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چکیده
مسئولیت اجتماعی؛ بایدها و نبایدها و تعهدات سازمانها به جامعه است؛ سازمانها دربرابر عمکردشان مؤظف به پاسخگویی به
جامعه هستند ،این مفهوم در سالهای اخیر رشدد زاایندد ای داشدته اسدت ،بده دلیدل ازداایش سدح انتادارات و حساسدیت
جامعه،سازمانها نیا درصدد نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی در زرهنگ سازمانی خود هستند .باتوجه به اینکه سازمان آموزش
و پرورش به عنوان پیشقراول تغییرات اساسی و حرکتهای زرهنگی در جامعده از حساسدیت خاصدی برخدوردار بدود و در
مقایسه با سایر سازمانها به دلیل تصمیمهای حساس ملام به مسئولیتپذیری اجتماعی است.مؤلفههای مسدئولیت اجتمداعی
در ناام آموزشی شامل:اقتصادی ،اجتماعی ،اخالقی ،زیستمحیحی و برجامعه اسدت .ایدن تقسدیمبنددی در نادام آمدوزش و
صنعت باتوجه به ماهیت متفاوت آنها یکسان نیستند .مقاله حاضر ضمن تبیین و بسط مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانها
و بررسی مولفههای آن در ناام آموزشی میپردازد .در پایان نیا پیشنهادهایی برای محالعات بعدی ارائه گردید است.
کلمات کلیدی :مسئولیت اجتماعی ،مدلها و شاخصهای مسئولیت اجتماعی ،چالشهای مسئولیت اجتماعی ،نظام آموزش و پرورش

 .1مقدمه

سازمانها به عنوان حلقههای واسط بین زرد و جامعه ،یکی از پایههای اساسی اجتماع به شمار میآیند که به مناور ادامهی
زعالیت خود به جامعه نیازمندند .در این ارتباط سازمانهای پیشرو ،توجه به ارائهی خدمات اجتماعی را در رأس زعالیتهای
مربوط به پژوهش و توسعهی خود قرار داد اند .سازمانها به حس مسئولیتپذیری ،پاسخگویی و توجه به حقوق اعضای
جامعه را ،در قالب برنامههای راهبردی خود توجه میکنند] .[1مفهوم مسئولیت اجتماعی ابتدا در مدیریت بازرگانی و صنعتی
و در سالهای اخیر در مدیریت آموزشی محرح شد ] .[2در هاار جدید مسئولیت اجتماعی یک ضرورت برای سازمانها
است .در این میان ناام آموزشی به عنوان هدایتگر جامعه و پیشقراول حرکتهای زرهنگی و اجتماعی مسئولیتی بیش از
سایر سازمانها در پاسخگویی نسبت به عملکرد خود دارد .ناام آموزش و پرورش ،نهادی که میتواند در تربیت نیروی
انسانی بیشترین توانایی و کارایی را داشته باشد و جامعه را در مسیر توسعهی همه جانبه قرار دهد ].[3تصمیمهایی که برای
ناام آموزشی اتخاذ میشوند به لحاظ سیحر ی نفوذ باید بسیار دقیق و حساب شد باشند .آموزش و پرورش به لحاظ ماهیت
مهمی که در جامعه دارد نیازمند توجه ویژ ای نسبت به مسئولیت اجتماعی است و انجام پژوهش در این حوز به لحاظ
کاستن از تصمیمگیریهای نادرست از طریق ازاایش آگاهی نسبت به تبعات تصمیمها در جامعه ،ضروری به نار میرسد .با
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توجه به این حساسیت است که در ناام تعلیم و تربیت ،هیچ تصمیم و برنامهی زراگیری نباید پیش از تأیید صحت آن به
مرحلهی اجرا در آید.
باتوجه به کمبود ادبیات ناری در حوز مسئولیت اجتماعی ناام آموزشی کمک به گسترش ادبیات قلمرو آن ضروری به نار
می رسد.لذا پژوهش حاضر کوششی برای زهم مفهوم مسئولیت اجتماعی در ناام آموزشی است  ،همانحور که پیشتر ذکر شد
مسئولیت اجتماعی از ناامهای صنعتی به ناامهای آموزشی وارد شد لذا در ابتدا به مبانی مسئولیت اجتماعی در صنعت و
سپس در آموزش پرداخته می شود .برای روشنتر شدم مفهوم مسئولیت اجتماعی ناریههای دانشمندان مختلف در این حوز
به تفصیل بررسی ،و سپس مدلهای رایج مسئولیت اجتماعی ارائه میگردد.
 .2نظریه اقتصاد آزاد
آدام اسمیت نویسند ی کتاب ثروت ملل ( )1771بیان میکند هدف طبیعی زعالیتهای اقتصادی در هر جامعه ازاایش ثروت
ملی است .اسمیت از ناام آزادی طبیعی که در آن هر زرد برای تعقیب و ازاایش منازع شخصی خویش آزاد است ،طرزداری
میکرد و معتقد بود این ناام به حداکثر ثروت برای ازراد جامعه منجر میشود؛ زیرا هرگونه تالش زرد برای حداکثر کردن
منازع شخصی خود منازع جامعه را به حداکثر میرساند .از این رو نام اجتماعی خاصی از طریق یک دست نامرئی برقرار
خواهد شد .دست نامرئی در جامعهای به کار خود ادامه میدهد که از شرایط رقابت کامل برخوردار باشد .از نار آدام اسمیت
اقتصاد باید آزاد باشد تا بتواند رزا عمومی را زراهم کند .در نتیجه آزادی اقتصادی ،جست و جوی منازع شخصی با مصلحت
و منازع جامعه محابقت پیدا میکند و رزا اجتماعی تأمین میگردد .زرد در ناام اقتصادی کالسیک ،که هستهی اصلی
زعالیتهای اقتصادی است ،با تعقیب منازع زردی خود میکوشد حداکثر رضایت خاطر را زراهم سازد .وی در این عمل قصد
توسعه و ازاایش منازع جامعه را ندارد و زقط به دنبال منازع خویش است .این دست نامرئی است که زرد را به سوی هدزی
که خود وی قصد آن را ندارد هدایت میکند و وی ناآگا و ناخواسته به جامعه خدمت میکند .شرط الزم برای سیستم اقتصاد
آزاد این است که دولت ،ازراد را به حال خود بگذارد .چون زرض بر این است که هر زردی به عنوان موجود اقتصادی به
صورت عقالیی رزتار میکند .تعادل در اقتصاد آزاد از طریق «قانون بازارها »1به وجود میآید .طبق این قانون «عرضه
تقاضای خود را به وجود میآورد»؛ بنابراین در اقتصاد سرمایهداری تولید اضازی غیرممکن بود و هر تولید کنند ای بازار خود
را ایجاد میکند و اقتصاد سرمایهداری در «تعادل اقتصادی همرا با اشتغال کامل» قرار دارد ] .[4سازمانهای آن دور از
این تفکرات اقتصادی تأثیر پذیرزته بودند و کارایی و عقالنیت ابااری و کسب سود جاو اهداف اصلی آنها بود .اما این
مفروضات ساد دربار ی سازمان و محیط آن نمیتواند به تجایه و تحلیل پیچیدگیهای سازمانهای امروزی کمک کند.
ناریهی اسمیت کارایی الزم را نداشت و نتوانست اقتصاد را در حالت تعادل حفظ کند .رکود اقتصادی  1121به وقوع پیوست
و ناام سرمایهداری به سوی سیستم انحصار و رقابت انحصاری گرایش یازت .گرایش سرمایهداری به انحصار ،ازاایش
ساعات کار کارگران ،استثمار خردساالن و انباشت ثروت در دست سرمایهداران موجب شد که اقتصاد از مسیری که آدام
اسمیت پیشبینی کرد بود خارج شود .برخالف ناریهی اسمیت در این دور منازع زردی با منازع جامعه هماهنگ نبود و
دولتها مجبور شدند در اقتصاد دخالت کنند .در نتیجه ،اقتصاد کینای که طرزدار دخالت دولت در اقتصاد بود پذیرزته شد.
بحران  1131شاهدی بر این ادعای کینا میباشد .دست نامرئی برای اینکه بتواند اقتصاد متعادل کند نیازمند رهنمودهای
مرئی است ][4
 .3مکتب کالسیک
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اصحالح مسئولیت اجتماعی شرکتها برای نخستینبار در سال  1111و در ایاالت متحد ی آمریکا به کار گرزته شد .این
عبارت در سراسر کشور آمریکا درمورد مجموعهی مسئولیتها و وظایف شرکتها در قبال جامعهای که در آن قرار دارند،
بحث و مشاجر های زراوان به وجود آورد .در این میان میلتون زریدمن ،یکی از بارگترین منتقدان و برند ی جایا ی نوبل،
در باب مسئولیتهای اجتماعی شرکتها چنین میگوید« :مسئولیت اجتماعی یک تجارت ،ازاایش بازدهی و سود آن
است( ».)1این حرف بدان معناست که مسئولیت موجود در تجارت تنها یک چیا است؛ اینکه به اصحالح از منابع و داشتهها
استفاد کنیم و در زعالیتهای کاری چنان درگیر شویم که سود را به حداکثر میاان ممکن ازاایش دهیم ].[5
دیدگا کالسیک توسط میلتون زریدمن 1محرح شد ،طرزدارن این دیدگا معتقدند که شرکتها و مشاغل صرزاً یک ساختار
خالی و تهی هستند که تنها برای تأمین سود برای صاحبان خود به وجود آمد اند .در نگا این اقتصاددانان ،یک شرکت نه
ظرزی ت اتخاذ تصمیمات مرتبط با موارد اجتماعی را دارد و نه مهارت و تخصص کازی برای سر و کار داشتن با آنها .به نار
آن ها مسئولیت اجتماعی یک سوسیالیام است در لباس مبدل ،یا صرزاً یک شوخی عمومی است و به عنوان یک مؤسسه و یا
تئوری وجود خارجی ندارد.
برای زریدمن تجارت و جامعه جدا از هم هستند و جهت مسئولیتپذیری اجتماعی در سح سهامداران متوقف میشود؛ «زقط
یک مسئولیت اجتماعی برای شرکتها وجود دارد :استفاد از خود و ازاایش زعالیتها و منازع طبق قواعد بازی یعنی رقابت
آزاد بدون حیله و کالهبرداری و تقلب.[1]».
 .4مکتب نئوکالسیک
این مکتب ارتباط بین جامعه و شرکتها و مشاغل را بر اساس همایستی تعریف میکند .پیروان این مکتب معتقدند که یک
قرارداد اجتماعی بین شرکت و جامعه وجود دارد و این قرارداد بیش از پولسازی ،شرکتها را به داشتن انگیا ی غیرمنفعت-
طلبی و سرمایهگذاری در اجتماعی که شرکت در آن کار میکند ،زرا میخواند .به قانون آهنین مسئولیتپذیری اشار میکند
که طبق آن قدرت یک نهاد بهطور مستقیم با میاان مسئولیتپذیری آن در برابر آنچه که شرکت به آن پاسخگو است،
مناسب است.ویلسون نیاز روزازاون به مسئولیتپذیری را به عنوان محصول جانبی زرصتهای روز ازاون در یک بازار آزاد
جهانی توصیف میکند .پیروان نئوکالسیک معتقدند که ارتباط تجارت با جامعه به مقدار کمتری دربار ی منفعترسانی به
جامعه و به مقدار زیادی دربار ی ازاایش حس نیکوکاری اجتماعی است .شرکتها باید بیش از آنچه انتاار میرود در حال
سرمایهگذاری در جامعه باشند؛ چرا که منابع ،امکانات ،دارایی و ماندگاریشان بیشتر میشود ][1
 .5مکتب ذینفعان
این دیدگا به دنبال یازتن مشترکات بین دیدگا های کالسیک و نئوکالسیک است .تئوری ذینفعان 2تغییرات حقایق محیط
زرهنگی و اجتماعی را در کنار یادآوری اهداف شرکت یعنی بقا و پولسازی گوشاد میکند .این دیدگا مسئولیت اجتماعی
شرکتها را اینگونه در نار میگیرد که منفعترسانی به جامعه یکی از بهترین خواستههای شرکتها است .این دیدگا در
پی یازتن را حلی برای مسئلهی مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها است .تئوری ذینفعان ،نیازهای شرکت به تفکر و عمل
استراتژیک برای کسب منفعت را با زشارهای روزازاون برای داشتن انگیا ی زوق منفعتطلبی متوازن میسازد .تئوری ذی-
نفعان زرض میکند که یک شرکت از مجموعهی ذینفعان تشکیل شد است و زقط یک پوستهی خالی که متعلق به سهام-
داران باشد نیست؛ مدلی از مسئولیت اجتماعی شرکتها است ولی زرض نمیکند که مسئولیتپذیری اجتماعی ممکن است
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شرکتها را به عملکردی ضد بهترین خواستههای خود زراخواند (همانحور که دیدگا نئوکالسیک زراخواند) .در مقابل تئوری
ذینفعان مهمترین مسئولیت مدیران بقای درازمدت نه زقط حداکثر سودرسانی است که باید از طریق برآوردن خواستههای
همهی ذینفعان به دست میآید .عالو بر زراخواندن شرکتها به مسئولیتپذیر بودن در برابر جامعه این تئوری شرکتها را
محدود میکند به آنهایی که از شرکت تأثیر میپذیرند و تأثیر میگذارند[1] .
 .6مدل ها و شاخص های مسئولیت اجتماعی
 1-6مدل کارول)1191( 1
کارول بیشتر بر مفهوم مسئولیت اجتماعی در شرکت های تجاری تمرکا داشته است .وی ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتها را
به چهار دسته مجاا تقسیم کرد است : .عد اقتصادی ُ الف) ب مسئولیت اساسی سازمان انجام زعالیتهای اقتصادی است .ب ُ
) بعد قانونی :سازمانها الاام به رعایت قوانین و مقررات عمومی دارند ،که وظایف اجتماعی آنها نیا نامید میشود ُ .ج) بعد
اخالقی :همان پاسخدهی اجتماعی سازمان است .از سازمانها انتاار میرود که مانند سایر اعضای جامعه به ارزشها ،هنجارها و
اعتقادات سایر ازراد احترام گذاشته ،شئونات اخالقی را در زعالیت های خود مدنار قرار دهند ،بعد بشردوستانه :آنچه
سازمانها خود مایل به انجام آن هستند .این بعد شامل انتاارات ،خواستهها و سیاستهای مدیران عالی در سح کالن است.
انتاار میرود مدیران و کارگااران سازمانها ضمن داشتن نگرش همه جانبه ،مصال عمومی را سر لوحهی تصمیمات خود قرار
دهند ][7

شکل -1هرم مسئولیت اجتماعی][8

-2-6مدل کیث دیویس
کیث دیویس توضی میدهد که کسب و کارها چرا و چگونه باید متعهد باشند تا اقدامات آنها رزا جامعه و سازمان را بهبود
بخشند.

carrol

4

1

الف) مسئولیت اجتماعی از قدرت اجتماعی ناشی میشود؛ زیرا کسب و کار بر مسائل اجتماعی مهمی نایر آلودگی محیط
تأثیر دارد.لذا اقدام جمعی همهی سازمانها در کشور اساساً شرایط محیحی را که شهروندان در آن زندگی کنند ،تعیین می-
کند.دیویس بیان میکند به لحاظ اینکه کسب و کارها قدرت اثرگذاری بر جامعه را دارند ،لذا جامعه آنها را به لحاظ
عملکرشان باید مسئول بداند.ب) کسب و کارها باید به عنوان سیستم باز دوسویه عمل کنند؛ بدین معنی که برای دریازت
داد ها از جامعه و ازشای آن به جامعه باز باشد .دیویس بیان میکند که باید ارتباطات باز و صادقانه بین کسب و کارها و
نمایندگان جامعه برای حفظ یا بهبود رزا عموم وجود داشته باشد.پ) هاینههای اجتماعی و ماایای یک زعالیت ،محصول یا
خدمت که در صورت الاام تداوم یابند ،باید در تصمیمگیری کامال محاسبه شوند .سودآوری اقتصادی تنها عواملی نیستند که
باید در تصمیمگیری کسب و کار ملحوظ شوند؛ بلکه باید نتایج اجتماعی بلندمدت و کوتا مدت نیا قبل از هر اقدامی مورد
توجه قرار گیرد.ت)هاینه های اجتماعی مربوط به هر زعالیت ،محصول یا خدمت باید به مشتری انتقال یابد .این ویژگی تأکید
میکند که از سازمانه ا نباید انتاار عملکردی را داشته باشیم که ماایای اقتصادی محدود داشته باشد اما رزا اجتماعی به
جامعه به ارمغان بیاورد.ث)نهادهای بازرگانی (به مثابهی شهروندان) مسئولیت دارند تا در مسائل اجتماعی که خارج از حوز -
های عملیاتی معمول آنها هستند درگیر شوند .این قضی ه نیا به این نکته اشار دارد که اگر کسب و کاری تخصص حل
مسائل اجتماعی خاصی را دارد ،هرچند به طور مستقیم به کار آن ارتباط ندارد ،مسئولیت مساعدت به جامعه را دارد ].[1
زریدمن نیا شاخصهای سنجش مسئولیت اجتماعی را عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،اخالقی ،زیستمحیحی و کل جامعه می-
داند ][11میرکمالی مسئولیت اجتماعی را دارای سه جنبهی عدالتی ،انتقادی و مراقبهای میداند که هم مفاهیم دورنی و
بیرونی و هم مفاهیم زردی و اجتماعی اخالق و مسئولیت اجتماعی را در بر میگیرد .جنبهی عدالتی به برابر بودن میاان
دسترسی به امکانات اشار دارد و جنبهی انتقادی اینکه تمرکا امکانات در دست عد ای خاص موجب شکلگیری گرو های
قدرت میشود و زمینهی بروز زساد را در جامعه زراهم میکند .بُعد آخر جنبهی مراقبهای به ارزش و کرامت انسان میپردازد و
بیان میدارد که انسانها در هر جایگاهی که هستند باید محترم شمرد شوند.
 .9چالش های مسئولیت اجتماعی
محمد یونس ،برند جایا صل نوبل در سال  ،2111معتقد است مسئولیت اجتماعی سازمانها همیشه کارکردی و مثبت
نیست .یکی از مشکالت دخالت سازمانها در امور اجتماعی تأثیرگذاری آنها بر ارزشهای حاکم بر جوامع است .مسئولیت
اجتماعی زمینهی الزم را زراهم میسازد تا سازمانها ارزشهای دلخوا خود را بر جامعه تحمیل و ارزشهای جدید جوامع را
متناسب با اید آلهای خود تعریف کنند .اگر این مسئله بین سازمانها رخ دهد ،سازمانها برای ازاایش مشروعیت خود و نیا
متناسبسازی ارزشهای جامعه با ارزشهای خود رقابت میکنند و هرکدام به تبلیغ ارزشهای مورد عالقهی خود مبادرت
میورزند .شناخت کاذبی که سازمانها از این جهت به جامعه میدهند ممکن است جامعه را از ارزشهای خود دور کند.
بازارهای نامحدود امروز به شکل زعلیشان ،برای حل مشکالت اجتماعی طراحی نشد اند و برعکس ممکن است حتی
مشکالتی مثل زقر ،بیماری ،آلودگی ،زساد ،جرم ،نابرابری را ازاایش دهد .جهانی شدن به عنوان یک اصل تجاری میتواند
منازع بسیاری برای زقرا داشته باشد ،اما بدون ناارت و خط مشی مناسب میتواند بسیار مخرب باشد.
تجارت جهانی یک آزادرا بارگ است با هااران خط که از تمام دنیا میگذرد اگر هیچ چراغ راهنمایی و محدودیتی برای
سرعت وجود نداشته باشد و محدودیتی برای انداز ی ماشینها و نشانگر خطها موجود نباشد ،تمام آزاد را ها با کامیونهای
بارگ اقتصادهای بارگ جهانی پر میشود و خودروهای کوچک -مانند وانت باری یک مارعهدار و یا کالسکههای کوچک-
همگی از آزادرا خارج خواهند شد .برای اینکه جهانی شدن برد-برد داشته باشیم باید قوانین رزت و آمد عادالنه وضع کنیم
و نیا پلیس و عالئم راهنمایی عادالنه داشته باشیم .قانونی که میگوید" :قویترین همه چیا را می گیرد" ،باید با قوانینی
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عادالنه جایگاین شود تا جای برای زقرا در این آزدرا وجود داشته باشد .در غیر این صورت بازار آزاد جهانی در کنترل
امپریالیسم مالی خواهد بود.
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها گرچه با هدف خوبی طراحی شد  ،اما بسیاری از آن برای ازاایش سود خود استفاد ی
تبلیغاتی میکنند .البته این مسئله در نسل جدید کمتر دید میشود .همچنان که نسل جدید به سحوح مدیریتی ارتقا پیدا می
کند ،مسئولیت اجتماعی شرکتها نیا پررنگتر میشود .اما مسئولیت اجتماعی شرکتها یک مشکل عمد دارد :ازرادی که به
عنوان مدیر انتخاب میشوند با این هدف انتخاب میگردند که ارزش شرکت را ازاایش دهند که این به معنی ازاایش سود
است .بسیاری معتقدند که مسئولیت اجتماعی شرکتها با سود در تضاد نیست اما اگر در تضاد باشد چه باید کرد؟
تجربه نشان داد که در چنین حالتی همیشه سود پیروز میشود .برای مثال با وجود اینکه تولید اتومبیلهای اس.یو.وی برای
جامعه و محیط زیست بسیار مضر است ،به دلیل اینکه بسیار سودآور و محبوب هستند کارخانههای ماشین سازی هم چنان
آنها را تولید می کنند؛ این به معنی این نیست که تولیدکنندگان ازراد بدی هستند بلکه سوددهی هدف اصلی تجارت و در
مرکا کاپتالیسم 1است ].[11
مفهوم مسئولیت اجتماعی بیشتر در چارچوب مدیریت بنگا موضوعیت دارد تا کل ناام اقتصادی یا اجتماعی .اما صورت
قضیه طوری محرح میشود که گویا با مسئلهی اخالق اقتصادی یا اجتماعی سروکار داریم .غنی زاد بیان می کند که
طرزداران مسئولیت اجتماعی ،مسئولیت بنگا را زراتر از تامین منازع سهامداران میدانند .اکنون پرسش این است چرا مدیران
بنگا باید چنین کاری را به عهد گیرند؟
دو پاسخ بر این پرسش متصور است؛
الف -منازع درازمدت (استراتژیک) ایجاب میکند منازع همهی ذینفعان تأمین شود.
ب -اخالق حکم میکند بنگا به زکر همگان و نه زقط صاحبان سهام باشد.
در پاسخ "الف" مسئولیت اجتماعی ابااری برای رسیدن به منازع درازمدت تصور شد است؛ بنابراین در چارچوب اصول
اخالقی کانت هیچ شأن اخالقی برای آن نمیتوان قائل شد؛ زیرا رزتار اخالقی نباید وسیلهای برای هدف باشد .پس نمیتوان
بر این کار برچسب اخالقی بودن زد .زیرا باز هم منازع سهامداران در اولویت است و رعایت اصول اخالقی وسیلهای برای
تداوم و تضمین هرچه بهتر منازع آنها .در پاسخ "ب" ،هدف اصلی از ساخت یک بنگا کسب سود اقتصادی است در حالی
که مسئولیت اجتماعی بنگا را از مأموریت اصلی خود دور میکند و میتواند منجر به شکست بنگا در عرصهی رقابت شود.
بدین ترتیب که مالحضه میکنیم مسئولیت اجتماعی گرزتار نوعی تناقض درونی است .برای برطرف کردن این تناقض باید
وظیفهی مدیران را تضمین رضایت خاطر ذی نفعان در چارچوب اهداف استراتژیک بنگا تعریف کنیم و نه به عنوان هدف
مستقل؛ که در این صورت بهتر است مسئولیت اجتماعی به عنوان مبحثی از آموز های مدیریت استراتژیک محرح گردد؛ نه
به صورت اصول اخالقی و موعاههای انساندوستانهی نامربوط .محلوبیتی که تولید و عرضهی یک محصول خوب و موزق
برای تعداد بیشماری از شهروندان ایجاد میکند قاعدتاً بسیار بیشتر از رضایت حاصل از سود برای تعداد معدودی از سهام-
داران است .عال بر این سهامداران نیا بخشی از شهروندان هستند و مضاف بر این در بازار رقابتی منازع تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان همسو است .مشکل زمانی پدید میآید که بنگا از حمایت انحصاری برخوردار گردد و جامعه از ماایای
شرایط رقابتی محروم شود ،که در این صورت موعاههای اخالقی دربار ی مسئولیت اجتماعی ،برای سازمانهای که
مسئولیتپذیری اقتصادی در آنها ضعیف است ،چندان موثر نیست ][12
.capitalism
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اسدی عضو جامعهشناسی ایران خاستگا مسئولیتپذیری اجتماعی را کشورهایی میداند که از جامعهی مدنی برخوردارند .در
جامعهی مدنی برخالف جامعهی ارباب رعیتی انسانها نسبت به هم و دولت ،از حق و حقوقی برخوردارند .یعنی در اینگونه
جوامع انسان از یک موجود منفعل به نام رعیت به یک موجود کنشگر زعال به نام شهروند ارتقا یازته است و دولت نیا از
یک ارباب به موجودیتی پاسخگو و حاصل آرای مردم تبدیل شد است ].[13از منار مارکس مسئولیت اجتماعی مکانیسمی
برای بقای ناام سرمایهداری و پرهیا از طغیان تود ها است .پیش از آنکه کارگران و اقشار زرودست به تسهیم ناعادالنهی
سود بین کار و سرمایه شورش کنند ،سرمایهداران در پوششی اخالقمدارانه و انسانی ،یک در هاار سودهای کالن خود را به
زقرا اختصاص دهند تا ضمن کاهش شکاف طبقاتی ،وجهه و اعتبار بنگا های اقتصادی نیا ترمیم و ترزیع یابد .پیشینهی
تاریخی مسئولیت اجتماعی در ایران در قالب مفهوم «وقف» است .تجار و ثروتمندان برای محفوظ ماندن اموال خود از
تصرف و دستاندازی حکومتهای غاصب ،آنها را وقف کرد اند .نیت اصلی واقفان ،محفوظ ماندن اموال در ناامی بود
است که مالکیت خصوصی را محترم نمیشمرد و به بهانههای مختلف به تصرف ملک و دارایی و حتی ناموس مردم اقدام
میکرد ][13رویکرد غالب در سازمانها اغلب اقتصادی است و این رویکرد مسئولیتپذیری اجتماعی را به عقب میراند و آن
را یک هاینهی اضازی و دور شدن از اهداف اقتصادی تلقی میکند.
 .8مسئولیت اجتماعی در نظام آموزشی
باید توجه داشت که ناام آموزش و پرورش ماهیتی متفاوت از سایر سازمانها دارد و نمیتوان مفاهیم و تجربیات صنعت را،
عیناً در آموزش و پرورش بکار برد .مهمترین ازتراق آموزش و پرورش با سایر شرکتها در این است که هدف آن به جای
تولید کاال و ازاایش سود مالی ،انسانسازی است .بنابراین قضاوت دربار ی اثربخشی و معیارهای مسئولیت اجتماعی متفاوت
است ] .[14شواهد موجود نشان میدهد که جریان غالب ارتقای کیفیت در تاریخ تعلیم و تربیت جهان تکیه به انگار ی
علمی و مهندسی دارد و مبنا و منحق آن قیاس ساد انگارانه و زروکاست گرایانهای است که متولیان ناام تعلیم و تربیت به
آن تن داد اند .در چارچوب این قیاس دستگا صنعت ماهر تالشهای مؤثر در دستیابی به کارایی و بهر وری معرزی شد و
چنین نتیجه گرزته میشود که انتقال اصولی که در این عرصه پاسخگو بود است میتواند به ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و
پاسخگویی این ناامها بیانجامد .این قیاس از آن رو ساد انگارانه است که به جرأت میتوان گفت هیچ نسبت معناداری میان
مأموریت صنعت و تعلیم و تربیت وجود ندارد ] .[15در راستای مسئولیت اجتماعی در آموزش و پرورش به تعیین ارزشهای
اساسی ،در نار گرزتن منازع جامعه در تصمیمات ،اصالح زرهنگ سازمانی ،الگو بودن ،اعمال عدالت و غیر تأکید میشود
][2این نگرش که مسئولیتپذیری اجتماعی خاص سازمانها و صنعتی و تولیدی است به عنوان یک نگرش ناقص در
مدیریت محرح خواهد بود .ناام آموز ش و پرورش دارای نقش اساسی در ایجاد آسایش خاطر زرد و جامعه و در نتیجه ایجاد
حس انسجام اجتماعی است .همچنین دارای نقش ایدئولوژیک در بسط ارزشهای مناسب در جامعه است ،به عبارتدیگر
تعلیم و تربیت ،نقش اساسی در ایجاد حس شهروندی ایفا میکند که به وسیلة آن ازراد جایگاهشان را در جوامع خود ،چه در
سح محلی یا ملی یا حتی جهانی پیدا میکنند .خدمات آموزشی نه تنها صورت ظاهری شهروندی است بلکه از منار
ایدئولوژیک ،تلقی ما را از خودمان به عنوان شهروند شکل میدهند .بنابراین سیاست آموزشی هم با احساس ما از شهروندی،
شکل میگیرد و هم به آن شکل میدهد[11] .ناام آموزشی به عنوان نهادی که در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بیشترین
توانایی و کارایی را دارد ،میتواند جامعه را در مسیر توسعهی همه جانبه قرار دهد ] [3پاسخگویی در آموزش و پرورش را با
دیدگا زلسفی تجایه و تحلیل کرد و معتقد است که اگر سازمانها و مؤسسات آموزش عالی بهجای تأکید بیش از حد بر
استقالل ،خود را بیشتر پاسخگو میدانستند ،انتقادات از آنها به حداقل میرسید ][17
شازعی و عایای ] [11شاخصهای سنجش مسئولیتپذیری اجتماعی ناام آموزش عالی را به صورت زیر محرح کردند.
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جدول  .1شاخصهای سنجش مسئولیتپذیری اجتماعی][11

شاخص

اقتصادی

اجتماعی

زیست محیطی

اخالقی

برجامعه

زیر شاخص
ازاایش زرصتهای شغلی وبهبود اشتغال محلی.
ارائهی سریع خدمات وبه موقع ارائه ارباب رجوعان)دانشجویان و غیر ).
داشتن شفازیت مالی-اقتصادی و زاقد تخلفات مالی در مراجع قانونی.
پرداخت به موقع مالیاتها ،عوارها ،حق بیمهها ،صورت وضعیت پیمانکاریها.
خرید سازمانی از عرضهکنندگان و تامینکنندگان محلی در مناقصهها ،خریدها و واگذاریها.
نهادینهسازی یک آرمان و رسالت اجتماعی برای دانشگا .
تقویت و ترویج ارزشها وهنجارهای جامعه.
اطالعرسانی درجهت بهر مندی بهتر ساکنان محلی از خدمات دانشگا .
حمایت از تشکالت زرهنگی ،آموزشی ،ورزشی و ...محلی به صورت مالی یا غیر مالی.
احترام گذاشتن به حقوق اقلیتهای دینی ،نژادی و جنسیتی در دانشگا .
اجاز ی تشکیل و زعالیت به گرو ها،انجمنها و تشکالت قابل پذیرش درون دانشگاهی.
آگاهی بااستانداردهای زیست محیحی و شاخصهای آلودگی محیحی.
استانداردهای زیست محیحی را رعایت کرد و زاقد تخلفات در مراجع قانونی باشد.
صرزهجویی در مصرف انرژی
هوشیاری درقبال خسارات زیست محیحی ناشی از زعالیتهای تدابیر بازدارند و پیشگیرانه.
حمایت از بکارگیری زناوریها ،ماشین آالت ،روشهای انجام کار سازگار با محیط زیست.
حمایت مالی یا غیر مالی از مسائل و خدمات زیست محیحی محلی.
خودداری کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگا از تأخیر در ورود و خروج.
انجام دستورات سازمانی توسط کارکنان واعضای هیأت علمی با میل و بدون ناارت.
تدوین منشوراخالقیات در دانشگا و رعایت مفاد آن.
بکار نگرزتن کارکنان توسط دانشگا برای انجام وظایفی خارج از توانشان.
اهتمام به انجام وظایف سازمانی و شغلی توسط کارکنان دانشگا .
حفظ اسرار واطاعات کارکنان واعضای هیأت علمی و احترام به حریم خصوصی.وجود تصوری درمورد دانشگا که سازمان همانند شهروندی مسئول درقبال مسائالقتصادی،
اجتماعی ،زیستمحیحی ،اخالقی ناشی از اقداماتش بر جامعه پاسخگویی دارد.
پاسخگویی محلوب دانشگا درقبال تبعات منفی اقتصادی  ،اجتماعی  ،اخالقی و زیستمحیحی.
اقداماتش در جامعه  ،با تدارک دیدن واحدهای درون سازمانی و یا همکاری برون سازمانی.

 .1نتیجه گیری
ناامهای آموزشی از جمله تأثیرگذارترین سازمانهای اجتماعی هستند که در توسعه و گسترش هنجارهای
اجتماعی سهم بساایی دارند .هنجارهای مورد پذیرش در جامعه زمانی درک خواهند شد که از جانب نهادهای آموزشی ،مورد
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توجه قرار گیرد.باتوجه به نقش زرهنگسازی ناامآموزشی انتاار میرود نهاد آموزش در ازاایش مسئولیتپذیری ناامهای
صنعتی نیا اثر بگذارد .اگرچه هدف از تأسیس سازمانهای صنعتی ازاایش سود است اما سازمانها نمیتوانند بدون توجه به
جامعهای که درون آن زعالیت میکنند به کسب سود بپردازند .سازمانهااغلب بخاطر کسب سودهای کالن مسئولیتهای
خود را در قبال جامعه زراموش کرد و تنها هدف خود را کسب سود میدانند و به تبعات زعالیتهای خود توجه نمیکنند.
برهمین اساس از رسالتهای مهم ناام آموزشی آموزش ارزشهای انسانی به ازراد جامعه است چراکه صاحبان صنایع نیا
ازرادی از جامعهای هستند که در ناام آموزشی رشدو پرورش یازتهاند .در ارتباط با مسئولیت اجتماعی در ناام آموزش و
پرورش؛ حذف شکاف طبقاتی ،کمرنگ کردن باورهای جنسیتی در کتابهای درسی و نهادینه کردن ارزشهای جامعه و
اصالح آن دسته از قواعد و رسومی که منجر به ازاایش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی میشود ،است .پاسخگویی به
جامعه نسبت به اقدامات نادرستاش از دیگر عواملی است که جوامع در عصر نوین از همه سازمانها انتاار دارند و ناام-
آموزشی از این قاعد مستثنی نیست.بنابراین به نار میرسد با داشتن ناام آموزش و پرورش مسئول شهروندان و سازمان-
های مسئول بیشتری خواهیم داشت.
محققان دیگر در ادامه این پژوهش میتوانند؛ شکاف برنامههای راهبردی وزرای آموزش و پرورش با عمل آنان را تحلیل
کنند ،مسئولیت اجتماعی سازمانهای صنعتی را با سازمانهای آموزشی مقایسه کنند و برنامههای مصوب آموزش و پرورش
را با برنامههای وزرا مورد بررسی قرار دهند.
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