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چکیده
در چند دهه اخیر ،الگوی توسعه سنتی اقتصاد-محور ،به واسطه پیامدهای اجتمباعی و
زیست محیطی مخربی که باقی گذاشته ،مورد سوال و انتقاد قرار گرفته اسبت .در ایبن
بین ،نقش مدارر کسب وکار در پرورش مبدیران آینبده و تاثیرگبذاران ببر توسبعه در
جوامع مورد توجه قرار گرفته و تقاضا برای توجبه بیشبتر آمبوزش مبدیریت ببه حبوزه
مسئولیت پبذیری و توسبعه پایبدار ،افبزایش یافتبه اسبت .مدهبوم «آمبوزش مبدیریت
مسئوالنه» در نتیجه این مطالبات متولبد شبده اسبت کبه ببه معنبای درنظبر گبرفتن
دیدگاههای مرتبط با مسئولیتهای بنگباههبا و اثبرات اجتمباعی فعالیبتهبای بخبش
خصوصی بر جامعه ،توجه به محیط زیست ،توسعه پایدار و تمرکز بر اخالق کسبوکبار
در برنامه آموزشی مدارر کسب وکار اسبت .در دو دهبه اخیبر ،در سبطح ببینالملبل،
تحوالت مهمی در ارتباط ببا آمبوزش مبدیریت مسبئوالنه رخ داده اسبت و گدتمبان و
مسیرهای جدیدی را در حوزه آموزش و تحقیقات مدیریت باز کرده است .این مقاله ،با
بررسی حجم قابل توجهی از مقاالت مرتبط این حوزه در نشبریات معتببر ببینالمللبی،
سعی کرده تا ضمن معرفبی سبیر تحبوالت آمبوزش مبدیریت مسبئوالنه ،چبالشهبا و
پیشرانهای مرتبط به آن را جهت توجه مدارر کسبوکار دستهبندی کند .یافتههای
مرور تحلیلی ادبیبات نشبان مبی دهبد پبس از مبوج اول تغییبرات در برنامبه آمبوزش
دانشکده های مدیریت ،مبوج جدیبدی از مطالببات ببرای توجبه ببه آمبوزش مبدیریت
مسئوالنه شکل گرفته است که خواهان تغییرات بنیادیتری بوده و ببه دنببال ادغبام و
یک ارچگی این مباحث در کل برنامه آموزشی مدارر کسبوکار و نه فقط اضافهکبردن
تعداد محدودی درور اختیاری یا اجباری است.
واژگان کلیدی :آموزش مبدیریت مسبئوالنه ،آمبوزش ببرای توسبعه پایبدار ،مبدارر
کسبوکار ،مسئولیت اجتماعی بنگاهها ،آموزش مدیریت
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مقدمه
در سالیان اخیر ،انتقاداتی نسبت به «آموزش دانشگاهی مدیریت» در ارتباط با میبزان توجبه ببه
دغدغههای اجتماعی در پرورش مهارتها و نگرشهای مبدیران آینبده شبکل گرفتبه اسبت .در
این راستا ،تقاضا برای توجه بیشترِ برنامه آموزشی مدارر کسبوکار ،به حوزه مسئولیتپبذیری
و توسعه پایبدار ،افبزایش یافتبه اسبت (.)McMillan & Overall, 2016; Rasche & Gilbert, 2015
این موضوع به ویژه با پیدایش بحرانهای مالی اوایل قرن  56در آمریکا شبدت بیشبتری گرفتبه
اسبت ( .)Giacalone & Wargo, 2009عببارت «آمبوزش مبدیریت مسبئوالنه» 6در نتیجبه ایبن
مطالبات متولد شده که به معنای درنظر گرفتن دیدگاههبای مبرتبط ببا مسبئولیتهبا و اثبرات
اجتماعی فعالیتهای بخش خصوصی ،توجه به محبیط زیسبت و توسبعه پایبدار ،و نیبز اخبالق
کسبوکار در آموزش مدیریت است (.)Rasche & Gilbert, 2015
در نتیجه باالرفتن مطالبات از مدارر کسب وکار ببرای توجبه ببه آمبوزش مبدیریت
مسئوالنه ،تحوالت قابل توجهی در سطح بینالمللی در چند دهه اخیر پدید آمده اسبت.
اضافهشدن درور مرتبط و رشتهها و گرایشهای اختصاصی حبوزه اجتمباعی مبدیریت،
شکلگیری انجمنهبا و معاهبدات ببینالمللبی مبرتبط ،و انتشبار مقباالت و کتبابهبای
راهنمای پیادهسازی «اصول آموزش مدیریت مسئوالنه» ،بخشبی از ایبن تحبوالت ببوده
است .ارزیابی اقدامات اصالحی انجبام شبده در دانشبکدههبای مبدیریت در ایبن مسبیر،
گدتمان و مسیرهای جدیدی را در تحقیقات و آموزش مدیریت ببه وجبود آورده اسبت(
 .)Figueiró & Raufflet, 2015لذا در دو دهه اخیر ،حجم انتشاراتی که به بررسی آمبوزش
مدیریت مسئوالنه و نقش مدارر کسبوکار در جامعه میپردازند ،به شکل قابل توجهی
باال رفته ( )Cornuel & Hommel, 2015و یکی از حوزههای تحقیقاتی رو به رشد مدیریت
محسوب میشود.
«آمببوزش مببدیریت مسببئوالنه» یکببی از نیازهببای مهببم امببروز تصببمیمگیببران و
صحنهگردانان بخش خصوصی و دولتبی اسبت و دانشبکدههبای مبدیریت ،ببا تاکیبد ببر
پیاده ساز ی اصول آموزش مدیریت مسئوالنه ،خواهند توانست نقش مهمبی را در تربیبت
مدیران آینده که توانایی تدکر و تصبمیمگیبری در رویکبرد توسبعه پایبدار و مسبئولیت
اجتماعی دارند ،ایدا کنند .در این مقالۀ مروری ،ابتدا حوزه آموزش مبدیریت مسبئوالنه،
خاستگاه و سیر تحوالت جهانی آن بررسی میشود .س س مبوجهبای مختلبف مطالببات
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راجع به تغییرات در مدارر کسب وکار در این راستا معرفی می شبود .در بخبش بعبدی،
پیش ران ها و چالش های یک ارچه سازی مدیریت مسئوالنه در آمبوزش مبدیریت بررسبی
شده و با دستهبندی آنها ،حوزههای تحقیقاتی مرتبط و جاری برای عالقهمنبدان نمایبان
می شود .با توجه به نوپا بودن و خالء تحقیقات مرتبط با این حوزه در بافبت ایبران ،ایبن
مقاله و منابع معرفی شده در آن میتواند برای پیشبرد این موضوع در کشور ،مدید باشد.

ادبیات
توسعه پایدار ،چالشهای جهانی و مسئولیت بخش خصوصی

در عصری زندگی میکنیم که الگوی توسعه سنتی اقتصادیمحور ،به واسبطه پیامبدهای
اجتماعی و محیطزیستی مخربی که بر سیاره زمین باقی گذاشته ،مبورد سبوال و انتقباد
قرار گرفته و محققبان ،سیاسبتگذاران و نهادهبای ببین المللبی ،در تبالش ببرای تبرویج
مدل های پیشرفتِ مبتنی بر الگوی «توسعه پایدار» هستند .مدهوم توسعه پایدار ،اینگونه
معرفی شده است" :مجموعه ای از اقبدامات اجتمباعی ،اقتصبادی و محبیط زیسبتی کبه
توسط نسل فعلی انجام می شود تا تضمین کند که نیازهای نسل فعلی و آینبده ببرآورده
خواهد شد" ( .)Mousa et al., 2019, p.683تحقق توسعه پایدار ،ببا ایدبای نقبش جمعبی
بازیگران سطوح مختلف رخ خواهد داد :دولت ،بخش خصوصبی ،و جامعبه مبدنی ( UN,
 .)2015نقش بخش خصوصی در این بین ،بسیار مهم است و مطالبه برای توجه بنگباههبا
به توسعه پایبدار ،منجبر ببه تکامبل و گسبترش مدباهیمی ماننبد پایبداری سبازمانی 5و
مسئولیت اجتماعی بنگاهها ( 8)CSRشده است .از سوی دیگر ،نقش کلیبدی مبدیران در
عملکرد اجتماعی بنگاهها ،مورد تاکید قرار گرفته است .لذا از منظر بسبیاری از محققبان،
«آموزش» ،امری بنیبادین ببرای پایبداری محسبوب مبیشبود« .آمبوزش ببرای توسبعه
پایدار»( ،4)ESDرویکردی است که از تالشهبای جهبانی ببرای تقویبت ارتبباط ایبن دو
مدهوم ،متولد شده است (.)Doherty et al., 2015
شکلگیری انتقادات به مدارس کسب وکار و تقاضا برای توجه به مدیریت مسئئوالنه و
توسعه پایدار

انتظاراتی که از آموزش مدیریت جهت اهتمام جدی به مباحث مسئولیت اجتماعی و
پایداری سازمانی ایجاد شده است ،با رسانهای شدن رسواییهبای بنگباههبا ،بحبرانهبای
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مالی جهانی و نیز معضالت محیط زیستی نظیر گرمایش جهانی تقویبت شبده و در ایبن
زمینه توجه ویژه ای به آمبوزش دانشبگاهی مبدیریت صبورت گرفتبه اسبت .در ادبیبات،
نقدهای جدی به مدارر کسب وکار شکل گرفته و مقاالت متعددی به توجه ناکافی ایبن
مراکز دانشگاهی به مسائل اجتماعی پرداختهانبد ( Ghoshal, 2005; Bennis & O’Toole,
 .)2005; Pfeffer & Fong, 2002; Grey, 2004; Godemann et al., 2014در این انتقادهبا ،از
مدارر کسب وکار انتظار این است که به پایداری و اخبالق کسببوکبار توجبه بیشبتری
نشان دهند و رویکرد ماموریتی خود را به سمت تربیت مدیرانی اخالقمدار سبوق دهنبد
(.)Akrivou & Bradbury-Huang, 2015
مجلببه معتبببر  AMLE2در شببماره ویببژهای در دسببامبر  5161بببه بحببران مشببروعیت در
مدارر کسبوکبار پرداختبه ( )Pettigrew & Starkey, 2016و یکبی از بحبثهبای اصبلی آن،
چالش دانشکدههای مدیریت در پرورش مدیرانی است کبه نسببت ببه نقبشهبای اجتمباعی
(فراتر از نقشهای تکنیکی) ،درک کافی داشبته باشبند .یکبی از زمینبههبای چنبین بحثبی،
شریک جرم دانستن آموزش مدیریت در وقایعی چون رسواییهبای مبالی اوایبل قبرن  56در
آمریکا است؛ برخی مقاالت با اشاره به نقش «رهبری بد» در پیبدایش آن بحبرانهبا ،یکبی از
علتهای این رهبری نامناسب را شیوه آموزش و توسعه این رهبران در مبدارر کسببوکبار
عنوان کردهاند ( .)Baden & Higgs, 2015در برخی مطالعات ،عالوه بر آمریکا ،ایبن انتقبادات و
اعتراضات ،متوجه مدارر کسب وکبار برخبی کشبورهای اروپبایی و حتبی کشبورهایی نظیبر
هندوستان نیز شده است ( .)Mabey et al., 2015رسانهای شدن رسواییهای مالی بنگباههبای
اقتصادی ،سواالت جدی راجع به ضرورت آموزش عملی اخالق کسبوکار ببه عنبوان بخشبی
ضروری از دوره  MBAپدید آورده است ( .)Hansen et al., 2019دسته دیگری از منتقدین ،ببه
عدم همراهی مدارر کسبوکار ببا دغدغبههبای محبیط زیسبتی و اجتمباعی و نیبز تمرکبز
زیادشان بر آموزش مدیرانِ جویندۀ سبود حبداکثری پرداختبهانبد ( ;Neubaum et al., 2009
 .)Giacalone, 2004; Snelson-Powell et al., 2016ببه گدتبه پُبدُلنی ،)5111( 1ببرای کباهش
بیاعتمادی عمومی ،مدارر کسبوکار الزم است نشان دهند کبه آنهبا ببرای چیزهبایی کبه
برای جامعه مهم است ،ارزش قائلند.
1
«آموزش مدیریت مسئوالنه» یا  ،RMEاصطالحی است که ببا گسبترش دغدغبههبا
راجع به توجه به مباحث اجتماعی و پایبداری در آمبوزش مبدیریت متولبد شبده اسبت.
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 RMEبه "هر فعالیت آموزشی ،و تحقیقاتی در حوزههبای اخبالق ،پایبداری و مسبئولیت
اجتماعی اشاره دارد که مدارر کسب وکار در راستای تمرکز استراتژیک خبود در حبوزه
مسئولیتپذیری در آن درگیر میشوند" (.)Beddewela et al., 2017, p.264
آموزش مدیریت مسئوالنه با مداهیم دیگری نظیر  ESDنیز مرتبط است و در مدارر
کسبوکار با عناوین مختلف و متنبوعی ببه آن پرداختبهانبد .مَبتِن و مبون )5114( 3در
مطالعهای پی بردهاند که بیش از چهل نام مختلبف ببرای  RMEدر مبدارر کسببوکبار
اروپایی وجود دارد که توسعه پایدار CSR ،و اخالق کسببوکبار از پرتکرارتبرین عنباوین
بوده است .قرابت معنایی این مداهیم در تعاریف نیز قاببل مشباهده اسبت .ببرای مثبال،
آموزش برای توسعه پایدار( )ESDطبق تعریف یونسکو ،فرایند یادگیری این مسئله اسبت
که "چگونبه تصبمیماتی گرفتبه شبود کبه آینبده بلندمبدت اقتصبادی ،محیطزیسبتی و
اجتماعی تمامی جوامع را لحبا کنبد" ( )Beddewela et al., 2017, p.264و یبا آمبوزش
اخالق کسبوکار "در نظر گرفتن نقش اخالقی بنگاهها در جامعبه ،و نیبز نقبش آنهبا در
کاهش تخریب و افزایش محافظت از نسلهای آینده" معرفی شده است ( Christensen et
 .)al., 2007, p.348لذا نگارندگان این مقاله ،مانند بسبیاری محققبان ،از مدباهیمی چبون
 RMEو  ESDکه از پرتکرارترین استنادها هستند ( ،)Dohert et al., 2015با تعابیر مشبابهِ
هم استداده میکنند.
انتقادهای ایدئولوژیک
تمرکز ویژه بر حداکثر کردن سبود سبهامداران ( )Jones & Fleps, 2013و منطبق نهبادی
غالب در مدارر کسبوکار که «اخالق ابزاری» بوده و پیامدهای ناگواری برای جامعبه و
محیط زیست دارد ،در کنار بی توجهی به سایر چارچوبهای اخالقی ،از جملبه انتقبادات
مهم به مبانی فکری مدارر کسبوکبار اسبت ( .)Verbos & Humphries, 2015برخبی از
متدکران و روسای مدارر کسبوکار در اوایل قرن  56با نگبارش مقباالت یبا نامبههبای
سرگشاده ،از وضعیت موجود ابراز تاسف نمودند .مقالههبای معبروف قوشبال ( Ghoshal,
 )2005با عنوان «تئوری هایِ بدِ مدیریت ،در حال تخریب تجاربِ خوبِ مدیریت هستند»
و فِدِر ( )Pfeffer, 2005با عنوان «چرا تئوریهای بد مدیریت تدوام دارند؟» ،نمونههایی از
انتقادات مبنایی به مسیر رایج آموزش مدیریت هستند .نامه سرگشاده مشبهور میتبروف،
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رئیس وقت مدرسه کسبوکار مارشال 1گزارههایی مهم درباره کوتاهی جامعه دانشبگاهی
مدیریت در پیدایش بحرانهای اجتماعی در بر دارد (:)Mitroff, 2004, p.185

"مشکل اصلی این است که ما این چیزها را ترویج دادهایبم :یبک دیبدگاه
خودپسندانه و تحریف شده از طبیعت انسان؛ یک تصور محدود ،منسوخ و
باطل شده از اخبالق؛ یبک تعریبف باریبک و ببه شبدت محبدود از نقبش
مدیریت در امور انسانی؛ و یک مدهوم بیش از حد مادی شده از رشتههای
حوزه مدیریت؛ ...ما عمدتا فرض میکنیم که مدیریت در مورد خلبق پبول
است و لذا میتواند منحصرا در قالب جنبههای اقتصادی ،خالصه شود".
تمرکز تحقیقات و آموزش مدیریت بر وجوه «اقتصادی» سازمان
از نگاه برخی منتقدان ،تحقیقاتِ حوزه سازمان ،ریشههای اولیه خود را فرامبوش کبرده و
عمال سازمان را تنها موجودی اقتصادی میبیند؛ در حالیکه در ابتدای پیدایش مطالعبات
مدیریت ،بر هر دوی اهداف اجتماعی و اقتصادیِ سازمان تاکیبد مبیشبد ( Walsh et al.,
 .)2003بِیدِن و هیگز ،)5162( 61در نقد این رویکرد مینویسند:

"نمی گوییم که سودآوری را نادیده بگیریم .کسبب وکارهبای غیرسبودآور،
غیرپایدار هم هستند؛ منتهی گدتمان میتواند تغییر یابد؛ از ایبن گدتمبان
که تا چه میزان میتوانیم سودمان را حداکثر کنیم-گدتمانی که انسانهبا
را به عنوان هزینه میبیند و لذا بایستی تا حبد امکبان حبذف شبوند -ببه
گدتمانی که رفاه انسانی را در اولویت قرار میدهد و برای مثال سواالتی از
این جنس میپرسد که چقدر می توانیم شرایط کاری را بهبود ببخشیم در
حالیکه هنوز سودآور باقی میمانیم؟"
در این رابطه ،برخی محققان خواهبان توجبه مبدارر کسببوکبار ببه سبایر اشبکال
سازمان که اجتماعی هستند (نظیر تعاونیها ،و کسبوکارهبای اجتمباعی ،اتحادیبههبای
تجاری ،انجمنها ،و باشگاه ها) و فاصله گرفتن از نگاه تک بعدی به بنگاه به عنبوان تنهبا
شکل از سازمانهای مورد بحث در آموزش مدیریت شدهاند (.)Davies & Starkey, 2019
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بازاری شدن

11

با گسترش جهانی شدن ،این خطر گوشزد شده که مدارر کسبوکار ببا ببازاریشبدن
بیش از حد ،نسبت به مسائل اجتماعی بیتداوتتر شوند ( & Currie et al., 2016; Pfeffer
 .)Fong, 2002اِسنِلسون پاوِل 65و همکاران ( )5161با بررسبی وضبعیت انگلسبتان ،ایبن
خطر را متذکر شده اند که با تغییر ساختار تامین مالی دانشگاهها و بازاری شدن آمبوزش
عالی ،مسائل مربوط به توسعه پایدار کمتر از گذشبته مبورد توجبه قبرار بگیرنبد .برخبی
محققان با دستهبندی سیر تاریخی تحوالت مدارر کسبوکار ،آنهبا را در حبال حاضبر
در دوره «بنگاهی شدن» میبینند و این نقد جدی را به مدارر کسبوکار وارد میکنند
که بیشتر نگران حساب و کتاب پایبان سالشبان هسبتند تبا ماهیبت آموزشبی کبه ارائبه
می کنند که این موضوع تهدیدی برای تحقیقات مستقل و در جهت منافع جامعبه اسبت
( .)Juusola, 2015; Alajoutsijärvi et al., 2015بازاری شدنِ آموزش عالی ،سبب شبده کبه
ارزشهای ذاتی آموزش برای تغییر زندگیهبا و بیبنش و درک دانشبجویان ،ببا مبواردی
چون ایجاد دسترسی به بازار کار و مزیت رقابتی برای دانش آموختگان ،و ارتقبای وجهبه
دانشکده جابهجبا شبود و آمبوزش« ،اببزاری» ببرای اهبداف تجباری شبود ( & Starkey
.)Tiratsoo, 2007; Jones & Andrews, 2019
جابهجایی هدف و وسیله
یکی از نقدهای جدی به آموزش مدیریت ،جابهجایی هدف و وسیله است .چرا کبه ببه تعبیبر
مِیبِی 68و همکاران ( ،)5162مدارر کسبوکار" ،اخالق ،عدالت و خردورزی را فدای مدلهبا
و روششناسیها میکنند" و نیز "با ترویج یک اختالل اخالقی ،به دانشجویان یاد مبیدهنبد
که «هدف ،وسیله را توجیه میکند» و «تحویل به موقع و ببا هزینبه مناسبب» همبه چیبزی
هست که برای یک مدیر مهم است" .این باور وجود دارد که این مسئله به تمامی حبوزههبای
علم سازمان تسری پیدا کرده و شاخصهای موفقیت ،همگی خودخواهانه و مبالی شبدهانبد و
شاخصهای جایگزینِ اجتماعیتر ،مانند تعداد شغل ایجباد شبده ،رضبایت کارکنبان ،ردپبای
کربنی ،64کیدیت محصول و غیره کمتر در آمبوزشهبای مبدیریت ببه عنبوان خروجبیهبای
مطلوب در نظر گرفته میشوند ( .)Baden & Higgs, 2015ببر اسبار تجرببه تباریخی ،تمرکبز
آموزش مدیریت بر سودآوری سهامداران به عنبوان هبدف اصبلی مبدیران-اگبر نگبوییم تنهبا
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هدف ،-نهتنها منجر به در حاشیه قرار گبرفتن مالحظبات اخالقبی و مسبئولیت اجتمباعی و
نادیده گرفتن سایر ذیندعان یا نگاه ابزاری به ایشان در تصمیمات مدیران خواهد شبد؛ بلکبه،
زمینهساز ناتوانی مدیران آینده برای مواجهبه ببا مسبائل اساسبی کسببوکارهبا در رابطبه ببا
جامعبه ،نظیبر توسبعه پایبدار و عبدالت اجتمباعی هبم خواهبد ببود ( ;Kurucz et al., 2014
.)Toubiana, 2014; Hansen et al., 2019
روش تحقیق
این مقاله مروری با توجبه ببه تحبوالت و مطالببات آمبوزش مبدیریت مسبئوالنه ،قصبد
پاسخگویی به سواالت زیر را دارد:
 -6سیر تحول آموزش مدیریت مسئوالنه در مدارر کسبوکار چگونه بوده است؟
 -5پیشران های اصلی برای آموزش مدیریت مسئوالنه در مبدارر کسببوکبار چبه
هستند؟
 - 8موانع و چبالشهبای اصبلی پبیشببرد آمبوزش مبدیریت مسبئوالنه در مبدارر
کسبوکار چه هستند؟
62
برای انجام این پژوهش ،از روش مرور روایتی (تشریحی) استداده شده اسبت .بایبد
توجه نمود که هیچکدام از روش های موجود مقاالت مبروری ببر دیگبری برتبری مطلبق
ندارند و این ،هدفها و گونه سواالت محقق است که روش مناسبتر ببرای نوشبتن یبک
مقاله مروری را تعیین میکند ( .)Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015باتوجبه ببه اینکبه
سواالت این پژوهش ،به دنبال واکاوی یک روایت تاریخی و سیر تحول و توسبعه در یبک
حوزه جدید و نیبز ایجباد یبک درک جبامع از وضبعیت فعلبی و زمینبههبای تحقیقباتی
پیشروی آن با هدف کمک به گدتمانسازی در میبان محققبان اسبت ،اسبتداده از روش
مرور روایتی ،بر روشهایی چون فراتحلیل 61و مبرور نظباممنبد ادبیبات ،61رجحبان دارد
(  .)Ferrari, 2015; Templier & Paré, 2015; Green et al., 2006در عبین حبال ببرای
استحکام باالتر و کاهش خطای رایج سوگیری پژوهشگر در مرورهای روایتی ،سعی شبده
فرایند انتخاب منابع و مقاالت مورد بررسی ،تبا حبدی سباختارمند ببوده و تبیبین شبود
( .)Ferrari, 2015همچنین باتوجه به اینکه نویسندگان این مقاله ،مدتی است که به طبور
تخصصببی در حببوزه اصببلی مقالببه ،یعنببی «آمببوزش مببدیریت مسببئوالنه» ،بببه پببژوهش
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Green (

 از تجربه الزم برای انجام این شکل از مرور روایتی ادبیات برخوردارند،میپردازند
.)et al., 2006
 فهرستی از نشریات مرتبط ببا حبوزه آمبوزش و،برای گردآوری دادههای این تحقیق
 و نیز چبارک63)ABS(  انجمن مدارر کسبوکار5163 توسعه مدیریت در فهرست سال
 که سابقه بیشتری از انتشار مقاالت مرتبط با حوزههای «آموزشSJR اول و دوم فهرست
) و با بررسی عناوین تمبامی6  انتخاب شده (جدول، داشتهاندESD مدیریت مسئوالنه» و
 مواردی که ببه حبوزه آمبوزش،5151  تا5168 مقاالت منتشر شده در آنها در سالهای
. غربالگری شدند،مدیریت مسئوالنه ارتباط داشته اند
SJR  وABS اصلی مورد بررسی در این تحقیق به همراه رتبههای
SJR

نشریات-1 جدول

نام نشریه

ABS

Q1

4

Academy of Management Learning and Education (AMLE)

Q1

4*

Academy of Management Journal (AMJ)

Q1

4*

Academy of Management Review (AMR)

Q1

4*

Journal of Management

Q1

4

Business Ethics Quarterly

Q1

4

British Journal of Management

Q1

4

Journal of Management Studies

Q1

3

Journal of Business Ethics

Q1

3

Business & Society

Q1

2

Journal of Management Education

Q1

1

International Journal of Management Education

Q1

2

Business Ethics: A European Review

Q1

3

Management Learning

Q2

1

Journal of Management development

Q1

3

Journal of Management Inquiry

Q2

-

Business and Society Review

Q2

-

International Journal of Sustainability in Higher Education

 یبک ببار دیگبر در آرشبیو نشبریات،جهت اطمینان ازاینکه مقالهای جا نمانده باشبد
business school, : گزینش مقاالت با جستجوی کلیدواژههای زیبر صبورت گرفبت،هدف
management

education,

PRME,

education

 این جسبتوجبو در پایگباه.sustainability education,

for

sustainable

development,

CSR education , business ethics
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داده  Google Scholarنیز صورت گرفت .در پایان گام اول 431 ،مقاله یا کتاب ،انتخاب و
وارد فرایند تحلیل شدند .در گام دوم با بررسی چکیده و در صورت نیاز مقدمبه ،مقباالت
کامال مرتبط انتخاب شدند تا متن آنها به شبکل دقیبقتبری مبورد واکباوی و اسبتخراج
گویه ها قرار بگیرند .نهایتا از بین کل منابع بررسبی شبده ،در حبدود  611مرجبع ببرای
استداده در این پژوهش انتخاب شدند .در گام نهایی و در هنگام بررسی عمیقتبرِ منبابع
باقیمانده ،با توجه به سواالت اصلی تحقیق ،نکات مهم ،استخراج و ثبت شده و در نهایت
عوامل مهم ،شناسایی و دستهبندی و در ادامه ارائه شده است.
موج اول تغییرات برنامه آموزشی مدارس کسبوکار
انتقادات از آموزش مدیریت و تقاضا برای توجه بیشبتر ببه آمبوزش مبدیریت مسبئوالنه،
توسط محرکهای مختلدی ،منجر به اتداقات قابل توجهی در دو دهه اخیر شده است.
نیروهای پیشران تغییر
عوامل متعددی در ادبیات به عنوان پیش ران تغییر برای توجه به  RMEنبام ببرده شبده
است .فشارهای اجتماعی ،یکی از این عوامل است و به ویژه این باور وجود دارد کبه ایبن
فشارها تحت تاثیر بحران های مالی اوایل قرن بیسبت و یکبم در آمریکبا ،بباال گرفتنبد و
مدارر کسبوکار را در وقوع آن مقصر مبیدانسبتند ( ;Ghoshal, 2005; Podolny, 2009
 .)Mousa et al., 2019; Doherty et al., 2015; Rasche et al., 2013بسیاری از این فشبارها
و انتقببادات توسببط رسببانههببا و نشببریات پرمخاطببب صببورت گرفببت .نشببریاتی چببون
اکونومیست ،61فاینانشیال تایمز 51و وال استریت 56در مقاالت متعددی در دو دهه اخیبر
بر این موضوع تاکید کردهاند که مدارر کسبوکبار بایسبتی رویبههبا و برنامبههبایی را
تدارک ببینند تا بیشتر به دغدغههای توسعه پایدار ب ردازند (.)Mousa et al., 2019
ذی ندعان مدارر کسبوکار ،از جمله دانشکدههای دیگر نظیر محیط زیست و علبوم
اجتماعی ،انجمنهای علمی مرتبط ،شرکا و سازمانهای مردمنهاد ،از دیگر عوامل فشار و
مطالبه برای  RMEبودهاند ( .)Doherty et al., 2015در مواردی ،سیاستگبذاری نهادهبای
باالدستی آموزش عالی نیز در جهتدهی رفتار بازیگران این حوزه اثرگبذار معرفبی شبده
است .برای مثال ،چارچوب شورای آموزش اروپا ،55ارائهدهندگان آموزش مدیریت را ملزم
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کرده که ببرای ارتقبای ظرفیبتهبای دانبشآموختگبان در زمینبه تعهبدات اجتمباعی و
محیطزیسببتی ،اقببداماتی را صببورت دهنببد ( .)Hernandez-Lopez et al., 2020بخببش
خصوصی و کارفرمایان نیز منشا بخشی دیگر از مطالبات از مبدارر کسببوکبار عنبوان
شدهاند ( .)Doherty et al., 2015اقتضائات جدید دنیای کسبوکار برای توجه به پایداری،
مدیران عامل را بر آن داشته که احسار کنند به کارکنانی نیاز دارند که به شایستگیهبا
و مهببارتهببای پایببداری مجهببز هسببتند .بببرای مثببال ،پیمببایش سببال  5161موسس به
 Accentureنشان میدهد که تقریبا  611درصد مدیران مشارکت کننده در پیمبایش ،ببر
این باورند که توجه به توسعه پایبدار ،ببرای موفقیبت آنهبا ضبروری اسبت ( Accenture,
 .)2019سیستمهای اعتباردهی ،رتبهبندی ،جنبشها و جوایز مرتبط کبه البتبه کمبی ببا
تاخیر نسبت به سایر عوامل پای کار آمدند نیز به عنوان یکی از عوامل پبیشران مطبرح
میشوند (.)Rasche et al., 2013; Doherty et al., 2015
برخی مطالعات ،به فشارها از سمت دانشجویان برای پبرداختن ببه  RMEو  ESDنیبز
اشاره کردهاند ()Doherty et al., 2015؛ با این حال ،گزارههای متضاد زیبادی هبم توسبط
محققان دیگر اشاره شده که اغلب دانشجویان ،خواهان و جویای یبادگیری مهبارتهبای
فنی و بازارپسند در آموزش مدیریت هستند و کمتر به مباحث  RMEعالقهمندی نشبان
میدهند و از تحوالت آن استقبال قابل توجهی نکردهاند (.)Cornue & Hommel, 2015
شکلگیری جنبشها و اقدامات اصالحی آموزش مدیریت مسئوالنه
در دو دهه گذشته مجموعه عوامل پیشران برای توجه ببه  RMEدر کنبار برجسبتهشبدن
مشکالت جهانی توسعه پایدار به اندازهای تقویت شدهاند که این بباور وجبود دارد مبدارر
کسبوکار چارهای ندارند که به این مطالبات واکبنش نشبان دهنبد و مباحبث اجتمباعی و
محیط زیستی را در برنامبه آمبوزش خبود وارد کننبد ( .)Mousa et al., 2020در پاسبخ ببه
نگرانیهای طرح شده ،به ویژه از سال  5111به بعد ،تالشهایی در سطح بینالمللی جهت
پررنر کردن موضوع آموزش مدیریت مسئوالنه صورت گرفته است .نامگذاری دهبه 5112
تا  5164توسط یونسکو به عنوان «دهه آموزش برای توسبعه پایبدار» محبرک بسبیاری از
توجهات جهانی به ادغبام مباحبث توسبعه پایبدار در مراکبز دانشبگاهی از جملبه مبدارر
کسبوکار شد ( .)Thomas, 2007بسیاری از مدارر کسببوکبار ،سرفصبلهبا و دررهبای
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مرتبط با اخالق CSR ،و توسعه پایدار را به برنامه مقاطع تحصیلی خبود اضبافه کردنبد .در
این زمینه برخی مقایسههای آماری نیز تحوالت را تائید میکننبد .ببرای مثبال ،مطالعبهای
روی  21مدرسه کسبوکار برتر فهرست فاینانشیال تایمز ،نشان میدهد که از سبال 6133
تا  ،5111تعداد مدارسی که درر اخالق کسبوکبار ،پایبداری یبا  CSRرا ببه شبکل یبک
درر اجباری مستقل ارائه میدهنبد 2 ،براببر شبده اسبت ( .)Jones Christensen, 2007در
برخی دانشکدهها ،رشتهها و گرایشهای اختصاصی مرتبط با توسعه پایدار راهانبدازی شبد.
همچنین فضای تحقیقات در این حوزه نیز رو به گسبترش گذاشبت و بسبیاری از مجبالت
علمی معتبر حوزه مدیریت و یا توسعه پایدار شمارههای ویژه متعددی را ببه ایبن موضبوع
اختصاص دادند ( .)Mousa et al., 2019; Adomßent et al., 2014در همین راستا ،و همزمبان
با افزایش توجهات جهانی به این مقوله ،در سال  ،5111جنبش «اصبول آمبوزش مبدیریت
مسئوالنه» یا  58PRMEبا حمایت سازمان ملل متحبد راهانبدازی شبد PRME .کبه توسبط
جمعی از روسای دانشگاهها ،اعضای هیئبتعلمبی و نماینبدگان سبازمانهبای ببینالمللبی
مرتبط با حوزه آموزش مدیریت و مسئولیت اجتماعی طراحی شده تبا ببهعنبوان مرجبع و
چراغ راهی برای آموزش مدیریت مسئوالنه در دنیا ایدبای نقبش کنبد ،مهبمتبرین برنامبه
بینالمللی است که برای تحول در آموزش مدیریت در راستای کسبوکار مسبئوالنه ایجباد
شده است (.)Alcaraz et al., 2011; Godemann et al., 2014
محور اصلی برنامه  ،PRMEکه بیش از  311مدرسه کسبوکار از ببیش از  31کشبور
دنیا عضو آن هستند ( ،)PRME, 2019اصول آن است که مؤسسات آموزشی عضو متعهبد
می شوند تا ضمن تالش برای تحقق آنها ،گزارش پیشرفت خود را نیز در بازههای زمبانی
منظم از طریق وبسایت  PRMEبرای عمبوم منتشبر نماینبد (.)Godemann et al., 2014
اصببول  ،PRMEدر حببوزههببای -6مأموریببت-5 ،ارزشهببا-8 ،روشهببای آموزشببی-4 ،
تحقیقات-2 ،مشارکت با بخش خصوصی ،و -1گدتگوی عمومی تعریبف شبدهانبد .چهبار
اصل اول به بحث آموزش و پژوهش مرتبط هستند .اما سبایر اصبول ،ببر نقبش مبدارر
کسبوکار در توسعه گدتمان مسئولیت اجتماعی و پایداری و نیز مشارکت ببا ذیندعبان
جهت شناسایی بهتر نیازهای آینده تأکید دارند ).(PRME, 2016
در سالیان گذشته ،به غیر از  ،PRMEنهادهای دیگری نیز چون برنامه جهانی رهبری
مسئوالنه 54یا آکادمی کسبوکار در جامعه ( 52)ABISنیز شبکل گرفتبهانبد و ببه تبرویج
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ادغبام مباحبث اجتمباعی در آمبوزش مبدیریت پرداختبهانبد ( .)Mousa et al., 2019در
سیستمهای اعتبارسنجی مدارر کسبوکار نیز توجهات به  RMEقاببل مشباهده اسبت.
برای مثال اسبتانداردهای  AACSB51و  EFMD51از سبال  5168از مبدارر کسببوکبار
می خواهند که به وضوح راجع به چگونگی درگیر کردن مباحبث اخبالق CSR ،و توسبعه
پایدار در برنامه آموزشی خود توضیح دهند ( Rasche & Gilbert, 2015; Alajoutsijärvi et
.)al., 2018
تداوم انتقادات و تقاضا برای موج دوم تغییرات
در کنار توجه برخی مدارر کسبوکار در دنیا به اصالح برنامه آمبوزش خبود در جهبت
توجه به مدیریت مسئوالنه ،مطالعات زیادی نیز به ارزیابی این تالشها و شناسایی موانع
و عوامل اثرگذار در موج اول ایبن تغییبرات پرداختبهانبد ( .)Rasche & Gilbert, 2015ببه
عنوان نمونه ،سیکمیل 53و همکاران ( )5161از طریق تحقیق عملبی 51در یبک مدرسبه
کسبوکار در بریستول انگلستان ،سعی کردهاند که توضیح دهند کبه آمبوزش مسبئوالنه
برای توسعه پایدار در عمل چه معنایی دارد .وِرسان )5161( 81در یکی از دانشبگاههبای
اسکاتلند ،چگونگی توجه به  PRMEرا موردکاوی کبرده اسبت .سبولیتاندِر 86و همکباران
ی از نزدیبک تجرببه دو دانشبکده مبدیریت در فنالنبد و فرانسبه ،نقبش
( )5165با بررس ِ
قهرمانان مدیریت مسئوالنه را در ایجاد تغییر در دانشکدههای خبود و چبالشهایشبان را
بررسی کرده اند .وو 85و همکاران ( ،)5162از طریق بررسبی وبسبایت هبا ،رونبد آمبوزش
توسعه پایدار در مدیریت را در  681دانشبگاه در  65کشبور آسبیایی بررسبی کبردهانبد.
سِخار ،)5151( 88موانع ادغام پایداری در آموزش مدیریت در کشور هند را ببا تلدیقبی از
مصاحبه و پرسشنامه متخصصین و صاحبنظران واکاوی نمبوده و موسبی 84و همکباران
( )5161با مطالعه  54مدرسه کسب وکار دولتی در کشبور مصبر ،از طریبق مصباحبه ببا
اعضای هیات علمی و گروههای کانونی ،سعی کردهاند بررسی کننبد کبه  RMEدر بافبت
یک کشور در حال توسعه چگونه فهم شده و چه میبزان آمبادگی ببرای پیبادهسبازی آن
وجود دارد .در یک مطالعه طولی و بحث برانگیز ،در یکی از مدارر کسبوکار هنبد کبه
عضو معاهده  PRMEهم بوده است ،دانشجویان ،هنگبام ورود ببه دوره دو سباله  MBAو
پس از آن در معرض یک آزمون قرار گرفتهاند و یافتههبا نشبان مبیدهبد کبه فراگیبران
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نسبت به سودآوری شرکت و دسترسی به سرمایه و موفقیت مادی دغدغه بیشتری پیبدا
35
کردهاند تا راجع به عموم ذیندعان و محیط زیست و انسانها؛ و کاهش همدلی عاطدی
عاطدی 35در آنها قابل مشاهده است ( .)Marathe et al., 2020اغلب ایبن مطالعبات بیبانگر
این هستند که علی رغم رشد آشکار ارائه درور اجتماعی در مبدارر کسببوکبار ،ایبن
تغییرات منجر به یک اصالح بنیادین در جهت پیشبرد  RMEنشده و ببا اینکبه مبدارر
کسبوکار اقداماتی ظاهری چون ایجاد مراکز تحقیقاتی و دررهای اختصاصبی را انجبام
داده اند ،اما به نظر میرسد هسته فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی آنها برای پرداختن به
دغدغههای جامعه ،ندوذ ناپذیر باقی مانبده اسبت ( Cornuel & Hommel, 2015; Starik et
 .)al., 2010موسسه  PRMEنیز در گزارشی در سبال  5164تاکیبد مبیکنبد کبه اگرچبه
مباحث مدیریت مسئوالنه وارد آکادمی مدیریت شده ،اما هنوز در جریان اصبلی آمبوزش
مدیریت ادغام نشده است (.)Rasche & Gilbert, 2015
بر اسار یافتههای متعدد ادبیات ،میتوان نتیجه گرفت که منتقدان مبوج اولِ توجبه
مدارر کسبوکار به مدیریت مسئوالنه ،بر این باور هستند که اقدامات انجام شده کبافی
نیست و دیگر صرف اعالم توجه به  ،RMEقانع کننده نیسبت؛ بلکبه چگبونگی توجبه ببه
 RMEاست که اهمیت دارد .به همین خاطر میتوان شکلگیری تدریجی مطالباتی برای
موج دوم تغییرات در مدارر کسبوکار بعد از سالهای  5161و به ویبژه پبس از پایبان
دهه «آموزش برای توسعه پایدار یونسکو» در سال  5164را شناسایی کرد .مطالبه مبوج
جدید ،توجه اساسی و زیربنایی به آموزش مدیریت مسئوالنه با هبدف پبرورش مبدیرانی
است که بتوانند عهدهدار پیشبرد توسعه پایدار در بخش های مختلف جامعه شبوند و در
آن دیگر تنها پیوستن به معاهداتی مانند  PRMEو یا اقدامات ظاهری نظیر اضافه کبردن
درور به برنامه درسی کدایت نمیکند (.)Cornuel & Hommel, 2015
آموزش مدیریت مسئوالنه :چالشها و موانع
محققان مختلدی موانع پیشِ روی  RMEدر مدارر کسب وکار و عبدم توفیبق مبوج اول
توجهات به مدیریت مسبئوالنه را بررسبی کبرده انبد .در ادامبه ،ببا دسبتهبنبدی عوامبل
شناساییشده ،این سبوال بررسبی مبیشبود کبه پیبادهسبازی موفبق  RMEدر مبدارر
کسبوکار با چه چالشهایی روبروست.
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بین رشتهای نبودن آموزش مدیریت
یکی از موانع عدم توجه مدارر کسبوکار به مقوله توسعه پایبدار ،دوری آنهبا از فضبای
بین رشته ای است .رفبتن ببه سبمت فضبای ببین رشبتهای نیازمنبد ایبن اسبت کبه در
بازطراحی برنامه درسی مدارر کسب وکار ،از ظرفیت حوزه های دیگر علوم مانند فلسده،
اکولوژی ،مردم شناسی ،و هنر هم استداده کرد ( .)Mabey et al., 2015بانِرجی)5166( 81
بر ضرورت تحول آموزش مبدیریت ببا بهبرهگیبری از دیبدگاههبای «مطالعبات انتقبادی
مدیریت» 81تاکید میکند و از نظر او حوزه مدیریت و مسبائل آن ،اساسبا ببین رشبتهای
بوده و صرفا اقتصادی و یا تکنیکی نیست و لذا تربیت نسل جدید مدیران با دیدگاههبایی
از حببوزههببایی نظیببر علببوم سیاسببی ،مطالعببات فرهنگببی ،جغرافیببا ،جامعببه شناسببی ،و
مردمشناسی ضروری است .پیرسُن )5151( 83ببا بررسبی انتقبادی بنیبانهبای معرفتبی
تئوری های مدیریت ،می گوید که آموزش مدیریت در بند روایتی «اقتصادگرایانه» است و
برای تحقق مسئولیت پذیری ،اخالق و پایداری در مدیریت ،باید ببه روایبتهبای مکمبل
مثل روایت «انسانگرایانه» روی بیاوریم .مدارر کسب وکار الزم است که ببا بباز کبردن
مرزهای خود ،و برچیدن دیوار بلندی که به دور خود کشیده اند ،به سبمت مشبارکت ببا
دانشکده های دیگر نظیر جامعه شناسی ،محبیط زیسبت و غیبره برونبد و همچنبین وارد
تعامل جدی تر و گدتگو با نهادهایی چون سازمانهبای مبردمنهباد ،نهادهبای توسبعهای،
مراکز دانشگاهی دیگر و نیز بخش خصوصی شبوند ( & Doherty et al., 2015; Giacalone
.)Thompson, 2006; Currie et al., 2016
محوری نبودن حوزه اجتماعی مدیریت
بررسی های منتقدین گویای این است که دررهای مهمی مانند  ،CSRمدیریت نهادهای
عمبومی و یبا اخبالق کسببوکبار ،ببه عنبوان دررهبای حاشبیهای و یبا اختیباری در
دانشکدههای مبدیریت دیبده مبیشبوند ( .)Fotaki & Prasad, 2015راشبه 81و همکباران
( )5168با بررسی پیمایشی که در سال  5111روی  681مدرسه کسبوکبار (عمبدتا در
آمریکای شمالی و اروپا) انجام شده به این نتیجه رسیدهاند که اگرچه دررهبای زیبادی
راجع به مسئولیت اجتماعی به برنامه درسی مدارر کسبوکار اضبافه شبده ،امبا حبدود
 12درصد آنها اختیاری بوده و از حوزه هبای سبنتی اصبلی ایبن مبدارر ماننبد مبالی و
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حسابداری مندک بودهاند .لوو )5162( 41با بررسی عملکرد  64مدرسه کسبوکبار عضبو
 ،PRMEنتیجه مشابهی گرفته که توجبه ببه  RMEدر اکثبر مبوارد از طریبق دررهبای
اختیاری و جدای از جریان اصلی آموزشی در دانشکده بوده است .ارائه درور مبرتبط ببا
 CSRو توسعه پایدار ،به عنوان درور اختیاری ،با ایبن مشبکل نیبز روبروسبت کبه ایبن
درور را فقط کسانی میگیرند که قبال عالقه مندی و زمینه توجه به این مسائل را دارند
و لذا این درور ،بر روی جامعه هدف اصبلی کبه نیازمنبد پبرورش بیشبتر نگبرشهبای
اجتماعی و اخالقی هستند ،تقریبا اثری ندارد ( .)Rasche et al., 2013همچنین پبرداختن
به اخالق و مسئولیت اجتماعی به طور مندبک از برنامبه رایبج درسبی و یبا چنبد درر
محدود ،این نشانه را به دانشجویان میرساند که این مداهیم بعضی جاها مهبم هسبتند و
بعضببی جاهببا نببه ( .)Fotaki & Prasad, 2015; Rasche & Gilbert, 2015در حالیکببه
دانشجویان مدیریت در دررهای اصلی خود یاد میگیرنبد کبه چطبور سبود را حبداکثر
کنند و بهرهوری را باال ببرند ،به ایشان ،در دررهای جداگانه دیگر ،مسبائل اجتمباعی و
محیط زیستی آموزش داده میشود (.)Baden & Higgs, 2015
همراهی نکردن هیات علمی
برخی محققان ،مهبمتبرین مبانع درونبی یک ارچبهسبازی  RMEدر آمبوزش مبدیریت را
مقاومت و عدم همراهی و مشبارکت هیئبت علمبی مبیداننبد ( ;Matten & Moon, 2004
 .)Rasche & Gilbert, 2015عدم باور به آموزشپذیر بودن اخبالق و مسبئولیت اجتمباعی
( ،)Rasche et al., 2013; Solitander et al., 2012و وجبود یبک مبانع نگرشبی در برخبی
اعضای هیات علمی که معتقدند  ،RMEآمبوزش ارزشهاسبت و در مبدارر کسببوکبار
نباید صحبت از آموزش هنجارها کرد و یا اینکه این مسبائل عمبدتا قببل از دانشبگاه در
افراد نهادینه شده است( )Solitander et al.,2012از ریشههای مقاومبت ایشبان نبام ببرده
شده است.
در کنار مسائل ساختاری (نظیر مشوق های محدود ،و فشار بر اعضبای هیبات علمبی
برای چاپ مقاله در نشریات رده باال) ،کمبود محتبوای آموزشبی مناسبب ،پبایین ببودن
تخصص و آگاهیهای اعضای هیات علمی نسبت به  ،RMEو احسار کمبود زمان نیبز از
جمله عوامبل اثرگبذار ببر همراهبی نبامطلوب آنهبا برشبمرده شبده اسبت ( & Figueiro
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 .)Raufflet, 2015; Alcaraz et al., 2011; Maloni et al., 2012واقعیت این است که درصبد
کمی از اعضای هیات علمی ،دانش ،تخصص ،و مهارتهای مرتبط با  RMEرا دارند و این
اقلیت نیز غالبا جداگانه فعالیت کرده و نتوانستهاند با تشکیل گروههای ببین حبوزهای در
دانشکده های مدیریت ،به ترویج دانش خود ببین سبایر اعضبای هیبات علمبی ب ردازنبد
(.)Podolny, 2009; Sharland et al., 2013; Doherty et al., 2015; Beddewela et al., 2017
برخی اعضای هیات علمی تصورشان بر این است که بین انتظارات  RMEو آنچبه کبه فضبای
کسبوکار و بنگاهها از آنها میخواهند و برای آینده کاری دانشجویان الزم اسبت ،ناسبازگاری
وجود دارد .همچنین گاهی این تلقی وجود دارد که پیگیری اهداف  RMEبا مسبیر پیشبرفت
شخصی آنها در تضاد است؛ برای مثال به تعریف پروژههای کباری جدیبد ببا صبنعت منتهبی
نمیشود یا به آنها در مسیر ترفیع کمک نمیکند (.)Rasche & Gilbert, 2015
محتوای آموزشی و حمایت ناکافی
یکی از چالش های پبیش روی توسبعه  ،RMEوجبود محتبوای آموزشبی مناسبب اسبت
()Cicmil et al., 2017; Doherty et al., 2015؛ چه برای دررهای مرتبط این حبوزه ،چبه
در رابطه با نحوه گذار و ایجاد تحول در برنامه کلی آموزشی مبدارر کسببوکبار .ببرای
مثال ،ببا وجبود گذشبت چنبدین دهبه از معرفبی تئبوری ذیندعبان ،چگبونگی تحبول
کسب وکارها به شکلی که ضمن لحبا انتظبارات متنبوع ذیندعبان ،در پاسبخگویی ببه
چالش های بزرن اجتماعی نظیر تغییرات آبو هوایی ،امنیت غبذایی ،و امثبال آن موفبق
باشند ،هنوز یک سوال مهم عملیباتی اسبت ( .)Tilbury & Ryan, 2011برخبی منتقبدین
حتی در اثربخشی دررهایی مانند  CSRنیز تردید دارند و بر این باورنبد کبه گدتمبان فعلبی
 ،CSRبیشتر به تثبیت ایدئولوژیهای تجاریِ حامی بازار و نظام سرمایهداری منجبر مبیشبود
تا اینکه آنها را اصالح کند ( .)Toubiana, 2014از این منظر ،نباید به چنین دررهبایی بسبنده
کرد و به تعبیر خورانا ،)5111( 46آینده مدارر کسبوکار نیاز به یک «بازآفرینی اجتمباعی»
دارد .اتداقاتی مانند جنبش  ،PRMEبدون توسعه برنامه درسی و محتبوای آموزشبی مناسبب
که با پارادایمی متداوت به کسبوکبار و نقبش آن در دنیبای امبروز ب بردازد ،نمبیتوانبد ببه
تغییرات قابل توجه در مسیر پبیشببرد  RMEمنجبر شبود ( .)Millar & Price, 2018مبدارر
کسبوکار حتی اگر خواهان توجه به مدیریت مسئوالنه باشند ،به دلیل فقدان منابع آموزشبی
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و ابهاماتی که در تعریف  RMEو چگونگی تحقق آن وجود دارد ،ناخواسته به سبمت اقبدامات
نمادین ،ظاهری و غیراساسبی سبوق داده مبیشبوند( & Figueiro & Raufflet, 2015; Rasche
 .)Gilbert, 2015شاید به همین خاطر است که  PRMEدر سالیان اخیبر ببا گبردآوری تجبارب
موسسات عضو و انتشار راهنماهای آموزشی ،سعی کبرده مسبیر تحبول و گبذار ببه آمبوزش
مدیریت مسئوالنه را هموارتر کند .یکی از این تالشهبا« ،الگبوی تحبول ببرای پیباده سبازی
اصببول آمببوزش مببدیریت مسببئوالنه» اسببت کببه در وبسببایت  PRMEقببرار داده شببده اسببت
(.)Escudero & Csuri, 2015
روشهای سنتی و کمبازده آموزشی
بسیاری از مدارر کسبوکار تنها بر جنبه انتقال «دانش»  RMEمتمرکبز هسبتند و ببه
منظومه سه گانه حیطه های یادگیری فردی (دانش ،نگرش ،توانش) نمیپردازند .در ایبن
راستا بخش مهمی از مطالعات این حوزه به روشهای نبوین آموزشبی و نقبد روشهبای
سنتی به منظور رشد حیطههبای سبهگانبه یبادگیری در ارتبباط ببا مبدیریت مسبئوالنه
پرداخته اند .این مطالعات ،تاکید می کنند که در آموزش پایبداری و مبدیریت مسبئوالنه،
باید از روشهای تدریس سنتی-که یک طرفه هستند و تاکید بر محتوا-دارند ،گذر کنیم
و به جای آن «تسهیلگر» فرآینبد یبادگیری شبویم .در ایبن دیبدگاه ،اینکبه «چطبور»
آموزش میدهیم ،به همان میزان مهم است که «چه» آموزش میدهیم ( ;Heaton, 2017
.)Brumagim & Cann, 2012; Setó-Pamies & Papaoikonomou, 2016
ارائه روش های نوآورانه در آموزش پایداری ،اخالق و مسبئولیتپبذیری در مبدیریت
(نظیر داستانسرایی ،45ایدای نقش ،یبادگیری مسبئله-محبور ،موردکباوی و یبادگیری از
48
طریق ارائه خبدمت ) در مطالعبات زیبادی مبورد توجبه ببوده اسبت ( ;Fougère, 2020
 .)Michaelson, 2016; Adomßent et al., 2014; Kanashiro, 2020از نگباه ایبن مطالعبات،
آموزش موثر مداهیم مرتبط با  ،RMEنیازمند اتخاذ رویکردهای یبادگیری فعبال 44اسبت
کببه در آنهببا ،مشببارکت دانشببجویان اولویببت بیشببتری نسبببت بببه نقببش مببدرر دارد
( .)Kanashiro, 2020گذار از روشهای فعلی تدریس «معلم-محور» به «دانشجو-محبور»
یکی دیگر از چالشهای این حوزه است (.)Erskine & Johnson, 2012

آموزش مدیریت مسئوالنه :روند تکامل ،پیشرانها و چالشها | 82

به چالش نکشیدن بنیانهای ایدئولوژیک کنونی
از نظر برخی محققان ،اندیشههای اقتصباد نئبولیبرال در پیبدایش نبابرابریهبای دنیبای
امروز ،نقشی انکارناپذیر دارد و مبانی فکری مدارر کسبوکار نیز متباثر از آن اسبت؛ در
این دیدگاه ،شیوه کنونی مدارر کسبوکار ،ارزشهایی در جهت ضد منبافع جامعبه ببه
فراگیران خود منتقل میکند (Colby et al., 2011; Mabey et al., Fotaki & Prasad, 2015
 .)2015از نگاه منتقدین ،مدارر کسبوکار ،یک جهانبینی سودمحورانه و مبادیگرایانبه
را به دانشجویان یاد میدهند که میتواند به ارزش های اخالقبی آنهبا لطمبه زده و درک
آنها نسبت به مسئولیت اجتماعی را تضعیف نماید .چنین آموزشی ،با برداشت سطحی از
ماهیت انسبان در قالبب «حداکثرکننبده ندبع شخصبی» ،محتمبل اسبت کبه در آینبده
دانشجویان را به سمت رفتارهبای آزمندانبه سبوق دهبد ( Ghoshal, 2005; Wang et al.,
 .)2011از نظر تیلبِری و رایان ،)5166( 42مدارر کسبوکار به جای به چالش کشیدن و
یافتن بدیل های مناسب برای رویه فعلبی و نزدیبک شبدن ببه رویکردهبای مسبئوالنه و
هم راستا با توسعه پایدار ،عمال در حال بازتولید گدتمان موجبود هسبتند .برنامبه درسبی
رایج ،دانشجویان را به پرسیدن سواالت سخت سوق نمیدهبد و از نظبر ببانِرجی ،نقطبه
شروع برنامهای تحولآفرین به سمت پایداری ،به چالش کشیدن فرضیات سنتی آمبوزش
مدیریت است :فرضیاتی مانند منبابع نامحبدود ،رشبد ببدون مبرز ،وجبود راه حبلهبای
تکنیکی برای مسائل اجتماعی و همچنین طرح سواالتی مانند اینکه "آیبا «بهبرهوری» و
«مزیت رقابتی» شرط الزم و کبافی ببرای رسبیدن ببه عبدالت اجتمباعی هبم هسبت؟"
(.)Banerjee, 2011, p.728
«بیشینه کردن سود سهامداران» ،هنوز گدتمبان زیربنبایی غالبب رشبته هبای MBA
است و این گدتمان «سودآوری» جدای از اینکه مانع از بروز گدتمانهایی چبون عبدالت
اجتماعی در مدارر کسبوکار میشود ( ،)Toubiana, 2014باعث شده بسیاری محققبان
هشدار دهند که دانشجویان بعد از گذراندن دوره  ،MBAمندعت طلببتبر و طمبعکبارتر
مببیشببوند و منببافع سببایر ذیندعببان را بببه پببای منببافع سببهامداران قربببانی مببیکننببد
( .)Moosmayer, 2019برای مقابله با الگبوی ناخواسبته "اولویبت دادن پبول ببه افبراد" و
پرهیز از یک خطای سیستمی در آموزش مدیریت ،بایستی رویکرد برنامههای  MBAببه
یک الگوی «ذیندع-محور» تغییبر کنبد ( .)Hansen et al., 2019, p.3آمبوزش مبدیریت،
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مسائل را از سمت مدیر نگاه میکند و نه از سمت سایر ذیندعان و این پیام را مبیدهبد
که همه چیز یک ابزار است در خدمت حداکثر کردن سود .برای مثبال ،مبدیریت منبابع
انسانی دغدغه ای راجع به خود انسانیت ندارد و یا در سمت اتحادیههای کارگری نیسبت
(.)Davies & Starkey, 2019
برخی محققان سعی کرده اند پیشنهادهایی برای اصالح مبانی فکری آموزش مدیریت
ارائه کنند .مثال هانسِن 41و همکباران ( ،)5161اسبتداده از تئبوری اعتمباد 41ببه عنبوان
مکمل تئوری ذیندعان را پیشنهاد دادهاند .آدِبرَند )5161( 43به ضرورت تغییر استعارهها
در آموزش مدیریت اشاره مبیکنبد .یکبی از اسبتعارههبای زیربنبایی و مخبرب آمبوزش
مدیریت از نگاه آدبرند« ،استعاره جنر» است که روابط را تنها به شبکل رقاببت تعریبف
میکند که به شدت در تضاد ببا مدهبوم پایبداری اسبت .آدبرنبد ،ایبن نگرانبی را مطبرح
میکنند که استعاره جنگبی کبه در مبدارر کسبب وکبار وجبود دارد ،حتبی ببه قواعبد
جنرهای مرسوم نیز پایبند نیست و با سکوت راجع به اخالق کسبوکبار ،ایبن تلقبی را
ایجاد میکند که این جنر ،هیچ قاعدهای نبدارد و ببرای دسبتیبابی ببه موفقیبت ،هبر
رفتاری مجاز است .مارتین پارکِر 41در کتاب معروف خود با عنوان «مدارر کسبوکار را
تعطیل کنید؛ کجای کار آمبوزش مبدیریت معیبوب اسبت؟» ،خواهبان فاصبلهگبرفتن از
شعارزدگی درباره جاهطلبی ،تمرکز بر دررهای تجارت مسئوالنه و ببازنگری ارزشهبای
پیشنهادی آموزش مدیریت ،فراتر از ارزش سهامداران و مندعت شخصبی اسبت ( Davies
 .)& Starkey, 2019موسمِیِر 21و همکاران ( ،)5161بر لزوم کثرتگرایبی در تئبوریهبای
زیربنایی مدیریت و اقتصاد تاکید دارند .آنها برای راهکار ،تاکید دارنبد کبه ببرای توضبیح
رفتار اقتصادی ،الزم است از تئوریهای مکمل اقتصاد نئوکالسیک( ،مانند پسبا کینبزین،
مارکسیسم ،اکولوژیکال ،و اقتصاد فمینیستی) و نیز دیبدگاههبای مطبرح شبده در سبایر
حوزهها (نظیر روانشناسی ،جامعهشناسی و علوم سیاسی) استداده شود.
بدون تغییر ایدئولوژیهای بنیادین مدارر کسب وکار در ارتباط ببا ببازار و فرضبیات
اقتصادی آن ،راه دشواری پیشِ روی  RMEقرار دارد و این باور وجود دارد که تبا وقتبی
ارزش ها و منافع بنگاه بر گدتمان آموزش مدیریت سیطره دارد ،اقبداماتی ماننبد جنببش
 PRMEظرفیت محبدودی ببرای ایجباد تغییبر دارنبد( Parker & Pearson, 2013; Louw,
.)2015
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سیستمهای رتبهبندی مدارس کسبوکار
رتبهبندیها ،به شکل قابل توجهی بر سیاستگذاریهای مدارر کسبوکبار ،رویبههبای
پذیرش دانشجو ،جذب اعضای هیات علمی و حتی کمکهبای اهبدایی ببه آنهبا اثرگبذار
هسببتند ( .)Thomas & Cornuel, 2012; Mordeson & Nahrgang, 2008بببرای مثببال
رتبه بندی فاینانشیال تایمز با تاکید بر میزان حقوق دانشآموختگان ،مدارر کسبوکبار
را به سرمایهگذاری در خدمات کاریابی و اشتغال و آموزش های منتهی به شبغل ترغیبب
می کند و از سوی دیگر ،ورود به بخش هبای دولتبی و غیرانتدباعی (نظیبر سبازمانهبای
مردمنهاد) را به واسطه حقوق کمترشان ،تضعیف میکند ( .)Pfeffer & Fong, 2002یکبی
از نقدها به سیستمهای مرسوم رتبهبندی این است که مبتنی بر نظرسنجی از میزان رضبایت
دانشجویان است .این رویکرد ،آموزش و برنامه درسی مدارر کسبوکبار را در جهتبی سبوق
میدهد که «دانشجو پسند» باشند ( .)Pfeffer & Fong, 2002با توجه به اینکبه طببق شبواهد
بسیار ،دانشجویان بر اهداف مالی و موفقیت در بازار کار متمرکزنبد ،اگبر نگبوییم غیبرممکن،
بسیار دشوار است که صدای دغدغههای دیگر نظیر عدالت اجتمباعی و اهبداف دیگرخواهانبه
کسبوکارها ،در اصالح برنامه درسی شنیده شود (.)Toubiana, 2014
نگاه انتقادی به نقش مندی سیستمهای رتبهبندی در جهتگیری اجتمباعی مبدارر
کسبوکار ،از دیرباز مطبرح ببوده اسبت( .)Corley & Gioia, 2000همزمبان ببا مبوج اول
اصالحات برنامه آموزشی مدارر کسبوکار ،آنها نیز برخی معیارهای خود را تغییبر داده
و اصالح کردند .اما به نظر می رسد که این تغییبرات ،بنیبادین نببوده و هنبوز در جهبت
هدایت رفتار آموزش مدیریت به سوی مدیریت مسئوالنه چندان موثر نیسبت ( Cornuel
 .)& Hommel, 2015سیستمهای رتبهبندی میتوانند ببا گبرهزدن اعتبارسبنجی مبدارر
کسب وکار به لحا کردن مناسب مباحث پایداری و مدیریت مسئوالنه در برنامه درسبی
و رویه های خود ،به توسعه اجتماعی-فرهنگی آنها شتاب ببخشند و الگوسبازی جدیبدی
برای عموم موسسات آموزشی مدیریت انجام دهند (.)Chung, 2016; Cooper et al., 2014
تامین مالی ناکافی و اهداف تجاری
پرداختن به مباحث پایداری و مدیریت مسئوالنه در آموزش مبدیریت ،نیازمنبد حمایبت
نهادی و تخصیص منابع است ( .)Rasche & Gilbert, 2015; Rusinko, 2010ظرفیت پایین
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مالی مدارر کسب وکار برای اتخاذ یک رویکرد فعاالنه در ارتباط با  ،RMEبه عنوان یکی
از چالشها و عوامل محدود کننده پیشبرنده  RMEبر شمرده شده است ( Mousa et al.,
 .)2019به ویژه در مورد مدارر کسب وکار خصوصی که اتخاذ هر تصبمیم ببرای توسبعه
سازمانی ،نیازمند توجیه برای سهامداران خواهد ببود ( .)Corley, 2000در مبورد مبدارر
کسب وکار دولتی در کشورهای در حال توسعه نیز بودجههبای تخصیصبی ببرای اجبرای
چنین برنامههای تحول آفرینی غالبا ناکافی است ( .)Mousa & Ayoubi, 2019در مبدارر
کسبوکار ،محدودیت منابع در مقابل مطالبات بیرونی ،میتواند به جدایی عمل از حبرف
برای توجه به  RMEنیز منجر شود و آنها به اقدامات ظاهری و حداقلی نظیر اضافه کردن
دررهای اختیاری روی بیاورند ( .)Rasche & Gilbert, 2015در حالیکه یک ارچبه سبازی
 RMEدر درور مختلف و کل برنامه آموزش ،تحول بزرگی است کبه نیازمنبد تخصبیص
زمان و منابع کافی و برای مثال تشبکیل کبارگروههبا و کمیتبه هبای ویبژه خواهبد ببود
(.)Young & Nagpal, 2013
حاکم شدن منطق اقتصادی بر مدارر کسبوکار ،باعث میشود که توجبه ببه RME
چندان جدی گرفته نشود؛ زیرا عایدی مالی آن ،چه به شکل مسبتقیم و چبه ببه شبکل
غیرمستقیم (از طریق افزایش شهرت) ،توجیهپذیر نیسبت (.)Cornuel & Hommel, 2015
اگرچه برخی هواداران و مروجان  RMEبا این گزاره موافق نیسبتند؛ امبا نمبیتبوان ایبن
واقعیت را نادیده گرفت که روز به روز بر تعداد مدارر کسبوکاری کبه ببا مبدل بنگباه
خصوصی و منطق اقتصادی اداره میشوند ،افزوده میشبود ( ;Starkey & Tiratsoo, 2007
 .)Cornuel & Hommel, 2015کمشدن حمایتهای دولتبی از آمبوزش عبالی ( & Rasche
 ،)Gilbert, 2015آموزش در مقیار انبوه ،مقبرراتزدایبی از آمبوزش ،و خصوصبی شبدن
آموزش از اتداقاتی است که گذار آموزش عالی از «کاالی عمومی» به «کاالی خصوصبی»
را رقم میزند (.)Cornuel & Hommel, 2015
برنامه آموزشی پنهان

51

از نگاه برخی محققان ،درگیر شدن دانشبگاههبا در  RMEبایبد حتبی از برنامبه آشبکار و
رسمی فراتر برود و ببه ابعباد ضبمنی آمبوزش نیبز ب بردازد .سِبتوپامیز و پاپبائوکنومو
( )5162در این رابطه یک رویکرد کل نگر را به منظور یک ارچه کردن اخبالق ،مسبئولیت

25
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اجتماعی و پایداری در آموزش مدیریت پیشنهاد میکنند کبه هبدفش ارتقبای دانبش و
نگرش دانشجویان در این حوزه است .در این نگاه ،اینکه دانشکده ،خارج از کبالر درر
و در اداره خود و فرایندهای درونسازمانی ،در عمل چقدر به مسبئولیتپبذیری در قببال
ذیندعان خود و جامعه پایبند باشد نیز اهمیت پیدا میکند تا شعارهای داده شده ،ببرای
دانشجویان باورپذیر باشد ( .)Lozano, 2012بِبدِوِال 28و همکباران ( )5161در ایبن رابطبه
معتقدند که تغییر قابل توجبه ببه سبمت  RMEتنهبا وقتبی رخ مبیدهبد کبه مبدارر
کسبوکار به شکلی بنیادین به بازتعریف مسئولیتهای خود فکر کنند.
برنامه آموزشی پنهان مدارر کسبوکار ،در زمینههای دیگر نیز بررسی شبده اسبت.
چانر )5161( 24اثر «بیتداوتی» یا «سکوت» اخالقی اعضای هیات علمی در رابطه خود
با دانشجویان در کالر یا خارج از آن را بر شکلگیری نگرش اخالقی دانشجویان بررسی
کرده است .او به این دغدغه به طور مشخص در دروسی غیبر از درور حبوزه اجتمباعی
مدیریت میپردازد ،و از نظرش ،بیتداوتی اخالقی مدرسین و صبحبت نکبردن راجبع ببه
مسائل اخالقی مرتبط با درور مدیریت یا فرایندهای آموزشبی ،ایبن پیبام واضبح را ببه
دانشجویان میدهد که "مالحظات اخالقی ،در مبدیریت مهبم نیسبتند" ( Chung, 2016,
 .)p.229یکی از راه کارهای پیشنهادی ،پرداختن بیشتر به آمبوزش اخبالق کسببوکبار و
دیدگاههای انسانگرایانهتر نه فقط ببرای دانشبجویان کارشناسبی یبا  ،MBAبلکبه ببرای
دانشجویان مقطع دکتری-به عنوان مدرسبان آینبده -اسبت ( Giacalone & Thompson,
 .)2006از نگاه راشه و گیلبِرت ،)5162( 22آنچه که به طور ضبمنی در تجبارب آموزشبی
ارائه میشود ،ممکن است حاوی پیام هایی ناسازگار با آنچه باشد که به شکل رسبمی ببه
عنوان مدیریت مسئوالنه اعالم و تدریس میشود .بی نظمبی و عبدم تعهبد کبافی اسبتاد
درر اخالق کسبوکار به رعایت برنامه درسی و مقررات آموزشی ،یکی از مصبادیق ایبن
پیام پنهان میتواند شمرده شود .بِالسکو )5165( 21این بعد ضمنی از آموزش را «برنامبه
آموزشی پنهان» مینامد که شامل رویههایی می شود که پیام پنهبانی را ببه دانشبجویان
راجع به رفتار درست اخالقی ارسال میکند .دِیبویس و اسبتارکی ،)5161( 21ببا نگباهی
بدبینانه« ،برنامه آموزشی پنهان» فعلی مدارر کسبوکار را "کارخانبه تولیبد کارکنبانی
برای سازمانهای سرمایهساالر" مینامند .هاگدال 23و همکباران ( )5161ببر سبه حبوزه
کلیدی که از نظر پیامهای پنهان مهم هستند تاکید میکنند :الف) طبرح درر رسبمی،
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در عمل چگونه ارائه می شود ،ب) تعامل دانشجویان و اساتید چطور صورت مبیپبذیرد و
ج) دانشکده چگونه اداره میشود.
سایر چالشها
نگرش و تمایل دانشبجویان ورودی رشبتههبای مبدیریت ببه اخبذ دررهبای مبرتبط و
استقبال از آموزش مدیریت مسبئوالنه ،در برخبی تحقیقبات ببه عنبوان یکبی از عوامبل
کلیببدی اثرگببذار بببر موفقیببت  RMEعنببوان شببده اسببت ( ;Beddewele et al., 2017
 .)Hernandez-Lopez et al., 2020; Colby et al., 2011واقعیت این است که دانشجویان در
دنیای امروز به شدت تحت تاثیر تعاریف موفقیت از سمت بازار هستند و به این خاطر به
دنبال کسب مهارتها و ابزارهایی (نظیر بازاریابی ،مالی ،مشاوره مدیریت و )...هستند کبه
در بازار بیشتر خواهبان داشبته باشبند (.)Colby et al., 2011; Cornue & Hommel, 2015
گزارش هایی از تجربه ناموفق ایجاد برخی رشتهها و گرایشهای مرتبط با توسعه پایدار و
مسئولیت اجتماعی در مبدارر کسبب وکبار وجبود دارد کبه ببه واسبطه عبدم اسبتقبال
دانشجویان بعد از چند سال ،تعطیل شدهاند ( .)Doherty et al., 2015موضوع دانشجویان،
از یک جنبه دیگر هم مورد بحث است .مطالعاتی با سنجش نگرشها و ارزشها ،حکایبت
از وجود نگرشهای خودخواهانه و مندعتطلبانه بیشتر در میبان دانشبجویان مبدیریت و
اقتصاد نسبت به سایر رشتهها دارند ( .)Hernandez-Lopez, 2020اگرچبه ایبن مطالعبات،
منتقدانی نیز دارد ( ،)Neubaum et al., 2009با این حال ،پذیرش این نکته به ایبن معنبی
است که دانشجویان ورودی مدیریت و اقتصاد به شکل پیشفرض ،در مقابل آشبنایی ببا
مداهیم اجتماعی و دیگرخواهانه ،سوگیری و مقاومت نشان میدهند.
نکته دیگری که به ویژه در مورد دورههبای تحصبیالت تکمیلبی نظیبر  MBAمطبرح
میشود ،این است که اگر از مدارر کسبوکبار انتظبار مبیرود ببر دیبدگاه دانشبجویان
نسبت به ارزشهای اجتماعی اثر گذار باشند ،این سوال هم وارد است کبه ببا یبک دوره
کوتاهمدت آموزشی چقدر میشبود ارزشهبای دانشبجویان را تغییبر داد؟ ( Arieli et al.,
 .)2016به نظر میرسد بهانه برخی دانشکدههبای مبدیریت ببرای عبدم توجبه کبافی ببه
دررهای اجتماعی ،محدودبودن زمان دوره  MBAاست .هرچند این باور نیز وجبود دارد
که علیرغم ظرف زمانی محدود ،ارائه این دررها نسبت به نبودشان مرجح اسبت؛ زیبرا
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حداقل این پیام را به دانشجویان میفرستد که «این موضوعات ،مهم هستند » (
.)et al., 2013
سیطره تحقیقات کمّی بر آکادمی مدیریت و در حاشیه بودن تحقیقات کیدبی ،یکبی
دیگر از عوامل اثرگذار مهم بر توسعه این حوزه ،ذکبر شبده اسبت ( .)Toubiana, 2014از
این منظر ،برای توسعه حوزه اجتماعی مدیریت و خلق نگرشهبا و تئبوریهبای جدیبد،
بیشتر نیاز به روشهای کیدی داریم؛ اما از آنسو چون تحقیقات کیدبی ،کمتبر از سبمت
مجالت معتبر مورد استقبال قرار میگیرند ،این مبیتوانبد مبانعی ببرای رشبد و ارتقبای
اعضای هیات علمی شود و لذا این تحقیقات شانس کمتری برای انتشبار ،دیبده شبدن و
توسعه ایده هایشان خواهند یافت و طبعا از سوی اعضای هیات علمی نیز کمتر اسبتقبال
خواهند شد .موضوع دیگر به نحبوه سبازمان دهبی در سباختارهای دانشبگاهی از جملبه
مدارر کسب وکار مربوط است .این ساختارها ماننبد بنگباههبا ،سلسبلهمراتببی نببوده و
تقریبا مسطح هستند .در چنین ساختارهایی ،چگونگی تغییر ،چبالشهبای خبود را دارد؛
چون این امکان وجود ندارد که از باال به پایین و برای مثال با دستور مدیریت و به شکل
متمرکز موضوعات را پیش برد .در مراکبز دانشبگاهی ،اعضبای هیبات علمبی ،اختیبارات
باالیی دارند و مستقال موضوعات تحقیقباتی خبود ،همکباران ،شبرکا ،و پبروژههایشبان را
تعیین میکنند (.)Exter et al., 2013

Rasche

جمع بندی پیشرانها و چالشها
بدون شک مدارر کسبوکار ،یک دوران ویژه از تحول و تکامل خود را س ری میکننبد.
آنها بایستی به ارزشهای خود در ارتباط با جامعه بیشتر بیاندیشند و به همبین ترتیبب،
اهداف و چشماندازهای روشنتری را برای خود معین کننبد .بررسبی سبیر تحبول RME
نشان داد که با یک موضوع ساده،مانند خیلی از موضوعاتی که در طول زمان به آمبوزش
مدیریت اضافه شدند ،روببرو نیسبتیم .شبکل  ،6یافتبههبای مبرور ادبیبات را راجبع ببه
پیشرانها و چالشهای مدارر کسب وکبار در توجبه ببه آمبوزش مبدیریت مسبئوالنه،
دستهبندی و در قالب یک چارچوب مدهومی ارائه کرده است.
هرچه نیروهای پیشران ،قویتر عمل کنند و سیاستگذاران آموزشی بتواننبد موانبع را
بیشتر تعدیل کنند RME ،بهتر محقق خواهد شد .با این حال بایستی توجه کرد که اگبر
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قدرت نیروهای مطالبهگر و پیشران بیش از ظرفیتسازی باشد ،ممکن است ببین عمبل
و حرف مدارر کسب وکار فاصله و جدایی رخ دهد .در این حالبت ،ببه واسبطه مقاومبت
برای تطابق با فشارهای بیرونی ،تنها ساختارهای رسمی و ظاهری در مدارر کسبوکبار
برای پاسخ به فشارهای بیرونی ایجاد میشود (مانند منشور اخالقی ،تشکیل مراکبز ویبژه
تحقیقاتی و یا عضویت در معاهدات مرتبط) ،اما فعالیتهبای روزمبره دانشبگاهی ،مسبیر
خود را به طور مستقل ادامه خواهند داد ( .)Rasche & Gilbert, 2015در حالیکه مطلبوب
 ،RMEیک ار چبه شبدن توسبعه پایبدار و مسبئولیت اجتمباعی در تمبامی ارکبان برنامببه
آموزشی مدارر کسبوکار است.

شکل -6چارچوب مدهومی چالشها و پیشرانهای آموزش مدیریت مسئوالنه(ترسیم توسط نویسندگان

محدودیتها و پیشنهاد تحقیقات آینده
برخی ،انتقادات به آموزش مدیریت را زیر مجموعهای از گدتمان انتقادی بزرگتبر نسببت
به چالشهای اجتماعیِ اقتصاد سرمایهداری میداننبد ( .) Millar & Price, 2018ببه طبور
خاص در این مقاله ،تمرکز بر مطالعات حوزه مدیریت بوده است؛ اما نگاهی به نظریههای
مطرح شده در این رابطه در سایر حوزههای علوم اجتماعی ممکن است به غنای مباحث،
کمک بیشتری نماید.
پرداختن به راه کارها و طراحی برنامه های تحول آفرینِ اثبربخش ،یکبی از موضبوعات
جدی برای تحقیقات آینده این حوزۀ نوپا است؛ و البته این طراحبی ،مبادامی کبه ببرای
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سیطره نیروهای نهادی غالب و اثرگذار در این حوزه فکری نکند ،موفق ببه دسبتیابی ببه
اهداف مطلوب خود نخواهد شد .در واقع ،تغییر رویکردها ،بایستی به شکل جبدی شبیوه
درک ما از کسبوکار را مورد بازنگری قرار دهد که امری فراتر از اضافهکردن چنبد درر
اخالق ،مسئولیت اجتماعی یا توسعه پایدار ،به برنامههای آموزشی دانشکدههای مدیریت
است ( .)Gasparin et al., 2020نکته مهم دیگر در ارتباط با برنامههبای تحبول ،توجبه ببه
اصول «مدیریت تغییر» در بافت خاص مدارر کسبب وکبار اسبت؛ آزادی عمبل اعضبای
هیات علمی برای انجام آموزش و تحقیقات مورد عالقه خود و ساختار نسبتا مسطح ایبن
سازمان ها ،باعث شده تا چگونگی گذار از وضع موجود به وضع مطلوب  RMEببه عنبوان
یک مساله روز مطرح باشبد .یکبی دیگبر از حبوزههبای تحقیقباتی پیشبنهادی ،بررسبی
وضعیت پرداختن به مباحث اجتماعی در آموزش مقطع دکتراست .اعضای هیبات علمبی
آینده از مسیر آموزش دکتری گذر میکنند و ویژگیهای ساختار آموزش دکتبری چبون
تمرکز تخصصی در یک حوزه باریک و ن رداختن به مسبائل ببینرشبتهای ،آنهبا را فاقبد
مهارت ها و نگرش الزم برای توجه به آموزش مدیریت مسئوالنه تربیت میکند .چگونگی
غلبه بر بیمیلی اعضای هیات علمی و مقاومت ایشان در ارتباط با دریافبت آمبوزشهبای
مرتبط با  RMEو یک ارچه کردن آن در رویکردهای آموزشبی خبود نیبز محبل سبوال و
فرصت انجام پژوهشهای آتی است.
نکته پایانی اینکه ،یافتههای ما هماننبد برخبی محققبان( ،)Mousa et al., 2020مویبد
این است که بیشتر تحقیقات این حوزه بر بافت کشورهای پیشبرفته و ببه ویبژه اروپبای
غربی و آمریکای شمالی متمرکز بوده و مطالعات کمتری به کشورهای در حبال توسبعه،
نظیر منطقه خاورمیانه ،پرداخته اند .اهمیت بافبت و زمینبه در تحقبق آمبوزش مبدیریت
مسئوالنه در سالیان گذشته مورد تاکید مقاالت متعبددی قبرار گرفتبه و برخبی ببر ایبن
باورند که به دلیل ساختار متداوت مدارر کسب وکار در نقاط مختلف دنیا ،بایبد هبم در
مسئلهشناسی و هم در راهحلیابی به اقتضائات نهادی آن مناطق توجبه کبرد ( Wersun,
 .)2017; Dentchev et al., 2015; Alonso‐Almeida et al., 2015; Egri, 2013از ایبن رو،
بررسی انتقادی وضعیت آموزش مبدیریت مسبئوالنه در ایبران و موانبع و پبیشرانهبای
موجود ،یک نیاز و زمینه خوب برای فعالیت محققان خواهد بود.
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پینوشتها
1. Responsible Management Education

2. Corporate Sustainability

3. Corporate Social Responsibility (CSR)
4. Education for Sustainable Development (ESD)
5. Academy of Management Learning & Education
6. Podolny

7. Responsible Management Education (RME)

8. Matten & Moon

9. Marshal

10. Baden & Higgs

11. Marketization

12. Snelson-Powell

13 Mabey

 به میزان انتشار گازهای آالینده(نظیر دی اکسید کربن) به شکل مستقیمCarbon footprint  ردپای کربنی یا.64
.و غیرمستقیم ناشی از یک پروژه یا فعالیت یک سازمان گدته میشود
15. Narrative review
16. Meta-Analysis
17. Systematic Literature Review (SLR)
18. Association of Business Schools
19. The Economist
20. Financial Times
21. Wall Street Journal
22. European Education Council Framework
23. Principles for Responsible Management Education (PRME)
24. Globally Responsible Leadership Initiative
25. Academy of Business in Society
26. Association to Advance Collegiate Schools of Business
27. European Foundation for Management Development
28. Cicmil
29. Action Research
30. Wersun
31. Solitander
32. Wu
33. Sekhar
34. Mousa
35 Affective empathy
36. Banerjee
37. Critical Management Studies
38. Pirson
39. Rasche
40. Louw
41. Khurana
42. Storytelling
43. Service Learning
44. Active Learning
45. Tilbury & Ryan
46. Hansen
47. Trust theory
48. Audebrand
49. Martin Parker
50. Moosmayer
51. Hidden curriculum
52. Setó-Pamies & Papaoikonomou
53. Beddewela
54. Chung
55. Rasche & Gilbert
56. Blasco
57. Davies & Starkey
58. Høgdal
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Abstract

In recent decades, the traditional economic-centric development
model of management education has been questioned and
criticized for its destructing social and environmental
consequences. Meanwhile, the role of business schools in
educating future managers and development influencers in many
societies has been contemplated and demand for paying more
attention to management education in areas of responsibility and
sustainable development has increased. As a aresult of these
demands, the concept of "Responsible Management Education",
which focuses on corporate responsibilities and social impact of
private sector activities on societies was born. The RME focal
points refers to the environment, sustainable development, and
business ethics in business school curriculums. In the last two
decades, important developments have taken place in reference to
RME and have opened up new discourses and paths in the field of
management education and research. In this paper, we review a
significant volume of related articles from reputable international
publications, aiming at classifying the drivers and challenges
business schools are facing, while introducing the evolution of
RME. Findings of this critical review of the literature indicate that
following the first wave of changes in the curriculum of
management schools, a new wave of demands for RME has been
formed, which beyond just adding a limited number of optional or
compulsory courses, calls for more fundamental changes and seeks
to integrate these issues in the entire curriculum of business
schools.
Keywords: Responsible Management Education, Education for
Sustainable Development, Business School, Corporate Social
Responsibility, Management Education
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