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کاره ای  کمال الملک، تابلوی نیمه   آخرین یادگاری ما از 
که بخشـی از آن با رنگ و روح اسـتاد تکمیل شـده و  اسـت 
بخش دیگر، نیمه کاره رها شـده و پیمانه عمر ایشـان به سر 
رسیده است. قسمت تکمیل شده، نشان دهنده جزئیات 
گرفته و هویت  که توسـط او جـان  و اجزای پیرمردی اسـت 
کـه مرزهـا و  کلـی اسـت  یافتـه و بخش هـای دیگـر، خطـوط 
کالن طـرح را در بـوم نقاشـی او نشـان می دهـد. در  نقشـه 
کمال الملک، فقط همین بوم نقاشـی اسـت  میان همه آثار 
کـه پشـت پـرده آثـار فاخـر او را، بـه تصویـر می کشـد و پـرده 
کـه پشـتیبان همـه آثـار اوسـت. این  کله ای برمـی دارد  از شـا
اسـتعاره بوم1، بعدهـا وارد دنیای نوآوری شـده و برای تولد 
کار رفته اسـت )1(. اسـتعاره بوم به  ایده هـا و اندیشـه ها بـه 
که زیربنای  نظم نهفته و برنامه ریزی شـده ای اشـاره می کند 
زیبایـی اسـت. بـوم ایده پـردازی بـا ایـن نـگاه، محلـی بـرای 
که طـراح را بـه اثر باشـکوه خود  ترسـیم خطـوط اولیـه اسـت 
نزدیـک می کنـد. بنابرایـن زمـان مشـاهده یـک اثـر نقاشـی، 
گرچـه خطـوط طراحی در تصویر نیسـت، می تـوان خطوط  ا

پشـت پرده آن را حـدس زد.
 بوم ایده پردازی، چینشی نظام مند از مفاهیم منتخب 
که تـالش می کند ذهـن بی نهایت  کنـار یکدیگـر اسـت  در 
افراد را برای پاسـخ نوآورانه به سـؤاالتی مشـخص راهبری 
کنـد. عناصـر هـر بـوم برخاسـته از نظریـه و الگـوی  مفهومـی 
پشـتیبان بـوم اسـت. ماهیـت پیچیـده  نمونه  هـا و نظریه هـا 
در دنیـای علمـی و دانشـگاهی، مخاطـب آنـان را محـدود 
کرده و اوضاع را برای پذیرش همگانی آنان سخت می کند. 
که ایده پردازی و  منطق بوم، مبتنی بر زبان سـاده ای است 
حل مسأله را برای همگان امکان پذیر می کند. البته طبیعی 
اسـت هـر نظریـه ای نمی توانـد در قالـب بوم طراحی شـود و 
کـه مؤلفه های مشـخصی دارند و قوه  نظریاتی مسـتعدترند 
حل  مسأله در آنان پر رنگ تر است. بنابراین، بوم را می توان 
کاربست الگو های نظری و مدیریت نوآوری در  ابزاری برای 

کرد )2(. فضای واقعـی قلمداد 
 بـوم، ذهـن ایده پـرداز افـراد را تحریـک می کنـد تـا بـه 
کنند.  عناصـر بوم پاسـخ دهند و نسـبت بـه آن عناصـر فکر 
بوم، بستری برای تمرین ذهنی و جهت دهی به طوفان های 
فکری افراد اسـت و از هم گسـیختگی اندیشـه های پریشان 
را رام و آرام می کنـد. بـوم، نقطـه آغاز و پایـان ایده پردازی را 

1- Canvas 

مشـخص می کند و میـخ »خالقیت بر فراز ابرهـا« را بر زمین 
می کوبد. بوم به جوالن ایده ها فراز و فرود می دهد. بسیاری 
کـه بـه پـرواز درمی آیند تا بـه خلقی جدید  از ذهن هـا، آنـگاه 
گویـی   فـرود نمی آینـد؛ 

ً
کننـد ابـدا برسـند و ایـده ای را متولـد 

مرغ اندیشه بال می کشد و هرگز برنمی گردد. از این روست، 
کـه بعضی ایده پـردازان، نـوآوری و اندیشـه ورزی را مالل آور 
که لـذت حصول به هـدف و نتیجه ملموس  می داننـد چـرا 
کـه نـوآوری  را نمی چشـند. از طـرف دیگـر، افـرادی هسـتند 
 بـه غیـر از عامیانه هـا بـه چیز 

ً
گـران اسـت و معمـوال برایشـان 

کـه هـر ذهنـی، ظرفی  دیگـری نمی اندیشـند. در ایـن بـاب، 
برای اندیشه های نو است و همه انسان ها بالقوه نوآفرین اند 
پژوهش های زیادی انجام شده  است. فقط به ابزاری نیاز 
گرداند و ظرفیت آنان را به  که این اراده را به افراد باز  است 

که آنان را به نوآوری برسـاند )3(. گیـرد؛ ابزاری  کار 
کـه در ذات ابزارهای نوآوری، زمانی که   بایـد پذیرفت 
ایـده را بـه میـدان عمـل نزدیـک می کننـد، تناقضـی نهفتـه 
اسـت. از یـک سـو، فـرد را بـه نـوآوری تهییـج می کننـد و از 
سوی دیگر نوآوری را محدود می کنند. از یک طرف، تالش 
می کنند با زمینه سازی و به تصمیم رساندن افراد، موقعیت 
کنند و از سوی دیگر، افراد مجبورند  منحصر به فردی ایجاد 
در همین چارچوب و اسلوب پاسخ دهند و خود را در این 
کنند. این تناقض نه در بوم، بلکه در هر جایی  زوایا تعریف 
کـه صحبـت از ابزارهـای نـوآوری به میـان می آیـد قابل طرح 
است. در مجموع می ارزد بخشی از نوآوری افراد به قیمت 
نوآور شدن آنان پایمال شود. بوم نیز همچون سایر ابزارها، 
مـرّوج »خالقیـت محـدود« اسـت و بـه ثمـر رسـیدن ایـده و 

اندیشـه را وابسـته به مدیریت هدفمند آن می داند )4(.
کـه  کـدام از خانه هـا و اجـزای بـوم، جایـی اسـت   هـر 
فرد باید درباره یک موضوع تصمیم بگیرد و مجموعه این 
کنار هم اتفاق معناداری را رقم می زند. بعضی  تصمیمات در 
کلی  کنار سؤاالت خود، چند نمونه پاسخ و یا قالب  بوم ها در 

بوم ایده پردازی، چینشی نظام مند از مفاهیم منتخب در کنار یکدیگر است که تالش 
می کند ذهن بی نهایت افراد را برای پاسخ نوآورانه به سؤاالتی مشخص راهبری کند. 
عناصـر هـر بـوم برخاسـته از نظریـه و الگـوی  مفهومـی پشـتیبان بـوم اسـت. ماهیـت 
پیچیـده  نمونه  ها و نظریه ها در دنیای علمی و دانشـگاهی، مخاطب آنان را محدود 
کـرده و اوضـاع را بـرای پذیـرش همگانـی آنـان سـخت می کنـد. منطـق بـوم، مبتنـی بر 
زبان سـاده ای اسـت که ایده پردازی و حل مسـأله را برای همگان امکان پذیر می کند.

کار کسب و  بوم 

بوم ارزش پیشنهادی

بوم ناب
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کتابخانه و موزه ملی ملک کمال الملک،  کاره استاد  تابلوی نیمه 

برای پاسخ نیز پیشنهاد می دهند تا از سرعت گیرهای فرایند 
بکاهنـد و ایده پـردازی را چابک سـازند. البتـه در این زمینه 
سـؤال چالش برانگیزی هـم وجود دارد: آیا بـوم فقط فرایند 
کرده و ایده  موجود را آراسـته  ایده پـردازی افراد را مدیریت 
می کند یا اینکه خود بوم، مولد ایده است و ذهن افراد را باز 
کدام از بوم ها بسته به نوع چینش و محتوایی  می کند؟ هر 
کیفیت های مختلفی  کـه دارند می توانند ایـن دو نقش را با 
کـه میـزان آشـنایی محتوایی  کننـد. البتـه طبیعی اسـت  ایفـا 
ایده پرداز با ادبیات علمی موضوع مورد بررسی، می تواند بر 
کثرت اسـتفاده از یک  کارآمـدی بـوم اثر بگذارد. همچنین، 
کاهـش می دهـد و الزم اسـت هـر از چنـد  بـوم، تازگـی آن را 
گاهـی بوم هـای جدیـدی خلـق شـوند تـا طـراوت اندیشـه را 

کنند )5(. حفظ 
 بوم ناب1، بوم ایده تجاری2، بوم برندسازی شخصی3، 
بوم ارزش پیشنهادی4، بوم همدلی با مشتری5، بوم بازاریابی 

1- Lean Canvas
2- Business Idea Canvas
3- Personal Branding Canvas
4- Value Proposition Canvas 
5- Empathy Map

دیجیتـال6 تنها بخشـی از بازار بوم هاسـت و همچنـان رو به 
کسب وکار   

ً
گسترش است. خاستگاه بوم های مذکور، عمدتا

که بوم منحصر به دنیای  می باشـد ولی به این معنا نیسـت 
تجارت است. بوم ایده پردازی، در هر حوزه ای قابل تولید 
و اسـتفاده اسـت. خیلـی از ابزارهـای قدیمـی در مدیریـت 
گرچه در جایـگاه بوم در مدیریت  مثـل »ماتریس سـوات7« 
اسـتراتژیک مـورد اسـتفاده قـرار نمی گرفتنـد، در عمـل نقش 

بوم را ایفا می کنند.
کسـب وکار الکسـاندر   در میان بوم های موجود، از بوم 
که  استروالدر8 استقبال قابل توجهی شده است. به طوری 
کثر شرکت ها و رویدادهای استارت آپی از این بوم  امروزه در ا
کسـب وکار  چـون تابلـوی راهنمایی برای جهت دهی مسـیر 
کسـب وکار بـه چنـد  کـردن  اسـتفاده می کننـد )6(. تقسـیم 
گانه هر واحد ویژگی  واحد مشخص و بررسی و تحلیل جدا
مهم مکتب سـنت گالن9 در مدیریت است. استروالدر زاده 
شـهر سنت گالن سـوئیس و همکار نویسنده او پیگنیور10 هم 
در سـوئیس زندگـی می کنـد و همیـن موضوع بیـش از پیش 
کسب وکار را با مکتب سوئیسی مدیریت نشان  ارتباط بوم 
گسترش این بوم، تفکر خاص  می دهد. شاید یکی از دالیل 
کـه در بـازار رایـج نویسـندگان امریکایـی  اروپایـی بـوم اسـت 

مدیریت، متمایز شـده است )7(.
 ُنه بخش این بوم، بیش از آنکه طراح ایده های جدید 
باشـند، زبان مشـترکی را برای توصیف، ارائـه و ارزیابی ایده 
گاهی مهم تر  کیفیت ارائه و عرضـه ایده ها  فراهـم می کننـد. 
از خـود ایده هاسـت. عناصر بوم، ظرفیـت فهم بهتر را برای 
مخاطبیـن ایـده فراهـم می کننـد و ذهن هـا را به هـم نزدیک 
که بسیاری  گفتگو، مشـکلی است  می کنند. فقدان فضای 
کـه فـرد نونگـر از  از نـوآوران بـا آن مواجه انـد. طبیعـی اسـت 
گریزان است و حرف و نظر خود را همیشه  ادبیات متعارف 
گفتگو را از  به زبان دیگری بیان می کند. این اتفاق، فرصت 
که نسـبت بـه واژگان خـود تعصب دارنـد می رباید.  کسـانی 
کمتر مبتنی بر نقاط مشترک   دنبال تمایزند 

ً
که دائما کسـانی 

سـخن می گوینـد. بـا ایـن توصیـف، بوم هـا بـه عنـوان زبـان 
کم زمینه الزم را برای همدلی  مشترک اهالی نوآوری، دست 

فراهم می کنند )8(.

6- Digital Marketing Canvas
7- SWOT Matrix 
8- Alexander Osterwalder 
9- St. Gallen
10- Yves Pigneur

بوم ایده تجاری

بوم بازاریابی دیجیتال
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بـــوم ایـده پردازی
ک 

ستیم. اما ی
ک برنامه ه

ی، نیازمند ی
سئله ا

ی حل هر م
ی بخواهیم ایجاد کنیم، برا

ی و تغییر
به هرکجا بخواهیم برسیم، هر نوآور

ت. برایتنظیمهربرنامهبایدمواردزیرراتدوینکرد.
ش از این هاس

ت. برنامه بی
س

ت ها نی
ت و فعالی

برنامه، صرفًا فهرستی از اقداما

ت؟ 
س

سئله دقیقًا چی
ت را تحلیل کنید. م

وضعی
ت؟

س
علل آن چی

سئله چه عواقبی به دنبال دارد؟
م

ستند و چه 
سانی ه

قیقًا چه ک ب برنامه د
مخاط

ویژگی هایی دارند؟
نتایج هر مرحله از تغییر دقیقًا چه باید باشد تا 

آن برنامه را موفق بدانیم؟
صارف 

ن منابع مالی را به همراه م
ش تأمی

منابع مورد نیاز )درآمدها( و رو
ت کنید

)هزینه ها( فهرس

صی نیاز دارید؟
ص

ش برد برنامه، به چند نفر و با چه تخ
ی پی

برا

شد و در چه فواصل زمانی محقق می شود؟
ی برنامه چقدر طول می ک

اجرا

سانی، بودجه و زمان نیاز دارد.
ی ان

ی برنامه، چه میزان نیرو
اجرا

ف( بر نتایج کار 
ت، ضع

چه عوامل درونی )قو
ت؟

موثر اس
ت( بر نتایج کار 

چه عوامل بیرونی )تهدید، فرص
ت؟

موثر اس

سئله چه باید کرد؟
ی بهبود م

برا
ت زنجیره وار ترسیم کنید.

مراحل تغییر را به صور

مخاطبان برنامه دقیقًا در چه مکان و 
ضور دارند و آنجا چه ویژگی هایی 

جغرافیایی ح
دارد؟

ک
ی کوچ

ت ها
طراحی موفقی

ت افراد
ش و مهار

ش، دان
بهبود، نگر

ب به ابزار تغییر
مجهزکردن مخاط

ت از 
ت و ممانع

ی مثب
ت از رفتارها

حمای
ی منفی

رفتارها

ض
شأ فی

استفاده از منبع الهام و من

ت تغییر با آمار و ارقام
مدیری

ضور سایر بازیگران
شکیل شبکه با ح

ت

ت
صول یا خدم

ش مح
فرو

ت فرهنگی مردم
ی ظرفی

بکارگیر

نامتیم:

مسئله
مخاطب

صموفقیت
شاخ

منابع

عواملمؤثر
ت(

ف، تهدید، فرص
ت، ضع

)قو

شتغییر
رو

قلمرو

پلکانی

ش
آموز

توانمندسازی

تشویقوتنبیه

اشاعه

کارنامه

شبکه

کسبوکار

گوآیین
فرهن ف(

صار
بودجه )منابع، م

سانی
ی ان

نیرو

زمان

همه 
وجود 

ن برنامه، با 
تدوی

ت. هر 
ت آن، الیه رویی اس

اهمی
ی 

برنامه، آگاهانه یا ناآگاهانه، دارا
ت. هیچ 

شتوانه و زیربنایی اس
پ

ی نمی توان طراحی 
برنامه تغییر

ن 
شه در یکی از ای

کرد، مگر ری
ش داشته باشد. قبل از 

نه رو
ی باید بدانیم که با کدام 

برنامه ریز
ی 

ی می خواهیم پا
ی فکر

زیربنا
ف بگذاریم.

در راه هد

کیفیت بوم ایده پردازی دریافت نسخه با

ت. )1398(
ی، رضا پاینده اس

ق به طراح و تدوینگر بوم ایده پرداز
تمام حقوق این اثر متعل

85نوآفرین | شمایهآدهاآ|آپاییزآهآزمستانآ1398

هییه



تجربه بومی
زمانی که بوم ها مشهور می شوند و در بازارهای مختلف مورد 
کاربرد  استفاده قرار می گیرند، بعد از مدتی، بدون توجه به 
و موضوع آنان برای هر هدف و هر رویدادی مورد استفاده 
قرار می گیرند. در صورتی که هیچ گاه نباید ماهیت ابزاری بوم 
گون  گونا کرد و بوم های مختلف را برای اهداف  را فراموش 
گاهی  گرفت. در عرصه اجتماعی و فرهنگی،  کار  آزادانه به 
گاهانـه بوم هـای مختلـف همچـون بوم هـای  به کارگیـری ناآ
کافی از عرصه،  کسـب وکار، باعث می شود بدون شناخت 
کـه متناسـب موضـوع  تجویزهـا و توصیه هایـی ارائـه شـود 
نباشد. آنچه در ادامه می آید ، معرفی بوم ایده پردازی است 
کارشناسـی ارشد نگارنده  که بر اسـاس بخشـی از پایان نامه 
در زمینه »نظریه برنامه1« طراحی و تدوین شده است. این 
کنون سه مرتبه ویرایش شده و حدود 400 نفر مبتنی  بوم، تا

کرده اند. بر آن ایده پردازی 
کلی ساماندهی شده و در  »بوم ایده پردازی« در دو بخش 
که از اسم این  هر بخش، ُنه قسمت وجود دارد. همان طور 
بوم مشـخص اسـت، این بوم ایده پردازی بـه صورت ویژه 
برای برنامه ریزی تدوین شـده و بیشـتر متناسـب با نهادها، 
که با دغدغه های  کسـب وکارها و اسـتارت آپ هایی اسـت 

1- Program Theory

اجتماعـی و فرهنگـی فعالیـت می کننـد. طبیعـت پیچیـده و 
چندوجهی موضوعات اجتماعی ایجاب می کند تا بوم نیز، 
الیه هـای عمیق تـری را در بـر بگیـرد. بـوم حاضـر، بـر همیـن 
اسـاس، دو سـطح روبنایـی و زیربنایـی را لحـاظ می کند. در 
 ویژگی ها و الزامات ساختاری 

ً
سطح روبنایی برنامه، عمدتا

نوشـته می شـود و در سـطح زیربنایـی، خاسـتگاه نظـری و 
کید می شـود. در ادامـه، بخش های بوم و  مبنایـی برنامه تأ
کوتاه بیان می شود. سؤاالت مربوط به هر بخش، به صورت 

 مسأله، مخاطب، قلمرو. سمت راست بوم، مختص به 
که روبنای  توصیف شـرایط محیطی است. در این قسمت 
بـوم هسـت، تیـم یـا فـرد موردنظـر بایـد توصیفـی از مسـأله، 
مخاطـب و قلمـرو ارائـه دهـد. در ایـن بخـش، فـرد تصـور 
خودش از محیط و مسـأله را شفاف بیان می کند. فرد باید 
 چیسـت؟ 

ً
کند مسـأله دقیقا کند و بیان  وضعیـت را تحلیـل 

چه عللی داشته و عواقب مسأله چه بوده است؟ در بخش 
 

ً
که مخاطب برنامه دقیقا مخاطب به این سؤال پاسخ دهد 
کسـانی هسـتند و چـه ویژگی هایـی دارنـد؟ و در بخش  چه 
قلمرو، شرایط و خصیصه های جغرافیای مسأله و مخاطبان 
کمک این سـؤال پاسـخ داده شـود: مخاطبان برنامه  آن به 
 در چـه مکانـی حضـور دارنـد و آنجـا چـه ویژگی هایـی 

ً
دقیقـا

دارد؟ سه بخش مسأله، مخاطب و قلمرو، در حقیقت نقطه 
که مختصات مسأله  شروع بوم ایده پردازی است. تا زمانی 

جدول شماره 1

کوتاهروش تغییر مثالتوضیح 

کوچکپلکانی برنامه ترک اعتیاد )تغییر نگاه، ذوب، ساخت، انجماد مجدد، بازگشت به جامعه(طراحی موفقیت های 

کردن مخاطب به ابزار تغییرتوانمندسازی ک دوچرخه شهروندان برای بهبود ترافیک شهرمجهز  استارت آپ اجاره و اشترا

کانال تلویزیونی با اشاعه و انتشار یک سویه مطالب در سرتاسر جامعهاستفاده از منبع الهام و منشأ فیضاشاعه

کنار یکدیگرتشکیل شبکه با حضور سایر بازیگرانشبکه پارک علم و فناوری با تجمیع همه عناصر زیست بوم در 

بوم گردی مبتنی بر فرهنگ مهمان نوازی؛ اردوی جهادی مبتنی بر فرهنگ ایثاربه کارگیری ظرفیت فرهنگی مردمفرهنگ و آیین

کارمندانبهبود نگرش، دانش و مهارت افرادآموزش دوره های آموزشی سازمانی برای 

تشویق و تنبیه
حمایت از رفتارهای مثبت و ممانعت 

از رفتارهای منفی
نظام حقوق و دستمزد در یک سازمان عمومی

کشورها بر اساس عملکردمدیریت تغییر با آمار و ارقامکارنامه شاخص های بین المللی رتبه بندی 

کسب و کار فرهنگی شخصیت محور برای ترویج مفاهیمفروش محصول یا خدمتکسب و کار

مشـهور  بوم هـا  زمانی کـه 
بازارهـای  در  و  می شـوند 
مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیرند، بعد از مدتی، بدون 
توجه به کاربرد و موضوع آنان 
برای هر هدف و هر رویدادی 
مورد استفاده قرار می گیرند. 
در صورتی کـه هیـچ گاه نبایـد 
ماهیت ابزاری بوم را فراموش 
کرد و بوم های مختلف را برای 
اهداف گوناگون آزادانه به کار 
گرفـت. در عرصـه اجتماعـی 
و فرهنگی، گاهـی به کارگیری 
گاهانـه بوم هـای مختلـف  ناآ
همچون بوم های کسب وکار، 
ن  و بـد د  می شـو عـث  با
از عرصـه،  کافـی  شـناخت 
تجویزها و توصیه هایی ارائه 
شـود کـه متناسـب موضوع 

نباشـد.
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مـورد بررسـی، مشـخص نباشـد و منظـور افراد دقیق نباشـد 
ممکن اسـت، یک ایده، برنامه یا اسـتارت آپ بدون توجه 
گرفته شود  کار  به محیط و مخاطب خود در جای دیگری به 
و به همان اندازه مؤثر نباشد. این سه بخش، تحت تسلط 
و اختیار فرد ایده پرداز نیست؛ بلکه شرایط موجودی است 

کرده و در ذهن خود تعریف می کند. کـه فـرد آن را قصد 
 روش تغییـر. خروجی سـه بخش قبـل، در بخش روش 
تغییر استفاده می شود. روش تغییر، قلب بوم است. بعد از 
گسترش عرصه عمل، فرد بیان می کند برای بهبود  شـرح و 
کـرد؟ و بـا بیـان جزئیـات و مراحـل مدنظر،  مسـأله چـه بایـد 
برنامه خود را برای تغییر وضع موجود تشریح می کند. بنابراین 
گونه ای ساختاردهی می کند  در بخش قبل، فرد مسأله را به 
کار،  کنـد. این  گام بعـد، نقـش خـود را در آن تعریـف  کـه در 
پیچیده تریـن بخـش بـوم اسـت. بنابرایـن، مربـی و مسـئول 
کـه بعـد  ایده پـردازی بایـد دائـم از تیـم ایـن سـؤال را بپرسـد 
از بیـان مسـأله، اینـک طرح شـما چیسـت؟ شـما چگونه به 

جنگ عالـم واقع می روید؟
که بخش اصلی بوم اسـت، باید  برای نگارش روش تغییر، 
گاهانه  گرفت. هر برنامـه ای، آ کمک  از الیـه زیربنایـی تغییر 
گاهانه دارای پشـتوانه ای است و طراحی تغییر با فهم  یا ناآ
نظریه پشتیبان آن آغاز می شود. در بوم، موارد زیربنایی در 
قسـمت پایین طراحی و جایابی شـده تـا مبنایی بودن این 
موارد را نشان دهد و حتی با نقطه چین از بخش اصلی بوم 
تفکیک شده است. این ُنه روش، مبتنی بر نظریات تغییری 
کتـاب »نظریـه برنامـه هدفمنـد« بـه آن اشـاره  کـه در  اسـت 
شده و در آنجا ادعا شده پس از بررسی روش های تغییر در 
گرفته تا  همه علوم قیاسی و استقرایی؛ از پزشکی و مهندسی 
علوم انسانی و اجتماعی، در مجموع نزدیک به هزار نظریه 
تغییـر وجـود دارد و بـا دسـته بندی محدودتـری می تـوان به 
ایـن موارد رسـید. در جـدول شـماره 1، این موارد بـه همراه 
توضیح مختصر و مثال های مربوط توضیح داده شده است. 
یـک روش تغییـر می توانـد مبتنـی بر یک یا چند روش باشـد 
کـدام از ایـن روش هـا و تأثیر  ولـی بـا توجـه بـه اقتضائات هر 
کـه در برنامـه می گذارنـد، الزم اسـت در هـر مورد،  متفاوتـی 
روش مادر، شناسـایی شـود و چارچوب تغییر بر اسـاس آن 

ساخته شود )9(.
 شـاخص موفقیـت، عوامـل مؤثـر. پـس از تعییـن روش 
تغییـر، بایـد عوامل مؤثـر در تغییر شناسـایی شـود و مبتنی بر 

آن برنامه ریـزی شـود. ایـن عوامـل مؤثـر هم درونـی و تحت 
کـه در قالـب قوت و ضعـف بیان می شـود  مهـار تیـم اسـت 
که با واژه هـای فرصت  و هـم بیرونـی و مهارگسـیخته اسـت 
کنـار عوامـل مؤثر باید شـاخص  و تهدیـد طـرح می شـود. در 
موفقیـت بـرای تغییر هم نوشـته شـود. به بیـان دیگر، در هر 
برنامه ای الزم است حد تغییر و مراد مطلوب از برنامه حاصل 
شـود. مثاًل در یک برنامه مشـارکتی، حضـور صد نفر یا یک 
میلیـون نفـر بسـته بـه شـاخص، می توانـد موفقیـت قلمـداد 
شـود. اینکه چـه چیزی موفقیت به حسـاب می آید در این 
بخش مشخص می شود. فرد یا تیم باید به این سؤال پاسخ 
 چه باید باشـد تا آن 

ً
کـه نتایج هر مرحله از تغییر دقیقا دهـد 

برنامـه را موفق بدانیم؟
 بودجـه، نیـروی انسـانی، زمـان. بخـش پایانـی بـوم، به 
موضوع مهم منابع می پردازد. در این بخش در مورد بودجه، 
نیروی انسانی و زمان صحبت می شود. در بخش اول، باید 
منابـع مورد نیـاز )درآمدهـا( و روش تأمیـن منابـع بـه همـراه 
مصارف )هزینه ها( فهرسـت شود. همچنین باید ذکر شود 
بـرای پیشـبرد برنامـه، بـه چنـد نفـر و بـا چـه تخصصـی نیـاز 
اسـت؟ و در نهایت، به موضوع زمان پرداخته می شود. از 
که زمان محدود اسـت، قابل برنامه ریزی است و تیم  آنجا 
کند اجـرای برنامه چقـدر طول می کشـد و در چه  بایـد بیـان 

فواصل زمانی محقق می شـود؟

 مجمـوع ایـن چنـد بخـش، تصویـر شـفافی از عرصـه 
عملیات در اختیار تیم ایده پرداز می گذارد و با خلق زبان 
مشـترک، هـر یـک از ذینفعـان را در درک برنامـه همسـو 
می کنـد. بـه منظـور اطمینـان از اسـتمرار و صحـت برنامـه، 
می توان بوم را دائم مورد سـنجش، پایش و بهبود قرار داد 
و تک تـک عناصـر آن را در فواصـل زمانـی مختلـف ارزیابـی 
کـرد. سـرانجام اینکـه بـوم، فرصـت بازآفرینـی برنامـه را مهیـا 
کدام از روش های تغییر در حل مسأله،  می کند. انتخاب هر 
کـه فرصـت  در عمـل، برنامه هـای جدیـدی خلـق می کنـد 
نوآوری در بوم را چه در الیه روبنایی و چه در الیه زیربنایی 
کـه در اختیـار  مهیـا می سـازد. بـوم ایده پـردازی بـا اجزایـی 
دارد، همه ظرفیت ها و ایده های فرد را تا رسیدن به نقطه 

مطلـوب مدیریـت می کنـد.
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