار نرم اندازي راه در RE .شدند ديكته )اكوسيستم

 كه فعاليتي هر و نحوه به مقدماتي مقاله اين ، حال اين با .گيرد مي قرار استفاده مورد كه است RE هاي شيوه انتخاب در كننده تعيين

  .است نشده پرداخته ، كند مي ديكته را تأثير هر

 كامل طور به و دهد نمي پوشش افزار نرم اندازي راه خاص زمينه در را RE فعاليتهاي كليه ، بررسي با مرتبط مطالعات ، خالصه طور به

 .كند مي مقايسه ، كنند مي استفاده چابك يا سنتي هاي روش از كه هايي تيم مانند ها محيط ساير با را آن و كند نمي بررسي را مسئله

 مي ها استارتاپ در افزار نرم مهندسي هاي شيوه "اعمال در كفايت عدم" :است بيشتر حتي افزار نرم اندازي راه در RE چنين اهميت

 عواقب بررسي بر عالوه .بپردازيم الذكر فوق دانش شكاف به داريم قصد حاضر مقاله در ،[9.1] باشد آنها شكست در مهمي عامل تواند

 نتايج و نتايج بين اي مقايسه همچنين ، و كرديم اضافه استدالل تقويت براي خود قبلي كارهاي به بيشتري تجربي شواهد ما ، تأثيرات

  .داديم ارائه چابك و سنتي افزار نرم توسعه هاي تيم در RE به مربوط ادبيات در موجود

  تحقيق روش .4

 فرايندها از اي مجموعه (افزار نرم توسعه تيم) افراد از گروهي ايجاد نحوه بر مطالعه اين ، شروع نقطه عنوان به تحقيق سؤال از استفاده با

 طبق .دارد تمركز انسان رفتار بر تحقيق اين ، ديگر عبارت به .است متمركز (افزار نرم اندازي راه) خاص زمينه يك در (الزامات دسيمهن)

 كيفي روشهاي به نياز آن مطالعه براي و است پيچيده كافي اندازه به كه است هايي پديده معدود از انسان رفتار" ، Seaman [35] گفته

 معقول روش انتخاب يك RE  ،Grounded Theory جديد افزارهاي نرم اجراي نحوه توضيح براي تئوري فقدان به هتوج با ."دارد

 است شده ارائه اشتراوس و گالزر توسط ابتدا در كه است روشي زميني تئوري .[36،  14] هاست داده از نظريه تهيه آن هدف زيرا است

 پزشكي شناسي جامعه مانند رشته چندين در .كند توليد داده از را نظريه ، موجود يك ياعتبارسنج جاي به كه است اين هدف كه [37]

 از ، افزار نرم مهندسي زمينه در ها نظريه ترسيم به را آن مطالعه چندين ، اخيراً .[38] است شده استفاده مديريت و آموزش ، پرستاري ،

 .كردند اشاره همكاران و استول كه همانطور .اند داده اختصاص RE ([39]) متن و ([30]) افزار نرم اندازي راه زمينه در مطالعات جمله

 ؛ و(GT استراسي) كوربين و اشتراوس ؛Glaserian يا كالسيك GT :دارد وجود زميني تئوري از اصلي جريان سه حداقل ، [38]

 مطالعه اين .شود مي استفاده جريان كدام از بگوييم صريحاً كه است ضروري ، GT مطالعه يك گزارش هنگام ، سپس .GT سازنده

 اين .شود مي استفاده تحقيقات اجراي هنگام در اصلي راهنماي عنوان به [14] آنها كتاب از كه است كوربين و اشتراوس نسخه براساس

 را ما مطالعه در فادهاست مورد كلي تحقيق فرايند 1 شكل .است شده تعريف مطالعه ابتداي در ما تحقيق سوال زيرا است منطقي انتخاب

 را تحقيق روند تكراري ماهيت سپس ، پردازد مي ها داده تحليل و تجزيه و آوري جمع درباره تفصيل به زير زيرمجازهاي .دهد مي نشان

  .است پررنگ ، [38] .است GT اصلي اصول ، همكاران و استول هاي گفته طبق .كند مي برجسته

  ها داده آوري جمع. 4,1

 و است بندي طبقه و توصيف نوع از ما تحقيق سؤال ، [40] .همكاران و پاكبروك عيد بندي طبقه طبق .است اكتشافي نوع زا ما مطالعه
 منتخب تحقيق روشهاي .شد خواهد افزار نرم اندازي راه در RE فرآيند از روشني درك به منجر آن به پاسخ ، است پايه نوع از سؤال يك

 ساخت هاي مصاحبه يا ها نظرسنجي ."كند مي كمك آزمايشي هاي تئوري ساختن در ما به كه ، دهند رائها غني و كيفي هاي داده" بايد

 به منجر تواند مي ساختار بدون هاي مصاحبه ، ديگر طرف از .دارد تمركز شده مطرح سؤاالت يا پرسشنامه در موجود عناصر بر يافته

 مصاحبه روش اين در .بودند تر مناسب يافته ساختار نيمه هاي مصاحبه سپس .نباشد ارزشمند مطالعه اين براي كه شود هايي گسست

 آنها يا دهد تغيير را آنها ترتيب ، كند اضافه را سؤاالتي ، مصاحبه تحول سير به بسته شود مي داده اجازه او به اما ، دارد سؤال يك كننده

 اما ، كند بيان ، داند نمي آنها مورد در كننده مصاحبه كه را جديدي اتجزئي تا سازد مي قادر را شونده مصاحبه روش اين .كند سركوب را
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 داده ضمن در و كند مي جلوگيري ضروري عناصر شدن مفقود از اين .كند مي محدود را غيرضروري موارد براي شده صرف زمان مدت

  .[41] كند مي ايجاد راهنما به چسباندن به نسبت بهتري هاي

  راهنماي مصاحبه1جدول 
  پيشنهادات/گزينه ها واالتس

  يا بيشتر) ج   2) ب   1) الف  براي چند استارت آپ كار كرده ايد يا بنيان گداري كرديد؟
  بين يك تا  دو سال)كمتر از يك سال   ب) الف  در كل به چه مدت در استات آپ ها كار كرده ايد؟

  بيش از سه سال) بين دو تا سه سال     د) ج
موقعيتي را كه در آخرين استارت آپ خود داشتيد كدام عنوان بهترين

  توصيف مي كند؟
  مدير يا مدير فني) توسعه دهنده نرم افزار  ب)الف
  ديگر،چه؟) استراتژي  و)عمليات  ه) بازاريابي  د) ج

 چه مدت استارتاپ فعلي شما وجود دارد؟

  
  سال 2تا كمتر از  1از ) سال ب1كمتر از)الف
  سال يا بيشتر 2) ج

توسعه نرم افزار.آخرين محصول استارتاپ خود را بطور خالصه شرح دهيد
  چگونه با آن ارتباط دارد؟

 پاسخ تشريحي

 كدام يك از تكنيك هاي زير را انجام مي دهيد
  مي دانيد؟ آيا سعي در استفاده از آنها داريد؟

  زاغه زدن) طراحي تفكر ج) راه اندازي ناب ب)الف
  AB) ز MVP   تست هاي) و Kanban ) ه برنامه نويسي شديد) د

 كدام يك از عبارات زير ويژگي هاي شركت شما
  را به بهترين وجه توصيف مي كند

  ايده هاي توسعه دهندگان)الف
  بازاريابي ،(ايده هاي ساير تيم هاي شركت ) ب

  )عمليات و غيره
  برنامه؟/ فرم پيشنهادات در وب سايت ) ج
  ديگري؟) ا كاربر هنظرسنجي ها يا مصاحبه ب) د

پس از ايجاد ايده ، آيا قبل از اجرا به نوعي مورد بحث قرار مي گيرد؟ چه
  كسي آن را به بحث مي كشاند؟

 پاسخ تشريحي

 با توجه به ليست ويژگي هاي احتمالي

  چگونه عيوب استارت آپ شما در نسخه ي بعدي حل مي شود؟
  )با يا بدون ديگري(جلسه تيم توسعه )الف
  )ي شركتاعضا
  )مدير ، مدير و غيره(تصميم مديران ) ب
  )آنچه بيشتر به آن عالقه مند است(اراده سازنده ) ج
  ديگري؟) بررسي با كاربران ه) د

با توجه به ويژگي هايي كه اجرا خواهد شد، در استارت آپ شما،آيا قبل از
  ونه؟اجرا هيچ نوع تاييدي در انتظار كاربر شركت خواهد كرد؟ اگر آره، چگ

 پاسخ تشريحي

 در شروع كار ، آيا اجراي آن تأييد شده است؟
  از ويژگي هاي كاربران استفاده مي شود؟ اگر

  بله ، چطور؟

 پاسخ تشريحي

 راه اندازي شما چگونه ويژگي ها را مستند مي كند
 كه اجرا خواهد شد؟

  

  نامه نويسي) نامه بين اعضاي تيم ب)الف
ابزار ) ردياب شماره و) ويكي) د) هيادداشت هاي استيك در صفح) ج

  ديگر؟) g) به عنوان مثال جيره(رديابي پروژه 
به نظر شما ، چه چيزي چگونه تعيين مي كند كه فرآيند مهندسي مورد

  نياز در استارتاپ شما ساخته شده است؟
 پاسخ تريحي

  پاسخ تشريحي آيا كسي مسئول راهنمايي توسعه محصول است؟
در مورد ويژگي هاي انتخاب اجراي كه در اين مصاحبهيا جزئيات ديگري 

  پوشش داده نشده است وجود دارد؟
  

    نظري داريد؟
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  فرايند تحقيق. 1شكل

 كه همانطور .كرديم تهيه 1 جدول در شده ارائه [41] مصاحبه راهنماي يك ما ، كننده مصاحبه از حمايت براي مصاحبه طراحي .4,1,1

 هايي نمونه ، و داديم قرار "است نظر مورد آنچه كردن آشكار منظور به كافي جزئيات فقط" با را مباحث ما ، ندك مي پيشنهاد [41] ويس

 ذكر همكاران و استول توسط كه همانطور .خواستيم مي آنچه (كنندگان بازديد) شونده مصاحبه .كرديم اضافه نمايش براي را ها پاسخ از

 .باشد Straussian GT تحت است ممكن كه كرديم استفاده ها داده گردآوري براي سؤاالت كردن لهفرمو براي ادبيات از ما ، [38] .شد

 اطالعاتي استارتاپ و (كنندگان بازديد) شونده مصاحبه مورد در خواستيم مي ما ، اول قسمت با .بود بخش سه شامل مصاحبه راهنماي

 فعلي و گذشته تجربه به مربوط اول سؤال سه .كنند راحتي حساسا مصاحبه طول در آنها كه شود باعث همچنين ، و كنيم كسب

 توصيف و خود سن روي حاضر حال در شونده مصاحبه كه است استارتاپي به مربوط زير مورد دو .بود ها استارتاپ در شوندگان مصاحبه

 انتخاب مختلف مراحل در را ها استارتاپ شتيمدا قصد ما ، سوال دو اين طريق از .كند مي كار افزار نرم با آن رابطه و استارتاپ محصول

 از استفاده و دانش درمورد ششم سؤال ، سرانجام .خير يا هستند افزار نرم اندازي راه واقعاً آنها آيا كه كنيم بررسي همچنين و كنيم

 Lean مانند ، اندازي راه توسعه هاي روش .آمد دست به Kanban و Scrum  ،Extreme Programming مانند چابك روشهاي

Startup مانند ها تكنيك از برخي و MVP (استفاده قابل محصول حداقل) هاي تست و AB. تكنيك و ها روش اين اينكه به توجه با 

 تأثير RE روي است ممكن آنها كه است منطقي ، كنند مي بحث دهد انجام بايد افزاري نرم توسعه يا اندازي راه چه اينكه مورد در ها

  .بگذارند

 سؤال .[41] هستند ما تحقيق خط نمايانگر اينها زيرا است RE RE فعاليت هر اجراي چگونگي مورد در باز سؤاالت شامل دوم بخش

 8 سوال .است شده متمركز الزامات منابع مورد در پيشنهادات از برخي ، لزوم صورت در ، پيشنهادات دادن ضرورت مورد در 7 شماره

 در 12 سؤال ، ويژگيها از واقعي استفاده و الزامات سنجي اعتبار ، 11و  10 سؤاالت ، بندي اولويت ، 9 سوال ، نيازها تحليل به مربوط

 طي در كه بازيگر اين مورد در بيشتر اطالعات كسب براي و بودند محصول تيم نگران 14و  13 سؤاالت ، سرانجام .است اسناد مورد

 مصاحبه مصاحبه با تا نكرديم استفاده "محصول صاحب" و "محصول مدير" از عامدانه ما .ندشد اضافه ، شد داده نشان اوليه هاي مصاحبه

 كرد مي فكر كه ديگري اطالعات هرگونه از جدا مصاحبه بازخورد ، سوم قسمت در ، سرانجام .دهند پاسخ ما انتظارات براساس تا شويم

 كننده مصاحبه ، بود شده پيشنهاد [41] ويس توسط كه همانطور ، مصاحبه پايان در .است شده آوري جمع ، باشد جالب تحقيق براي

  .هستند پوشش تحت مناطق همه آيا ببيند تا كرد بررسي را راهنما

  ها مصاحبه .4,1,2

 دهاستفا بيشتر افزارهاي نرم اندازي راه به دستيابي براي برفي گلوله روش از و بود شده تشكيل ما مخاطبين از شوندگان مصاحبه مجموعه

 :كند مي رعايت را زير معيارهاي كه (نه يا بنگاه قانوني) يافته سازمان تيم يك ، گرفتيم نظر در را افزار نرم اندازي راه يك ما .است شده

 كرده تهيه (دارد وجود ديگري بازار در قبالً كه را مشابه محصول يك از كپي يا جديد محصول يك) نوآورانه خدمات يا محصول يك (من

 انداز چشم سي به شوندگان مصاحبه احتمالي ليست .است ضروري تيم براي خود تجاري اهداف به رسيدن براي افزار نرم توسعه ( .است

 اين از .گرفت تماس ، مبتدي كار محيط در جلسه ترتيب براي تالش با ايميل طريق از آنها با ارتباط براي اول نويسنده .است رسيده

 اين ، ها تماس از برخي از پس .(كند رفتار داده عنوان به چيز همه با) بنويسد نيز ميداني هاي يادداشت دتوان مي كننده مصاحبه طريق

 نفر يك از بيش با برخي ، داديم انجام مصاحبه 17 كل در ما ، پايان در .شد پذيرتر مصاحبه شونده مصاحبه شلوغ هاي برنامه دليل به نياز

 ميان از .دهد مي نشان را ها مصاحبه ليست 2 جدول .اند كرده كار يا تأسيس استارتاپ 30 از بيش در كه داديم مي تشكيل را نفر 23، 
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 تحت هاي استارتاپ تمام .است شده انجام كنفرانس با ويدئويي هاي تماس طريق از مورد 9و  حضوري صورت به مورد 8،  مصاحبه 17

 Global Startup مطابق دوازدهم رتبه در ، جهان در نوپا هاي قطب گترينبزر از يكي ، پائولو سائو اندازي راه اكوسيستم در پوشش

Ecosystem Ranking 2015 آنها زمان مدت و شده انجام 2016 سپتامبر و 2015 دسامبر بين ها مصاحبه اين .[42] داشتند قرار 

 در و كرده مشاهده را كار محيط همچنين هكنند مصاحبه ، شد انجام حضوري صورت به كه هايي مصاحبه در .است دقيقه 48 تا 21 بين

 رفتن دست از از جلوگيري براي ما .است شده استفاده نيز ها تخته و گسترده صفحه مانند ها تيم توسط كه ابزارهايي حتي امكان صورت

 سرويس يك و كرد رونويسي را اول مصاحبه چهار اول نويسنده سپس .كرديم ضبط دستگاه دو از استفاده با را ها مصاحبه تمام ، ها داده

  .گرفت صورت رونويسي صفحه 181 نتيجه در و شد خالصه دقيقه 37و  ساعت 9 تا مصاحبه زمان .داد انجام را باقيمانده اي حرفه

  ها داده تحليل و تجزيه.4,2

 كدگذاري ، [14] كوربين و اشتراوس هاي گفته طبق .انتخابي و محوري ، باز كدگذاري :است مرحله سه شامل ها داده تحليل و تجزيه

 نويسي برنامه ."شود مي كشف ها داده در آن ابعاد و خصوصيات ، و شوند مي مشخص مفاهيم آن در كه است تحليلي روشي" آزاد

 خصوص در را مقادير ، گيرد مي قرار دسته محور در اينكه دليل به و است آن هاي زيرمجموعه به ها دسته اتصال فرايند" محوري

 را اصلي مقوله يك ، كند مي پااليش و كند مي بنا را تئوري تحليلگر ، انتخابي كدنويسي در .نامند مي محوري "ابعاد سطح و خصوصيات

 ايجاد و زدن برچسب آن دنبال به و ها نسخه دقيق خواندن با آزاد نويسي برنامه .كند مي مرتبط آن به را افراد ساير و كند مي مشخص

 آنها تمايز منظور به .كرديم استفاده شده زده برچسب هاي نمونه برخي از متن اين دادن نشان براي ما .شد غازآ (يادداشت) ها يادداشت

 به زدن برچسب به تصميم اول نويسنده ، اول هاي مصاحبه خواندن از بعد .داديم تشخيص خالصه بطور را آنها ، ادبيات هاي گزيده از

 مي شروع را محوري كدگذاري كه كرد شروع هايي دسته به را آنها و كرد مقايسه را ها ببرچس او ، آن از پس .گرفت عبارات صورت

 بازخورد و شده مشاوره دوم نويسنده با ، ها داده تحليل و تجزيه فرآيند كل در .شد انجام AtlasTI2 ابزار از استفاده با مراحل اين .كنند

 و خصوصيات همچنين ، و پيامد و علت ، ها شاخه زير ، مثال عنوان به ، شود يم ترسيم ها دسته بين روابط سپس .دهد مي ارائه مداوم
 بودند ارتباط در آن با مقوالت و آمد پديد اصلي مفهوم يك ، انتخابي نويسي برنامه در ، سرانجام .يابد مي ترتيب (نظري حساسيت) ابعاد

 مرتب) ها دسته بين روابط تجسم در تسهيل باعث امر اين زيرا فتگر مي انجام سفيد تخته روي بر عمدتاً مراحل اين .(منسجم تئوري)

 اين .داشت مي نگه متمركز را تحليلگر و بود افزار نرم در آن انجام از تر ساده كردن پاك و ترسيم ، اين بر عالوه .شود مي (نظري سازي

 ارائه بعدي بخش زير در كه همانطور (مداوم مقايسه) اريتكر رويكرد يك دنبال به را آن ، عوض در .نبود خطي توصيف اين اندازه به روند

 رده به دستيابي براي ما چگونه كه داد خواهيم نشان ما ، خود هاي داده تحليل و تجزيه فرايند دادن نشان براي .كرد دنبال ، است شده

 از استفاده با ، هستند آالت ماشين دقيقاً تشرك اصلي محصوالت بنابراين" :گفت I2 مديرعامل .كرديم رمزگذاري را داده قطعات ، بازار

 اين به آموزان دانش و" :كند مي توصيف را خود محصول I9 .كرديم عنوان "B2B" را آن ما و "كشاورزي اتوماسيون به ، ها تكنيك اين

 تماشا رايگان حالت در را لمفي يك تواند مي كسي هر ... كنند مي استفاده آن از افزاري نرم بسترهاي ، و كنند مي پيدا دسترسي مواد

 ، فروشگاه در موجود هاي دوره همه به دسترسي براي را [شركت نام] او ، پسندد مي را آن كيفيت ، ما دوره از او اگر ، آن از پس و كند
 را آنها همچنين ام ، مرحله اين در .گرفتند قرار آن بازار چرخش ابعاد طبقه زير در برچسب سه هر ، كدگذاري مرحله " .كند مي مشترك

 پروژه مورد در" :گفت كه I2 ، و "محصول تيم" عنوان با ، است "محصول مدير" عنوان كه I8 مانند ديگر هاي دسته هاي برچسب با

 "زير در شده بندي طبقه" مشتري توسط بندي اولويت "عنوان با ،" مشتري .كرديم تعريف كامالً را ها بندي اولويت ما ، [پروژه نام]

 تا كرديم تعريف بازار از و كرديم استفاده اصلي دسته عنوان به RE فرآيند از ما ، انتخابي كدگذاري مرحله در .دارد قرار" بندي يتاولو

  .بگذارد تأثير فرآيند اين در بتواند

 تحليل و تجزيه) رب مبتني نظريه تحقيق هاي طرح به را تكراري فرايند يك Corbin [14] و Iterative Strauss تحقيق فرآيند.4,3

 چرخه در) تقويت و (اول چرخه در) مصاحبه ايجاد راهنماي هاي چرخه شامل ما مطالعه طرح .كنند مي ترغيب (ها داده مداوم و سريع

 .بود ها داده تحليل و تجزيه و ield هاي يادداشت و مصاحبه طريق از ، ها داده آوري جمع آن دنبال به و (نظري گيري نمونه ، زير هاي

 ها داده آوري جمع اتمام از قبل حتي ها داده تحليل و تجزيه .شدند تنيده هم در نيز ها داده تحليل و تجزيه و آوري جمع فرايندهاي

 تمام در گذاري برچسب از قبل محوري رمزگذاري و شد آغاز بود شده پيشنهاد [43] هاردت آيزن توسط كه همانطور چرخه آن براي

 كه همانطور ، است شده دنبال نظري اشباع به رسيدن تا روند اين .بخشيد بهبود را زدن برچسب نتايج تاكتيك ناي .شد آغاز ها مصاحبه

 اصالح قبل از را مصاحبه راهنماي شود مي توصيه ، مطالعه اكتشافي ماهيت به توجه با ، اين بر عالوه .است شده داده نشان 1 شكل در

 .يافت تغيير مصاحبه راهنماي ، مصاحبه طريق از اطالعات بودن دسترس در با ، ما مطالعه در .نيدك روز به را آن لزوم صورت در و نكنيد
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 مشخص بار يك ، كنند مي استفاده Customer Development از ها استارتاپ آيا كه پرسيديم سوال اين از همچنين ما ، 6 سوال در

 الزامات تحليل و تجزيه مورد در بيشتر اطالعات آوردن دست به براي .شديم آن ارهدرب سوال از متوقف ما ، ندارند آگاهي آن از آنها كه شد

 سوگيري از جلوگيري براي آن ذكر بدون محصول توسعه تيم مورد در بيشتر اطالعات كسب براي 14و  13 سؤاالت و شد اضافه 8 سؤال ،

 داده تحليل بر دانش جذب ، اين بر عالوه .كند فراهم آن بروزرساني براي ابزاري بايد تحقيق طرح ، معنا اين به .شد اضافه ، شوند مصاحبه

 بيشتر ها دسته بين تفاوت و ها شباهت كه آنجا از ها داده گذاري برچسب ، محوري كدگذاري مرحله از پس .گذارد مي تأثير نيز ها

  .است يافته بهبود ، شود مي مشاهده

 2جدول 

استارت آپ  بوده  نيا انگذارانيبن نيدهد كه همچن يرا نشان م ييمصاحبه ها fنامه . شده استكه در استارتاپ ها انجام  ييمصاحبه ها
رهبر , يدر استارتاپ عموم يريگ ميتصم ياستراتژ ياست كه مسئول برا يكس يكه به معن ييارشد اجرا ريمد يمخفف براCEO. دان

  .در استارت آپ است يو تكنولوژ يكيتكن ماتيمسئول تصم است كه يكس يارشد تكنولوژ ريمد يبرا مخففCTO .استارت آپ يعموم

  
 1داده شده در شكل شماره  حيبا توجه به روند توض .قابل مشاهده بود شتريها ب يدسته بند نيكه تفاوت ها و شباهت ها به ا يزمان از
چرخه  .كرد دايبعد از سه چرخه دست پ )ميكندزماني رخ ميدهد كه اطالعات اضافي دانش جديدي را توليد ن(يداده ها به اشباع نظر زيآنال

مصاحبه متوقف شود و  50قرار بود بعد از  يبرنامه اصل :بوده است )كاربردي(يمكث مصاحبه عمل يها اريو مع، مصاحبه است9اول شامل 
بار  كيدهد تا برنامه را  يم حيرجت سندهينو نياول ،مصاحبه يزيبرنامه ر يبا توجه به مشكالت برا يول قرار بگيرد ليو تحل هيتمركز بر تجز
 قيبه تعو حبهمصا ياز اصالحات در راهنما يحالت برخ نيشتريآن داشته باشد در ب جهيبر نت يريتاث ديشا يريگ ميتصم نيادامه دهد ا

 ياشباع نظر هينظر ديرس يتعداد مصاحبه ها در چرخه سوم كمتر بود چون به نظر م.سه نيمصاحبه و سوم 5چرخه دوم شامل  .افتد يم
  .بسته شده بود
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  دمجد يابيارز 4,4

پاسخ  ياعتبارسنج( ميچك كردن اعضا را اجرا كرد دهيراه ما ا نيدر ا ميمصاحبه را ارائه داد يما پاسخ ها ،طول متن فراهم آورده شده در
از  ميفرستاد ليميحبه شونده ها امصا يما برا .در نظر گرفته شده است نيزم ياصول تئور يابيارز يبا ارزش برا كيتكن كيكه ) دهنده

درباره همه  كرتيل اسينمره مق 5سوال با  4شامل  يكه نظرسنج نيآنال ينظرسنج نكيل كيو  جياز نتا يا خالصههر مصاحبه با 
 ليميا ،نيب نيدر ا .ميدو هفته منتظر ماند يو برا ميفرستاد ليميهفده ا ما.سوال باز اضافه كيو مدل سودمند به همراه  جينتا يها جنبه

 جهيو آنها را به نت ميكرد يجواب جمع آور 11 انيمربوط به مصاحبه شونده ها كه هنوز پاسخ داده نشده است وجود دارد ما در پا يها
  .ميكرد ليتبد

  جينتا. 5

مدل  نياز ا ياصلدسته  كيارائه شده است  2شد كه در شكل  دارينرم افزار پد يها در برنامه REنديمدل فرآ كيداده ها  زيآنال از
 نديكل فرا يدرباره مشخصات كل 5,1بخش  .است كه توسط استارت آپ انجام شده RE يمعمول يها تيكه متشكل از فعال REنديفرآ
شده دنبال  نييتع راتياز تاث يرا با مجموعه ا يهر استارت آپ موارد مختلف نيتمر جيرا يصحبت ها ردندنبال ك يدهد به جا يم حيتوض

را به طور  راتيتاث نيا 5,2بخش ).ستميو اكوس يتجار يمدل ها ،بازار ،توسعه دهندگان،افزار  توسعه نرم تيريمد ،انگذارانين( كند يم
 يمشخص م نديفرآ نيخاص را در ا گريباز كيعدم حضور  ايحضور  راتيتاث نيا يتجار يدهد به خصوص بازار و مدل ها يم حيكامل توض

 ميبر انتخاب ت راتياثر تاث يو چگونگ ناتيسطح تمر نييدر مورد تع 5,4 بخش .شود يداده م حيتوض 5,3 در بخش ديتول تيريمد ميكند ت
  .دهد يم  حيتوض

  REنديفرآ5,1

است كه استارت  نيروش بر ا كياز  ديشد يرويپ يمورد توجه قرار گرفته است كه به جا ندياز ابعاد كل فرا يداده ها برخ زيطول آنال در
در استارت  I13مثال يبرا .كند جاديمختلف ا يمختلف را با استفاده از روش ها يها كيبسازد و تكن يفرمان سفارش كيار نرم افز كيآپ 

 يبيكند كه ترك يم جاديخاص را ا نديفرا كياز استارت آپ ها  كيهر  يكند كه برا يتوسعه نرم افزار بوده و ذكر م ريمدمختلف  يآپ ها
  .مختلف بوده است ياز روش ها

I7 كتاب  پيرو صحبت هاي ...مينكن ريدر آن گ ادياما ز ميها بهتر استفاده كن وهيش نيتا از ا ميتالش كرد شهيما هم ":ذكر كرده است
 ":كند يكه ذكر م I8مانند اي ."سمبل در فرهنگ ما كيخوب است مثل  يزيچه چ. دياصول را از پشت آن خارج كن ...ديتالش كن شهيهم

  ."ميكن يتر استفاده م ما از اسكرام نازك
I8 نيكلمن و اوكانر از ا .كند يم يها را عموم آن نديموضوع فرا نيمشخصات ا ميموفق را دنبال كن يكند كه استارتاپ ها يم شنهاديپ 
  .نام بردند ياطيخ سميقبالً به عنوان مكان نديفرا
را با توجه  نيآنها ا ،آن يبه جا. دهند يدنبال كردن قرار نمورد مرا به صورت رو به جلو و به طور نامحدود  نديوقت فرا چيگروه ها ه،دوم
در ":ذكر ميكند 12براي مثال . دهد يبه عنوان رشد گروه رخ م ديجد ناتيبا افزودن تمر رييتغ نيا. دادند رييتغ ميت يازهاين ايمحصول  به

ا كرديم ، چيزي با ثبات بيشتر، ماشروع به انجام تحول ها نرم افزار توسعهدهنده پيد 2ابتدا ما از اسكرام استفاده نميكرديم اما بعد از اينكه 
تفكر  يها وهيش ديكارمند جد كي هك ":كنديذكر م I12مثال  يبرا. يا زماني كه يك عضو يك گروه شيوه جديد ارائه ميدهد. "كرديم
كه توسط طراحان در  يمنظم ساز يها تيعالف يبرا يشنهاديپ يها كياست از تكن يا تفكر مجموعه وهيآورد ش يم ميرا به ت يطراح

 يراه حلها توانند يمشكالت م ينا ،و وبر تليتوجه به را با. اين روش مشكالت شرور را برطرف ميكند.شود يمحصول انجام م ديطول تول
هستند در  يدگيبل رسدارند قا يواضح يها و راه حل ها تيكه مأمور يمشكالت "طعمه" كيدر مقابل  .داشته باشند يقابل تصور موجود

در جامعه استارت  يليخ هاز آنها ك يكياما  وجود داردتفكر  وهيمختلف ش يورژن ها، هم وارد هستند يو مهندس يمشكالت علم نيب نيا
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روش را رها كند مانند  كيتواند  يگروه م كيتواند رخ دهد  يهم م نياوصاف خالف ا نيبا ا ).IDEO's version(آپ مشهور شده است
تواند  يم نيگروه همچن كي .محصوالت يو باق تين ياسپر يزيمانند برنامه ر كند ياستفاده نم گرياستارت آپ از اسكرام د كيكه  يانزم
 شنهاديكنند اما پ يشود آن ها از روند درست استفاده نم يكه احساس م I3مانند نمونه ذكر شده در ندازديحركت توسعه را به عقب ب كي

  .توسعه باشد نديمحصول اول و سپس فرا ديتولداد كه تمركز بر 
  : راتيتاث 5,2
توسعه نرم افزار بازار مدل كسب و كار و توسعه دهندگان  رانيو مد انگذارانيبن .آمده است دياز داده ها پد REنديمختلف در فرا راتيتاث

 .ارائه شده است رياز هر تصو حيمجموعه ها توض رياستارت آپ با توجه به ز ستمياكوس

   :انگذارانيبن5,2,1
 2در شكل ( رگذارنديتاث يليكنند خ ياستارتاپ چگونه كار م كه نيآن ها در ا ليدل نيهستند كه شركت را به وجود آوردند به هم يكسان

روه ذكر شده است كه گ I4مثال يبرا يبند )تيو اولو ياعتبار سنج ليو تحل هينشان داده شده توسط فلش از موسسان تا استخراج و تجز
آن را  مينام بردند ت "وقت تالف"آن را به عنوان ا انگذارانيكه بن يحال زمان نيكرد با ا ياستفاده م ياصل نديكرام قبالً به عنوان فرااساز از 

 يشابهم يسخت .I2آوردند يرو كراماس هيپا نديكسب نكرده اند استفاده از فرآ يخوب جيكه نتا يسال از زمان كيبعد از حدود  ميت .رد كرد
 يو بخش ها فيجلسه وظا"،  "فيبا وظا اهيتخته س"كنبن مانند  عناصرو  ماسكرا يبر استفاده از مقدار يكه سع يكرد در حال دايپ

 يزيكه چه چ دنديكه مصاحبه شوندگان پرس يكمك نكرد زمان اديز )انگذاريكمك بن(" :خودش را مقصر دانستشريك  او. "يمختلف بشر
فرهنگ داخل شركت  كياست كه  نيبزرگ ا رييتغ ":كه كند يذكر م I17."؟كرد نييهستند را تع يرويحال پ كه آنها درRE نديفرا

 ييما از اسكرام ابتدا ":انداستارتĤپ ذكر كرده  و بنيانگذاران I11،  CEO."آن آمده است انگذارياز خود بن نياو  يوجود دارد به طور قطع
  ."سر دارد يباالرا در  زهايچ يليچون خ ميكنياستفاده م

  

ها  ليمستط يضيداخل ب ينشان داده شده است توسط نوشته ها تيدر هر فعال راتيدر مدل استارت آپ نرم افزار تاث يالزامات مهندس 2.شكل شماره 
 انيجر ازين نيتر جيرا ميضخ يآن فلش ها رينشان دهنده تاث كيبار ينفوذ كرده است فلش ها نديدهند مستندات در تمام فرآ يها را نشان م تيفعال

  .ابدي يم

 سيتاس CEOتدر استارت آپ دارند چند تا از آنها چند شرك يتجربه طوالن يگذاران بودند به طور عموم انيمصاحبه شوندگان كه از بن
آنها  شتريب). the CEO of I3 and I12) كنند يمواد را همزمان اجرا م كياز  شتريموارد ب يو در بعض) (I3,I6,I8,I12 در.كرده بودند

 I16مانند گريداشتند اما در جنبه دI1مانند  يفن نهيشيمواقع آنها ب يبعض) I2, I3, I11.(كار نكرده اند يقيتلف ايبزرگ  يها شركت يبرا
  ."دانم ينم يدر مورد تكنولوژ يزيچ چيو من ه )گريد گذار انيكمك بن كي( كه "شده است رفتيرا پذ CEOر 
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  م افزارتوسعه نر تيريمد .5,2,2

استفاده خواهد  نديكدام روش توسعه نرم افزار در فرا هنوز تنظيم ميكندريمد ايتوسعه نرم افزار  ميرهبر ت انگذارانيبن راتيتوجه به تاث با
 نيكه ا I16از  CTOو I1,I5,I12,I3). نديفرا يها تيبه تمام فعال Swتيريفلش ها از مد لهيبه وس 2شده در شكل نشان داده (شد 
باعث شد  نديكرد در چند فرا يادياو به ما كمك ز .داشته است نيدر ل يخوب نهيشيپما  " CTO:ستذكر كرده اI7.كند يم دييرا تا ادعا

از  بيترت كيتوسعه نرم افزار در چند استارتا انجام شده و گفته شده در هر متن من  تيريقانون مد I3. شده باشد فيخوب تعر نديكه فرآ
را  REاست كه توقع برود آنها روش  يعيطب نيخواهد شد از ا انيبر آن پا نديآافتد و فر يجا جا م نيم كه بهتر در اها درست كرد نيتمر
ارزش  يژگيو نيدر نظر دارم كه تالش ساده و راه حل ناب چك شود اگر كه ا شهيمن هم: ديگويمI14مثال  يبرا. خواهند كرد فيتعر

  .كند جاديافزوده ا
  بازار. 5,2,3

 يقادر باشد محصوالت خود را در بازار حساس ديسارتا با يكه برا: ذكر كرده است I5.حضور دارد نيهمچن REيروشها يبازار خارج ريتاث
كند فراتر از تعهد با توجه به  يروياست پ يمشتر ازيكه مورد ن يا رانهيسختگ ندياز فرآ ديبا يبفروشد دسته بند يتيمانند بازار حما

پول متفاوت  وزريبا توجه به تفاوت اندازه  نديواضح است كه فرا نيدهد ا ينشان م نديبر فرا يقو اريبس ريبازار تاثمصاحبه شوندگان در 
و تجارت به تجارت  B2Bيتجارت به مشتر نيپول به ا وزريشود كه  يم كينزد يشركت ها به سو يبرا  يعيطب يطبقه بند .بوده است

B2C كه  ييزهاياز چ يكي يطبقه بند نيدر ا. مشترك قرار دارد يدانش ها يساز يو عمل يساز يرتجادر  يطبقه بند نيا رديقرار بگ
ما صادق نبوده است  يلزوماً بر اساس مصاحبه ها نيداشته باشد به هر حال ا B2Cنسبت به يكنترل B2Bاست كه نيانتظار خواهد رفت ا

كه استفاده كننده ها دانش آموزان و پدر مادران و معلمان هستند  ييجا تانرسيبها و د ييابتدا يبرنامه بود برا كي I9داتيمثال تول يبرا
. كردن يو عمل يساز يتجار ياستفاده كنم برا B2Bناتياز اهداف تمر دياند استارتاپ با برنامه پول پرداخت كرده يكه مدارس برا ياز زمان

چگونه دانش آموزان  نكهيا دنيد يبرا ارهاير شده است كه آنها از معذك لپو وزريمرسوم به عنوان B2Bپوالر بزرگتر از وزرياوصاف  نيبا ا
نرم افزار  يبرا يطبقه بند ديجد ديتول يحت اي ميده شنهاديپ ديبازر جد كيما  نيهم يكنند برا يكنند استفاده م ياز برنامه استفاده م

  .REاستارت آپ مربوط به
شركت  شتريبزرگ مثل ب يپولها وزرياستارتاپ ها با  ينگران نيبر ساكت باشد اولكار ايكاربر هدفمند  كيبتوانند  دياستارتاپ با كي

دارند مانند  يكاربر ساكت استارت كمتر گرياز نظر د. مشترك بود يمشتر كي ريكاربر ز ياديبا تعداد ز B2Cشركت ها  اي B2Cيها
 دهنديانجام م ليو تحل هيمتفاوت استنباط و تجز هي هاميت نيكه چگونه ا نيعسل مخصوصاً در ا ين توافق هايا. B2Cيشركت ها شتريب

نشان داده  ديتول ميو به طور معمول حضور ت طلبد يها م ميت شتريب يازهاين يابيارز يها برا كيپول بزرگ از كاربران تكن كيوجود دارد 
ند و كاربر ساكت استارتاپ را با توجه به كاربر هدفم نيب يتفاوت ها 3جدول شماره  ديتول ميتبه .... فلش ها از لهيبه وس 2در شكل 

  .خالصه كرده است RE يها تيفعال
  كسب و كار يمدل ها.5,2,4

شركت نرم  كيچرا  نكهيا ليمرحله بلوغ و دل گذاردياز دو جنبه تفاوت اثرم يداده ها را نشان داده است مدل كسب و كار آر يجمع آور 
 نجايدهد ا يم رييكند تغ يالزامات را پردازش م مميچگونه ت نكهيمرحله توسعه استارتاپ ادهد بلوغ مدل كسب و كار  يرا توسعه م يافزار

 نياول ليتحو ياز اوقات بدون حت يكند و بازار خود را درك كند بعض ديهمچنان محصول خود را تول ميت كيدو مرحله وجود دارد كه 
بوده و به خاطر  تريها قو نديدر فرآ انگذارانيراستا مشاركت بن نيدر ا تسيمدل كسب و كار كه هنوز بالغ ن كي نيا هينمونه اول ايماكت 

 يدرست يدر استارتاپ ها دهيپد نيشكست بخورد ا ايكند اگر شركت موفق و  رييتغ تواند يم جهياسرار تا نت يآنها در مورد بقا يراننگ
  .I1,I3,I4,I6,I9,I12,I13شناخته شده است مثل

از درآمد  يتوسعه بعض ميت يدستاوردها ليكند به دل يشركت م يبند تيآن در جلسه اولو انگذاريه بننشان داده شده است ك I8 در
رفع  ايشده  ميالزامات تنظ شتريخود را مشخص كرده باشد ب يحال اگر استارتاپ از قبل مدل تجار نيكند و در هم يم رييشركت تغ
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 جينتا نيا 3در شكل  I10و I5, I7درست مانند يشود در استارت آپ ها يم دهيآن كمتر د انگذاريبن يرياشكال شده است پس از درگ
  .نشان داده شده

 يينرم افزار خودش هم به تنها سيآر نديشكل گرفته شده است فرا نياستارتاپ همچن يقانون نرم افزار در مدل تجار: نرم افزار ربراب ليدل
  I12.جاتيسبز يجمع آور يبرا يشاورزك ونيباشد مثل ابزار اتوماس) ديتول(محصول  كيتواند  يم

آسان كردن اجاره  يكه برا نيمانند آژانس امالك و مستغالت آنال رسد يهدف متفاوت م كيتكه از مدل كسب و كار به  كي نيهمچن
 كتريوسعه نزدكاربران به ت يجنبه الزامات برا نياول. I7ياشتراك برنامه اقتصاد يپلتفورم برا ايI4كند يجستجو م نترنتيكردن و در ا
  .خواهد كرد كتهيرا د REكسب و كار  ليو تحل هيدر جمعه دوم تجز كهياست درحال

  دهندگان توسعه. 5,2,5
ارتباط است همانطور كه نشان داده شده  نيها در ا يها و اعتبار سنج زيتوسعه نرم افزار با آنال يتوسعه دهندگان در انتخاب روشها ريتاث 

 ستنديآن ن ادنبه انجام د ليكه ما نيا ايرا رد كند به خاطر عدم باورش و  كيتوانند استفاده از تكن يمثال آنها م يبرا 2است در شكل 
روش ها آرام  يدر برخ دياست من با نيجا هم نيبچه ها ا ميتوانم بگو يمن فقط نم ميمفاه يساز ادهيپ يبرا: ديگويم I1مثال يبرا

را  ها تيفعال يدر چرخه كوچك ديشركت را كه ما با ميسخت است كه مطابق هات كن شهيهم نيا: ذكر كرده است كه I9. حركت كنم
 يقبل يخود را بر اساس تجربه ها نديفرا نيتوانند همچن يآنها م گريخواهد در طرف د يرا كامل م زيرابط كاربر همه چ رحط. ميتكرار كن

كه آنها از  ديگو ياو م I2. و رخ داده است يو قبل ياصل ميت يفاق قبال براات نيذكر كرده است كه ا I7ببرند و شيبه توسعه دهندگان پ
وقتها وجود توسعه دهنده  يكه با آن تجربه داشت و بعض يكرد به خاطر كارمند سابق شان كس يم استفادهمدت  كي يبرا يتفكر طراح

 گريمدت دو توسعه دهنده د كي يبرا: كه ديگويمI12.گذارد يم ريخاص تاث كياستفاده كردن از تكن ميبر تصم ميدر ت شتريب يها
   .خالصه كرده است نديانسان را بر فرا راتيتاث 4جدول  ميروش ها كرد از يما شروع به استفاده از برخ دارتريپا زيچ كي ميداشت

  .آنها كاركر بازار اساس بر نيازمندي ها  مهندسي در تفاوت. 3جدول 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  آپ استارت ستمياكوس .5,2,6

كنند  يم دايكه استارت آپ ها خودشان را پ ييشده است جا ينيكارآفر طياطالعات مربوط شده به مح هياثر گذار كه بر پا جنبه4
 هيدر دسترس بودن سرما يانتشار دادن دانش است در دسترس بودن منابع انسان راتيتأث نيشناسد ا يم ستميخودشان را به عنوان اكوس

استارتاپ ها  لهياستارتاپ به وس ستمياكوس .كشور ايمنطقه  كياستارتاپ  ستميعناصر از مشخصات اكوس ايفاكتورها  نيگذاران ا هيو سرما
  .ها دولت دانشگاه يمعامالت ملك يگذاران مالكان و بنگاه ها هيسرما نانيكارافر .شكل گرفته

شتاب دهنده به  يبرنامه ها گريد ياز شركت كننده ها يمختلف يها و روش ها كيتوانند دانش را از تكن يماستارت آپ ها :دانش  نشر
مربوط به استارتاپ را آموزش  يزهايآنها به ما چ ميبرنامه شتاب دهنده را شروع كرد كيبا : كنديذكر مI3مثال  يبرا اورديدست ب
من : I16در  CTOتوسط كه ذكر شده  يدانشگاه مانند نمونه ا يبود دورهاMVPكيما ساخت  هدفكه  يو سپس تا زمان MVPدادند
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 دميد ياگر من قبالً م: CTOيمانيدر مصاحبه مشابه و پش نيهمچن. داشتم ازين يزيچ نيو هم چن ينيدوره كالج داشتم در مورد كارآفر
  .ساخت محصول يبرا يهمه فداكار نيكردم ا يهمه وقت صرف نم نيشد كه قبل از ساخت محصول عالقه كاربر را چك كنم من ا نيبهتر
استخدام  يبرا يكه شركت او منابع مال:ديگويمI8.كنند يكار را ذكر م يرويكردن ن دايپ يها يسخت  I8,I4:يبه منابع انسان يرسدست

به  ايرا تقاضا خواهند كرد  يشتريب يكم حجم از اعضا ها ساعت كار ميشود ت ينم دايبا دانش الزم را پ يداشت اما آنها افراد ديجد يروين
 برخي حذفگذاران ممكن است منجر به  هيسرما يحت ايبزرگ گذارند  ايافراد شركت  هياز طرف بق يفشار زمان واهندخ يم شتريمحلت ب
  .الزم شود يها يو اعتبار درب ليو تحل هيمانند تجز يضرور ريغ يروش ها

بوده  يان شده است نبود منابع مالدرسته چند تا از مصاحبه شوندگ يكه با استارت آپ ها يگريمسئله د :يگذار هيدر دسترس بودن سرما
 نيخدمات مشاوره در حال ا شان يدر كنار محصول اصل ايمحصول را توسعه دادند  كياز  شيب(I1,I2,I3,I6,I11) است چند تا از آنها

مختلف  يها سيرا حفظ كند برخورد با محصوالت و سرو ياصل دهيكه ا اورديآنها پول به دست ب يراه نيدهد در چن يرا ارائه م نهيزم
  .داده شده است حيقبل توض تميكه در آ يمشابه راتيتاث .شد نگيديللود   شرفتهيباعث پ
تجربه و انتظارات خودشان  گرانيباز نيارائه شده اند ا (VCs) يگذار هيسرما يو صندوق ها يگذاران اصل هيتوسط سرما :گذاران هيسرما
در طول  انگذارانيبن ياقدام بر رو قيقرار دهد به خصوص از طر ريرا تحت تاث تواند يمشود دارد و  ديمحصول تول كيكه چگونه  نيرا از ا

گذاران  هيگذاران و سرما هيسرما يگذار هيسرما راتيتاث I4.جينتا يابيموضوع و در طول مرحله ارز نيمطرح شد ا لهمقا نيا يروند بررس
گذاران در مدل تو خودشان را نشان  هيو سرما يگذار هيسرما يوق هاصند ديرا فراموش كرده بود در مورد آن حرف زده بود شا ياصل

توسعه دهندگان  قياز طر اي رديگ يمگذاران قرار  انيبر بن ميهست كه مستق ريتأث كياست  نياست هم ميرمستقيآن غ ريندادند چون تاث
  نرم افزار

  : تيريمد ميت 5,3
ذكر I12.محصول داشتند تيريمد ميت) كاربر_هدف(كه محصوالت  ييوص آنهامصاحبه شوندگان به خص ياز استارتاپ ها يليمحصول خ

داشته  نجايدر ا ياست كه شخص نيمهم ا .اند و محصول بد بود رفته نيرا دارد چون در ابتدا همه از ب ميت نيكرده است كه استارت آپ او ا
داشته  يفن يها نيشتريب توان يآن م ياگرچه در اعضا .است نشده ليدهندگان تشك از توسعه ميت نيا ميتا در مورد محصول فكر كن ميباش

 مراحل شتريب افزار كار كردند معموال آنها مسئول آنها همراه با توسعه نرم. و بازرگانان است  يابيبازار يها ليپروفا يدارا نيباشد اما همچن
RE مسئول در ريمد كيهستند  يبند تيو اولو نتخابا ژهيبه وI10 باشد  لتريف كياست كه  نيست در بخش از كار من اداده ا حيتوض
درك كنم كه  ديمن با ديهمه كارها را انجام ده ديتوان يما نم رايز نميب يم لتريف كيدر داخل شركت من نقش خود را به عنوان  يحت

 گريكدينفر در رابطه با ما دو  ":كند يمحصول اشاره م ميت تيبه اهم I12.است است شكالتطرف و همه م كيفقط از از  يشكل واقع
محصول متفاوت را  ريدو مدI17 ."داشته باشد ديمحصول را داشته باشد كه د نيا تيمسئول ديبا يمحصول كس ديدر تول يسع ميدار
خوب از آن استفاده  يليو خ كنند ياستفاده م ABياو از تستها ":كند يبا تجربه تر از محصول مراقبت م يشخص يكند وقت يم سهيمقا
اتالف كار خود  زتا ا كردند يجمع م يشترياطالعات ب ديآنها با ،وابه گفته  دادينقش را انجام م يفايشخص با تجربه ا ياما وقت .كند يم

  .كند يدار
  
  
  
  
  
  
  
  

 RE فرآيند در تجاري مدل بلوغ تأثير. 3شكل 
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  REخالصه تاثيرات انساني با تاثيزات بنيانگذاران  .4جدول

  
  .بر اساس تجربه فردي شخص تيم تاثيرات بنيانگذاران را تعرف ميكند و مشخص ميكند): بعضا بنيانگذاران( رافزا مدير توسعه نرم

  ز  روش ها شونده اا كه حتي بدون بيشينه فني بسته به نحوه مشاهده آنها ميتوانند مانع از استفادهآن: بنبانگذاران
نظر مثبتي در موردآنها  ود استفاده از شيوه ها را ترويج كنند اما در صورتي كهتجربيات فعلي خ سآنها ميتوانند بر اسا: توسعه دهندگان 

  .نداشته باشند ميتوانند از استفاده جلوگيري كنند
  ها تيفعال.5,4

 .را انجام داده اندRE يها تياز فعال كينرم افزار مصاحبه شده چگونه هر  يكه استارت آپ ها دهند يم حيتوض ريز يمجموعه ها ريز 
 يكه استارت آپ ها آنها را به صورت عموم ياز زمان يبند و طبقه ليو تحل هيبحث خواهد شد به همراه تجز ياعتبارسنج يها تيالفع
و  هياستخراج تجز يسنت انيدر كنار جر. دهد يتقاضا را نشان م انيجر ميضخ هاي فلش دو،  شكل در. يساز ادهيدادند از زمان پ امانج
 ليو تحل هيدر طول تجز.ميكرد تيرا نشان داده كه ما در استارت آپ نرم افزار رعا ياضاف يها انيجر نيو اجرا و همچن ليتحل

محصول كه  يبه نام اعتبار سنج يبرنامه ا يبر مرحله پس از اجرا حثي استب نيهمچن نجايظهور كردند ا يديالزامات جد ياعتبارسنج
 نيلحظه به بهتر نيتوانند در ا يم ديالزامات جد ،كند يكاربر را برطرف م يازهايت نتوجه شود اگر الزاما .استارتاپ مهم است يبرا يليخ

  .همراه استارت آپ خواهد شد ازين در مورد ارتباطات مورد نيهمچن يدر بخش مربوط به مستندات الزام .شكل ظهور كند

  )استخراج(استنباط . 5,4,6

سازند و كاربر ها در  يخالقانه م زهيچ كيكه آنها دارند  ياز زمان .افزار باشد و نرمدر استارت آپ  تيمسئول نيپر زحمت تر شايدالزامات  
حل ها نقشه  هبود كه مشكالت را در كنار را نيراه حل ا كي .كند ينم افتيچه كار خواهد كرد هشدار در قتينرم افزار در حق نكهيمورد ا
است  نيا شهيهم دهيا شد يعوض م شهيحل آمدند اما راه حل هم م با راهبار مرد نيچند ":محصول گفت ريمدI9در مصاحبه .كند يبردار

او  نكهيكشف ا يبه جا .مشكل داشت كيسكوت  ":اضافه كرد CEOپس ."از دست نرود ينكته ا چيتا ه ميكن يكه مشكل را نقشه بردار
هتر از را براه حل  كيتواند  يباه است چگونه ماشت ناي حال هر به .ديآ يراه حل م كيبا  شهيحل كند از او هم ديمشكل دارد كه با كي

همچنان  ، مياست كه مشكالت كاربران را بفهم نيا تيفعال نياز ا هيهدف اول گرياز نظر د ."؟آورد تصور كند يكه از آن پول در م يكس
و  ميكن دايه ما همه كاربران را پممكن است ك ريغ نيا .اگر بازار هدفمند گسترده باشد دسخت باش يليخ توانند يدرك مشكالت كاربران م

در قبال درك  ميت نيمحصول داشته باشد ا ميت ديشود با يتوسط استارتاپ ها استفاده م يراه حل عموم ميآنها را درك كن يازهاين يتمام
 دييمهم تا قتيحق يبازار مرز تياست و موقع ندهيآ يانتخاب ها يها يژگيآن درك و فيتوسعه مسئول است وظا تيكاربران بازار و هدا

و  ديآ يدر شركت م يها از طرف هر كس دهيشود ا يم جاديبه صورت متناوب ا دياست كه الزامات جد نيشده توسط مصاحبه شوندگان ا
 ديآورند كه با يم ييها دهيهمه شركت ا صبه طور مشخ ديده يبه همه گوش م شهيما هم ":كند يذكر م I8.شوديم جاديبه طور مدام ا

كند و در كل  يمدام كمك م يازهاين جاديبه ا دهيپد نيقانون دارد ا كي يهر كس":كند  يذكر م I5معنا  نيدر ا ."رديقرار گمورد بحث 
اهداف  ليو تحل هيتجزرا ذكر كرده اند مانند  يمصاحبه شوندگان منابع مختلف ديالزامات جد جاديا يو برا كند يم دايپ انيجر نديفرا

 از توسعه دهنده ييها دهيا). I13 كيبسته تجارت الكترون كيمحصوالت مشابه مانند  اي (اده از محصوالت رقبااستف) I4, I8, I10(يتجار
كه با  يها زمان كيتكن يفروش برخ ميت. )I3 ,I5( ستيكاربر معتبر قابل مشاهده ن يكه برا ييها يژگيمحصول مخصوص از و ميت اها ي

  .يپرداز دهيو ا يده پردازيجلسات ا)I4, I7, I8, I9, I11, I12 , I13(كار مصاحبه گفته شده 
  



 

CECIT2019,  1398آبان  28  

 

  يو طبقه بند ياعتبارسنج ليو تحل هيتجز. 5,4,2

همه  تيجلب رضا يبرا راتييبه توافق در تغ دنيالزامات و رس ستميكردن مشكالت با س دايپ فيو درك وظا ليو تحل هيالزامات تجز 
دادند  يم جيترو رابحث  كيها  يمصاحبه شده اتخاذ كرده باشد بعض يال هاوجود نداشت كه س يراه عموم كيآنجا  ستميسهامداران س

  .(I17)محدوده يژگيز جمله و(I3, I15, I16)ا الزم را بفهمند يساز ادهيپ يبرا نهيگز نيمسئول تا بهتر رانيتوسعه دهندگان و مد نيب

I13,I14,I15,I6 ثبات و توسط يو بررس يدرس يها در كتاب ياگر چند راه دهد يرا نشان م يو فناور ياستراتژ نيتراز بI5,I15  ذكر
استارتاپ است به  يبرا يمراحل هار نياحتماالً مهمتر يگذارند بارسنج ينم ناتيتمر نيبه به ا اديها و وقت ز ميت يشده است به طور كل

 شترينه ب ايسط الزام استفاده كند ارائه شده تو يها يژگيخواهند از و يشما كاربران م كند يم يبررس ميت حظهل نيدر ا يطور كل
  .زيناچ ي يكم شرفتيدهد با پ يرا انجام م ازيمورد ن ياعتبارسنج يمصاحبه شده نوع يها استارتاپ

I7 با  ميا دهيفهم ازين طيما با استفاده از آنچه از شرا ميده يرابط كاربر انجام م قيرا قبل از اجرا از طر ياعتبارسنج يما به طور كل":گفت
  ".ميچك كرده ا يرمشت
I4 رابط كاربر اشاره كرد كيراه حل به  يقبل از اجرا.I8  توسط انسان ها انجام شده است تا  يژگيو كيبار قبل از اجرا  كياشاره كرد كه

 MVP، (I3, I4, I10, I11 andدكه توسط ما مصاحبه شوندگان ذكر ش ييها كيتكن .نه ايخواهد  يكاربر آن را م ايمتوجه شود آ

I14)متمركز بود يها روهو گ ينظرسنج هياول يماكت ها و نمونه ها.  
I9انجام كار اعتبار  يزمان صرف شده برا يبه گفته و ."كرد ياستفاده م يتر از اعتبارسنج دهيچيپ يكارها يگروه و فقط برا ":ديگو يم

 يپ يمانند ام و ياعتبارسنج كير طول استفاده از تكند ينگران I3,I4.باشد يژگيتواند باالتر از توسعه و يكار ساده تر م كي يبرا يسنج
كه ارزش را به  ميكن بيرا تصو يپ يام و كيتا  ميما در تالش هست ":دوم يبود در صحبت ها انيمشتر يشركت برا ريواشاره كردند تص

خواهد شده  يعال ندهيدر آنسخه مضحك است كه  كي نياست ا ستيماكت ن كيدارد فقط  تيفيكه ك نديب يو كاربر م اورديارمغان ب
  ".است
 ,I1)مانند اسكرام  ييها تيسازمان ها مهم است آنها ممكن است از اسپر يكوچك آنها برا ميبا توجه به اندازه ت ازيمورد ن يبند تياولو

I4, I10 and I14) مانند آن دار تياولو ستيل كي اياز شماره كمتر)I9 ,I12( است كه  ييكارها شامل ستياوقات ل يرا حفظ كنند بعض
 ريباالتر مد تيريمد هيال كي (I1, I4 and I13)اوقات يتوسعه نرم افزار بعض تيشود با توجه به اهم يافزار مربوط نم به توسعه نرم

كار را بر عهده دارند بر اساس  يدستور اجرا نييتع فهيمحصول وظ ميت ايكنند سپس توسعه  يم نييرا تع ينقاط عطف رانيادگيموسس و 
 .شود يآن ها محدود م يبرا يژگيو نيها مهمتر يمشتر نيبه اول دنيبا پرس يبه طور كل يبند تياولو يهدفمند مشتر يستارتĤپ هاا

(I2, I11, I12 and I14).  
 حصولبه نشان دادن م ازين ،(I7, I8, I9, I12 and I13)ياستراتژ :را ذكر كردند ريز يارهايمع يبند تياولو ياستارت آپ برا يها ميت 
)I2, I3 and I4(  

باال مانند  تياولو تيوضع،  (I16)ياساس يها يژگيو، (I1) گريد يها مياز مسدود شدن ت يريجلوگ, )I12 and I15(كاربر يارزش برا
  .(I14)اند به صرفه بوده قرونم ليو تحل (I14) هيتجز ياشكاالت بحران

  محصول ياعتبارسنج. 5,4,3

 كي ايموضوع كه آ نيوجود در مورد استارت آپ ها درج شود ا نياست با ا ازين كي يينها يمرحله  يمانند اجرا يدرس يدر كتاب ها 
ن يكند در ا يم يمشكل را بررس نيالزام مجدد د كي يها پس از اجرا ميكند مهم تر است پس ت يخواسته خواسته كاربران را برآورده م

 ,I1, I3, I4,I6, I9, I11(گوگل است زيآنال جيرا اريابزار بس كيشود  ياستفاده م تعامل كاربر با محصول يابيارز يبرا ارهايمرحله از مع

I12, I13 and I14(.  
I3ييمحصول نها دينحوه تول رايمهم است ز اريما بس يبرا ارهايمع زيو آنال ييمحصول نها يكند اعتبار سنج يم فيتوص نيهدف آنها را چن 

  .محصول با بازخورد باالست نيتكرار ا قايدق ما يهدف فعل ميدهيم رييخود را تغ
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  مستندات و ارتباطات.5,4,4

را  زچي همه ما ":خاطر نشان كرد I3.انجام شود ديآنچه كه با نياستارتاپ ها ارتباط ب ينگران نيمهمتر ازيبا توجه به مستندات مورد ن 
توسعه  نيبود كه گسترش دانش ب نيمصنوعات ا جاديا ياصل ليدل . "خود انيم يارتباط لهيبه عنوان وس يحت ميكن يم يمستندساز

است به عنوان  يهنوز جد يدانش ضمن ها تياز سا يوجود در برخ نيبا ا. سازمان باشد گريد يها ميكه در ت يافراد نيدهندگان و همچن
نرم افزار  يرتاپ هامستندات استا زانيم ."اطالعات ت در افراد است مينكرد يرا صرف مستندساز ياديعادت ز ":ذكر كردI13مثال 
  كنند ياستفاده م يليميا يقراردادها ايكنند و فقط از ارتباطات  ياستارتاپ ها از الزامات خود مراقبت م برخي .است متفاوت آنها الزامات
.(I2)است ازيكند كه مستلزم مستند مورد ن تيفعال قيبازار دق كيدر  گريد يو برخ(I5) .مستندات كم استارتاپ  كي ياگرچه به طور كل

 ميابزار معمول كه توسط ت). I2, I4, I8, I11, I16, I17(دهد يانجام م كيصفحه الكترون كيزيساده مانند ف يعمق با استفاده از ابزارها
 ,I4, I10(ذكر كرده اندرا  يپروژه سر تيريابزار مد اياستفاده از موضوعات شمار  نيبزرگ همچن يها ميشود كه جلو بود ت يها استفاده م

I15.( I4 در بر نداشته است يا جهيپروژه چه نت يسنت تيريكند كه تجربه آن در مد يم ذكر.  

  جينتا يابيارز. 5.5 

همه  تواند يخود را داشت نم نهياز آنجا كه هر استارتاپ زم ينظرسنج قياز طر مياعضا را انجام داد يمورد بررس جينتا يابيارز يبرا 
 يعاد نديكه فرا ميكن يابيتا ارز ميكرد جاديرا ا يرو ما سواالت نينه از ا اياست  حيهمه تصورات صح ايكه آ ديمصاحبه شوندگان پرس

 ":ديگو يرا م يگرينكته د I7.دهد يرا نشان م ينظرسنج جيسواالت و نتا A  مهيآپ مصاحبه شونده در مدل ارائه شده است ضم استارت
سوال پاسخ من و  نياما در آخر ابدي يدر استارتاپ ها به ارمغان م رانيفراگ يرا برا يبخو يها يورود رسد ياست كه به نظر م يكه  در حال

مطالب جالب  ايها  ونهاز نم يدر استارت آپ خود كنم برخ نديبهبود فرآ يمدل برا نيچگونه شروع به استفاده از ا دانم ينم رايبود ز يخنث
فقط شامل  ميشونده ارسال كرد مصاحبه دييتا براي پيامهايي كه ".سود ببرند جهينت نيتوانند از ا يها م يدهد كه چگونه نوآور يم حيتوض
 ياست برا شماريبالقوه بر اساس مدل ب يها شرفتيپ يواقع يويسنار كيدر مورد نحوه استفاده از آن در  ييمدل بدون راهنما حيتوض

  .نه اياست  ازيمحصول بازار مورد ن ريمد ميت ايكنند كه آ يبررس اندتو يم كند يخود تالش م يادار نديافزار كه با فرا تا به نرم 14مثال 
 تياست كه اكثر ني، بدست آورد ، ا A.5شده در جدول  يمصاحبه شونده ، جمع بند ييتوان از بازخورد نها يكه م ياساس يريگ جهينت

  .  ه در ابتكار عمل آنها خوب استو چ يه طور كلپاسخ مجدد چه ب تيمدل در گرفتن واقع ناي كه معتقدند شوندگان مصاحبه) ٪91(بزرگ 
 آنها از ٪27است و  ديروزمره خود مف يزندگ يبرا يمدل از نظر عمل نياز ا يكردند كه آگاه مي تصور آنها از ٪45حال ، تنها  نيا با

  .ستين ديكه مف نديگو يم حاًصري
در ارائه ابزار  يموفق است و تا حد ارينرم افزار بس يبه راه انداز زاين يدر مورد مهندس يدانش علم شرفتيكه مدل  در پ رسد ينظر م به
  .مسئله انجام شود نيتواند در جهت حل ا يم يبعد يكارها.دست اندركاران موفق است يبرا ديمف
  
  بحث.6
  .دكن يروش واحد اجرا نم كيرا به صورت  RE يها وهينرم افزار ش يارائه شده ، استارت آپ ها جيتوجه به نتا با
توسعه نرم افزار ، توسعه دهندگان ، بازار ، مدل كسب و كار و  ري، مد نيمؤسس(از اطالعات  يعوض ، آنها را مطابق با مجموعه ا در

توسعه نرم افزار در  نديفرا يريشكل گ يرا برا يمشابه جهينت] O'Connor ]30و  Coleman.دهند يم رييتغ) يراه انداز ستمياكوس
 ييبازار شناسا يازهايو ن انگذاريبن نهيشيتوسعه نرم افزار ، پ ريمد نهيشيآن را به عنوان پ ريتاث سندگانينو. كردند داير پاستارتاپ نرم افزا

  .كردند
Zettel et al داده است و  صياستارتاپ را تشخ  ندياز فرآ نانيقبالً عدم اطمiardino et al . كرد يم يتلق يتكامل كرديرو كياو آن را.  
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استارتاپ  ستميمانند توسعه دهندگان و اكوس يموارد ريكرد و سا دييمورد بحث قرار گرفته بود ، تأ اتيرا كه در ادب يقبل راتيتأثما  مدل
 نياز چند يكياستارتاپ تنها  كيدهد كه بلوغ  يما نشان م جيو همكاران ، نتا Gralha يشنهاديپ يبا الگو سهيمقا در.را آشكار ساخت

 يتكامل خط كيها از  وهيش ني، ا نيبر ا عالوه.دهند يرا انجام م RE يها تياستارتاپ فعال يها ميدارد كه چگونه ت ريشرط است كه تأث
 انگذارانيبازار شروع شوند ، اما ممكن است بسته به نظر بن ازين ليبه دل يا دهيچيعوض ، آنها ممكن است در مرحله پ در.كنند ينم يرويپ
  .كنند ينيعقب نش زيمواقع ن يعضتوسعه دهندگان ، در ب اي
 يرويپ يمورد مطالعه ، تجارت از برنامه اشتراك يدر اكثر شركت ها"باشد كه ، در مطالعه خود ،  نيتواند ا يتفاوت م نيا لياز دال يكي
  .ميكرد مصاحبه يمدل تجار نيكردند با چند يمختلف كار م يكه در بازارها يمختلف يكه ما با شركت ها ي، در حال "كند يم

امكان را فراهم  نيقرار داده است و ا يداده شده است ، مورد بررس حيتوض RE اتيكه قبالً در ادب يتهاياز فعال كي، مطالعه ما هر  سرانجام
  .شود سهيها مقا نهيزم رياستارتاپ نرم افزار با سا نيآورد كه ب يم
موجود در  يها وهيش حيبه تشر 6,2داده شده است و بخش  حيوضدر مطالعه ما ت ياساس راتيدر مورد تأث يبحث مفصل ريبخش ز در

  .كند يم سهيكند ، مقا يم فيو چابك توص يتوسعه نرم افزار سنت يها ميت اتيپردازد و آنها را با آنچه ادب ياستارتاپ نرم افزار م
  

   ازيمورد ن يمهندس نديمربوط به فرآ راتيتأث.  6,1
 ميكنند ، تنظ ياستفاده م يبند تيو اولو ي، اعتبار سنج ليدر مراحل انتخاب ، تحل ژهيآنها بو ياپ هارا كه استارت ييها وهيش انگذارانيبن
 كيكه از آماده بودن  نيا ليدهند و به دل ياستارتاپ ها انجام م ريسا ايخود در بازار  يكار را بر اساس تجربه قبل نيا آنها.كنند يم

  .در استارتاپ نرم افزار را مشاهده كرده است نيمؤسس ريدر حال حاضر تأث] 52[  .سپپانن و همكاران.  محصول مضطرب هستند
كه  افتنديكردند و در يم قيتحق ميت هياول يها تيانجام دادند كه در مورد صالح يينرم افزار اروپا يها يرا با نوآور ييمصاحبه ها آنها
و  تيريهدف ، مد ميتنظ: شركت كرده است يدر سطح باالتر يو"ت را انجام نداده اس يگونه توسعه نرم افزار چيموسس ه يوقت يحت
  .است رانيبه عنوان مالك نسبت به مد شتريو نگرش آنها ب ميدر ت انگذارانيبن تياهم انگريب يريدرگ نيا."يابيارز

Coleman  وO'Connor بدون  انگذاريتوسط بنكه  حيانتخاب صر كيكنند تا  يم فيها را توص وهيدر انتخاب ش ميرمستقيغ ريتأث كي
خاص معتبر  طياگر شرا يعني،  فتدياتفاق ب "نييپا"تواند در سطح  يم ريتاث نيدهد كها يما نشان م جينتا.انجام شود يفناور نهيشيپ

شوند ،  ينمكد  جاديتوسعه نرم افزار باعث ا يها تيفعال ي، از آنجا كه برخ نيبر ا عالوه.رديآنها قرار گ يبند تياولو يباشند و چگونگ
  .اشاره دارد يميتجربه ت جاديبودن در ا ديمشكل به مشكل جد نيا.بدانند يضرور ريتوانند آنها را غ يم انگذارانيبن
 يتوسعه نرم افزار مشخص م راني، مد انيپا در.رنديبگ اديتوسعه نرم افزار را  تيرياز جمله مد يديجد ينقشها يبطور كل ديبا انگذارانيبن

  .را انجام خواهد داد ييها تيچه فعال نديدر تمام مراحل فرآ ميكنند كه ت
Coleman  وO'Connor مورد استفاده در سازمان را  تيريمد وهيتوسعه نرم افزار ، ش ريمد نهيشيو پ انگذاريبن: افتندي يمشابه جهينت

: ند،يگو يتوسعه نرم افزار م ريدرمورد مد آنها.دباش "يو توانمندساز رفتنيپذ" اي "فرمان و كنترل": تواند يسبك م نيا.  كنند يم نييتع
استفاده شده  نديو مدل بهبود فرآ ي، از چه مدل ستيآنها چ يتهايتوسعه نرم افزار قبالً كار كرده است ، مسئول ريمشخص بود كه كجا مد"

  ". است ادهل دآنها  استفاده كرده است را شك يتوسعه نرم افزار در شركت فعل ريرا كه مد ينديفرا[...] است 
 كيحضور  يها و حت تياز جمله فعال نديفرا ياز همه جنبه ها نيهمچن بازار.دهد يادعاها ارائه م نيا دييتأ يبرا يشتريما شواهد ب جينتا
  .دارد يقابل توجه ريمحصول تأث ميت
ها تمركز  تيود خواهد داشت ، و تمام فعالمحصول وج ميت كيبازار مورد نظر كاربر قرار داشته باشد ، احتماالً  كي، اگر  يطور كل به
محصول معموالً حضور  مي، ت يبازار هدفمند مشتر كي، در  ضمناً.خواهد را كاهش دهند يدر مورد آنچه كاربر م نانيتا عدم اطم  كنند يم

  .مرتبط خواهد بود انيمشتر نيبا ا يها به نوع تيتمام فعال يعنيشد ،  يبرقرار م انيمشتر يبا برخ مينداشت و ارتباط مستق
 يشتريجنبه ها شواهد ب نيا.كند نييكند تع ياستفاده م ميرا كه ت ييها وهيتواند ش ياز الزامات خاص وجود دارد كه م يبرخ نيهمچن
 يريدر شكل گ ، الزامات بازار سندگانيگفته نو به.دهند يم حيتوض زيمشاهده كردند ن] 30[دهند ، اما آنچه را كه كالمن و اوكانر  يارائه م

  .گذارد يم رياستارتاپ نرم افزار تأث نديفرآ
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ها با هدف  تيآن ، اگر بالغ نباشد ، تمام فعال تيتوجه به اهم با.است ياتيح اريبس ديدر مشاغل جد تيموفق يكسب و كار برا مدل
  .ها قابل توجه خواهد بود وهيآنها در انتخاب ش ريدارند و تأث يشتريحضور ب انگذارانيحالت ، بن نيا در.شود يانجام م يداريبه پا يابيدست
از  يبرخ.  در عمل ندارند ياديدخالت ز انگذارانيتر است و بن ي، الزامات فن ي، اگر مدل كسب و كار بالغ باشد ، به طور كل گريطرف د از

مطالعه توسط وانگ و همكاران  كيهده شده در مشا يبه تفاوتها كيدو مرحله نزد نيا.نرم افزار تمركز دارند يمطالعات بر بلوغ راه انداز
  .است

 يشنهاديراه حل پ كيمشكل و  كيراه حل متناسب با مشاهده / مشكل : كنند يم زيشروع كار متما يرا برا يدو مرحله اصل سندگانينو
محصول بالغ  كي ليتحو يبرا توسعه محصول نديفرا كيكه  يشود و هنگام يم يابيكند ، ارز يمشكل را حل م نيا ايآ نكهيا يبررس يبرا

 Cynefinرا بر اساس چارچوب  يدوك و همكاران  مدل ني، نگو گريمطالعه د كي در.شود يبازار مناسب م/ شود،محصول  يانجام م
  .داده است شنهاديپ
و  "يتوسعه بازار و مشتر ها ، الزامات انتخاب و دهيا جاديا"كه شامل ) در حوزه آشوب(شكار : مختلف است تيمدل شامل دو نوع فعال نيا

 رنديگ يم جهينت سندگانينو".  و استقرار است ستميخودكار ، ادغام س شي، آزما هينمونه اول يشرح الزامات ، اجرا"مربوط به  يجمع آور
  .رديگ يصورت م يجمع آور يبرا يشتريب يها تينوپا شكار هستند و با تكامل شركت ، فعال يها تيفعال شتريب هيكه در مراحل اول

 شتريتمركز ب كي): كنند كه به طور همزمان وجود دارند يم ديدوچ و همكاران تأك-نياگرچه نگو(دارند  يدو مدل دو مرحله متفاوت نيا
  .شده متمركز است نييكار تع كيدر مورد  يگريدر مورد مدل كسب و كار و د دهايو ترد ييسؤاالت ابتدا يرو
 يشنهاديتواند مدل پ يم گرياحتمال د. باشند ندهيآ يمشكل در كارها نيتر ا قيعم يبررس يبرا ياساس يتوانند ابزار يدو مدل م نيا

  .Lean Analyticsدر كتاب .  و همكاران باشد Crollتوسط 
درآمد و  ،ي، سر زندگ ي، چسبندگ يهمدل: مرحله است نيرا ارائه داده اند كه متشكل از چند يگريمدل بلوغ استارتاپ د سندگانينو
 يتجار يدگاههايبه د كيباشد ، الزامات،نزد يخود محصول ينرم افزار به خود ني، اگر ا شودينرم افزار م جاديصحبت از ا يوقت.اسيقم

 ييها وهيش ينباشد ، مجدداً اجراكنندگان فن نگونهيحال ، اگر ا نيهم در.بگذارند ريامر تأث نيممكن است در ا زين نيخواهد بود كه مؤسس
و  هيدارند ، به خصوص در تجز ريانتخاب شده تأث يها وهيش يرو نيدهندگان همچن توسعه.كننديم نييكند ، تع ياستفاده م ميرا كه ت

استفاده از آنها موانع پيشرفت را  ايرا ارائه دهند كه از آنها استفاده شود  ييها وهيتوانند ش يم آنها.  يبند تيو اولو ي، اعتبار سنج ليتحل
 تيمز كيسهام عدالت را به عنوان  كياول ، آنها ممكن است .  ممكن است حاتيتوض يجنبه ، برخ نيرابطه با ا در.ميدارداز سر راه بر 

سخت است كه بتوانند استعداد جذب كنند ،  زياستارت آپ ها ن ي، برا دوم.كسب كرده باشند سكيشركت با ر كيبه  وستنيپ يبرا
.  نادر و واقعاً سخت است يذكر كردند كه استعدادها I14و  I8عنوان مثال ،  به.از شركت خارج نشوندكنند كه  يرفتار م يبه خوب نيبنابرا
  .موجود است اتيتوسعه نرم افزار در حال حاضر در ادب يها وهيتوسعه دهندگان در انتخاب ش تياهم

KajkoMattsson  وNiktina ]63 [دادند كه توسعه دهندگان با توجه به  صيتشخاستارتاپ را بهبود بخشند و  يندهايكردند فرآ يسع
چابك ، عوامل مرتبط با افراد را  رشيپذ ايدر هنگام مهاجرت ] 65،  64[ سندهينو نيچند.كنند يم شنهاديرا پ ييها كيخود تكن اتيتجرب

گرفتند  جهيقرار داد و نت يورد بررسرا م ينرم افزار يعوامل مؤثر در اتخاذ روشها] 66.  [و همكاران Hardgrave.مورد مطالعه قرار دادند
است كه  ي، منطق جينتا نيتوجه به ا با". ستيمناسب ن دارياستفاده از روش به صورت پا نيتضم يبرا يسازمان فهيوظ كي يريسختگ"كه 

در حال  ايند استارتاپ باش كياز  يخواهند بخش يكه م يفن انيتحول در توسعه دهندگان و دانشجو يخاص برا يها تيدر مورد قابل
  .ميحاضر هستند ، فكر كن

 ايتوسعه دهندگان نرم افزار  يرگذاريتأث يدر مورد چگونگ ياطالعات يستمهايس اتيتوسط مطالعات موجود در ادب نيادعا همچن نيا
به  نيهمچن] 69[و كائو  چو.شود يم انيدرك شغل ،ب اي] 67[ يدر نوآور يفرد يريسازمان مانند جهت گ يبر نوآور رانيمد يها يژگيو
  . توسعه نرم افزار چابك هستند يپروژه برا تيموفق ياز عوامل اصل يبرخ يميت ييو توانا يميت طيكه مح  دنديرس يمشابه جهينت

و در دسترس بودن دانش هستند ،  ي، منابع انسان هيكه مربوط به سرما يدارد ، اما فقط كسان يمختلف ياستارتاپ جنبه ها ستمياكوس
ارائه شده  1كه در بخش  همانطور.محصول داشتند يو اعتبار سنج يبند تي، اولو ي، مراحل اعتبارسنج ژهيها ، به و تيدر فعال يررگذايتأث

گسترده آنها  رشيپذ يمورد برا نيوجود ، ا نيبا ا.  وجود دارد يعلم ريغ اتيتوسعه استارتاپ در ادب يبرا يمختلف يها ياست ، متدولوژ
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آن  حيتوض يبرا] 70[از راجرز  ياستفاده از نوآور ياز تئور ميتوان ي، م يها به عنوان نوآور وهيش نير نظر گرفتن ابا د.  ستين يكاف
 يمانند خودشان كه قبالً نوآور يگريدارند كه از طرف افراد د يبستگ ينوآور كي يذهن يابياكثر مردم به طور عمده به ارز": مياستفاده كن

نوپا با  ي، شركت ها يانجمن استارتاپ يدادهايرو ريسا ايشتاب  يبرنامه ها قياز طر  ".  وابسته هستند يذهن يابياند ، به ارز رفتهيرا پذ
كه همه  يياز آنجا.  رنديگ يم ادياستارتاپ ها  گريارتباط برقرار كرده و از اشتباهات د ديجد يها يفن آور انيو مرب انيمبتد گريد

 يابر اسيمق كيدر .  مهم است اريآن بس يها يژگيو يابيسائوپائولو بودند ، ارز يراه انداز ستميسمصاحبه شده در اكو ياستارتاپ ها
 اسيمق نيا.  است يسائو پائولو در مرحله تحول] 71.  [و همكاران Cukierنرم افزار ارائه شده توسط  يراه انداز ستميبلوغ اكوس يابيارز

از  يچند شركت موفق ، برخ" يمرحله دارا يراه انداز ستمياكوس كي.  داريغ و خود پا، تكامل ، بال Nascent: است ريشامل مراحل ز
  .است "يكوچك محل ياقتصاد ريو تأث يي، اشتغال زا يا طقهمن راتيتأث

 كيقل ، حدا يهزاران شركت نوپا و معامالت مال" يدارا يول كونيليمانند س داريخود پا ياستارتاپ ستمياكوس كي،  سهيمقا كيبه عنوان 
استعداد  كي.  و حضور پررنگ است[...] موفق  نانياز كارآفر يشبكه قو كيفرشته ،  ژهيگذاران و هي، سرما نانيكارآفر انياز مرب 2نسل 

و منابع  هيبهتر سرما يبر استارتاپ ها و دسترس يمبتن يها وهيمختلف به سمت ش يها وهيشود كه ش يباعث م نانيكارآفر انيو مرب يفن
  .شود ليمورد بحث ، تسه گريمقابله با دو عامل د يبرا يانسان

دهد ، اما  يرا ارائه م يدرس يشده در كتابها فيتوص يتهايفعال هينرم افزار كل يدر راه انداز RE نديفرآ ازيمورد ن يمهندس نديفرآ  2
موجود در  يها تيفعال يوجود دارد كه مسئول برخ ياساس گريباز كي،  نيعالوه بر ا.  باال دارد راتيبه تاث يمورد استفاده بستگ يها وهيش

  .محصول ميت: نرم افزار است يدازراه ان
آنها معموالً در .  هدفمند كاربر عمل كنند يدر استارتاپ ها ژهيبازار و استارتاپ بو نيب يدارند به عنوان پراكس فهيمحصوالت وظ ميت 

به صاحب محصوالت  هيانجام شده شب ميت نيكه توسط ا ينقش.  فعال هستند يدبن تيو اولو ي، اعتبار سنج ليانتخاب ، تحل يها تيفعال
و  De-Ste-Croixمانند  سندگانينو يكار تك نفره ، برخ كيدر ابتدا .  است] 73[ XPمحصول در  رينقش مد اي] Scrum ]72در 

Easton ]74 [ وBass ]75 [يراه انداز نهيدر زم.  دداد بحث كردن ينقش را انجام م نيكه ا يميقبالً درباره ت  ،Blank ميبه دو ت 
 يزيهمان چ Blank يبرا يتوسعه مشتر.  يتوسعه محصول و توسعه مشتر: كند يم هيتوص يراه انداز خچهيجداگانه موجود در كل تار

شود ،  يه ممحصول ، كه توسط مصاحبه شوندگان مشاهد مينقش ت.  شود يم دهيمحصول نام مياست كه توسط مصاحبه شوندگان ما ت
، در حال حاضر در  يآنها ، به طور كل رايانجام دهند ، ز انقش ر نيتوانند ا يم نيهمچن انگذارانيبن.  است يتوسعه مشتر نديكمك به فرا

و  يدارد كه تنها صاحب نوآور ليتما انگذاريبن"كه  ديذكر كن] 52.  [و همكاران تجربه دارند Sepp Sepanenبازار هدفمند به عنوان 
  ."مرتبط با آن باشد يستگيشا يحوزه ها

 .Ebert  وBrinkkemper ]76 [دنديرس جهينت نيكردند و به ا يابيمحصول را در پانزده سازمان مختلف در سراسر جهان ارز رينقش مد 
آنها .  بخشد يبهبود م و مدت زمان پروژه تيفيبرنامه ، ك ينيب شيپروژه را در رابطه با پ تيمحصول توانمند ، نرخ موفق تيريكه نقش مد

شوند ، همانطور  يم يامر ناش نيدر ا يو بدون آموزش رسم يفن نهيشياز سوء پ يمحصول به طور كل رانيكه مد ادندد صيتشخ نيهمچن
دارند و فقط  يكامل يمحصوالت تمركز شغل"كند  يم نينقش تضم ني، ا سندگانيبه گفته نو.  ميمشاهده كرد مانيكه   در مصاحبه ها

را پوشش  يو تجار يفن يتهايمحصول نرم افزار فعال رانيمد.  از مصاحبه كنندگان ما بود ياريبس يكه نگران "ستنديها ن يژگيموعه ومج
معنا ،  نيبه ا].  24[كنند  يعمل م نيدر دسترس نباشد ، آنها به عنوان جانش يواقع يچابك ، اگر مشتر نهيزم كيدر ].  77[دهند  يم

 يمتك يداخل يچابك به مشتر يكردهاي، رو يسفارش نهيزم كيكه در  يحالدر ": قائل شود زيمانند ما تما] 78[  .راچوا و همكاران
و همكاران در چارچوب چابك حضور  بولديبه عنوان د شهيصاحب محصول هم.  "محصول است ريمد نيمدل فروشنده ، ا كيهستند ، در 

 كياز آنها  ياگرچه ، برخ.  محصول بودند بخود صاح ياز شركت ها در پروژه ها يميندر مطالعه خود ، فقط .  ذكر كرد] 79.  [ندارد
  .دهد يرخ م ينقش ايبخش  نيدهد كه عموماً چن يما نشان م جيمعنا ، نتا نيبه ا.  امر دارند نيبه ا يدگيرس يبرا يبخش اختصاص

آنها بطور مداوم .  ست همانطور كه در مصاحبه ها نشان داده شده استنرم افزار ا يراه انداز يكار سخت برا كيدر واقع  ازيمورد ن استخدام
استفاده از .  كند يبازار بزرگ عمل م كي نيمحصول به عنوان جانش ميت.  كنند يالزامات استفاده م يكسري جاديا يبرا ياز منابع مختلف

  .گسترده بود زين MVPو  هياول يهانمونه 
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آنها اظهار .  داشت يجالب يريگ جهينت] 80[  يالزامات الزام يدر مورد روشها يم از مطالعات تجربمنظ يبررس كيو همكاران در  سيويد 
 نيشتريو ب "معادل هستند شيكم و ب هيانتخاب يها كيشده ، تكن فيمشكالت ساده و تعر يتجربه نشان داده است كه برا"داشتند كه 

 سندگانيوجود جالب است كه نو نيبا ا.  ها است تياز حوزه ها و موقع يا گسترده فيدر ط نيها موثرتر مصاحبه،  كيكاربرد در تكن
 نيكه ا افتنديدر] 81[بزرگ ، ورنر و برنر  اريسازمان بس كيدر .  از مطالعه ما ، كشف نكردند ميرا ، بطور مستق هياول ياستفاده از نمونه ها

.  چابك ، رامش و همكاران نهيدر زم. است "در بازار يقابل توجه دانش" يشود كه دارا يانجام م حصولم يابيبازار ميمرحله توسط ت
 يراه انداز نهيدر زم زيما ن جينتا رايدهند ز يم حيترج ياز مشخصات كتب شيكه پزشكان ارتباطات چهره به چهره را ب ديمشخص كن] 24[

  .دهد ينرم افزار نشان م
 ياز جمع آور يطوالن يمرحله ا يآنها به جا رايچابك شباهت دارد ز يها ميتنرم افزار به  ي، در مورد فنون انتخاب ، راه انداز اول

تفاوت  نيبه طور خاص ، همچن.  كنند يرا جمع م ازهايشود ، در كل مراحل توسعه ، ن يم افتي يسنت يكردهايها كه در رو يازمندين
.  اشاره]  24. [مكارانش مشخص است ، روشن استمحصول محور از بازار مشابه آنچه رامش و ه كيكوچك و  يرمشت ايگروه  كي نيب

  .داند يخواهد نم يممكن است آنچه را كه م يمشتر يحت رايتر است ز دهيچيروند پ نياست كه ا نينكته مهم ا
الت در از مشك يگسترده ا فيط ياستفاده كنند كه برا زين گريد كيتكن نيعالوه بر مصاحبه ، از چند دينوپا با يمعنا ، شركت ها نيبه ا

بار در تقابل  نيبود كه چند هياول ي، نمونه ها گريمورد د كي.  شوند يمحسوب م كيتكن نيچابك ، مناسب تر يحت اي يسنت يپروژه ها
با موارد موجود در چابك با  سهيدر مقا يوجود ، الزامات حت نيبا ا.  چابك نهيمشاهده شده در زم] 24.  [با آنچه رامش و همكاران ذكر شد

 يرا سخت تر م ازهاين يدر محصول ، جمع آور ياست كه نوآور نيامر ا نيا ليدل.  ديطلب يرا م يشتريالت محور بازار ، اعتبار بمحصو
  .دهد يالزامات را انتقال م يعتبارسنجكند و انتقال اعتبار به ا

لحظه ،  نينرم افزار ، در ا يچه در راه اندازاگر.  چابك كم عمق است نهيالزامات و مذاكرات مانند زم ليو تحل هي، تجز گرياز طرف د 
اجرا شده از منظر تجارت ، كه اغلب در  يها يژگياست كه و نيامر ا نيا ليدل.  است يو فناور يتجار يجنبه ها نيب يتمركز بر هم تراز

  .مهم هستند اريوجود دارد ، بس شركت يبقا ريتأث
نرم افزار نسبت به پروژه  يدر راه انداز شتريمهم تر است و نشان دهنده كار ب اريزامات بسال ياشاره شد ، اعتبارسنج زيهمانطور كه قبالً ن 

در جلسه  ژهي، به و نيجانش كي اي يارتباط مداوم با مشتر يبرقرار قيامر از طر نيدر حالت دوم ، ا.  چاالك است يحت اي يسنت يها
 يدرعوض ، در راه انداز.  شود يم يسنت REبا  سهيتر در مقا يبه اعتبار قو منجر تيواقع نيا].  24[ رديگ يتكرار صورت م يزيربرنامه 

.  باشند دينبا اي ستنديكاربران مطمئن ن يخواسته ها اي ازهايمحصول حضور دارند ، آنها درباره ن ميت ايمحصول  ريمد يوقت ينرم افزار ، حت
  .شود ياستفاده م نانيكاهش سطح عدم اطم يبرا هياول يونه هانم ايمانند مصاحبه ، مسخره  يمختلف يلحظه از ابزارها نيدر ا
كنند و  يم كتهينقاط عطف را د اي يسطح باالتر باالتر اهداف كل ريمد اي انگذارانيبن: باز است هيالزامات معموالً به صورت ال يبند تياولو
 يرسم ريغ نيها همچن تيفعال.  چه كار كنند نتيسپركوچكتر مانند ا يكه در چرخه ها رنديگ يم ميها تصم مي، ت ياتيسطح عمل كيدر 

و ] 82[منظم ذكر شده است  يمطالعه نقشه بردار كيشد ، همانطور كه در  افتي يسنت يچابك و حت يها ميكه قبالً در ت وراست همانط
در صنعت  شتريكه ب يندب تياولو كيتكن 17 ييشناسا] 84.  [كوكرجا و همكاران.  در مورد موضوع] 83[ اتيمنظم ادب يبررس كي

اگرچه .  يزيبرنامه ر ي، باز MoSCoWو ارزش ،  نهيهز كردي، رو) AHP( يسلسله مراتب يليتحل نديشود ، از جمله فرآ ياستفاده م
 يمكه توسط مصاحبه شوندگان استفاده  يمختلف يارهاياشاره كردند ، مع يبرنامه ا يزيفقط به برنامه ر) I10و  I4(مصاحبه شوندگان ما 

- نهيهز كرديكاربر مشابه با رو ياست ، برا ريتاخ نهيبه هز هيشب گريد يها مياز مسدود شدن ت يريجلوگ: ها است كيتكن ريسا هيشود شب
بدون آنكه  يكنند ، حت يپزشكان ظهور م ازيشوند بلكه بر اساس ن يانجام نم قيها به طور دق كيتكن نيوجود ، ا نيبا ا.  ارزش است

چاالك  يها نهيشوند كه در زم يم افتي ييها كيتكنها به طور عمده  كيمجموعه كوچكتر از تكن كي.  ونده ذكر شودتوسط مصاحبه ش
نرم افزار ،  يتفاوت مشاهده شده در راه انداز.  رنديگ يمورد استفاده قرار م زين MoSCoWمانند  يكرديو رو يزيبرنامه ر يمانند باز

  .دارد زهيشركت انگ يبقا يراتوسعه نرم افزار ب تيبه اهم نيباز هم ا.  بود يبند تياولو در يو تجار كيافراد استراتژ يورود
چندگانه در دو شركت با تمركز بر  يمطالعه مورد كيدر .  داد يشركت ها را نشان م ريدر سا يروند رسم كيآثار قبالً عدم وجود  ريسا
مفهوم مبهم است  كيالزامات  يبند تياولو"گرفت كه  جهينت] 85.  [ارانو همك Lehtolaالزامات ،  يبند تيعمل اولو يچالش ها يرو
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 يبند تيمطالعه بر اولو نياگرچه ا.  كرد دايپ يمشابه جهينت] 86[سونسون و همكاران  .  "است يررسميدر شركت ها غ يفعل يها هيو رو
 يدهند و هفت مورد از آنها نشان م يرا انجام م يبند تيولومورد ا 9،  ليو تحل هيشركت مورد تجز ازدهيمتمركز است ، از  تيفيالزامات ك

نويسندگان همچنين معيارهاي مورد استفاده مصاحبه .  كند ياستفاده م تيفيبا ك ياز همان روش يملكردالزامات ع يبند تيدهد كه اولو
 يما م جينتا.  مطالعه است نيدر ا جيبه نتا هيشب اريبس جينتا نيا.  معيار ، ارزش مشتري ، ارزش و هزينه: كنندگان خود را بيان مي كنند

  .نرم افزار است يمخصوص راه انداز هباشد ك ارهايمع نياز ا يتواند مورد خاص
پزشك از ده پروژه ، آنها  11پس از مصاحبه با .  چابك بود يمطالعه مشابه را انجام داد كه متمركز بر روشها كي] 87.  [باكالوا و همكاران 
استفاده شده ، هدف و  يبند تياولو يارهاي، مع ريخود از نظر شركت كنندگان درگ يبه خود يبند تياولو نديفرا"ند كه گرفت جهينت

] 78.  [راچوا و همكاران". ارهايمع.  دارد يبند تيدر اولو يدار يمعن ريمتن پروژه تأث"كه  نيو ا "متفاوت است يبند تيدفعات اولو
 يآنها استدالل م.  است يسنت يها ميت يبرا يمشابه مطالعات قبل اريچابك كه بس يها ميستفاده در تشده مورد ا ييشناسا يها كيتكن

كنند و كدام الزامات  يساز ادهيرا پ يزيكه در هر تكرار چه چ رنديبگ ميتصم ديچابك با ي، پروژه ها يكنند كه بر خالف توسعه سنت
  .است كسانينرم افزار  يراه انداز يها برا تيمحدود نيا.  دهد يم انيحداكثر ارزش را به مشتر

  .شود ياست استفاده م يسنت يها ميت يبرا يبه مطالعات قبل هيشب اريچابك كه بس يها ميشده  در ت ييشناسا يها كيتكن
كنند و  يساز ادهيرا پ يزيكه در هر تكرار چه چ رنديبگ ميتصم ديچابك با ي، پروژه ها يكنند كه بر خالف توسعه سنت يآنها استدالل م  

محصول،مرحله  ياعتبارسنج.است كسانينرم افزار  يراه انداز يها برا تيمحدود نيا.دهد يم انيكدام الزامات حداكثر ارزش را به مشتر
 يافزار سنت توسعه نرم يندهايدر فرآ REاز  يبخش نيا.است ينرم افزار مربوط به مرحله اعتبارسنج يالزامات در راه انداز يبعد از اجرا

ها  MVPخصوص استفاده از  به.كند يم فاينرم افزار ا يراه انداز نهيدر زم نيرا در درك الزامات پ قوان يوجود ، نقش مهم نيا با.ستين
  .محصول است كي ليكاربر بهتر از تحو يازهايو ن ازهايدرك ن يموارد برا ياريدر بس

در واقع ، .  كنند ياستفاده م ارهايمع قيكاربران بخصوص از طر يازهايمورد ن يريادگي يبراقبالً اجرا شده  يهايژگياستارتاپ از و يمهايت
- يريتواند رخ دهد و چرخه اندازه گ يم يريادگي: مهم است اريمحصول بس ي، مرحله اعتبار سنج] Lean Startup ]12در روش 

اجرا شده استفاده  يها يژگياز و ميت يگذراندن مدت طوالن پس از ياوقات ، ممكن است كاربران حت يبعض.  تساخت بسته اس يريادگي
بازخورد  قيطر از.اجرا شده استفاده نكنند يها يژگياز و ميت يپس از گذراندن مدت طوالن ياوقات ، ممكن است كاربران حت يبعض.كنند

 كيارائه  يعني،  نديكل فرآ بانيح كد ، پشتاصال ي، رفع اشكال و حت ديجد يها يژگي، و. g.  ، ه ابدي يظهور م ديكاربر ، الزامات جد
  .نرم افزار يدر راه انداز RE نديشكل چرخه مانند به فرآ

 يها هي، فرض اگرچه.خواستند يشوند كه كاربران آن را نم يدهند و سپس متوجه م يرا توسعه م يزيوجود ، استارتاپ ها اغلب چ نيا با
چابك  يو روشها] 11[ يشدن استارتاپ ها و توسعه مشتر يمانند متك يسعه راه اندازشناخته شده تو يمعتبر در اسرع وقت در روشها

از آنها  زيمصاحبه شوندگان ن يدهد ، اما حت يم حيامر را توض نيا ييروشها نيبودن از چن غافل.كند يم هيرا توص يگوش دادن به مشتر
كنند  ياتخاذ م يرا به طور گسترده ا يرياندازه گ يمرحله ابزارها نير ااستارتاپ ها د.  شوندياشتباهات را مرتكب م نيداشتند ، ا يآگاه

  هستند فهيوظ حاتيدرباره توض يشتريب يساده و نگران يبر اساس ابزارها ،يسطح مستندات،.است يضرور يريادگي ميتحك يكه برا
مسئله  كيتوانند به  يبه كسب اطالعات شوند م بزرگ شود و افراد تازه وارد مجبور ميت اياز شركت خارج شود  ياگر شخص يسادگ نيچن
كوچك  ينرم افزار يمشكل در شركت ها نيدر حال حاضر متوجه ا] Ahonen ]88و  Valtanen.نباشد يشوند و ساختار ليتبد

ط مطالعات انجام است ، همانطور كه توس يسنت يكردهايعموماً عمق آن كمتر از رو رايچابك است ، ز يها نهيمشابه زم نيا مجدداً.هستند
  اشاره كرد تا بتواند محصوالت خود را انجام دهد رايبه ج] 79.  [و همكاران بالدي، د نهيزم نيا در.شده در سال گذشته اشاره شد

ند موارد استثنائات ، مان].  24[كشد  يتكامل برنامه را به چالش م يابيهنوز رد ياكتشاف ، اما اتكا به ارتباطات شفاه ياز مجار ماندهيباق 
دهند و از  يم حيپزشكان ارتباطات چهره به چهره را ترج.  دارد ازين يدفاع اي يمال يتر مثل بازارها دهيچيبازار به اسناد پ يچابك ، وقت

ه طور ب.  نشان داد زيما ن يالزامات همانطور كه مصاحبه ها فيكنند نه توص يها استفاده م يژگياز و يستينوشتن ل يبرا يساده ا يابزارها
پزشك مصاحبه كرده و در  30با ] 90[ انهيپاور و مون.  كنند ياستفاده م ازي، توسعه دهندگان نرم افزار هنوز از مستندات مورد ن يكل
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 قيبهبود روند اسناد از طر يبرا ييشنهادهايپ نيهمچن.  شده اند ييشناسا ازيمختلف ، در مدارك مورد ن يها نهيدر زم ازين وردمدارك م
  .ارائه شده است] 92[ها  يكيو اي] 91[سبك تر  نديآفر كي

  اعتبار مطالعه  6,3
و  يسيرونو يبه مصاحبه شونده و مدت زمان صرف شده برا دنيرس نكهيبا توجه به ا ژهياعتبار مطالعه از ابتدا نگران كننده بود ، به و 

: ند كه تهديدها از اعتبار ، از نظر كيفيت از انواع زير استبحث كن] 93.  [و همكاران نيوول.  داده ها چقدر سخت بود ليو تحل هيتجز
اعتبار .  دهد يبه آنها م يخوب فاتيتوص] Host ]94و  Runeson.  ساختن ، اعتبار دروني ، اعتبار خارجي و اعتبار آن باراعتبار اعت
تواند  يم ديتهد كيمثال ،  ير ذهن است ، برا، نشان دهنده آنچه محقق د رديگ يقرار م يگذارد اگر آنچه مورد بررس يم ريساختن تأث

است و مالحظه دارد كه  يمربوط به روابط علّ ياعتبار داخل.  كند رياز محقق تفس ميرا بطور مستق ميفاهرخ دهد اگر مصاحبه شونده م
است كه تا چه  نينگران كننده ا يخارج اعتبار.  دو عامل مؤثر است نيرابطه ب جاديداند عامل سوم تا چه اندازه در ا ينم ايمأمور آگاه نبود 

مطالعه را  يگرياگر شخص د يعنيبه محقق وابسته است ،  جينتا زانيتا چه م ينگران نانياطم تيقابل.  ددا ميرا تعم جيتوان نتا يم زانيم
  .صورت خواهد بود نيبه هم جيانجام دهد ، نتا

داد تا مصاحبه شونده را  ياجازه را م نيبه مصاحبه گر ا راي، ز ديرا بهبود بخش ياعتبار ساختگ افتهيساختار  مهين ياز مصاحبه ها استفاده
 اتيمطالعات در ادب ريبا سا سهيو مقا رشيپذ قياز طر زينه؟  اعتبار سازه ن ايرود مصاحبه شونده را درك كند  يانتظار م ايكند كه آ يبررس
] 30[ ميمورد استفاده قرار داد O'Connorو  Colemanر مقابل مطالعه را در طول بحث بخصوص د كيتكن نيما ا.  است افتهي شيافزا

 ييرا شناسا RE تيواقع يرگذاريكه تأث] 24[و رامش و همكارانش  ينرم افزار يدر روند توسعه نرم افزار در استارت آپ ها نيكه همچن
داده ها را بر عهده  ليو تحل هيو تجز يجمع آور ياصل تيل، كه مسئو سندهينو ني، اول نيچابك  عالوه بر ا نهيزم.  كرد ييكند ، شناسا يم

داد از اصطالحات استفاده شده توسط  يبه او اجازه م نيا.  نرم افزار با تجربه خوب در توسعه نرم افزار است يراه انداز كيداشته ، شر
.  را مغرضانه كند جيتواند نتا يموضوع م نيه ادربار يتصورات و شيو پ يوجود ، دانش قبل نيبا ا.  كند كدر ايمصاحبه شونده استفاده 

 ني، ا يتجربه راه انداز چيو بدون ه يمحقق دانشگاه كيدوم ،  سندهيشناخته شده و بحث و گفتگو مداوم با نو يها كياستفاده از تكن
  .را كاهش داده است ديتهد
 داتي، تهد GTبه  ي، ذات يمداوم تا زمان اشباع نظر سهيا و مقاهمه داده ه ليو تحل هي، مقدار داده ها ، انتخاب تجز يداخل يينظر روا از

را  يگريدهد كه سؤاالت د يامكان را م نيمصاحبه به ما ا يمداوم در مورد راهنما يها يبه روزرسان.  دهد يآن كاهش م يرا برا ياحتمال
ما ، از  جيدهد در صورت موافقت با نتا يما امكان مبه  جينتا يابي، مرحله ارز نيعالوه بر ا.  ميمطرح كن ريشوندگان ز صاحبهم يبرا

  .ميمصاحبه شونده بپرس
.  ديرا بهبود بخش نانياطم تيداده ها ، قابل يجمع آور ليو تحل هيمفصل تجز حاتيشناخته شده به همراه توض يكهاياستفاده از تكن 

مورد  ي، استارتاپها انياما در پا.  باشد يرونياعتبار ب يبرا يديتواند تهد يبه مصاحبه شونده ها م دنيرس يفرصت طلبانه برا كرديرو
مصاحبه  نكهيحال ، با توجه به ا نيبا ا.  مختلف و مراحل بلوغ هستند ياندازه ها يكنند ، دارا يم تيمجزا فعال يرهامطالعه در بازا

نرم  يها يراه انداز هيرا به كل جيتوان نتا ياند ، نم كرده سيتأس ايكار كرده  ينرم افزار ياستارتاپ ها يشوندگان در منطقه سائوپائولو برا
  .داده شود ميتعم نيانجام شود تا چن ديبا گريد يها ستميدر اكوس گريمطالعات د.داد ميافزار تعم

Jantunen  وGause ]44 [مدت ،  يطوالن يريدرگ: كنند يم فيبر توص يمبتن يمطالعات تئور يابيارز يها را برا كياز تكن يبرخ
داده ها با توجه به سه  ليو تحل هيو تجز ياز آنجا كه جمع آور.  ياعضا يمرجع و بررس تيهمساالن ، كفا ي، شفاف ساز يثلث بندم

مصاحبه در  حي، اما ترج ستين رياگرچه در همه موارد امكان پذ.  افتيمدت دست  ي، به تعامل طوالن ديسال طول كش كي بايمرحله تقر
 نيبحث مداوم در ب كيهمساالن شامل  يها تيفعال.  داد يارائه م يميقد يها ادداشتي قيداده را از طر كيمحل كار استارت ، تفك

مرجع ، همه  تيكفا يبرا].  15[نرم افزار بود  يراه انداز يبرا يقاتيكارگاه تحق كي درمرحله اول  انيو انتشار مقاله پس از پا سندگانينو
از  يمرحله ا يسرانجام ، ما بررس.  ميكرد رهيذخ AtlasTIرا در  ليو تحل هيو تجز ميكرد يسيرونو، آنها را  ميمصاحبه ها را ضبط كرد

بالقوه  ديتهد كيداده ها انجام شده است ،  يمرحله دو سال پس از جمع آور نيا كهاز آنجا .  ميانجام داد جينتا يابياعضا را در مرحله ارز
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كه در  ميديپرس يوجود ، ما سؤاالت گسترده ا نيبا ا.  كه مورد بحث قرار گرفته استرفتن حافظه مصاحبه شونده از آنچه  نياز ب
  .شود يمختلف اعمال م يوهايسنار

  ندهيو كار آ يريگ جهينت. 7

سه  يتكرار قيتحق نديفرآ كيمطالعه با استفاده از  نيا.  است دهينرم افزار را بهبود بخش يدر راه انداز RE يها وهيمطالعه درك ش نيا 
 تيمختلف فعال ي، كه در بازارها لينرم افزار از منطقه سائو پائولو ، برز يراه انداز 30از  شينفر با ب 23مصاحبه با  17 قي، از طر يمرحله ا

.  كنند يتخاب مها را ان وهيش نينوپا ا يها ميچگونه ت.  استفاده كرد ياز عوامل يستيكرد و از ل يروش ها پرده بردار نيكنند ، از ا يم
از اطالعات  يدر عوض ، آنها توسط مجموعه ا.  كند ينم يرويها پ وهياز ش ينرم افزار از مجموعه ا يدهد كه راه انداز يما نشان م جينتا
ما چگونه هر .  شوند يم كتهيد) يراه انداز ستميتوسعه نرم افزار ، توسعه دهندگان ، بازار ، مدل كسب و كار و اكوس ريانگذاران ، مديبن(
نرم افزار  يمحصول راه انداز يبرا يطبقه بند كيبه طور خاص ، ما .  ميده يارائه م RE يها تيرا در فعال نهيزم يها يژگيو نياز ا كي

نرم افزار  يدر راه انداز REدرك  يمشهور شناخته شده برا B2B / B2Cشود  يكه باعث م ميارائه داد يبر مشتر يو مبتن اربررا در ك
 يم ريرا تأث ياعتبار سنج يها كيكه چگونه بلوغ مدل كسب و كار استفاده از تكن مي، ما بحث كرد نيعالوه بر ا.  داشته باشد نانياطم

شرح  يعمل تياستارتاپ ها و وضع نيب يا سهيمقا نيمقاله همچن نيا.  است RE يها وهيش يبر رو انگذارانيگذارد و واسطه كنترل بن
 وهينرم افزار ش يبه طور خالصه ، راه انداز.  دهد يچابك ارائه م اي يسنت يكردهايبا استفاده از رو ييها ميرا به ت RE اتيده در ادبداده ش

 عتريشود كه سر يو مستندات استفاده م ليو تحل هيشود ، بطور عمده در تجز يچابك استفاده م يها نهيمشابه آنچه را كه توسط زم ييها
 نهيدر دسترس در زم يمشابه هستند ، اما آنها از عدم وجود مشتر زيو اعتبار ن يبند تي، اولو تيانتخاب صالح.  هستند زيو كوچكتر ن

  .قرار گرفته اند ريشركت تحت تأث يبقا يافزار برا رمتوسعه ن يها تيروز افزون فعال تيچابك و اهم يها

 كرديمدل پس از رو نيا.  منظم دارد يبه روش ازياول از همه ، مدل ارائه شده ن  .قابل انجام است ندهيمطالعه آ نيچند جينتا نيا براساس
تواند  يم ندهيآ ياعتبارسنج.  شده است يگذار هيپا يمدل در شواهد تجرب نيكند كه ا يم نيبر ساخته شده است كه تضم يمبتن يتئور

هر عنصر در مدل را  كيستماتيتر را دنبال كند تا به طور س ياسيروش ق كيگروه متمركز با متخصصان ،  اي ينظرسنج زبا استفاده ا
تفاوت  ليو تحل هيتجز يبرا يمختلف استارتاپ يها ستميمطالعه در اكوس نيا ري، تكث ندهياز مطالعات ارزشمند آ گريد يكي.  كند يبررس
توانند  يمطالعات م.  انجام شده است يعملكردها يدر اثربخش ني، همچن ياستارتاپ ستمياكوس يجنبه ها گريها عالوه بر امكان د وهيدر ش

توان سطح تجربه توسعه  يم نيهمچن.  را كشف كنند يراه انداز تيو موفق ريتأث نيا نيب يميو ارتباط مستق نيعامل مؤثر مؤسس شتريب
مطالعه مشابه  كي.  ريخ ايها دارند  وهيدر انتخاب ش يدار يمعن ريشتر كارمندان ارشد تأثيب ايشود كه آ يكرد تا بررس يدهندگان را بررس

گرفته  دهي، كه توسط پزشكان چابك ناد يكاربرد ريمطالعه به الزامات غ نيا.  محصول متمركز شود تيريمد يها ميتواند به وجود ت يم
توانند در راه  يم ندهيآ يكارها].  23[شده است  شنهاديمشكل پ نيا رفع يها برا وهياز ش ينشده است ، تمركز كرده است ، اما برخ

توسعه نرم افزار  تيهدا يبرا نيماش يريادگيبزرگ و  ياستفاده از داده ها گريموضوع جالب د.  موضوع توجه كنند نينرم افزار به ا يانداز
  .شود ينرم افزار انجام م يدر راه انداز RE نهتواند به اثبات برساند چگو يكه به طور قطع م ريروند اخ.  خواهد بود
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