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  چکیده

 پردازان ایده نهایت بی ذهن کند می تالش که است یکدیگر کنار در منتخب مفاهیم از مند نظام چینشی پردازي، ایده بوم
 در که است اقداماتی از یکی پردازي ایده هاي بوم انواع طراحی. کند راهبري مشخص سؤاالتی به نوآورانه پاسخ براي را

 محور، مسأله پردازي ایده هاي بوم خلق فرصت کمتر و است گشته متداول محور وکار کسب رویدادهاي در اخیر هاي سال
 امور براي محور مسأله پردازي ایده بوم طراحی هدف با حاضر پژوهش. است شده حاصل اجتماعی غایات با متناسب

پژوهش  است؟ چگونه آن اجزاي و محور مسأله پردازي ایده بوم که است این پژوهش اصلی سؤال و شده طراحی اجتماعی
 همچنین و موجود ادبیات تحلیل با که ردیگ یقرار م یاکتشاف یفیک يها و  در زمره پژوهش يا حاضر از منظر هدف، توسعه

 و اعتبارسنجی منظور به بعد مرحله در. است شده استخراج آن اجزاي و محور مسأله پردازي ایده بوم کانونی، گروه برگزاري
 از گیري بهره با و شد توزیع اجتماعی رویدادهاي در کنندگان شرکت ساخته میان پژوهشگر  پرسشنامه مستخرج، بوم تأیید

 بوم. شد تحلیل شده طراحی پردازي ایده بوم اجزاي خصوص در کنندگان شرکت نظرات اي، نمونه تک T آزمون روش
 در. دارد وجود قسمت 9 آن، بخش هر در و شده ساماندهی زیربنایی و روبنایی کلی بخش دو در پیشنهادي پردازي ایده

 گرفته نظر در مسأله آن با متناسب تغییر روش و مسأله شرح به بخشی عمق براي ملزوماتی ،مسأله محوریت با روبنایی بخش
 اصلی مبناي و دهد می جهت را ایده یک کلی ساختار که دارد نظري هاي بنیان به اشاره بوم، زیربنایی بخش. است شده
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  مقدمه
وجـود دارد کـه    آلمـان  کشـور  در جنـوب  ایـ باوار يهـا  اعماق جنگـل بخشی در  افسانه الهام

کند. این موجـود بـا سـر خرگـوش،      را حکایت می 1زندگی موجودي ترسناك به نام ولپرتینگر
، ترکیبـی از اعضـاي   اردك و مـرغ  يپاهـا هـاي عقـاب و    هـاي گـوزن، بـال    بدن سنجاب، شاخ

در این موجود عجیب، هیچ چیز سر جاي خود نیسـت   .)Bauer, 2004(حیوانات مختلف است 
رغـم اینکـه اعضـاي حیوانـات متعـددي در ایـن حیـوان هسـت ولـی در نهایـت ترکیـب             و علی

 ی آلمـان از ایـن افسـانه اسـتفاده کـرده و بـراي      محل انهیفرهنگ عاممشخصی ایجاد نشده است. 
کنـد   اسـتفاده مـی  » رتینگـر ولپ« اصـطالح  چنینـی از  هاي ترکیبی و غیرملموس این پدیده فیتوص

)Lecuna, Thoring, & Mueller, 2019.( 
در فراینـد توسـعه محصـول جدیـد یـا فراینـد حـل        متولد شـده   هیاول يها دهی، ا طور مشابه به
بـا   يفـاز  يهـا  دهیارسند.  تر به نظر می ، بعضی اوقات شبیه به یک ولپرتینگر یا حتی زشتمسأله
ی، چنـد عنصـر را بـه هـم متصـل کـرده کـه یـا پدیـده واحـدي خلـق            منطق ریغ ایناآشنا  يظاهر
با عـدم   يپردازدهیا هیاول مراحل). (Clapham, 2003 کنند و یا نتیجه ناقص و معیوب است نمی
 يهـا دهیـ نشـود، منجـر بـه خلـق ا     تیهدا یکه به خوب یدر صورت و هست همراه يادیز تیقطع

 ،یخـوب بـه  اگـر  نخسـت  يهـا دهیـ ا ).1400 ،يسخدر و يحجاز ،يری(ن گرددیمناتمام  وزودرس 
 ناواضـح  و مرکـب  يادهیـ ا بـه  نشـوند،  منـد بهره مشخص يهاچارچوب از و نشوند یساختارده

  .Bessant, Stamm, Moeslein, & Neyer, 2010)( ابندیینم بقا فرصت که شده لیتبد
 بـه  را پـردازان دهیـ ا تیذهن و االتیخ افکار، که است یمنطق و منتظم يندیفرا ،يپردازدهیا

و  ينـوآور  یآموزشـ . جوامـع  دهـد یمـ  سـوق  شـده  حسـاب  و نو د،یمف ،یواقع ییهادهیا سمت
 يبــرا پـردازان دهیـ اکمـک بـه    يبـرا  يکــاررا بـه عنـوان راه   ياصـفحه  کیـ ، بـوم  ینیکـارآفر 

 & ,Tranquillo, Kline(انـد  رفتـه یپذ هـا دهیـ ا تحقـق  و نگـر یولپرت آمـدن  دیـ پد از يریجلـوگ 

Hixson, 2016(.  

                                                        
1 Wolpertinger 
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 تـالش  کـه  اسـت  گریکـد ی کنـار  در منتخـب  میمفـاه  از منـد  نظـام  ینشیچ ،يپرداز دهیا بوم 
 بوم، منطق. کند يراهبر مشخص یسؤاالت به نوآورانه پاسخ يبرا را افراد تینها یب ذهن کند یم

 ریپـذ  امکـان  يپـرداز دهیـ ا هـر  يبـرا  را مسأله حل و يپرداز دهیا که است يا ساده زبان بر یمبتن
 ,Rauth( سـازد یمـ  ایـ مه یواقعـ  يفضـا  در ينظـر  يها الگو کاربست يبرا را يابزار و کند یم

Köppen, Jobst, & Meinel, 2010 .(  
 يبـرا  آنـان  موضوع و کاربرد به توجه بدون ،یمدت از بعد  شوند یم مشهور ها بوم که یزمان

 را بـوم  يابـزار  تیـ ماه دیـ نبا گـاه چیهـ  کـه  یدرصـورت . رنـد یگ یمـ  قـرار  استفاده مورد یهدف هر
 پـژوهش . گرفـت  کـار  بـه  آزادانـه  گونـاگون  اهـداف  يبـرا  را مختلف يهابوم و کرد فراموش

 و یاتیـ عمل تجربـه  نیهمچنـ  و يپـرداز دهیـ ا بـوم  ينظـر  اتیـ ادب یبررسـ  با است درصدد حاضر
 اسـت  یاکتشـاف  نـوع  از پژوهش نیا. دهد ارائه را محورمسأله يپردازدهیا بوم ،یدانیم شیآزما

 يپـرداز دهیـ ا بوم یاختصاص مدل ،یاتیعمل تجارب نیهمچن و بوم موضوع اتیادب اساس بر که
 دارنـد،  را بـوم  از اسـتفاده  تجربـه  کـه  یمتخصصان و کارآموزان نظر اساس بر و دهدیم ارائه را

 و اسـت  یپژوهش هیفرض فاقد و بوده یفیک حاضر، پژوهش. کندیم یاعتبارسنج را مدل ياجزا
  است؟ چگونه محورمسأله يپردازدهیا بوم: است یاصل سؤال نیا به ییپاسخگو دنبال به

  قیتحق نهیشیپ و ينظر یمبان بر يمرور
 يپرداز دهیا بوم خاستگاه

 ياستفاده از بوم، با انتشار کتـاب خلـق مـدل کسـب و کـار از سـو       گسترش رسدیم نظر به
نـه   نیتـدو با  که Osterwalder & Pigneur, 2010)(آغاز شد  وریگنیپ ویالو  استروالدر الکساندر
 بـوم . کنـد یمـ  نیتـدو  و یطراحـ کسب و کار را  کی يمعمار گر،یکدی کنار در يدیبخش کل

 در یعبـارت  به شود، یم استفاده زین يفناور گسترش و توسعه يبرا يابزار عنوان به »وکار کسب«
. از زمـان  )Toro-Jarrín, 2016( شـود یم نیتدو زین فناورانه يوکارها کسب دهیا وکار کسب بوم

 بـوم  ،2يتجـار  دهیا بوم ،1ناب بومآمده است:  دیپد اهاز بوم ياگسترده فیط ،بوم نیاول یمعرف
                                                        

1 Lean Canvas 
2 Business Idea Canvas 
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 بـوم  ،4تالیجید یابیبازار بوم ،3يمشتر با یهمدل بوم ،2يشنهادیپ ارزش بوم ،1یشخص يبرندساز
 وکـار  کسب عمدتاً مذکور، يها بوم خاستگاه... که همچنان رو به گسترش است.  و 5دهیا قوس

 ,Ghazinoory( اسـت  تجـارت  بـه  منحصـر  يپـرداز دهیـ ا بوم که ستین معنا نیا به یول باشد یم

Abdi, & Azadegan-Mehr, 2011.(  
 يهـا  بنگـاه  يبـرا  خـاص  طـور  بـه  را وکـار  کسـب  بـوم  مـدل  یپژوهش در) 2014( نیکاستر

و سـنجش را   امدهایجود در بوم استروالدر، بخش پو عالوه بر نه خانه مو کرد یطراح یاجتماع
 هـم  یاجتمـاع  اثراتپژوهش، اگرچه تالش شده تا  نیا در). Qastharin, 2014(هم اضافه کرد 

  شده است. نیتدو يشنهادیارزش پ تیهمچنان بوم، با محور یول شود توجه
 ،یاجتمـاع  بعـد  سـه  بـا  یبـ یترک وکـار  کسـب  مـدل  یپژوهشـ  در) 2016( نیپاکوئ و سیجو
 نیـ ا بـه  وکـار  کسـب  مدل که یدرصورت معتقدند ها آن. اند کرده ارائه یطیمح ستیز و ياقتصاد

 ,Joyce & Paquin(. بـود  خواهـد  تـر  مستحکم و تر جامع شده ارائه ينوآور کند، توجه جنبه سه

 مسـأله بـر   یباز هم مبتنـ  یشده ول یفرهنگ مسأله به ياژهیو توجه اگرچه هم بوم نیا در). 2016
 میتنظـ  شـناخت،  وکار، کسب بوم به ورود يبرا مهم يازهاین شیپاز  یکی رسدیم نظر به. ستین

 ثمر مثمر آن ياجرا و بوم یطراح نشود، شناخته یواقع طور به مسأله اگرو  است مسأله قیتدق و
 . (Bekhradi, Yannou, & Cluzel, 2016) بود نخواهد

وم معـروف  عـالوه بـر بـ    کـه  کرد يبند جمع گونه نیا توان یم شد انیب که یمطالب به توجه با
 دهیرسـ  سـرانجام  به استروالدر بوم نواقص رفع يراستا در يگرید يهاتالش وکار، کسب مدل

 يبعـد  يهـا بوم انیم در گر،ید يسو از. است بوم به وارده انتقادات دهندهنشان موضوع نیا که
مسأله يهابوم يدر راستا ينظر خأل پسکمتر مورد اشاره قرار گرفته  يمحورمسأله شده، ارائه

  .دارد وجود محور

                                                        
1 Personal Branding Canvas 
2 Value Proposition Canvas 
3 Empathy Map 
4 Digital Marketing Canvas 
5 The Idea Arc 
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  يپردازدهیا يهابوم سهیمقا و یمعرف
 يهـا  بـوم  خصـوص  در کـه ) 2016( همکـاران  و لـو یترانکو پژوهش اساس بر بخش نیا در
 شـرح  نیبـد  آنهـا  یاسام که گرددیم مرور منتخب بوم دوازده گرفته، صورت مرسوم ينوآور
 بوم ،4پلتفرم یطراح بوم ،3خدمت مدل بوم ،2يشنهادیپ ارزش بوم ،1وکارکسب مدل بوم: است
 یتبارشناسـ  بـوم  ،8ينـوآور  بـوم  ،7چلـر یپ محصـول  بـوم  ،6محصـول  یطراحـ  بوم  ،5يمشتر سفر

 يشـنهاد یپ ارزش بـوم و  11يمشـتر  يشنهادیپ ارزش بوم ،10یمورل ينوآور پروژه بوم ،9محصول
 ).Tranquillo et.al, 2016( 12ينوآور

) اسـت کـه   2010( »وکـار کسـب  مـدل «در بوم » ارزش«بخش  بسط ،»يشنهادیپ ارزش« بوم
 نیـ کردنـد. ا  یمعرفـ  2014بوم را در سال  نیخود، ا یبعد از ارائه بوم اصل وریگنیاستروالدر و پ
 .است کاروکسب مدل بوم ترقیدق لیبه دنبال تکم يبر بخش ارزش و مشتر شتریبوم با تمرکز ب

شـده   شیرایارائه شد و تاکنون، دو بار و 2015در سال  13ترنر لیتوسط ن »خدمت مدل« بوم
 را »خدمت مدل« ،»وکارمدل کسب«بود با الهام از  ي) که طراح تجربه کاربر2015است. ترنر (

 هـا، سـک یر کـاربران،  یکلـ  بخـش  چهـار  در هـا شـن یکیاپل و هـا تیسا در خدمت یطراح يبرا
 توسـط  2019 سال در »پلتفرم یطراح« بومدوم  شیرایوخدمت، عرضه کرد.  لیتحوعملکرد و 

بوم هم که الهام گرفتـه از بـوم کسـب    نیارائه شد. ا یفرع بوم هشت همراه به آن پردازدهیا میت
 سـتم یاکوس در هـا پلتفـرم  انـواع  خلـق  و نیتـدو  ،یبـازطراح  بـه  یتخصص صورت به است وکار

                                                        
1 Business Model Canvas 
2 Value Proposition Canvas  
3 Service Model Canvas 
4 Platform Design Canvas 
5 Customer Journey Canvas 
6 Product Design Canvas  
7 Pichler Product Canvas 
8 Innovation Canvas 
9 Product Archeology Canvas 
10 Innovation Project Canvas (Morley) 
11 Customer Value Proposition Canvas 
12 Innovation Value Proposition Canvas 
13 Neil Turner 
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 بـوم  يهـا خانـه  از کدام هر يبرا یاختصاص صورت به که است ییهابوم معدود از و ردازدپ می
  .است کرده یطراح جداگانه یبوم ،یاصل

 بـه شـد کـه    یطراح 2011در سال  1کدورنیاست مارك و دریاشنا عقوبی »يمشتر سفر« بوم
  با مشکل را درك کند.  يمشتر مواجهه نحوه تا کندیم کمک پردازدهیا

 یطراحـ بـا عنـوان    ی، کتاب»مدل کسب وکار«با الهام از بوم  2013در سال  2فورهورست فرد
 یمعرفـ  »محصـول  یطراحـ « نـام  با را خود یاختصاص بوم آن در و کرد منتشر 3معنادار محصول

آماده شده  یصنعت یرشته طراح انیدانشجو ژهیو ،است یبر تفکر طراح یبوم که مبتن نیکرد. ا
  .است يریکاربردپذ تیقابل سنجش و یانسان اتمحصول، فهم ادراک یکه به دنبال طراح

منتشر  4یشخص تیوبسا در چلریپ رومن توسط 2012 سال در بار نیاول »چلریپ محصول« بوم
بـوم بـا    نیـ به دنبال خلق محصوالت نوآورانه است. ا يبر تجربه کاربر دیبوم با تأک نی. ادیگرد
 خلـق  نـد یفرا محصـول،  یجزئـ  يهـا یژگـ یکالن محصـول و و  ریبر مخاطب هدف، تصو دیتأک

توسـط   2013سـال   در عنوان نیهم با يادر مقاله »ينوآور« بوم. کندیم یدهجهت را محصول
است که با  ییهابوم نیتراز مفصل یکیبخش،  18بوم با  نی. ادیگرد یو همکاران معرف نیکال

 خاسـتگاه  مقالـه،  آن در. اسـت  شده نیتدو وکارکسب مدل و کپارچهی محصول یطراحهدف 
 جمله از وشده  حیآن تشر يریبکارگ يوهایبوم و سنار ياجزا یبوم، به همراه معرف يریگشکل

  ).Kline et al, 2013(دارد  یاست که پشتوانه پژوهش یمرسوم يهابوم
 بـوم . دیـ گرد یمعرفـ  يامقالـه  در لویترانکوتوسط  2015سال  در »محصول یتبارشناس« بوم

 نکـه یا فهـم  يبـرا  انیدانشـجو  بـه  کمـک  منظـور  بـه  است یآموزش يابزار محصول، یشناستبار
 ,Tranquillo( شـوند  یمـ  اخـذ  چگونـه محصول به بازار  کیمورد ورود  در دهیچیپ ماتیتصم

شـد. سـمت چـپ     یطراح یمورل نیتوسط خانم لور 2014سال  در يپروژه نوآور بوم ).2015

                                                        
1 Jakob Schneider & Marc Stickdorn 
2 Fred Voorhorst 
3 Expressive Product Design 
4 https://www.romanpichler.com/blog/the-product-canvas/ 
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 وکـار، کسـب  مدل بوم از الهام با آن راست سمت و پروژه نوآورانه يهایژگیبوم، به احصاء و
  .کندیم مشخص را پروژه آن يوکارکسب ياجزا

 در هـا شـرکت  تیـ موفق ارتقـاء  هـدف  بـا ، 2015 سال در همکاران و کسونیه ت،یدر نها و
 مقالـه  در را »ينـوآور  يشنهادیپ ارزش« و »يمشتر يشنهادیپ ارزش« بوم دو ينوآور يهاپروژه
 شـبرد یدر پ یدو بوم، توانمند کـردن رهبـران سـازمان    نی. هدف آنها از ارائه اکردند یمعرف خود

  ).Hixson et. al, 2015( بود ينوآور يهاپروژه

  يپردازدهیا يها بوم يها تیمحدودو  ایمزا
 يبـرا  را یمشـترک  زبـان  باشند، دیجد يها دهیا طراح آنکه از شیب ها، بوم مرسوم يهابخش

 مشـترك  زبـان  عنـوان  بـه  هـا  بـوم  ف،یتوصـ  نیـ ا با. کنند یم فراهم دهیا یابیارز و ارائه ف،یتوص
 در کـه  )Norman, 2013( کننـد  یمـ  فـراهم  یهمدل يبرا را الزم نهیزم حداقل ،ينوآور نیفعال

  .است مشهود زین فوق گانهدوازده يهابوم همه
 ردیـ بگ میتصم موضوع کی درباره دیبا فرد که است ییجا بوم، ياجزا و ها خانه از هرکدام

 کنـار  در هـا  بـوم  یبعضـ . زنـد  یمـ  رقـم  را يمعنادار اتفاق هم کنار در ماتیتصم نیا مجموعه و
 از تــا دهنــد یمــ شــنهادیپ زیــن پاســخ يبــرا یکلــ قالــب ایــ و پاســخ نمونــه چنــد خــود، ســؤاالت

 يهـا کـدام از بـوم   چیکـه البتـه هـ    سازند چابک را يپرداز دهیا و بکاهند ندیفرا يرهایگ سرعت
 در يمحـور مسـأله  يسـاز موضوع در کنار عـدم برجسـته   نیو هم ندارند را یژگیو نیچن نیشیپ
 پرداختـه  بـدان  بناسـت  مقالـه  نیـ ا در که است اتیادب مطالعه از حاصل ينظر خأل ،يپردازدهیا

 افـراد  يپـرداز  دهیا ندیفرا فقط بوم ایآ: دارد وجود هم يزیبرانگ چالش سؤال نهیزم نیا در. شود
 ذهـن  و اسـت  دهیـ ا مولـد  بـوم،  خود نکهیا ای کند یم آراسته را موجود  دهیا و کرده تیریمد را

 دو نیـ ا تواننـد  یم دارند که ییمحتوا و نیتدو نوع به بسته ها بوم از هرکدام کند؟ یم باز را افراد
  ).Liedtka & Ogilvie, 2011(. کنند فایا یمختلف يها تیفیک با را نقش

    یشناسروش
 قـرار  یاکتشـاف  یفـ یک يهـا  پـژوهش  زمـره  درو  يا از منظـر هـدف، توسـعه    حاضر پژوهش

 بـوم  و عـام  طـور  به وکار کسب بوم حوزه اتیادب يمحتوا لیتحل با حاضر پژوهش در. ردیگ یم
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 زین يبعد گام در. شدند ییشناسا يپرداز دهیا بوم یاصل ابعاد و اجزا خاص، طور به يپرداز دهیا
 و لیـ تحل مـورد  يپـرداز  دهیـ ا بـوم  یاصـل  ابعاد و ها مؤلفه ،یکانون گروه یقیراهبرد تحق اتخاذ با

 جـاد یا يبـرا  کـه  اسـت  یفیک مصاحبه يها کیتکن از یکی 1یکانون گروه. گرفتند قرار يواکاو
 و نمـوده  فـراهم  را تـر  قیـ عم بحـث  يبـرا  زهیـ انگ تـا  است شده یطراح گروه ياعضا نیب تعامل
  ).Corbetta, 2003( .دینما آشکار را موردبحث موضوع دیجد و مختلف يها جنبه

 يدادهایـ رو در تجربـه  بـا  انیمرب و تیریمد و ینیکارآفر خبره دیاسات ق،یتحق يآمار جامعه
 تیریمـد  و ینیکارآفر دیاسات از نفر 8 با گفتگو امکان تینها در که بودند رانیا در يپردازدهیا

سـال   درسـال سـابقه)    8 نیانگیـ (بـا م  يپـرداز دهیـ ا انیـ نفر از مرب 6سال سابقه) و  10 نیانگی(با م
مطرح کرد و به افـراد حاضـر    یدو سؤال اصل گرمصاحبه جلسه، يابتدا در. دیگرد فراهم 1398

 سـواالت نظـرات خـود بپردازنـد.     انیـ به ب یتیمحدود چیامکان داده شد تا بدون ه نیدر جلسه ا
 در چقـدر  را بـوم  نیـ ا ،یکلـ  صـورت  بـه ) 1: از بودند عبارت شد مطرح بخش نیا در که یکل
 یراتـ ییتغ چـه  بـوم،  اتیکل با موافقت صورت در) 2 د؟یدانیم مؤثر یاجتماع يپردازدهیا ندیفرا
  است؟ ازین مورد آن اتیجزئ در

 بـرده  کـار  بـه  دادیرو 10 از شیب در یاتیعمل صورت به شده، استخراج بوم زین بعد مرحله در
 شیرایـ و مرتبـه  سـه  تـاکنون  بـوم،  نیا. دیگرد حیتصح شده گرفته يبازخوردها اساس بر و شد

 قالـب  در شده، اصالح مدل تینها در. اندکرده يپردازدهیا آن بر یمبتن نفر 3000 حدود و شده
 اسـاس  بـر  و شـد  عیـ توز دادهایرو کارآموزان و کارورزان انیم در و پژوهشگرساخته پرسشنامه

در نرم  يانمونه تک T ای جامعه کی نیانگیم آزمون روش با مدل يها مؤلفه و ابعاد ها، آن نظر
 ییایـ و پا يصـور  یـی روا قیـ پرسشـنامه از طر  یـی روا. شـدند  یاعتبارسنج 16نسخه  SPSSافزار 

  .شد انجام ییبازآزما روش قیطر از زیپرسشنامه ن

                                                        
1 Focus group interview 
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  ها افتهی
 یشناختتیجمع فیتوص) الف

 شـده  داده نشـان  1جـدول  در  نمونهکنندگان  مربوط به مشارکت یشناخت تیجمع اطالعات
 التیتحصـ  يدارا کننـدگان  مشـارکت  درصـد  35 حـدوداً  شود، یم مشاهده که همانگونه. است
 انیـ تالش شده تـا م  گرید يارشد هستند. از سو یمدرك کارشناس يدارا درصد 65 و یلیتکم

برقرار شود کـه نظـرات هـر دو     یتوازن نسب ،یانعلوم انس يها و گروه یمهندس -یفن يها گروه
 نسـبتاً  زیـ ن کننـدگان شـرکت  ستیجنس درباره توازن، نیادسته به صورت کامل منعکس گردد. 

 یکـاف  تیـ مطلوب سـطح  از دهنـدگان  پاسـخ  کـه  گفـت  تـوان یمـ  رو نیـ ا از. است شده تیرعا
  .برخوردارند

  نمونه یشناخت تیجمع اطالعات. 1 جدول
  درصد  یفراوان  یژگیو

  تیجنس
  9/48  45  زن
  1/51  47  مرد

  یلیتحص مدرك
  8/34  32  يدکتر
  2/62  60  ارشد یکارشناس

  یلیتحص رشته گروه
  5/56  52  یانسان علوم

  5/43  40  یمهندس - یفن

  ها افتهی فیتوص) ب
 جادیا بوم عناصر دمانیچ در یراتییتغ ،يپردازدهیا بوم یکانون گروه جلسه يبرگزار از پس

 و شـد  خواهـد  داده حیتوضـ بوم  ي. در ادامه، اجزاافتی رییبوم تغ يهابخش یبعض نام و دیگرد
  .شودیم ارائه یینها بوم ریتصو ان،یپا در

 بوم ياجزاـ 
 يهـا  هیـ ال ز،یـ ن بـوم  تـا  کنـد  یمـ  جـاب یا یاجتمـاع  موضوعات یچندوجه و دهیچیپ عتیطب

 لحـاظ  را ییربنـا یز و ییروبنـا  سـطح  دوحاضـر   بـوم  اساس، نیهم بر. ردیبگ بر در را يتر قیعم
 سـطح  در و شود یم نوشته يساختار الزامات و ها یژگیو عمدتاً ده،یا ییروبنا سطح در. کند یم
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 سـؤاالت  و بـوم  يهـا  بخـش  ادامـه،  در. شـود  یمـ  دیتأک دهیا ییمبنا و ينظر خاستگاه ،ییربنایز
 .شوند یم انیب کوتاه صورت به بخش، هر به مربوط

 نیـ ا در. اسـت  یطیمح طیشرا فیتوص به مختص بوم، راست سمت .قلمرو مخاطب، ،مسأله
 ارائـه  قلمـرو  و مخاطب ،مسأله از یفیتوص دیبا موردنظر فرد ای میت است، بوم يروبنا که قسمت

 دیـ با فـرد . کنـد یمـ  انیـ ب شـفاف  را مسـأله  و طیمحـ  از خـودش  تصـور  فرد بخش، نیا در. دهد
 بوده چه مسأله عواقب و داشته یعلل چه ست؟یچ قاًیدق مسأله کند انیب و کند لیتحل را تیوضع

 چه و هستند یکسان چه قاًیدق دهیا مخاطب که دهد پاسخ سؤال نیا به مخاطب بخش در است؟
 آن مخاطبـان  و مسـأله  يایـ جغراف يها صهیخص و طیشرا قلمرو، بخش در و دارند؟ ییها یژگیو
 چـه  آنجا و دارند حضور یمکان چه در قاًیدق دهیا مخاطبان: شود داده پاسخ سؤال نیا کمک به
 طیشـرا  بلکـه  سـت؛ ین پـرداز  دهیـ ا فـرد  اریـ اخت و تسـلط  تحت بخش، سه نیا دارد؟ ییها یژگیو

  .کند یم فیتعر خود ذهن در و کرده قصد را آن فرد که است يموجود
 دیـ با چه مسأله بهبود يبرا کندیم انیب فرد عمل، عرصه گسترش و شرح از بعد .رییتغ روش

 نقش بعد، گام در که کندیم یساختارده يا گونه به را مسأله فرد قبل، بخش در نیبنابرا کرد؟
 . کند فیتعر آن در را خود

 کمـک  رییـ تغ ییربنـا یز هیـ ال از دیـ با اسـت،  بـوم  یاصل بخش که ر،ییتغ روش نگارش يبرا
 هیـ نظر فهـم  بـا  رییـ تغ یطراحـ  و است يا پشتوانه يدارا ناآگاهانه ای آگاهانه ،يا دهیا هر. گرفت

 بـودن  ییمبنـا  تـا  شده یابیجا نییپا قسمت در ییربنایز موارد بوم، در. شود یم آغاز آن بانیپشت
 روش، نُه نیا. است شده کیتفک بوم یاصل بخش از نیچ نقطه با یحت و دهد نشان را موارد نیا

 آنجـا  در و شـده  اشـاره  آن بـه  هدفمند برنامه هینظر کتاب در که است يرییتغ اتینظر بر یمبتن
 یمهندس و یپزشک از ؛ییاستقرا و یاسیق علوم همه در رییتغ يها روش یبررس از پس شده ادعا

 يبنـد  دسته با و دارد وجود يمتعدد رییتغ اتینظر مجموع در ،یاجتماع و یانسان علوم تا گرفته
 مـوارد  نیـ ا ،2 جدول در. )Funnel & Rogers, 2011( دیرس موارد نیا به توان یم يمحدودتر

 بـر  یمبتن تواند یم بوم کی. است شده داده حیتوض مربوطه يها مثال و مختصر حیتوض همراه به
 ریتـأث  و هـا  روش نیـ ا از هرکـدام  اقتضـائات  به توجه با یول شود نوشته رییتغ روش چند ای کی
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 و شـود  ییشناسـا  مـادر،  روش مـورد،  هر در است الزم گذارند، یم يپرداز دهیا در که یمتفاوت
  .شود ساخته آن اساس بر رییتغ چارچوب

 رییتغ يها روش از کی هر یمعرف .2 جدول
  مثال  کوتاه حیتوض  رییتغ روش

 مجدد، انجماد ساخت، ذوب، نگاه، رییتغ( ادیاعت ترك کانون  کوچک يها تیموفق یطراح  یپلکان
  )جامعه به بازگشت

  توانمند
 بهبود يبرا شهروندان دوچرخه اشتراك و اجاره آپاستارت  رییتغ ابزار به مخاطب کردن مجهز  يساز

  شهر کیتراف
  جامعه سرتاسر در مطالب هیسو کی انتشار و اشاعه با یونیزیتلو کانال  ضیف منشأ و الهام منبع از استفاده  اشاعه
 کنار در بوم ستیز عناصر همه عیتجم با يفناور و علم پارك  گرانیباز ریسا حضور با شبکه لیتشک  شبکه

  گریکدی
 و فرهنگ

 بر یمبتن يجهاد ياردو ؛ينواز مهمان فرهنگ بر یمبتن يگرد بوم  مردم یفرهنگ تیظرف يریکارگبه  نییآ
  ثاریا فرهنگ

  کارمندان يبرا یسازمان یآموزش يها دوره  افراد مهارت و دانش نگرش، بهبود  آموزش
 و قیتشو

  هیتنب
 از ممانعت و مثبت يرفتارها از تیحما

  یعموم سازمان کی در دستمزد و حقوق نظام  یمنف يرفتارها

  عملکرد اساس بر کشورها يبند رتبه یالملل نیب يها شاخص  ارقام و آمار با رییتغ تیریمد  کارنامه
  کشورها پارلمان برخط یابیارز يوکارهاکسب

  میمفاه جیترو يبرا محورتیشخص یفرهنگ کار و کسب  خدمت ای محصول فروش  کار و کسب
  

 ییشناسا رییتغ در مؤثر عوامل دیبا ر،ییتغ روش نییتع از پس .مؤثر عوامل ت،یموفق شاخص
 در کـه  است میت مهار تحت و یدرون هم مؤثر عوامل نیا. شود يپرداز دهیا آن بر یمبتن و شود
 و فرصـت  يهـا واژه بـا  کـه  است ختهیمهارگس و یرونیب هم و شود یم انیب ضعف و قوت قالب
  .شود نوشته هم رییتغ يبرا تیموفق شاخص دیبا مؤثر عوامل کنار در. شود یم طرح دیتهد

 نیـ ا در. پـردازد  یمـ  منـابع  مهـم  موضـوع  بـه  بوم، یانیپا بخش .زمان ،یانسان يروین بودجه،
 ازین مورد منابع دیبا اول، بخش در. شود یم صحبت زمان و یانسان يروین بودجه، مورد در بخش

 ذکـر  دیـ با نیهمچنـ . شـود  فهرسـت ) ها نهیهز( مصارف همراه به منابع نیتأم روش و) درآمدها(
 زمـان  موضـوع  بـه  ت،ینها در و است؟ ازین یتخصص چه با و نفر چند به ده،یا شبردیپ يبرا شود

 کنـد  انیـ ب دیـ با میتـ  و اسـت  يزیـ ر برنامه قابل است، محدود زمان که آنجا از. شود یم پرداخته
  شود؟ یم محقق یزمان فواصل چه در و کشد یم طول چقدر دهیا ياجرا
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 نقطـه  به دنیرس تا را فرد يها دهیا و ها تیظرف دارد، اریاخت در که ییاجزا با يپرداز دهیا بوم
  .است آمده1 شماره شکل در يپرداز دهیا بوم یکل يشما. کند یم تیریمد مطلوب

  بوم یاعتباربخش
پژوهشگرساخته  پرسشنامه صورت به بوم ابعاد و ها مؤلفه بوم، کاربران از ینظرسنج منظور به
 يدادهایـ رو در کنندگان شرکت و کارورزان اریاخت در ماهدوازده  حدود یط در و شد یطراح

اسـت کـه بـا     یاجتمـاع  کـار وکسب ای برنامه یطراح دادهایرو نیا هدف. گرفت قرار یاجتماع
 سـت، یزطیمحـ  مدرسـه،  دانشـگاه، همچـون   ییقلمرو محتوا کیموضوعات و مسائل  تیمحور
 و کـارورزان  تمـام  حاضـر  پـژوهش  يآمـار  جامعـه . شـود یمـ  برگـزار ...  و روسـتا  محلـه،  زنان،

تهران، مشهد، بندرعباس، قـم و   يکه در شهرها بودند یاجتماع دادیرو 10 در کنندگان شرکت
 انیم از و شد عیتوز کنندهشرکت يهامیت از کدام هر انیم پرسشنامهبرگزار شده بودند.  لیاردب

 در. داشـتند  لیـ تحل تیـ قابلکـه   شـد  افتیدر ها میت ازپرسشنامه  92%، 72با نرخ بازگشت  هامیت
 هـا  پرسشنامه یسنج اعتبار و لیتحل ،يا نمونه تک t ای جامعه کی نیانگیم آزمون اساس بر ادامه
 .شود یم انیب ادامه در که شد انجام

 قرار یموردبررس α يخطا سطح در جامعه نیانگیم مورد در شده مطرح سؤال آزمون نیا در
 محاسـبه  ریـ ز رابطـه  کمـک  بـه  و بوده n-1 يآزاد درجه يدارا آزمون نیا در t آماره. ردیگ یم

 صـورت  بـه  کـه  بـوده   اریـ مع يخطـا   نمونـه،  نیانگیـ م  رابطـه  نیا در. شود یم

  .شود یم محاسبه 

  
 عـدم  ایـ  ریتـأث  صیتشـخ  يبرا يموارد در و رود یم کار به یکم يرهایمتغ يبرا آزمون نیا

 ریـ متغ هر نیانگیم اگر که يطور به شود یم استفاده یموردبررس تیوضع در) تا( ریمتغ کی ریتأث
. شـود  یم یتلق مؤثر موردنظر دهیپد در ریمتغ آن ،)00/7 مقدار نجایا در( بود کمتر ینیمع حد از
 و یمـؤمن ( گـردد  یمـ  مطـرح  ریـ ز اتیفرض آزمون، نیا با مؤثر يرهایمتغ ای عوامل یبررس يبرا
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 در کــه يافــراد از ينفـر  92 نمونــه کیـ  بــا یتــ آزمـون  جینتــا 4 جـدول ): 1391 ،یومیــق فعـال 
 یتـ  آزمون در. دهد یم نشان را اند، کرده استفاده يشنهادیپ يپرداز دهیا بوم از یعمل ییها دوره

 برداشـت  ي نمـره  نیانگیـ م يبرا آمده دست به نانیاطم ي فاصله نییپا و باال حد اگر نمونه کی با
 و هـا  شـاخص  مطلـوب  تیوضـع  يمعنـا  بـه  باشـد  7.00  از شـتر یب کارآموزان دگاهید از رهایمتغ

 يدارا کـه  ییرهـا یمتغ و ها شاخص نیانگیم گرید عبارت به و باشد یم يپرداز دهیا بوم يها مؤلفه
  .باشند یم یمطلوب تیوضع يدارا باشد هفت از شتریب نیانگیم

퐻0:	휇 < 7.00
퐻1:	휇 ≥ 7.00 

  يا نمونه تک t آزمون از استفاده با يپرداز دهیا بوم يها مؤلفه و ها شاخص یابیارز .3 جدول

  سطح
 و ها شاخص

 بوم يها مؤلفه
  يپرداز دهیا

 Test Value = 0 
 ارزیابی
 سطح  نمونه t مقدار شاخص

 يمعنادار

 
 نیانگیم

 

 95/0 اطمینان فاصله
 حد

 پایین
 حد
 باال

 سطح
  ییروبنا

 مطلوب و مؤثر 9/67 9/24 9/452 0/001 92 86/978 مسأله
 مطلوب و مؤثر 9/38 8/81 9/097 0/001 92 63/766  مخاطب
 مطلوب و مؤثر 8/81 8/04 8/424 0/001 91 43/604  قلمرو

 مطلوب و مؤثر 9/57 9/12 9/344 0/001 92 82/790  رییتغ روش
 مطلوب و مؤثر 9/30 8/79 9/043 0/001 92 71/249  تیموفق شاخص

 مطلوب و مؤثر 9/20 8/59 8/892 0/001 92 57/742  مؤثر عوامل
 مطلوب و مؤثر 9/28 8/72 9/000 0/001 91 63/533 بودجه

 مطلوب و مؤثر 9/52 9/04 9/280 0/001 92 76/856 یانسان يروین
 مطلوب و مؤثر 9/32 8/79 9/054 0/001 92 67/325 زمان

 سطح
  ییربنایز

 مطلوب و مؤثر 9/38 8/88 9/129 0/001 92 73/372 یپلکان
 مطلوب و مؤثر 9/28 8/74 9/011 0/001 92 65/690 آموزش
 مطلوب و مؤثر 9/36 8/77 9/065 0/001 92 61/214 يتوانمندساز

 مطلوب و مؤثر 8/92 8/18 8/548 0/001 92 45/726 هیتنب و قیتشو
 مطلوب و مؤثر 8/88 8/16 8/522 0/001 91 47/023 اشاعه

 مطلوب و مؤثر 9/06 8/47 8/763 0/001 92 59/630 کارنامه
 مطلوب و مؤثر 9/32 8/76 9/043 0/001 92 63/812 شبکه

 مطلوب و مؤثر 9/23 8/64 8/935 0/001 91 61/001 وکار کسب
 مطلوب و مؤثر 9/08 8/51 8/796 0/001 92 62/195 نییآ و فرهنگ
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 دگاهیـ د از منتخـب  يپـرداز  دهیـ ا بـوم  يهـا  مؤلفـه  و هـا  شاخص وضعیت بررسی راستاي در
 ارزیــابی هــا شــاخص از هرکــدام يا نمونــه تــک t آزمــون از اســتفاده بــا انیــمترب و کــارآموزان

 هفـت  عـدد  بـا  متغیـر کوچکتر بـودن   از حاکی H0 فرض يا نمونه تک t آزمون در. اند دهیگرد
 در. اسـت  متوسـط  حـد  بـا  بـودن  يمسـاو  بزرگتـر  از حـاکی  H1 فرض و باشد یم) متوسط حد(

 نشـان  جـدول  ایـن  يهـا  افتهی. اند قرارگرفته لیوتحل هیتجز يپرداز دهیا بوم يها شاخص 3 جدول
 نیـ ا يبـرا  H1 فـرض  نیبنـابرا  و است داشته مطلوبی وضعیت که متغیر يها شاخص که دهد یم

 بــوم يالگــو در را يمــؤثر نقــش و شــود ینمــ رفتــهیپذ H0 فــرض و گــردد یمــ دییــتأ شــاخص
 ،مسـأله  يهـا  مؤلفـه  بیـ ترت به کارآموزان يها پاسخ به توجه با. کنند یم فایا منتخب يپرداز دهیا

  .دارند يپرداز دهیا بوم در را گاهیجا و تیاهم نیشتریب یانسان يروین و رییتغ روش

  يریگ جهیو نت بحث
 ارزش بــوم«جـزء و   نیشــتریبخـش، ب  20بــا  »يبــوم نـوآور « هـا، بــوم بخـش  تعــداد منظـر  از

اجـزاء را داشـتند. بـوم     نیبخش، کمتر 5با  »ينوآور يشنهادیارزش پ بوم«و  »يمشتر يشنهادیپ
منظـر تعـداد    ازاسـت و   فیـ ط انـه یدر م ییربنایو ز یعنصر اصل 9مقاله حاضر با ارائه  يشنهادیپ

 قسـمت  در رییـ تغروش  9بـا ارائـه    يشـنهاد یاسـت. بـوم پ   »وکـار کسـب  مدل بوم«عناصر، مشابه 
بـوم   یدر طراحـ  ياخالقانه کردیشده است رو کیتفک یاز عناصر اصل نیچخط با که ییربنایز

 ییشناسـا  ،»يپردازدهیا بوم« ی. عنصر اصلندارد یمشابه ها،بوم ریسا انیکه در م گرفته شیپ در
 جـاد یا ،يشـنهاد یپ ارزش ارائـه  وکـار، کسـب  خلـق  بـر  هابوم ریسا آنکه حال است، رییتغ روش

 تی. مزاندکرده تمرکز...  و ییاجرا مدل جادیا محصول، یطراح خدمات، ندیفرآ جادیا پلتفرم،
بـه   نکـه یارائه شده اسـت، ضـمن ا   دهیا یلیعمق تحل و یبر اثربخش دیتأک ر،ییتمرکز بر روش تغ
کسـب  بـوم «نمونـه،   ي. بـرا دهدیم پوشش را هابوم ریسا در یاصلموارد  ر،ییکمک نه روش تغ

 ینـ یع دهیـ ا کیـ  دیـ تول بـه  را پـرداز دهیـ ا ،يشـنهاد یبـر ارزش پ  دیاستروالدر، صرفاً با تأک »وکار
کند. حـال   یدهجهت يشنهادیپ ارزش يهاحالت و انواع درباره نکهیا از فارغ کند،یم تیهدا

 مسأله آن يبرا رییتغ روش و مسأله ییشناسا بر صرف دیتأک ،»يپردازدهیا بوم«آنکه نقطه قوت 
. کنـد یم ياری رییتغ روش نیبهتر افتنی يبرا را پردازدهیا ده،یا قالب و کرهیپ نه ارائه با و ستین



  595  محور لهأهاي موجود و تصویرپردازي از یک بوم مس پردازي: مرور بوم بوم ایده

کـه   یاسـت در حـال   »يپـرداز دهیا بوم« يریو تفس يندیموارد قابل بحث، نگاه نسبتاً فرا گرید از
 نیتـدو . انـد دهیبخشـ  تیـ نیع را دهیـ ا ،یدر عناصر اصـل  يشنهادیپ ارزش دیق با هاهمه بوم باًیتقر

مستقالً و در کنـار هـم    ده،یا کیاست که عناصر لجست يابه گونه »وکارکسب مدل بوم« عناصر
 ذکـر  جاکیدر بخش منابع به صورت  »يپردازدهیا بوم«در  یژگیو نیشده است. ا انیدر بوم ب

 شـده  عیـ تجمبخش واحد  کی) در یانسان يروی(بودجه، زمان و ن يزیربرنامه قابل موارد و شده
 يهـا مؤلفـه  از یکـ ی اختصـاص  کـرد،  بحث هابوم یژگیو درباره توانیم که یانیپا نکته. است

 از و اسـت  نگرفتـه  قـرار  اشـاره  مـورد  هابوم ریسا در که است »قلمرو« به يپردازدهیا بوم یاصل
 ارائـه  عنصـر  نیـ ا تیـ اهم بـه  نسبت ینظرسنج در کنندگانشرکت که ییباال ازیامت گر،ید يسو

آن  تیـ اهم رغـم یعلـ  ده،یـ ا يسـاز ادهیـ پ يامنطقـه  و ییایـ جغراف اقتضائات دهدیم نشان دادند
 ،یآت يهاپژوهش يبرا يشنهادیپ عنوان به ان،یپا در .است گرفته قرار توجه مورد کمتر تاکنون

 کیرا به عنوان  یاصل رییمتناسب با هر کدام از نه روش تغ یاختصاص يهابوم یطراح توانیم
  .کرد يریگیپ مجزا یطرح پژوهش

  و تشکر یرتقد
مرکـز رشـد دانشـگاه امـام      هاي یتبا حما پردازي یدهبوم ا ینمقاله و تدو یننگارش ا یندفرا

 یمانهمراتـب سـپاس خـود را صـم     سـان  ینبـد  یسندگانانجام شده است که نو السالم یهصادق عل
  .دارند یاعالم م
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   یگروه کانون ياز برگزار پس يپردازدهیا بوم یینها نسخه .1 شکل
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