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چکیده
تعهد صاحبان کسب و کار به طراحی مدل کسب و کار به گونه ای که عالوه بر تامین منافع خود ،موجبات بهبود رفاه جامعه و
پایداری محیط زیست گردد ،در کانون توجه مشتریان می باشد.هدف پژوهش حاضر باز طراحی مدل کسب و کار با تاکید بر
مالحظات اجتماعی و زیست محیطی در سازمانهای علمی -آموزشی بوده است .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و
سازمان مورد مطالعه این تحقیق ،بنیاد علمی قلم چی بزرگترین موسسه آموزشی غیردولتی در ایران است که در زمینه آموزش
و نشر کتاب کمک درسی و برگزاری آزمونهای برنامهای و برنامهریزی تحصیلی فعالیت میکند .در پژوهش حاضر از دو روش
کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری اطالعات شده .به همبن منظور و به عنوان نمونه تحقیق 1300 ،نفر از بین گروههای مشتریان
شامل دانشآموزان عادی ،دانشآموزان و دانشجویان بورسیه شده بنیاد ،دانشآموزان نابینا و معلول و همچنین گروههای
سازندگان مدرسه ،خوابگاه دانشگاه و کتابخانه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به ارزشهای پیشنهادی ،مدل کسب و
کار در الیههای مسئولیت اتماعیو زیست محیطی ارائه شد به گونهای که در مدل جدید کسب و کار سه ارزش پیشنهادی در
حوزه مسئولیت اجتماعی شامل عدالت اجتماعی (آموزشی) ،خدمات ویژه به اقشار خاص و ترویج ارزشهای مور قبول جامعه و
دو ارزش پیشنهادی در حوزه زیست محیطی شامل کمک به حفاظت از محیط زیست و استفاده از فناوریهای سبز شناسایی
شدند.
واژههای کلیدی :مدل کسب و کار ،مالحظات اجتماعی و زیست محیطی.

-1مقدمه
مدل کسب و کار ساختار سادهای از واقعیت است .تعریف
مدل کسب و کار غالباً با دشواری همراه است زیرا در زمینه-
های متفاوت کسب وکار ،معانی متفاوتی از آن برداشت می-
شود .در یک تعریف متداول ،مدل کسب و کار ساختاری
است که فرآیند خلق ارزش را با انتخاب گزینش تکنولوژی-
ها ایدهها فراهم میآورد و آنها را در پیکرهبندی خاص به
بازار هدف انتخابی ارائه دهد .اما آنچه که در عصر حاضر در
مدلهای کسب و کار حائز اهمیت است توجه به مسئولیت-
هـای اجتماعی سـازمانهاسـت .امـروزه به دلیـل افزایـش

پیچیدگی در محیطهای کسب و کار و مالحظات ذینفعان،
محیط زیست ،رقابت شدید ،تقاضای رو به رشد و...
مسئولیتهای اجتماعی سازمان به عنوان چالش در قرن
 21تبدیل شده است( .فهرست و همکاران .)1396
مسئولیت اجتماعی سازمانها به عنوان دستورالعملی برای
کسب و کار اخالقی در سالهای اخیر رشد فزایندهای داشته
است .گستره این مفهوم و حرکت آن را میتوان از تعداد
زیاد انتشارات ،کنفرانسها و سازمانهای فعال در این زمینه
دریافت .براساس مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی ،از
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آنجائیکه سازمانها نیز مانند اشخاص حقیقی عضوی از
اجتماع به شمار میروند و مانند سایر اعضای جامعه در برابر
محیط پیرامون خود مسئولیت دارند ]  .[17مدیریت زیست
محیطی با تاکید بر حفاظت از محیط زیست به یکی از
مهمترین مسائل مشتریان ،دولتها ،صنایع و رقبا تبدیل
شده و فشارهای بینالمللی و جهانی ،سازمانها را ملزم به
تولید محصوالت و خدمات سازگار با محیط زیست کرده
است]  .[21در ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان ،بحث
حفظ محیط زیست و حرکت به سوی پاسخگوئی اجتماعی
از برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فذهنگی آغاز و
در برنامههای دوم و سوم توسعه تداوم یافته است .اگرچه
سرعت تخریب محیط زیست در ابعاد مختلف بسیار فراتر از
تمهیدات اندیشیده شده در برنامههای توسعه و یا سایر
مقررات و قوانین بوده است .از سوی دیگر با توجه به
بررسیهای به عمل آمده مشخص گردیده که در تحقیقات
پیشین کمتر به مالحظات زیست محیطی و اجتماعی به
صورت همزمان توجه شده که با توجه به همپوشانی برخی
شاخصها و زیرشاخصها در دو مرحله فوق باعث ایجاد
همافزایی در مدل کسب و کار میگردد و شکاف تحقیقاتی
موجود پوشش داده خواهد شد که این موضوع نوآوری
پژوهش حاضر بوده و یکپارچگی ،همراستایی و هماهنگی
میان ارزشهای اقتصادی هر کسب و کاری را با مالحظات
اجتماعی و زیست محیطی امکانپذیر میسازد.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 -2-1مدل کسب و کار
واژه مدل کسب و کار تقریبا از سه دهه پیش وارد ادبیات
مدیریت شده است .اولین کسانی که از واژه کسب و کار
استفاده کردند کونز و داتر 1در سالهای  1975و 1977
بودند .آنها این واژه را در مورد مفهوم مدلسازی فرآیندها
و دادهها به کار بردند ]  [6مدلهای کسب و کار را میتوان
به صورت عینی و ذهنی تعریف کرد .مدل عینی کسب و
کار ،مجموعهای از روابط عملیاتی ساختاریافته و وابسته بین
شرکت و مشتریان ،تامین کنندگان ،تکمیلکنندگان ،شرکا
و دیگر ذینفعان و میان واحدها و بخشهای داخلی شرکت
است در حالیکه در برای مدیریت شرکت ،مدلهای کسب
و کار ،نمایندگان ذهنیساز و کارها (مکانیسمها) هستند که
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مشخص میکنند شرکت چگونه با محیط خود در ارتباط
باشد ] .[8
مدل کسب و کار مشخص میکند که یک شرکت چگونه
میتواند درآمد کسب نماید و به این منظور مشخص می-
کند ،این شرکت در زنجیره ارزش در کجا قرار دارد .تعاریف
متعددی از مدلهای کسب و کار شده است .برخی از
تعاریف ،بیانکننده اهدافی هستند که یک مدل کسب و کار
دنبای میکند .برخی دیگر بر اجزای اصلی مدلهای کسب
و کار و شاید به نوعی بر ارتباطات درونی این اجزاء ،متمرکز
شدهاند [12 ] .توصیفی از یک مجموعه کسب و کار که
ساختار ،روابط بین عوامل ساختاری و همچنین نحوه پاسخ-
دهی آن کسب و کار به دنیای واقعی را بیان میکند:[8 ] .
طراحی کاال ،خدمات و جریانهای اطالعاتی ،شامل
توصیفی از بازیگران مختلف کسب و کار و نقشهای آنها،
توصیفی از مزایای بالقوه برای بازیگران مختلف کسب و کار
و همچنین توصیفی از منابع درآمدی است .[8 ] .توصیفی
است که از ارزشی که یک شرکت به یک یا چند بخش از
مشتریان ارائه میدهد .طرحی است از شرکت و شبکه
همکاران آن برای ایجاد ،بازاریابی و تحویل ارزش و سرمایه-
های ارتباطی به منظور ایجاد جریاناتی که منجر به کسب
درآمدهای مثبت (سود) و با ثبات میشوند :[20 ].توصیفی
از نقشها و ارتباطات مابین مصرفکنندگان ،مشتریان،
همپیمانان و عرضهکنندگان یک شرکت است که جریانات
اصلی تولیدی ،اطالعاتی و مالی و همچنین منافع اصلی
شرکاء را مشخص میکند .مدل کسب و کار روشی است که
سازمان براساس آن ،ترزشافزوده و درآمد خلق میکند .این
مدل بیانگر آن است که سازمان با تمرکز بر چه حوزهای از
محصوالت و خدمات ،برای چه دستهای از مشتریان و
چگونه ،کسب درآمد مینماید .مدل کسب و کار بیان
میکند که چگونه سازمان برای تولید محصول یا ارائه
خدمت ،ایجاد ارزشافزوده مینماید.
از اهداف استقرار مدلهای کسب و کار در سازمانها
جهتدهی به فعالیتها و روشها است به گونهای که باعث
موفقیت و کسب و کار شود و فعالیتهایی مانند برآورده
ساختن نیازهای مشتریان ،سازماندهی کارکنان و جذب
سرمایهگذاران و ارائه محصوالت و خدمات سودآور را به-
گونهای متمایز مشخص نماید.
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بنابراین با توجه به توضیحات فوق ،اهداف مدلهای کسب
و کار در سازمانها را میتوان به طور خالصه به شرح ذیل
بیان نمود:
 مدلهای کسب و کار ،امکانشناسایی و تحلیل اجزای
مرتبط در سیستمهای اجتماعی برای یک حوزه فرآیندی و
رابطه میان آنها را تسهیل میسازند.
 پیادهسازی مدلهای کسب و کار در سازمانها به مدیران
کمک میکند تا با ذینفعان به گونهای موثرتر ارتباط برقرار
نموده و اطالعات مورد نیاز را به نحوی مناسب مبادله کنند.
 بهرهگیری از مدلهای کسب و کار ،به عنوان یک رکن
اساسی در تحول فرآیندهای کسب و کار سازمانی محسوب
شده و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب را
تسهیل میسازد.
 مدل کسب و کار این امکان را برای طراحان فرآیندهای
سازمانی ایجاد میکند که در صورت لزوم اجزای خاصی را
در مدل کسب و کار تغییر دهند.
 طراحی مدل کسب و کار در سازمانها عالوه بر امکان
مشخص نمودن هزینهها و رفت و آمدهای آتی ،به عنوان
یک اصل اساسی ،مدیریت مشکالت آتی برای سازمانها را
در بازار متغیر و پرتالطم رقابت ،امکانپذیر میسازد.
 -2-2مسئولیتهای اجتماعی
درباره مسئولیت اجتماعی سازمانها از دهه  1950در
ادبیات آکادمیک بحث شده و این مفهوم امروزه ،به طور
گسترده در تحقیقات حسابداری و مدیریت مورد توجه قرار
گرفته است و با مروری بر روند تکامل مفاهیم آن واضح
است که جنبشی از نگرش اخالقی فلسفی به نگرش
مدیریتی ایجاد شده است و به طور خاص در یک دهه اخیر
مبانی اخالقی در تصمیمات مدیریتی رشد یافته و پایههای
هنجاری را برای مسئولیت اجتماعی شرکتها فراهم کرده
است ] .[14
مسئولیت اجتماعی ،تعهد تصمیمگیران برا اقداماتی است
که عالوه بر تامین منافع خود ،موجبات بهبود رفاه جامعه
را نیز فراهم میآورد .در این تعریف ،چندین عنصر وجود
دارد :اوالً مسئولیت اجتماعی ،یک تعهد است که موسسات
باید در قبال آن پاسخگو باشند .ثانیاً ،موسسات مسئولند از
آلوده کردن محیط زیست ،اعمال تبعیض در امور
استخدامی ،بیتوجهی به تامین نیازهای خود و تولید کردن
محصوالت زیانآور که به سالمت جامعه لطمه میزنند،
بپرهیزند و سرانجام ،سازمانها باید با اختصاص منابع مالی
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و با اقداماتی از قبیل :کمک به فرهنگ کشور و موسسات
فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی ،در بهبود رفاه اجتماعی
بکوشند .در نهایت ،مقصود از مسئولیت اجتماعی این است
که چون سازمانها تاثیر عمدهای بر اجتماع دارند ،الجرم
چگونگی فعالیت آنها باید به گونهای باشد که در اثر آن
زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان ،سازمانهای
مربوطه ملزم به جبران آن باشند .به عبارت سادهتر،
سازمانها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر که
در آن قرار دارند ،عمل کنند ] .[5
مسئولیت اجتماعی شرکتها را چنین میتوان تعریف کرد:
"عملکرد شرکتها به شیوهای که توقعات عمومی و
همگانی ،اخالقی و قانونی را که جامعه از کسب و کار دارد،
برآورده سازد ".مسئولیت اجتماعی شرکتها که توسط
مدیران آنها تبیین میشود باید فراتر از یک یک مجموعه
قواعد دست و پاگیر ،یک ژست اتفاقی و یا اقداماتی برا
تحریک بازار و بازاریابی ،بهبود روابط عمومی یا سایر منافع
تجاری باشد .این مهمتر ،این مقوله باید به عنوان مجموعه
جامعی از تدابیر ،عملکردها و برنامههایی که انسجامبخش
فعالیتهای تجاری و فرایند تصمیمگیری مدیران ارشد
است ،در نظر گرفته شود .مسئولیتپذیری اجتماعی عالرت
است از« :ارتباط یک سازمان با ارزشهای اخالقی ،شفافیت
اقدامات ،روابط کارمندان ،پیروی از ملزومات قانونی و
محترم شمردن جامعهای که در آن فعالیت دارند».
مسئولیتپذیری اجتماعی ،چیزی فراتر از اقدامات خدمات-
رسانی گاه به گاه به جامعه است ] .[9
در واقع ،مسئولیتپذیری اجتماعی نوعی فلسفه سازمانی
است که موجب تصمیمات استراتژیک ،انتخاب شرکای
تجاری ،اتخاذ شیوههای خاص و در نهایت ،توسعه نام
تجاری سازمان میشود .لذا دستیابی به تعادل میان محیط
زیست ،جامعه و اقتصاد برای برآوردن نیازهای امروزی بدون
به خطر انداختن توانایی نسلهای بعدی برای برآوردن
نیازهایشان ضروری است .از اینرو سازمانها باید در محدوده
دامنه فعالیتهای خود و با دیدگاه چرخه حیات ،جنبههای
زیست محیطی فعالیتها ،محصوالت و خدمات خود را که
قابل کنترل میباشند و آنهایی که میتواند بر آنها اثر بگذارد
و پیامدهای زیست محیطی توام با آنها مدیریت نمایند
] .[21
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 -2-3پیشینه تحقیقات
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دانشآموزان نابینا و دانشآموزان معلول و همچنین گروههای
سازندگان مدرسه ،خوابگاه دانشگاه و کتابخانه به روش تصادفی
مطابق جدول  1نمونهگیری گردید جهت تعیین روایی
پرسشنامههای شناسایی ارزشها از شاخصهای  CVRو
 CVLاستفاده شد که مقدارهای بدست آمده به ترتیب 0،99
و  0،95بوده است .همچنین برای تعیین پایایی ابزار اندازه-
گیری ،از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن
برای تمامی پرسشنامهها بیش از  0،7بود .همچنین برای
تکمیل سایر قسمتهای مدل کسب و کار با  30نفر از مدیران
و کارشناسان سازمان مورد مطالعه مصاحبه گردید.

در پژوهشی که در کشور پاکستان انجام گرفت ابعاد مورد
استفاده برای سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتها شامل
دو بعد کارکنان و مشارکت اجتماعی (هدایا و کمکهای
بالعوض بوده است که به عنوان شاخص مسئولیت اجتماعی
شرکتها در نظر گرفته شد .یافتهها بیانکنندهی این بود
که شرکتهای پاکستانی در امور اجتماعی و بهبود
استانداردهای زندگی و تسهیالت بهتر برای آموزش و
سالمت کارکنان و حمایتهای محیطی در تغییرات هزارهی
جدید توجه دارند و اعتقاد بر این است که این امر سبب
جدول :1حجم نمونه تحقیق
ایجاد اعتماد و اطمینان کارکنانشان بر شرکت خواهد شد
]  .[15در تحقیقی با عنوان ارائهی الگوی گزارشگری
مسئولیت اجتماعی شرکتها و تعیین محتوا ،دامنه و
دانشجویان دانش -دانش -نابینایان مدرسه -هوشمندسازی ساخت خبرگان
کیفیت افشای آن از طریق تحلیل محتوا بوده است که
خوابگاه
کتابخانهها
سازان
و
آموزان آموزان
بورسیه
مبتنی بر رهنمون  GRIدر دو بعد اصول ،ارزش و نگرش
بورسیه عادی معلولین
10
30
50
50
30
384
384
384
مدیریت و شاخصهای عملکردی افشا انجام گردید.
 -4یافتههای پژوهش
مولفههای بعد اجتماعی شامل حقوق بشر ،رویههای کار،
 -1-4شناسایی مدل کسب و کار مطلوب
مشولیت محصول و جامعه تعیین شده که بیشترین سطح
افشا در رویههای کار و کارگری و کمترین آن در مولفهی
 -1-1-4ارزشهای پیشنهادی
حقوق بشر بوده است .[18 ] .در مقالهای با عنوان الزامات
عالوه بر ارزشهای متداول کسب و کار شامل پاسخگویی
مسئولیت اجتماعی سازمان و جایگاه آن در مدل کسب وکار
به نیازهای جدید ،انجام و تحویل کامل خدمت ،سفارشی-
بیان داشت که توجه به ساختار سازمانی غیرمتمرکز،
سازی ،طراحی مناسب ،کاهش ریسک ،به همراه آوردن
افزایش قابلیت انعطافپذیری سازمانی ،توجه به فرهنگ و
راحتی برای مشتری ،در دسترس بودن ،تحویل به موقع،
آموزش سازمان باعث افزایش مسئولیت اجتماعی سازمانها
گستردگی مخاطبان ،رعایت استانداردها ،با توجه به نظرات
میگردد ] .[11
خبرگان سه ارزش پیشنهادی در حوزه مسئولیت اجتماعی
 -3روش تحقیق
شامل عدالت اجتماعی (آموزشی) ،خدمات ویژه به اقشار
خاص و ترویج ارزشهای مورد قبول جامعه و دو ارزش
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و زیرا در
پیشنهادی در حوزه زیست محیطی شامل کمک به حفاظت
جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است .سازمان مورد
از محیط زیست و استفاده از فناوریهای سبز شناسایی شدند
مطالعه این تحقیق ،بنیاد علمی قلمچی بزرگتریم موسسه
که میتوانند در مدل مطلوب کسب و کار تاثیر داشته باشند.
آموزشی غیردولتی در ایران است که در زمینه آموزش و
موارد زیر ارزشهای پیشنهادی را نشان میدهند:
نشر کتاب کمک درسی و برگزاری آزمونهای برنامهای و
 نیازهای جدید و پاسخ داده نشدهای از مخاطبان را برآوردهبرنامهریزی تحصیلی فعالیت میکند .همچنین از دیگر
میسازد.
اقدامات این سازمان تا سال  1396میتوان به ساخت 120
 تمامی مراحل به صورت کامل انجام میپذیرد و به صورتمدرسه 12 ،کتبابخانه دانشگاهی 46 ،کتابخانه عمومی و
کامل تحویل میگردد.
بورسیه دانشجویان در قال پرداخت کمک هزینههای
 متناسب با نیاز و انتظار مخاطب تغییر یافته و سفارشی-تحصیلی اشاره نمود .برای شناسایی ارزشهای پیشنهادی
سازی میشود.
مدل کسب و کار در سازمان مورد مطالعه -بنیاد علمی و
 با طراحی مناسب و منحصر به فرد صورت میگیرد.آموزشی قلمچی -از بین گروههای مشتریان شامل
 شهرت و مقام و منزلت را برای مخاطب به همراه میآورد.دانشآموزان عادی ،دانشآموزان بورسیه شده بنیاد،
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 با قیمت کم ارائه میشود و به کاهش هزینههای مخاطبانکمک میکند.
 ریسک عدم موفقیت مخاطبان را کاهش میدهد. موجب راحتی در انجام آنچه که مدنظر مخاطب است می-شمرد.
 به صورت راحت و در دسترس ارائه میشود. در زمان مناسب ارائه میشود. طیف گستردهای از مخاطبان را شامل میشود. به توسعه عدالت اجتماعی (عدالت آموزشی) کمک میکند. استانداردهای مربوطه به نحو مناسبی رعایت میگردد. خدمات ویژه به اقشار خاص ارائه میگردد (مخاطبین معلول،نابینا ،بیبضاعت و.)...
 به ترویج ارزشهای مورد قبول جامعه کمک مینماید. به حفاظت از محیط زیست کمک میکند( .به عنوان نمونهاز طریق کاهش تردد).
 از فناوریهای سبز استفاده میگردد.بعد از شناسایی ارزشهای پیشنهادی به بررسی میزان اهمیت
و میزان برخورداری در سازمان مورد مطالعه پرداخته شد که
نتایج نشان داد که سازمان مورد مطالعه در ارزشهای پیشنهادی
در دسترس بودن ،گستردگی ،سفارشیسازی ،طراحی مناسب
و عدالت آموزشی دارای نمره پائینتر از میانگین بوده و در
ارزشهای پیشنهادی نیازهای جدید ،تحویل به موقع ،منزلت
مخاطب ،کاهش هزینهها ،کاهش ریسک ،خدمات ویژه و ارزش-
های مورد قبول دارای امتیاز باالی میانگین است و همچنین با
توجه به میزان اهمیت هر ارزش پیشنهادی مشخص شد که
عدالت آموزشی ،خدمات ویژه و کاهش ریسک به همراه
گستردگی دارای اهمیت بسیاری برای سازمان مورد بررسی
است که باید بدانها توجه داشته باشد .همچنین در الیه زیست
محیطی ارزشهای پیشنهادی مشخص شد که فناوری سبز
میتواند موجب بهبود مدل کسب و کار سازمان گردد.

جدول .2دردسرکاهها در مدل مطلوب

ردیف

مورد دردسرکاه

عنوان خدمت

1

آن گروه از خدمات سازمان
که باعث صرفهجویی در
زمان ،پول یا تالش برای
مخاطبان میشوند.

صفحه شخصی
سایت کانون

2

خدماتی که باعث ایجاد
احساس بهتر در مخاطبان
سازمان میشوند.

خدمات پشتیبانی

3

کارنامههای
خدماتی که باعث پایان
برخی سختیها و چالش -عملکردی دانشآموز
های پیش روی مخاطبان کارنامه همکاران با
اجرایی و مشاورهای
سازمان میشوند
بنیاد

4

خدماتی که موجب از بین آزمونهای برنامهای
رفتن آن گروه از پیامدهای با تعداد زیاد
منفی اجتماعی میشوند
که مخاطبان سازمان با آن
مواجه هستند یا از آن می-
ترسند.

5

خدماتی که باعث حذف آزمونهای برنامهای
ریسکی شوند که مخاطبان
سازمان از آن میترسند.

6

حضور+
خدماتی که به مخاطبان آزمون:
سازمان کمک میکنند تا کارنامه پشتیبانی
رضایت خاطر از دریافت جلسات  5نفره
روز
نظرخواهی
خدامت داشته باشند
آزمون

7

واحد

 -2-1-4دردسرکاهها
دردسرکاهها بیان میکنند که دقیقا چگونه خدمات سازمان،
دردسرهای خاصی از مخاطبان را برطرف مینمایند .در واقع
دردسرکاهها به طور صریح نشان میدهند که سازمان چگونه
میتواند برخی از چیزهایی را که مخاطبان قبل ،در حین و بعد
از ارائه خدمات آزار میدهد یا مانع استفاده از خدمات میشود
را حذف کرده یا کاهش میدهد .جدول  2لیستی از دردسرکاهها
را به همراه مثال پیشنهادی در سازمان مورد مطالعه نشان می-
دهد.

69

8

خدماتی که باعث کم شدن نظرخواهی
یا ریشه کن شدن خطاهای شکایات
رایج مخاطبان سازمان
میشوند که آنها احتماالً
مرتکب آن میگردند.
خدماتی که باعث حذف
موانعی میشوند که نمی-
گذارد مخاطبان سازمان
پذیرای ارزش پیشنهادی
بنیاد باشند.

پشتیبانی +مدیران
گروهها

مسئولیتهای اجتماعی در سازمانهای علمی -آموزشی :چگونگی بازطراحی مدل کسب و کار

70

 -3-1-4منفعتسازها
منفعتسازها بیان میکنند که چگونه خدمات سازمان برای
مخاطبان منفعت ایجاد میکنند .در واقع به طور صریح
نشان میدهد که سازمان قصد دارد چگونه نتایج و مزایایی
ایجاد کند که مخاطبان انتظار یا آرزویش را دارند و یا از
دیدنش شگفتزده خواهند شد .این نتایج و فایدهها شامل
مطلوبیت کارکردی ،منفعتهای اجتماعی ،احساسات
مثبت ،و صفهجویی در هزینههاست .آیا خدمات سازمان
میتواند موجب تحقق رویای مخاطبان ،آسان نمودن زندگی
آنها و ...شود؟
جدول  3لیستی از منفعت سازها را به همراه مثال
پیشنهادی درر سازمان مورد مطالعه نشان میدهد.
جدول  .3منفعتسازها در مدل مطلوب
ردیف
1

2

3

سوال

عنوان خدمت

خدماتی که باعث ایجاد پشتیبانی ویژه ساخت
نتایجی میشود که مخاطبان مدرسه یا کتابخانه
سازمان انتظار دارند یا از بورسیخ
انتظارات آنها نیز فراتر رود
خدماتی که یهتر از ارزشهای
پیشنهادی فعلی عمل کند و معتمدین بنیاد
مخاطبان سازمان را خشنود
کند.
انتخاب رشته دانشآموز
مدارس روستایی و شهری
خدماتی که شغل یا زندگی
ساخته شده کمک هزینه
مخاطبان سازمان را آسانتر
تحصیلی به دانشآموزان
کند
و دانشجویان کتابهای
صوتی نابینایان

4

خدماتی که باعث ایجاد
پیامدهای اجتماعی مثبت
برای مخاطبان سازمان میشود

5

خدماتی که کار خاصی را انجام
میدهد که مخاطبان سازمان
به دنبال آنها هستند.

دانشآموزان نابینا و کم-
بینا

خدماتی که رویای مخاطبان
سازمان را تحقق میبخشد

تبلیغات

6

دانشآموزان کم درآمد

در مدل کسب و کار جدید و نحوه ارتباطات ،ارتباط
واسطهای به عنوان یک نوع ارتباط جدید به مدل اضافه
شده است که مشتریان میتوانند به معرفی دیگران به بنیاد

مراجعه نموده و از خدمات بهرهمند گردند و همچنین در
مولفه فعالیتهای کلیدی دو فعالیت اشتغالزایی و خدامت
دانشآموزان نابینا و کمبینا به مدل اضافه شده است و دولت
و مشتریان به عنوان شرکای جدید به مدل اضافه شده،
منابع فکری و منابع اجتماعی به عنوان منابع جدبد سازمان
معرفی شدهاند و تبلیغات نیز به عنوان یک منبع درآمدی
جدید سازمان معرفی شدهاند و تبلیغات نیز به عنوان یک
منبع درآمدی جدید برای سازمان لحاظ شده است که در
مدل قبلی وجود نداشنته است و باعث ارتقاء مسئولیت
اجتماعی بنیاد در حالت مطلوب میگردد و بنیاد باید بدان
توجه داشته باشد.
درخصوص مالحظات زیستمحیطی میتوان بیان داشت که
در مولفه ارتباطات توجه به کاهش آلودگیهای دیداری و
شنیداری و افزایش مکاتبات غیرکاغذی میتواند باعث
کاعش آسیبهای بنیاد به محیط زیست گردد و همچنین
با دفع پسمان و استفاده از فناوریهای اطالعاتی سبز،
مشارکت در فعالیتها ی حفظ محیط زیست ،آموزش
حساسیت زیست محیطی به کارکنان و آموزش حساسیت
زیستمحیطی به دانشآموزان و دانشجویان میتواند
رفتارهای زیست محیطی مناسب را در کارکنان و مشتریان
خود نهادینه ساخته و جهت سبز نشان دادن ساطمان باید
به برند سبز و شعارهای اجرایی زیست محیطی توجه داشته
باشد که در اینگونه مولفهها کاهش هزینههای سوخت ،
استفاده از سوخت پاک و کاهش ترددهای غیرضروری به
منافعی چون ارزشیابی عملکرد زیست محیطی ،توجه به
گواهینامه ایزو ،آموزشهای زیست محیطی کارکنان و
رعایت حقوق قانونی زیست محیطی دست یافته که دارای
پیامدهای صرفهجویی در انرژی ،استفاده مسئوالنه از منابع
و توسعه پایدار است که سازمان میتواند برای جامعه در
بعد زیست محیطی به ارمغان آورد.
 .5نتیجه گیری و پیشنهادات
دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونیهاست .تغییر در
فناوری ،اطالعات ،خواسته های مردم و تغییر در بازارهای
جهانی از جمله تحوالت دنیای امروز است .یکی از مهمترین
تغییراتی که در دهههای اخیر توجه محافل علمی و سیاسی
را به خود جلب نموده است ،تغییر در محیط زیست و
اجتماع است .با درک این شرایط ،جهت نتیجهگیری از
رویکرد تحلیلی و استنباطی استفاده شده است که با توجه
به اکتشافی بودن نوع پژوهشها شاخصها و زیر
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شاخصهای مدل توسط خبرگان شناسایی شدند و مورد
تبیین قرار گرفتند که در این خصوص میتوان بیان داشت،
هدف تحقیق طراحی مدل کسب و کار با تاکید بر مالحظات
اجتماعی و زیست محیطی بوده است بدینمنظور
پرسشنامههایی جهت مصاحبه با خبرگان طراحی شد و
مولفههای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی جامعه مورد
بررسی شناسایی و در اختیار نمونه آماری قرار گرفت که
نتایج نرمال بودن دادهها نشان داد که کلیه مولفهها از توزیع
نرمال پیروی نموده و با توجه به آزمون رتبهبندی فریدمن
اهمیت آنها مشخص شد .در نهایت با توجه به مصاحبهها
مدل کسب و کار با توجه به مصاحبهها مدل کسب و کار با
توجه به مالحظات اجتماعی و زیست محیطی بنیاد علمی
آموزشی قلمچی باز طراحی شد .در تبیین نتایج بدست
آمده میتوان بیان داشت که به طور کلی مسئولیت
اجتماعی یک مسئلهای مدیران الزم است که به آن مثل
سایر مسائل سازمان نگاه مدیریتی داشته باشند .آنها باید به
مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مسئله اساسی سازمان که
احتیاج به برنامهریزی ،تصمیمگیری ،هماهنگی و ارزشیابی
دقیق هست نگاه کنند .سازمانها به منظور نیل به توان
پاسخگویی در مقابل ذینفعان و سایر افراد جامعه ،باید به
دغدغههای جامعه در خصوص محیط زیست ،امور اجتماعی
و بشردوستانه ،اهمیت داده و متناسب با فرهنگ سازمانی
خود ،به تدوین سیاستهای مسئولیتپذیری اجتماعی
مبادرت ورزند .بنابراین از یک جنبه محصول تالش یک
موسسه اقتصادی را (چه کسب و کار یک نفره باشد یا
سازمانی بزرگ) میتوان متعلق به اشخاص شخصی دانست
که فکر تا سیس آن به ذهنشان خطور کرده و عالقمند به
ادامه فعالیت آن بودهاند .اما از طرف دیگر فعالیت یک
شرکت برای کمک به حفظ زندگی اجتماعی پایدار و
پیشرفت و تعالی فرهنگ است ،بنابراین یک بنگاه اقتصادی
یا هرنوع کسب و کار ،از هر نوعی که باشد ،بدون شک یک
موجودیت و دارایی همگانی است .مسئولیت اجتماعی بنگاه
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تمامی جنبههای حاکمیت شرکتی را پوشش میدهد و در
مورد این است که چگونه شرکتها تجارتشان را به روش
اخالقی انجام میدهند و اثر جنبههای اقتصادی ،محیطی و
اجتماعی حقوق بشر را در نظر میگیرند .مسئولیتپذیری
اجتماعی ،در ابعاد اجتماعی موجب بهبود کیفیت زندگی
اجتماعی افراد میشود .همچنین مسئولیتپذیری اجتماعی
تالش شرکت برای حداکثرسازی سود را افزایش خواهد داد.
در این حالت به طور همزمان توجه به منافع سهامداران و
مصالح جامعه نیز مورد توجه قرار میگیرد.
با توجه به این که مباحث پایداری به یکی از محورهای
اصلی راهبردهای توسعه مدل کسب و کار تبدیل شده است،
بنابراین الزم است سازمانها سیاستهای پایداری را با
محور توجه به سه جنبه اصلی آن یعنی دستیابی به عملکرد
مثبت مالی همزمان با توجه به عملکردهای اجتماعی و
زیست محیطی را در راس برنامههای خود قرار دهند ] [22
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات ] 7و2و [11همسو بوده
و همخوانی دارد.
 -1-5پیشنهادات کاربردی
ارزشهای پیشنهادی مشتریان در مدلهای کسب و کار
فعلی ،صرفاً به معیارهای اقتصادی و عملیاتی تکیه دارد .در
حالیکه در مدل پیشنهادی حاصل از تحقیق ،عالوه بر
معیارهای اقتصادی ،معیارهای اجتماعی و زیست محیطی
نیز مد نظر قرار میگیرد که در حال حاضر در جوامع توسعه
یافته از اهمیت خاصی برخوردار هستند .از آنجایی که
سازمانها نقش مهمی در حفظ محیط زیست دارند و
میتوانند با مدیریت پسماندها و ترددهای غیرضروری تاثی
موثری بر آن داشته باشند .پیشنهاد میگردد که علمی-
آموزشی از قبیل بنیاد آموزشی قلمچی با بهرهگیری از
قابلیتهای فناوری اطالعات با افزایش سرعت انجام کارها
کاهش هرینههای سازمانی و زیست محیطی به آموزشهای
زیستمحیطی کارکنان و مشتریان خود نیز توجه بیشتری
نماید.
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