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 چکيده
یکی از موضوعاتی که همیشه مورد توجه دانشگاهیان و سازمان ها بوده، فاصله بین آموزش های 

سازمان هایی که فارغ التحصیالن دانشگاهی را به کار می . دانشگاهی و کاربردهای عملی آن است

گیرند در اکثر مواقع از این مسئله گله مند هستند که آموزش های دانشگاهی در عمل کاربرد 

انتظار آن است . در این بین آموزش رشته مدیریت نیز از این قاعده مستثنی نیست. انی نداردچند

آموزش هایی که به دانشجویان مدیریت داده می شود بتواند آنها را برای اداره کردن سازمان ها 

در این مقاله هدف شناسایی مولفه های آموزش . آماده کند که اغلب این انتظار تحقق نمی یابد

مدیریت مسئوالنه و بررسی شیوه های آموزش در دانشگاه باالخص در رشته مدیریت و ارائه راه 

بررسی ها نشان داد، عدم . به منظور بهبود وضع موجود است اموزش مسئوالنهکارهای مبتنی بر 

دقت در تدریس، تمرکز صرف بر تدریس، تمرکز بر کمیت، رقابت بی جا در کالس، غفلت از 

مل، چشم پوشی از دانش ضمنی و غفلت از تجربه مدیران موفق از موانع توسعه دانشجوی کا

بر این اساس پیشنهاد شد به منظور توسعه آموزش مدیریت . آموزش مدیریت مسئوالنه هستند

مسئوالنه ، به مواردی همچون مکتب آموزش و یادگیری، آموزشهای اجباری، یادگیری همکار گونه، 

ی، گسترش کالس به خارج دانشگاه، تجارب عملی و تمرین موعظه سنجش پیامد های یادگیر

 .کردن توجه شود

  ، آموزش عالیآموزش مدیریت، مسئوالنه :واژگان کليدي

 
 

 

 

 

 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
(

ول
ل ا

سا
)

 

ره 
ما

ش
4 

  /
ان

ست
زم

  
59

31
  /

ص 
19

5
- 

11
5

 

 

 2رضا ابراهيم زاده ، محمد علی نادي ، وحيد بنيسی
 .،اصفهان ،ایران (خوراسگان)،واحد اصفهانریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمیدکترای رشته مدیدانشجوی  1

 .،اصفهان،ایران(خوراسگان)عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان 2

 :نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول

 وحيد بنيسی
VAHID.BANISI@GMAIL.COM 

شناسایی مولفه هاي  آموزش مدیریت مسئوالنه در 

 آموزش عالی ایران



   115 -195، ص 5931 زمستان،  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 
 

 
 

 مقدمه            

هر چقدر که از گذشته به . دغه اصلی برای نظام دانشگاهی بوده استدر طی دوره های مختلف، کیفیت آموزش یک دغ            

در چنین . زمان حال وارد شدیم تالشهای زیادی به منظور بهبود کیفیت آموزش و رسیدن به استانداردهای الزم انجام شده است

ازرشته هایی که آموزش آن از  یکی. شرایط تحلیل و ارزیابی برنامه های نظام آموزشی نقش مهمی در این زمینه ایفا می کند

رشته مدیریت در حال حاضر در اکثر دانشگاههای کشور گرایش ها و مقاطع . حساسیت ویژه ای برخوردار است، رشته مدیریت است

علیرغم توسعه کمی به نظر می رسد از نظر کیفی آنچنان که انتظار می رفت آموزش مدیریت . تحصیلی مختلف تدریس می شود

هدف آن است . ورد توجه واقع نشد؛ چرا که در مقایسه با کشورهای پیشرو در این زمینه این تفاوت ها احساس می شودمسئوالنه م

چرا که با توجه به . قیق قرار گیردحکه مشکالت و راهکارهای آن با در نظر گرفتن آموزش مدیریت مسئوالنه مورد مطالعه و ت

ش مدیریت مسئوالنه می تواند کمک قابل توجهی به آموزش بهتر و با کیفیت تر مسئولیت پذیری در حوزه مدیریت منجمله آموز

 .انجام دهددر این زمینه 

در آغاز قرن بیست و یکم، مردم با چالش های قابل توجهی مواجه شدند، که عمده ترین آنها در سطوح اجتماعی و زیست محیطی، 

در سراسر جهان است، این امر باعث شده تا جوامع و مصرف کنندگان  تغییرات آب و هوا و عمیق بودن نابرابری های اقتصادی،

خواستار آن باشند که شرکت ها به عنوان یک عامل تغییر در جامعه فعاالنه در حل مشکالت اجتماعی که جوامع با آنها روبرو 

 .هستند مشارکت کنند

د که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها یک تعهد برای توسعه پایدار بیان می کن( 1111)انجمن جهانی تجارت، از این رو 

همیشگی توسط بنگاه برای رفتارهای اخالقی و مشارکت در توسعه اقتصادی در حین باال بردن کیفیت زندگی کارکنان و خانواده 

ق و واحد در رابطه با تعریف دقیق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها تا کنون یک تعریف دقی. های آنها در جوامع محلی است

اما آنچه به طور قطعی  .1(2001النتوس، )موجود نیست و نویسندگان مختلف هر یک زیر این چتر، مفاهیم مختلفی ارائه کرده اند 

می توان گفت این است که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، از سود خالص به سود سه جزئی که شامل اقتصاد، محیط زیست 

نیز در کتاب  خود ( 2002)لورنس، وبر و پست . 2(2002نورمن، )رکت ها است، تکامل یافته است و مسئولیت پذیری اجتماعی ش

اصول معاونت و "نوع دیگر در نگرش به مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را تحت عنوان (( قانون اعانه))در قسمتی به عنوان 

می توان ادعا کرد که در قرن . امین خواسته های مردم باشندطبق این نظریه شرکت ها باید نماینده و . مطرح کردند "نیکوکاری

بیست و یک و ادغام دغدغه های هم چون زیست محیطی و اجتماعی، اقدامات داوطلبانه، رفتار اخالقی، توسعه اقتصادی، بهبود 

و پاسخگویی در هم  کیفیت زندگی شهروندان، حقوق بشر، حقوق کار، حفاظت از محیط زیست، مبارزه با فساد، تشویق شفافیت

 .2(2002لورنس، )ادغام شده اند 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در یک تعریف عام، طریقی است که بنگاهها به وسیله آن رویکرد اقتصادی، با توجه به موارد فوق 

به شکلی شفاف اجتماعی و زیست محیطی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساخنار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود 

قابل حسابرسی یکپارچه می کنند و در نتیجه فرآیند و رویه های بهتری را در درون سازمان خود جاری می کنند و به این ترتیب 

امروزه این مفهوم در سطح وسیعی پذیرفته شده است و معنای آن حوزه هایی چون . ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند

داقت در تبلیغات، حقوق کارکنان، پایداری محیط زیست، رفتار اخالقی و مسئولیت های جهانی را در بر میگرد و ایمنی، محصول، ص

ذی نفعان وسیعی از کارکنان، مشتریان، جوامع، محیط زیست، رقبا، شرکای تجاری، سرمایه گذاران، سهامدارن و دولت ها را شامل 

 .می شود

نتایج مطالعات انجام گرفته در داخل کشور، میزان توجه به مسئولیت پذیری اجتماعی در همچنین شایان ذکر است که بر اساس 

 (.17: 1231ثقفیان، )سطح پایینی قرار دارد و این میزان توجه به وظایف اجتماعی در موسسات مختلف سطوح متفاوت دارد 

                                                           
1 Lantos, 2001 
2 Norman, 2003 
3 Lawrence, 2005 
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ثر بر میزان مسئولیت پذیری اجتماعی نیز به تعیین عوامل مو 1(هاوارد، بوون)با مطرح شدن موضوع مسئولیت اجتماعی توسط 

شاید بتوان اولین مباحث مطرح شده را در مورد عوامل موثر بر گرایش . موازات گسترش این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت

ذی  یا عدم گرایش شرکت ها به مسئولیت های اجتماعی در خصوص موضوعات مطرح شده، در مباحث طرفداران دیدگاه مدیریت

نگرش مدیریت ذی نفعان به تدوین و به کارگیری سیاست های سازمانی و فعالیت هایی که در جهت دست یابی به . نفعان یافت

 .2(2002پوست و پرستون، )اهداف مورد نظر تمامی ذی نفعان قرار دارد، تاکید می کند 

در آن زمان، اصول . شروع شده بود 10واخر دهه این رویکرد زمانی مطرح شد که جنبش اصول اخالقی کسب و کار، تازه در ا

اخالقی کسب و کار، عمدتا توجه خود را روی اصول اخالقی و کاربرد نظریه های اخالقی برای انجام قضاوت های اخالقی درباره 

برای نشان دادن تاثیر معیارها، قضاوت ها و اصول اخالقی ذی نفعان بر  2(2002هاسمر، ) در آن زمان. تصمیمات، متمرکز کرده بود

وت های ارزشی و اصول اخالقی ضروری اتصمیمات مدیریت خاطر نشان می کند که تمایز قایل شدن بین معیارهای اخالقی، قض

 .است

بی اعتنایی مقابله ای و ناسازگاری  کمبود یا فقدان مهارت مسئولیت پذیری یکی از جدی ترین مسائل در اختاللبا این وجود 

آموزش مسئولیت پذیری مهارتی است که فرد را قادر می سازد تا مسئولیت رفتارش را به . می باشد دانشجویان مدیریتاجتماعی 

ا پذیرش ب های محیطی قرار دهد و هعهده بگیرد، نه اینکه فرد خود را قربانی تکانه ها، واقعه های گذشته، یا مردم دیگر یا زمین

بنابراین آموزش مسئولیت پذیری نه به صورت یک حالت زودگذر . ری از تغییرات را ترسیم نمایدیمسئولیت فردی می تواند، تصو

 .بلکه ضرورت آن به شکل یک شیوه موثر دائمی احساس می شود

ف از ابتدا تا کنون بحث و اختالف یکی از ویژگی های اساسی انسان، ویژگی مسئولیت پذیری است که در بین نظریه پردازان مختل

از  هدر حالی ک.  (2012جرالد کوری، )به عنوان نمونه آدلر بر مسئولیت فردی و اجتماعی تاکید دارد . نظرهایی وجود داشته است

-دیدگاه جبر گرایی فروید نیرو های غیر منطقی، انگیزه های ناهوشیار، و سایت های زیستی و غریزی که از طریق مراحل روانی

بنابر این با توجه به موارد فوق (. 2012جرالد کوری، )جنسی در چند سال اول زندگی شکل می گیرند، رفتار ما را تعیین می کنند 

نها آزاد هستند تا انتخاب نمایند، مثال از دیدگاه وجود گرایان انسا. ای مختلف تعاریف یکسانی ندارندمسئولیت پذیری در دیدگاهه

در این دیدگاه انسان موجودی است که بر هستی و وجود خودآگاهی دارد و مسئول رفتار خود می باشد، او به وجود خود و وقایع 

او ممکن می سازد در نتیجه او مسئول انتخاب های خود می باشد و وراثت و موثر بر آن آگاه است واین امر تصمیم گیری را برای 

در نظریه گشتالت درمانی مسئولیت یک ویژگی شخصی است که معموال . (1232ثنایی، )محیط و تربیت بهانه هایی بیش نیستند 

محسوب می  در رفتارهای اجتماعی به صورت یک نگرش در ساختار روانی و رفتاری فرد شکل میگیرید و یک متغیر عمده و اساسی

ویلیام (. 1212به نقل از داوری، ، 1232بهرامی و همکاران، ) توجهی داردقابل شود و لذا در آموزش رفتار های اجتماعی جایگاه 

زشی در گالسر ابتدا تحت تاثیر رویکرد روانکاوی قرار گرفت ولی کم کم نارضایتی او از آموزش های روان کاوی به خاطر اینکه آمو

زمینه پذیرش مسئولیت زندگی و انتخاب ها به مردم نمی دهد، بلکه با دیدگاه جبر گرایی و نگاه به گذشته دیگران را سرزنش می 

 (.1212جرالد کوری، چاپ سوم، )کند، زمینه ساز ابداع روش جدیدی توسط وی گردید که بعدها واقعیت درمانی نام گرفت 

وار است که ما در برابر رفتاری که انتخاب می کنیم مسئولیم و به دلیل اینکه تمامی مشکالت، در واقعیت درمانی بر این فرض است

چون این رویکرد تمرکز زیادی بر . زمان حال وجود دارند واقعیت درمانی در زمان بسیار اندکی را به گذشته اختصاص می دهد

با وجود این، . د می توان آن را نوعی رویکرد وجودی به حساب آوردانتخاب اهداف و پذیرش مسئولیت در خلق دنیای پیرامونمان دار

پدیدار شناسی و فنون رفتاری است که به روش های خود گرانی رفتار -به درمان، ترکیبی از فلسفه وجودی( 1112)گالسر رویکرد 

 (.1231نورکراس، )درمان گران شباهت دارد 

 .گالسر مبتنی بود، هدف آن کمک به افراد در ارضاء نیازها به طور مسئوالنه استاین شیوه که بر نظریه : برنامه واقعیت درمانی

توسعه فعالیت های اقتصادی در وهله اول نیاز به مدیریتی آگاه دارد، که با دانش خود توانایی راه اندازی و بهره برداری از سوی دیگر 

. از فعالیت های اقتصادی را داشته باشد و با مدیریت صحیح و آگاهانه کاال و خدمات مطلوب و با کیفیت به جامعه عرضه نماید

                                                           
1 Havard, boun 
2 Poset & Preston, 2002 
3 hosmer, 2005 
4 Jerard kori 
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مدیریت تخصصی الزم است متناسب با ماهیت هر یک از فعالیت های اقتصادی دوره های بنابراین جهت بهبود نظام آموزش 

 . مدیریتی تخصصی با هدف ارتقاء دانش تخصصی مدیران کشور برگزار گردد

بررسی روند تحول تقاضا برای آموزش عالی نشان داده است که این روند، روندی افزایشی است که در کلیه کشورهای جهان 

آموزش عالی به تدریج از ماهیت وجودی کاالی لوکس بیرون رفته و به صورت یک کاالی ضروری خود نمایی . مشاهده می گردد

ایی که پرورش نیروی کارآمد و پاسخگو تا حد زیادی می تواند از طریق آموزش مبتنی از انج (.1232عماد زاده و همکاران، )میکند 

در واقع آموزش . امروزه دانشگاهها اصلی ترین تولید کننده سرمایه انسانی شده اند. بر نیازهای حال و آینده میسر گردد

تخصص می باشد، از طرفی مهارت نیز عامل کلیدی توانمندترین، کارآمدترین و کم هزینه ترین ابزار در روزآمد نمودن مهارت و 

 (.1133، ییفراستخواه و کبریا) توان رقابت و امنیت شغلی به شمار می رود

که به صورت یک (  200ویلیز، )و دارای ابعاد اجتماعی است ( 1232کلمز، )به طور کلی احساس مسئولیت یک ویژگی شخصیتی 

 (.1232بهرامی و همکاران، )می گیرد  نگرش در ساختار روانی و رفتاری فرد شکل

نخست : به نظر می رسد که در محیط های آموزشی احساس مسئولیت و تعهد به از دو طریق در پیشرفت تحصیلی اثر می گذارد

ان اینکه رفتار مسئوالنه در فراگیران باعث می شود تا بین آنها و همکالسی ها و معلم تعامل مثبت برقرار شود؛ بدین ترتیب امک

دوم احساس تعهد و مسئولیت در فراگیر سبب رشد انگیزه درونی شده، لذا باعث افزایش فرآیند . یادگیری موثر فراهم می شود

 .یادگیری می شود

شناختی یاد شده است که در موفقیت -به عنوان عامل اثر گذار مهم در دیدگاه اجتماعی( 2002)این مهم از دیدگاه دی ایدرا 

مرور دقیق شواهد تجربی در مورد همبسته های مسئولیت پذیری نشان می دهد که سبک های هویت . ی داردتحصیلی نقش موثر

؛ سالمت عمومی (1111؛ اسپیچر، 1233میکائیلی منیع، )؛ پیشرفت تحصیلی (1233گودرزیان، و  پاشا)پیشرفته و رشد اخالقی 

هترینگتون و )؛ دینداری والدین (1231ایمان، مرادی و جالئیان، )؛ امنیت اجتماعی (1237سعادتی، شامیر، فرزاد و شهر آرای، )

با افزایش میزان مسئولیت پذیری در محیط آموزشی این نکته را مطرح می کند ( 1137هاوتن، )، و کنترل عواطف (1111همکارن، 

ر بنای بسیاری از حیطه های که قضاوت های مربوط به مسئولیت پذیری شخصی و پی آمد های رفتاری حاصل از این قضاوت ها، زی

 جورا به دلیل عدم تالش مسئول شکست می دانند، معموال احساس خشم کرده و دانش دانشجویانمعلم یا والدینی که . زندگی است

قابل کنترل تبدیل می شود و فرد نیز مسئول شناخته نشود، رفتار های  ی غیروقتی که مشکل به مسأله . را سرزنش می کنند

هیجانی کامال متفاوتی بروز می کند؛ بر این اساس واینر اعالم می کند قضاوت های مسئولیت پذیری ارتباطی نظری بین انگیزش 

 (.1237؛ ترجمه شهر آرای، 2002پنتریچو شانک، )پیشرفت شخصی، نظریه های اسنادی و رفتار اجتماعی برقرار می سازد 

، راهبردهای یادگیری ویژگی ها و صفات شناختی، عاطفی و فیزیولوژیکی هستند که در زمینه ( 200)بر اساس نظریه پرایس 

از این رو، فراول و . چگونگی ادراک، تعامل و پاسخ یادگیرندگان به محیط یادگیری به عنوان شاخص های نسبتا ثابت عمل می کنند

به اعتقاد آنها راهبرد های شناختی غیر . ، راهبردهای یادگیری را به شناختی و فراشناختی تقسیم نموده اند(2001)ن همکارا

پیچیده تر هستند؛ یعنی بر حفظ بیشتر و پردازش کمتر تاکید دارند، از طرفی راهبرد های فراشناختی پیچیده تر هستند یعنی بر 

مطالعات مختلف گویای آن است که فراشناخت با یادگیری مستقل، با کیفیت . تمرکز دارند پردازش بیشتر مواد آموختنی و مطالعه

 (.2007مکللند، ؛ 2001فراول، )و با معنی همراه است که نتیجه آن دستیابی به سطوح عمیق تری از درک و فهم می باشد 

کی از روش های افزایش مسئولیت پذیری موجب می ، یادگیری مبتنی بر خود، به عنوان ی(1117)بر اساس نظر آرگیلد و همکاران 

احساس نمی کند که تحت کنترل  جو، دانشمراکز آموزش عالیشود که یادگیرنده خود را مسئول یادگیری خود بداند و بر خالف 

دارند و  دیگران است و احساس فردی آنان را نیروها و تجارب بیرونی شکل نمی دهند، بلکه تشخیص می دهند که خود حق انتخاب

، در نظریه خود عنوان می کند که رفتار انسان از تفکرات او نشأت می گیرد، او (1112)آلیس . مسئول ساختن زندگی خود هستند

فرد را مسئول اعمال و احساسات خویش می داند و معتقد است که فرد می تواند میان آنچه که از محیط می گیرد و بازده عاطفی 

بنابراین به نظر می رسد که نگرش افراد در مورد تحصیل و مدارس می تواند در (. 1231قل از کردلو، به ن)خویش مداخله کند 

(. 1131؛ پنتلیچوک، 1211خجسته مهر و همکاران، )انتخاب اهداف و جهت گیری آنها در فعالیت های یادگیری اثر گذار باشد 

ها در شرایط خاص می تواند همانند یک ابزار کمک آموزشی  همچنین شناخت جنبه های روانشناختی دانش آموزان و واکنش آن

با توجه به اینکه عوامل موثر مسئولیت (. 2007چود و هنری، )قدرتمند عمل کند و به افزایش تاثیر ابزارهای آموزشی منجر گردد 

 موجود در سیستم آموزششناسایی این عوامل در رفع مشکالت و نارسایی های . بسیار گسترده و وسیع است جویانپذیری دانش
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PRME 
 اصول آموزش مدیریت مسئوالنه

Principles for Responsible Management Education 

 هدف

ارتقا ظرفیت های  
دانشجویان تا بتوانند در  
آینده ارزش پایدار را  
برای کسب و کار و  
جامعه ایجاد کنند و  
برای اقتصاد جهانی  

 پایدار کار کنند 

 ارزش

ارزش های مسئولیت  
اجتماعی جهانی را ،  

همانگونه که در پیمان  
نامه های بین المللی  

نظیر معاهده ی جهانی  
سازمان  ملل ترسیم  
شده در برنامه های 
 درسی خود قرار دهند 

 روش

چهارچوب ها ، مواد ،  
فرایندها  و محیط  

هایی را ایجاد خواهند  
نمود که تجارب  

آموزشی موثری را برای  
رهبری متعهدانه میسر  

 می سازد 

 پژوهش

تحقیقاتی تجربی و  
مفهومی انجام خواهد  
شد که درک ما را در  
مورد نقش ، پویایی و  

تاثیر شرکت ها در خلق  
ارزش اقتصادی ،  
زیست محیطی و  

اجتماعی پایدار افزایش  
 می دهند 

 مشارکت

تعامل با مدیران شرکت  
های کسب و کار تا  
دانش خود در مورد  

چالش هایی که آنها در  
مورد مسئولیت های 
زیست محیطی و  

اجتماعی  ایجاد کرده  
اند را افزایش داده و  

رویکردهای موثری را  
برای مواجهه با آن  
 چالش ها بررسی کنند

 گفتگو

گفتگو و  مناظره بین  
مربیان ، دانشجویان ، 

کسب  و کار ها ، دولت  
، مصرف کنندگان ،  
رسانه ، سازمان های  

جامعه ی مدنی و سایر  
گروه ها و ذینفعان که  
به مسئولیت و پایداری  
پایدار اجتماعی  عالقه  

 مند هستند 

ضروری به نظر می رسد؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر پر کردن خالء مطالعاتی موجود در این زمینه است و تالش در  مدیریت

 جهت پاسخ گویی به این سوال که مولفه ها و شاخص های آموزش مدیریت مسئوالنه نظام آموزش عالی کدام است؟  

چندین مورد رسوایی فساد و یک بحران مالی بود و در نتیجه زمینه ای برای زیر سوال بردن شروع دهه کنونی مصادف با 

این نگرانی ها به دلیل سردرگمی بسیاری از کسب و کارها در مورد .اهداف،باورها و دوره های درسی مدارس کسب و کار فراهم کرد

 .مسائل اخالقی تقویت شدند

با ضرورتی برای بازنگری و یادگرفتن اشتباهات خود روبرو شده است که میتواند نقاط  موزش اخالق کسب و کارآدر نتیجه،بخش 

 نهموزش مدیریت مسئوالآاگرچه تعدادی ابتکار مانند اصول  .موزش افراد صادق و مسئول را برطرف کندآضعف موجود در روند 

(PRME ) موزش اخالق کسب آی سواالت و تردیدها در مورد هنوز بسیار موزش کسب و کار وجود دارند،آبرای بهبود دادن فرایند

 .و کار بعد از رسوایی های فساد وجود دارند

سی کنیم که چه مطالبی رعالوه بر تالش برای درس گرفتن از تازه ترین رسوایی های کاری و بحران های مالی،باید به طور جامع بر

مادگی برای مقابله با چالش های موجود در محیط آینده بهترین آ نکه رهبران کسب و کارآموزش داد و به منظور آرا باید اکنون 

 .چرا و چه مطالبی را باید اموزش ببینند جهانی را پیدا کنند،

دانشکده کسب و  210شروع به کار کرد و در حال حاضر بیش از  2001در سال ( PRME) نهابتکار اصول اموزش مدیریت مسئوال

این ابتکار به عنوان دستورالعملی برای ارائه دهندگان  ن را مورد تایید قرار داده اند؛آکشور  70کادمیک مدیریتی در آکار و موسسه 

موزشی،پرورشی و پژوهشی را تقویت کرده و رهبران سازمانی را پرورش دهند که آنها دوره های ااموزش مدیریت عمل می کند تا 

 .ر انطباق خواهند داداهداف اقتصادی و اجتماعی را با یکدیگ

به طور مداوم درخواست میشود تالش های خود برای یکپارچه سازی کردن مسائل مسئولیت  PRMEاز مشارکت دهنده های 

به اقدامات سازمان های شریک خود مانند  PRME .موزشی و پژوهشی را بهبود دهندآشرکتی و پایداری شرکتی در دوره های 

EFMD،AACSB ،بین المللAMBA،CEEMAN،CLADEA،برنامه کسب و کار و اجتماعی موسسه ظAspen،  ابتکار

وابسته  Oikos   internationalو  Net Impcatو همچنین سازمان های دانشجویی مانند  EABIDرهبری مسئول جهانی،

 .1(2011کیل و هرتل، )ت اس
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 :روش تحقيق 

 2بر مبنای رویکرد قیاسی 1تحقیق به کار گرفته شده از نوع تحلیل مضموندر تحقیق حاضر با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش 

همچنین تحلیل مضمون یکی از .  (2،2002هولووی و تودرس)تحلیل مضمون یکی از روش های کارآمد تحلیل کیفی است. است

آن را به روشی خاص بلکه (  ،ص1113، بویاتزیس)مهارت های عام و مشترک در تحلیل های کیفی است به همین دلیل بویا تزیس

ابزاری مناسب برای روش های مختلف معرفی می کند ریان و برنارد نیز کد گذاری مضامین را فرآیند پیش نیاز تحلیل های اصلی و 

ده براوان و کالرک ، اما به عقی(101-11، صص2000، 2ریان و برناد)رایج کیفی معرفی می کند تا روشی منحصر به فرد و خاص

مون را باید روش ویژه ای در نظر گرفت که یکی از مزایای آن انعطاف پذیری است تحلیل مضمون روشی برای شناخت، تحلیل مض

تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی است این روش فرآیندی برای تحلیل داده های متنی است و داده های پراکنده 

ل می کند همچنین تحلیل مضمون روشی است که هم برای بیان واقعیت و هم برای و متنوع را به داده هایی غنی و تفضیلی تبدی

در پژوهش حاضر برای شناسایی مولفه ها و مصادیق آموزش  .(101-11صص ،2007براون و کالرک ، ) تبیین آن به کار می رود

تا  2001که از سال  PRME  اشتندمقاله که همگی به طور مستقیم اشاره به آموزش مدیرت مسئوالنه د 0 مدیریت مسئوالنه 

 کنون در ژورنال های معتبر علمی پژوهش به چاپ رسیده استفاده شده است 

گانه آموزش مدیریت مسئوالنه مصادیق و مولفه های استخراج شده از  7مشخص بودن اصول با توجه به روش قیاسی این پژوهش و 

 .اصل قرار گرفته اند  7مقاالت در ذیل این 

 

 : هایافته 
م های مستخرج از مقاالت مشخص با توجه به فراوانی و ت NVIVOلیل محتوا پژوهشگر و  به کمک نرم افزار تح در گام اول توسط

شده را تحلیل شد و خروجی آن بیش از شش هزار تم و عبارت مستخرج از این نرم افزار بود و در گام دوم با توجه به موضوع و 

و مولفه های کاربردی دیق شده انجام داد و مصاربالگری و ویرایش تم های مستخرج قن شده شروع به اصل از پیش تعیی 7تمرکز بر 

  .جهت آموزش مدیریت مسئوالنه استخراج شد 
 

  مضامین اصلی مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده

از طریق ابتکارات  انجمن های دانشجویی

 دانشجویی

 

 هدف

 

  اصل 

کنفرانس  مشارکت دانشجویان در 

 ها،کارگاه ها،مسابقات و دیگر رویدادها

سازمان دهی کنفرانس ها،کارگاه 

ها،رقابت ها و دیگر رویدادها توسط 

 دانشجویان

 از طریق راه حل های مطالعات موردی در برنامه درسی

 برنامه درسی

 
 پروژه های موجود در برنامه درسی

 پروژه ها برای یک کمپانی و شرکت

 دیگر عناصر برنامه درسی

 گنجاندن مفاهیم ارزشی آموزش اخالق کسب و کار

 دوره آموزشی
 ارزش ها

 

 2اصل 
 آموزش ارزش های جهانی

 آموزش توسعه پایدار

                                                           
1- Theme 
2- Comparative Approch 
3- Holloway&todres 
4- Boyatzis 
5- Ryan&Bernad 
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 آموزش مسئولیت اجتماعی

 آموزش یادگیرنده محور

 بخش های عملی،کاراموزی

 آموزشیارزش ها در استراتژی های 

 اخالقی/ارزش ها در کدهای رفتاری

 مسئولیت فرد یا واحد برای

 مسئوالنهآموزش مدیریت 

 روش راه حل های نهادی

 

 3اصل 

رویه ها و هنجارهای مرتبط با 

مسئولیت اجتماعی که در درون 

 دشو فرایند آموزشی پیاده سازی می

  شاخص ها،کمیته ها و نظرسنجی

 ارزیابیهای متمرکز بر 

  استاندارد های اعتبار بخشی

آموزشی درفرایند آموزش مدیریت 

 مسئوالنه

 ارزیابی

ازمایشگاه ها،کتابخانه ها و پایگاه 

داده های حاوی منابع مرتبط با 

 مدیریت مسئوالنه

 زیرساخت

کنفرانس ها،سمینارها و مالقات در 

 مورد رویه آموزشی

 رویه های آموزشی

 الکترونیک،وبینار،یادگیری 

 رویه های آموزشی

 استراتژی های آموزشی

 واحد تحقیقی متمرکز بر روی

 اخالق و مسئولیت

 تحقيق پشتیبانی داخلی

 

 4اصل 

 پشتیبانی برای تیم های تحقیقی

 پشتیبانی برای پروژه های تحقیقی

 برنامه تحقیقی متمرکز

 بر اخالق و مسئولیت پذیری

 نتایج تحقیق انتشار و اطالع رسانی نتایج

 پاداش های حاصل شده برای تحقیق

 اولویت دادن برروی موضوعات

 اخالق و مسئولیت

 مشارکت فرد یا واحد مسئول برای تماس با ذی نفعان

 

 5اصل 
 مشارکت با صنایع مدیران اموزشی

پروژه های مشترک با بنگاه های 

 اقتصادی

نظر گرفتن نیاز های محیط کسب در 

 و کار  در فرایند آموزشی

جوایز و پشتیبانی برای کسب و 

 کارها

پروژه های مشترک با دانشگاه های 

 صنعتی

مشارکت با دانشگاه 

 صنعتی
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 مشارکت با بخش خصوصی بخش آموزش در صنایع و شرکت

پروژه های مشترک با بخش 

 خصوصی

  های علمیهمکاری با انجمن 

جوایز و پشتیبانی های مادی و  جویانمشارکت با دانش

 معنوی از فعاالن دانشجویی

 تبادل دانشجو

شبکه بندی،بحث کردن و تبادل نظر 

 با دانشجویان

پروژه های مشترک با دیگر سازمان 

 (NGO)ها 

مشارکت با دیگر سازمان 

 ها

جوایز و پشتیبانی های دیگر برای 

 سازمان ها

کنفرانس و سمینار به عنوان ابزار 

 ارتباطاتی

 گفت و گو ابزارهای ارتباطاتی

 

 

 6اصل 
 وب سایت به روزنامه، وبالگ،

 عنوان ابزار ارتباطاتی

 مجالت و فصلنامه های تخصصی

 کاربرد انرژی تجدید پذیر

 کاهش انتشار الودگی

 بهترین رویه ها

 انسانی مسئوالنهسیاست های منابع 

 کمک به چالش های  جامعه
 

 

 :بحث و نتيجه گيري
اشته است، سازمان ها با پویایی ذاز زمانیکه ارتباط بین نقش های اجتماعی، سیاسی، محیطی و اقتصادی در تجارت رو به افزایش گ

آن ها باید همزمان با افزایش سودآوری و پاسخ  چالشی که سازمان ها با آن روبرو هستند این است که. های جدیدی مواجه شده اند

گویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت همزمان این دو پیامد به ظاهر متناقض که نیازمند توسعه استراتژی های 

سازمان، از پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سطح . ندبکاربردی است و اثرات مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد، دست یا

در واقع امروزه سازمان ها عالوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام . جمله ساز و کارها و یا راهبردهای موثر در این خصوص است

فعالیت های دیگری نیز مکلف شده اند، که هدف این فعالیت ها، پاسخگویی به انتظارات جامعه است واز آن به عنوان مسئولیت 

در این دوران، فرآیند مدیریت کیفیت اثر بخش در سازمان، می بایست فرآیندی باشد که خود را از . یاد می شوداجتماعی سازمان 

محدوده اندیشه سازمان ها، رها ساخته و به جامعه و محیط های وسیع تری نیز بیاندیشد، چرا که نه سازمان ها می توانند خود را از 

آنچه مسلم است این است که از اوایل نیمه دوم قرن بیستم . دون سازمان ها تداوم یابدجامعه جدا کنند و نه جامعه می تواند ب

آگاهی عمومی درباره وابستگی سازمان، جامعه و محیط به یکدیگر افزایش یافته و همگان پی برده اند که از یک سو سازمان ها با 

دیگر، اقدامات سازمان می بایست منافع و دستاوردهایی نیز تکیه بر امکانات موجود در جامعه به اهداف خود می رسند و از سوی 

از این رو همواره تالش بر این بوده که منافع در سازمان ها به گونه ای بهبود یابد که مردم جامعه، بیش از . برای جامعه داشته باشد

بر سود آفرینی، ارزش آفرینی هم داشته هزینه ای که پرداخت کرده اند از سازمان ها سود ببرند و به تعبیری سازمان ها عالوه 

 . باشند

با توجه به نقش مهم فعالیت های اقتصادی در اشتغال آحاد جامعه، الزم است مدیریت نظام آموزش در توسعه این فعالیت ها اقدام 

رتقاء سطح دانش و در بعد کیفی، ا. نماید، چرا که توسعه کمی و کیفی فعالیت های اقتصادی نیازمند آموزش مسئوالنه می باشد

در . عملکرد شاغلین فعلی فعالیت اقتصادی مد نظر بوده و این موضوع با ارائه آموزش های مسئوالنه الزم به شاغلین همراه می باشد
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بعد کمی، توسعه فعالیت های اقتصادی با افزایش نیروی انسانی مواجه می باشد و بدیهی است که باید افراد جویای کارآموزش های 

 (.1232علی یاری، )را فراگیرند  الزم

در واقع،تصور میشود در ماموریت دانشگاه ها .دانشگاه ها همیشه در هدایت کردن افراد به سمت زندگی های بهتر پیشرو بوده اند

تحصیل انتظار می رود فارغ التحصیالن دانشگاه ها بتوانند به عنوان شهروندان . اکتشاف و انتشار دانش و حقایق جای گرفته است

با وجود این،در طول چند سال گذشته سیستم اموزش مدیریت به طور کلی و . کرده به بهبود وضعیت جوامع خود کمک کنند

آموزش کسب و کار به طور ویژه به دلیل عدم موفقیت در القای نگرش اخالقی در دانشجویان و حتی تضعیف کردن خصوصیات 

 .انها مورد انتقاد قرار گرفته انداخالقی 
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