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داری را بازنگری را برآن داشته است که قواعد سرمایه تجاریویروس کرونا رهبران 

 کنند

 (sdschool.ir) «مدرسه توسعه پایدار» تیم داوطلبین که توسط است« orthW»سایت  درمقاله زیر  ای ازترجمه، متن نای
گیری اقتصادی بحران کرونا در سطح جهانی و بهره-با ابعاد اجتماعی پژوهانمندان و سیاست، عالقهو به جهت آشنایی محققان

ه مدرس». انتشار این مقاله توسط کشور عزیزمان، ترجمه شده است گذاری بهتر در داخلهای آن برای سیاستآموختهاز درس
ه وبسایت مدرسه توانید بسویی و تائید تمام نظرات نگارندگان مقاله نیست. برای مطالعه بقیه مقاالت از این دست، میبه معنی هم« توسعه پایدار

 : اهداف غیرتجاری، رایگان است، برای و نشر آن توسعه پایدار، بخش منابع، مراجعه کنید. دسترسی به این مقاله

Coronavirus Is Making Business Leaders Rethink the 

Rules of Capitalism 
Source: https://www.worth.com/coronavirus-is-making-business-leaders-rethink-the-rules-of-

capitalism/ 

 

 2020مارس  23 – " سوفی واسکوف ریفکین "و  "والن تنسی " نویسندگان:

 «مدرسه توسعه پایدار»کانون همراهان -وا حسامآ مترجم:

 داریپایتغییر نحوۀ تفکر رهبران آینده در مورد سود و  الحدر سب و کار کمدارس ، کنندتقال می مالی ها برای سود و زیانشرکت کهدرحالی

 هستند.
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در حال  کاروکسبفضای ، (1)است «تولید سود» ،سب و کارک ویژۀکارتنها  که جامعه اعالم کردبه  پنجاه سال پس از اینکه میلتون فریدمن

 ار است.کسب و کبا حمایتِ مدارس  این جملۀ قصاربازنگری روی 

شرکت هستند و سود باید به نفع آنها بیشینه شود و  «مالکان»داران اند که سهامسالیان درازی است این باور را پذیرفته، سب و کارکمدارس 

 بوده است. بر این اساسها این دانشکده آموزش

د و در عین عهده دارن را برتجاری نسل آیندۀ رهبران آموزش  دوگانهنقش  که دارس کسب و کارم نصفانه است که انتظار داشته باشیممبنابراین 

اری ی «داریسرمایه نظام» ، به طراحی فصل بعدیدهدها مشاوره میهای کنونی شرکتگیریتصمیمبه که  دهندنجام میاهایی را پژوهشحال 

 .(2)رسانندب

داران سهامع نفبه اید شه ک) کنند اخراج را باید کارکنان ،دارمایهرس بزرگ هایآیا شرکتپیش چشم نهاده است: ویروس کرونا این موضوع را بحران 

ارکنانشان و چگونه از ک ، رخ داده دنیاکه در  هستند تغییرات بنیادینیمدیریت مشغول که در همان حین که دریابند ها باید یا این شرکت( داشب

 د؟نحمایت کنجامعه 

جدیدِ  در این حوزۀ هستند که شهور مدارس کسب و کارمدو استاد  ،از دانشگاه ویرجینیا هاروارد و ادوارد فریمن رسب و کاکاز مدرسۀ  مایکل پورتر

. او به جای (3)است کرده عرفیمرا  «(shared value)ارزش مشترک» بارتع کسی است که ،مایکل پورتر .انداثرگذاری باالیی داشته ،پژوهش

یز دوارد فریمن نا .کندمی دفاع شرکتی مِبوزیست یک ارزش برای همۀ بازیگران در خلقاز جانبداری از استخراج ارزش فقط به سود سهامداران، 

گاه انحصاری به جای ن را و مشتریان حلیجوامع منظیر کارمندان،  ،«ینفعانذ در نظر گرفتنبا »عقیدۀ مدیریت اندیشمندی است که نخستین بار 

 .(4)ه استداران شرح و بسط دادبه سهام

 مباحث روی تمرکز دهدمی نشان که - (5)است شده متمرکز (materiality)وضوعات اساسیم روی پایداری، هایپژوهش اخیر محوریک 

 سرافیم )آکسفورد( و جرج پروفسور رابرت اکلس -1 کند ایجاد بهتری مالی بازده تواندمی ،شرکتی حکمرانی و اجتماعی ،یزیست محیط به مربوط

 .داران این حوزه تحقیقاتی هستنداز سردم)هاروارد( 

اینانشیال فشود. داری مربوط میکه به تکامل سرمایه کنندمی تحقیقروی موضوعاتی  کسب و کارمدارس بیشتری از اساتید چندسال اخیر  در

فرانسوی  سب و کارکمعروف  مدرسهبه کاری از  ،(6)بودکسب و کار مسئوالنه  اجع به تحقیقات مربوط بهره ک 2019در پاییز  ک پیمایشیدر  تایمز

INSEAD  پژوهشی از دانشگاه  تایمز همچنین که هدف آن کاهش فقر بود. کردتحقیق میوکار هایی از کسبشیوهکه روی  یافتدست

«Oxford Saïd» مربوط  خانوادگیهای بنگاه آوریتابکرد که چگونه مالکیت به نحوۀ اداره، ارزش و روی این کار می که را بررسی کرد

 اروارده سب و کارکمدرسۀ دسترسی پیدا کرد که  حیط زیستمکار و وکسب مربوط به هایوردکاویمتایی از  700مجموعۀ همچنین به و  .شودمی

 Stern,s Center for Sustainableمرکز ار ما در ک، در این پیمایشهمچنین . ردککار میداری سرمایه ساختن تصویری جدید ازها و روی آن

                                                           
و حکمرانی   S، اجتماع Eمحیط زیست شود، نیز توجه کرد:گفته می ESGعالوه بر معیارهای مالی باید به معیارهای عملکرد که به آن  گذاری پایدار باشد،برای اینکه سرمایه1

G سرمایۀ انسانی، چیزهایی مثل تعهد شغلی و ظرفیت نوآوری . محیط زیست شامل مصرف انرژی، در دسترس بودن آب، زباله و آلودگی و استفاده موثر از منابع. اجتماع شامل
مقیاس سنجش  ESG  گذارای.ها توسط هیأت مدیره و سرمایهشود به نظارت شرکتو نیز مدیریت زنجیرۀ تأمین و جقوق کارگری و حقوق بشر. و حکمرانی مربوط می

 کند.ی در فرایند سرمایه گذاری ترکیب میرا با عوامل مال ESGفاکتورهای  ،پایداری است و سرمایه گذاری پایدار
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Business on Return on Sustainability Investment ، نیاز به  و این احتماال به خاطر (7)شکل چشمگیری مورد توجه قرار گرفتبه

 ست.ا توسعه پایدارگذاری با هدفِ مورد تجارت و موضوع سرمایه های بیشتر درداده

کردن نهادینهرای ب بالقوه چالش که این البته یک-به چه میزان گسترده و متنوع است ،جدید تحقیقاتی ین حوزهاکه آنچه شایان توجه است این است 

 علوم ،امور اجراییبازاریابی، امور مالی، اقتصاد، -سر گذاشته است ول و قواعد را پشتتمام اص ،«پایداری» .سب و کار استکمدارس در حوزه این 

 و یا چیزی است که در تمامی اصولمجزاست و حوزه آیا این خودش یک اصل و قاعده  مسأله این است که بنابراینغیره.  حسابداری و، اطالعات

 ؟شودیمگنجانده  های فعلیو حوزه قواعد

شان باید آثار ،رفیع و استخدامتاساتید برای ، مثالبرای  .ندکنانتشار این موضوعات عمل میعلیه  ،سب و کارکمدارس  ها درنگیزشی و مشوقا عدقوا

های اخصهبا ششوند، اکثر اوقات ای محسوب میرشتهذاتاً میان ،پایدار وکارِکسب مربوط به هایاز آنجا که پژوهش .درا در نشریات رده باال چاپ کنن

 آیند.جور در نمیکنند، که فقط در رشته خاصی فعالیت می تراز باال انشگاهید گیرانۀ نشریاتسخت

ای در رشتههای میاناند تا روی این نوع از پژوهشوکار پایدار ایجاد کردهدر راستای کسب را مراکزی ،سب و کارکبسیاری از مدارس  ،باوجود این

عضو  165با  Network for Business Sustainabilityاین مراکز تحت نام  ای ازاکنون شبکه در واقع -نددیگر تمرکز کن هایمیان حوزه

های آموزشی دربارۀ موضوعاتی نظیر شهروندی شرکتی، اقتصاد چرخشی، و دوره انجام تحقیقات ،این مراکز های جهان وجود دارد.از میان دانشگاه

 بر عهده دارند. را نوآوری اجتماعی و اخالق

اغلب اوقات از روی دستورالعمل فریدمن  ،های اصلی رشتهرسد ، اخیراً این تغییرات به میزان زیادی قابل مشاهده است. MBAبرای دانشجویان 

شامل ها ین برنامها در حال افزایش هستند. ،امور مالی پایدار های دانشگاهی در پایداری شرکتی وو تخصص هارایشگ اما تعداد رود.پیش می

در تر ه پرقدمتهای دو مدرکبرنامه و Bard Collegeدر  «توسعه پایدار رد MBA » سالۀ 8 با عمر نظیر برنامهمتمرکز و تخصصی  هایبرنامه

دنبال  MBA را به همراهمحیط زیستی مطالعات  کارشناسی ارشدتوانند که در آن دانشجویان میاست  Dukeو  Yale  ،Michiganدانشگاه 

 Cornell’s Johnsonدر  پایدار کاروکسب هایی نظیربا تخصص MBAهای سنتی برنامهشامل  تریافته های مطالعاتی ادغامرشته کنند.

School of Management در  ت و پایداریزیسکار، انرژی، محیطو، کسبWharton نوآوری در  و  کار پایداروو کسبNYU Stern  

ربارۀ تری دگسترده مسائلدهد که با اجازه مینشجویان دابه ، دروس اختیاریو از طریق  آموزشی دوساله است دورۀها متکی به این برنامه .ستا

 پنجه نرم کنند.ودست امعهدر ج کاروکسب نقش

که کالس او  ه استدانشگاه نیویورک استرن یادآور شد MBAدانشجوی دوره  ،گوامی دهد:را شرح مییکی از دانشجویان ما این تغییر جهت 

نهفته  «چرا دردسر»یا « چرا»هایی سوال، های بازاریابیاتژییا استر هاترازنامه پشت صرف بود: از سودآوریِ شد که فراترمی هاییحثبرگیر د“

 در اما .کردکرد و گاهی آنها را دچار چالش میبودم، تقویت میدیگر آموخته هایرسداین گفتگو گاهی آنچه را در "دهد میاو توضیح  ."است

 ."آوردمی، به ارمغان تواند بر جهان ما بگذاردمی کارودربارۀ تأثیراتی که کسباحساس هدفمندی بیشتری نهایت 

به ن . دانشجویااست موزشیآهای مکمل مهرناببرنامه و های فوقدر حال نفوذ در فعالیت و مفهوم پایداری پایدار توسعه ،های درسفراتر از کالس

 Kelloge-Morgan   (8) گذاری مسئوالنهچالش سرمایهنظیر  موردکاوینگارش های قابتردر  ،پیوندندمی کار پایداروهایی در زمینۀ کسبانجمن

ر دو محیط زیستی اجتماعی و بر اساس معیارهای اثرگذاری  ه شکلی واقعیبکنند و می شرکت Patagonia Case Competition (9) و

 .(10)کنندگذاری میسرمایهها بنگاه
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و بیانیۀ میزگرد  (11) 2020 )به بیانیۀ اجالس داووس تر هستندداری مسئوالنهوکار خواستار یک سرمایهکسبدنیای  ی ازبا وجود اینکه رهبران

رو شو مسیر پی ندنهای جدید تربیت کبا مهارت ن رانسل بعدی رهبرا ،سب و کارکمدارس نیاز دارند تا ها مراجعه کنید(، آن (12) 2019 وکارکسب

ر دایجاد خواهد کرد،  اقلیمیها که تغییرات سوی انواعی از چالشبهروای ویروس کرونا پنجرهد. نسازهای دانشگاهی روشن را از طریق پژوهش

 (13)ترسئوالنهکار موسوی کسبایجاد چرخش بهسازی در . این دهه، دهۀ سرنوشتداردرشد نمایی  ی باتأثیرات تغییراتی که ؛است اختیار ما گذاشته

 کند.ال تغییر است، آماده میسرعت در حخواهد بود و همۀ ما را برای دنیایی که به

___________ 

محیط  موضوعاتسال تجربۀ کار در  25 برای او  هاست، جایی ک دانشگاه نیویورک استرن کسب و کار وکار پایدارِ مدرسۀمدیر مرکز کسب ،والن تنسی*

 ه همراه داشته است.بو  نیز تجربۀ پایداری را  المللیبین محلی، ملی و ابعاددر  زیستی

 شارکتم رهبری فکری و، های آموزشیروی ادغام دوره بر وکار پایدارِ دانشگاه نیویورک استرن است، او کارمرکز کسبمدیر ارشد  ،سوفی واسکوف ریفکین*

 کند.دانشجویی را هدایت می
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