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مسوولیت اجتماعی

به موضوع »مشارکت« به خصوص مشارکت محلی به عنوان راهکار 
توســعه پایدار در ادبیات موضوع توجه ویژه ای شــده و این جمله 
بارها نوشته و بیان شــده که توسعه پایدار با مشارکت مردم اتفاق 
می افتد. مردم که در جامعه نقش های مختلفی را بازی می کنند و در 
اشکال مختلف گروهی به فعالیت اقتصادی و اجتماعی می پردازند: 
شرکت خصوصی، شرکت تعاونی، سازمان مردم نهاد و از این قبیل. 
بدیهی اســت که دستیابی به شــاخص های اقتصاد سبز و توسعه 
پایدار به  تنهایی از ســوی دولت امکان پذیر نیســت و نقش مردم، 
نهادهــای مردمی و بنگاه های خصوصی انکارناپذیر اســت. در این  
میان، مشارکت شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در تولید کاال 
و خدمات نقش دارند، در دســتیابی به شاخص های توسعه پایدار 
هر روز پررنگ تر می شود. مسوولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی 
)Corporate SocialResponsibility( که با  مخفف CSR نشــان 
داده می شــود در حیطه »اخالق کســب وکار« مطرح است که به 
نقش شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی در مسائل مرتبط با جامعه 
اشاره دارد. مسوولیت اجتماعی سازمانی مجموعه وظایف و تعهداتی 
است که بنگاه اقتصادی بایستی در راستای حفظ، مراقبت و کمک 
به جامعه ای که در آن فعالیت می کنــد، انجام دهد. CSR در یک 
تعریف ســاده یعنی اینکه ســازمان ها در قبال جامعه ای که در آن 
فعالیت می کنند، مســوول اند؛ چراکه از منابع انســانی، طبیعی و 
اقتصادی آن جامعه استفاده می کنند. مسوولیت اجتماعی شرکت در 
تعریفی روشن تر این گونه آمده است: »مسوولیت اجتماعی شرکت 
فعالیت هایی اســت که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و 
فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می دارد.« 
در عرصه توســعه پایدار و دستیابی به شــاخص های آن، بازیگران 
مختلفی را می توان شناســایی کرد؛ از دولت گرفته تا شرکت ها و 
شهروندان. »نگاه مبتنی بر مسوولیت پذیری«، مترادف با این است 
که باید به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات 
و اقدامات خود در تمامی سطوح توجه کرده و در راستای صیانت و 
محافظت از محیط )انسانی و طبیعی و جانوری( تالش های آگاهانه 
کرد. مطالبه از ســازمان ها برای »مسووالنه عمل کردن« در قبال 
جامعه، موضوعی است که با گســترش روزافزون اثرگذاری آنها بر 
محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار، یعنی »اقتصاد«، »جامعه« و 
»محیط  زیست«، شدت گرفته است و به موضوع مسوولیت اجتماعی 
بیش از گذشته توجه شده است. بر اساس اهداف اعالم شده از سوی 
سازمان ملل، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، همه کشورهای عضو سازمان 
ملل باید تالش کنند به اهداف و شاخص های توسعه پایدار در سه 
سطح ملی، منطقه ای و بین المللی دست یابند که این دستیابی در 
چتر حمایتی مسوولیت اجتماعی ظهور و تجلی می یابد. در مجموع 
سه جزء اصلی CSR عبارت اند از: ۱- مسوولیت داخلی، یا اقداماتی 
که یک شرکت برای کارکنان، تامین کنندگان و کیفیت محصوالت 
خود انجام می دهد. ۲- مسوولیت خارجی که اشاره به روابط شرکت 
با ذی نفعــان جامعه و حمایت از اهداف توســعه مرتبط با جامعه 
دارد. ۳- مسوولیت های زیست محیطی، یا تالش های شرکت برای 
مدیریت فعاالنه و هوشمند برای محافظت و صیانت از محیط  زیست 

و منابع طبیعی. مــروری بر مطالعات 
جهانی نشان می دهد که شرکت ها و 
بنگاه های اقتصادی هر روز فعاالنه تر در 
پروژه های مرتبط با توسعه پایدار فعال 
می شــوند. در کنار آن هر گاه حادثه 
و پیشــامدی رخ داده )همانند سیل، 
زلزله، آتش سوزی، شیوع بیماری و...( و 
شرایط بحرانی را ایجاد کرده شرکت ها 
و بنگاه های اقتصادی در کنار مردم و 
حاکمیت حضور داشــته تا بتوانند با 
مشارکت هم بحران را مدیریت کنند. 
در این میان مسوولیت اجتماعی فردی 
نســبت به جامعه در جهــان کنونی 

پراهمیت تر از هر زمان دیگر است.
 به طور کلی می توان گفت مشارکت 
یعنی فرآیند به کارگیری توانمندی های 
فردی یا گروهی برای دستیابی به یک 
هدف گروهی. در ایــن فرآیند، رفتار 
آگاهانه، خواســت جمعــی، پذیرش 
جمعی، انتخــاب و وجــود نیازهای 
مشــترک اهمیت دارد. آنچه در یک 
فرآیند مشــارکت موفق مهم اســت 
احســاس نیاز برای حل یک مشکل، 
شــناخت آن مشــکل و احساس نیاز 
به همکاری گروهی با توجه به میزان 
دانــش و توانمندی افراد و شــناخت 
آنان از توانایی هــا و امکانات موجود و 
حداکثر اســتفاده از آنهاســت. دولت 
و حاکمیــت در کنار مــردم و جامعه 
مدنی با افزایــش اعتماد و اطمینان و 
سیاســت های حمایتی و تشویقی با 
رویکرد حکمرانــی خوب در تالش اند 
تا مسوولیت اجتماعی فردی، گروهی و 
اجتماعی شکل گرفته و بحرانی مدیریت 
شود یا شاخصی از شاخص های توسعه 

پایدار اتفاق بیفتد.
در شرایط کنونی که ویروس کرونا 
جهان را به تعطیلی کشــانده اســت 
و بسیاری از مشــاغل تعطیل شده و 
افراد منبع درآمدی خود را از دســت 
داده اند، تقویت و توجه به مســوولیت 
گرچــه  دارد.  ضــرورت  اجتماعــی 
بسیاری از کســب وکارها را می توان از 
اما  الکترونیکی سروسامان داد  طریق 
هنوز بسیاری از مشاغل نیاز به رفتن 

به محیط کار و مشــغول به کار شــدن دارد. پیاده سازی شعار »در 
خانه ماندن« و مقابله با ویــروس کووید ۱9، حمایت اجتماعی از 
مشاغلی را که تعطیل می شوند ایجاب می کند. سازمان بین المللی 
کار برآورد بیکاری به علت شــیوع ویــروس کرونا را در جهان بین 
۵/۳ میلیون نفر تا حد باالی ۲4/7 میلیون نفر تخمین زده اســت. 
همچنین بر اساس اطالعات سازمان بین المللی کار )ILO( تنها ۲7 
درصد از جمعیت جهان از پوشش تامین اجتماعی کافی برخوردار 
هستند. تامین اجتماعی شامل دسترسی به مراقبت های بهداشتی و 
امنیت درآمدی اســت، به ویژه در مواردی که مربوط به سالمندی، 
بیکاری، بیماری، آســیب دیدگی در کار، زایمان یا از دســت دادن 
تامین کننده اصلی درآمد )نان آور خانواده( است. از این رو در شرایط 
شــیوع ویروس کووید ۱9 افرادی که از تامین اجتماعی برخوردار 
نیستند بسیار آسیب پذیر خواهند شد و نیازمند حمایت اجتماعی 
بوده که از مســوولیت اجتماعی نشات می گیرد. حمایت اجتماعی 
احساس، ادراک و واقعیتی است که شخصی مورد مراقبت و حمایت 
قرار می گیرد؛ یعنی می تواند روی کمک دیگران حساب کند و مهم تر 
از همه اینکه فرد بخشی از شبکه حمایت کننده اجتماعی محسوب 
می شــود. در برخی خبرها مشاهده می شود که کسب وکارها برای 
مقابله با ویروس کرونا وارد عمل شدند و داوطلبانه به کمک مردم و 
دولت آمدند. گرچه این موارد هم قبالً بوده اما گویی در شرایط فعلی 

بیشتر شده و بیشتر دیده می شود.
 بررسی و مطالعه تجارب جهانی در خصوص مسوولیت اجتماعی 
بنگاه های اقتصادی و شــرکت ها حاکی از آن است که شرکت ها در 
حال بررسی چگونگی حمایت از افرادی هستند که آسیب پذیر بوده 
تا با بهره گیری از قابلیت های کسب وکار خود و همچنین کمک های 
بشردوســتانه و با تعامل با سازمان های دولتی و غیردولتی، حمایت 
مــورد نظر را ارائه کنند. به عنوان نمونه شــرکت های مراقبت های 
بهداشتی و بیوتکنولوژی با همکاری موسسات تحقیقاتی برای توسعه 
آزمایش های تشخیصی، درمانی و واکسن فعالیت و همکاری می کنند. 
شــرکت های فناوری اطالعات و اپراتورهای تلفن همراه با دولت ها 
همکاری می کنند تا بتوانند سیستم عامل ردیابی تماس و دسترسی 
به اینترنت مطمئن تر و مقرون به صرفه تر را توسعه دهند. شرکت هایی 
که کاالهای مصرفی تولید و توزیع می کنند درصدد هســتند تا با 
مصرف کنندگان خود ارتباط داشته و پیام های بهداشتی و محصوالت 
اساســی بهداشــتی را دریافت کنند و راه حل های نوآورانه را برای 
دسترسی مصرف کننده به کاال با کمترین مراجعه حضوری فراهم 
آورند. گروهی از شــرکت ها گرد هم آمده اند تا ائتالف های رهبری 
به منظور مقابله و مدیریت با ویروس کووید ۱9 را تشکیل داده تا با 
وزارت بهداشت و سایر وزارتخانه های مرتبط و سازمان های بین المللی 
همکاری کنند. این موارد نمونه ای از مسوولیت اجتماعی شرکت ها در 

خصوص مدیریت بحران ناشی از ویروس کووید ۱9 است.
بحران شیوع ویروس کووید ۱9 بحرانی است که زندگی واقعی 
و معیشت همه ما را تحت تاثیر قرار داده است. رهبری هوشمندانه 
با همدلی و احســاس ارتبــاط با دیگران از الزامــات مدیریت این 
بحران اســت. مقابله با ویروس کرونا و قطع زنجیره انتقال ویروس 

بار مسوولیت
مسوولیت اجتماعی در شرایط شیوع ویروس کرونا باعث چه تحوالتی در ایران شد؟

فاطمه پاسبان 
پژوهشگر اقتصاد 
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با »فردیت« انجام نمی شــود، بلکه باید همه »مشــارکت« کرده و 
احساس »مسوولیت« کنند. شاید تجربه شیوع ویروس کووید ۱9 
ما را بعد از این به ســمت مشــارکت و مسوولیت اجتماعی بیشتر 
ســوق داده و فردیت کمتر شــود و برای کشور ما این تغییر شیوه 
و نگرش نه انتخاب بلکه الزام اســت تا در شــرایط کنونی در بستر 
تحریم، تورم رکودی، تعطیلی کسب وکارها، آشفتگی های بازارهای 
مختلف و کاهش سرمایه اجتماعی فرشته نجات کشور از مشکالت 
ســاختاری آن باشد. توجه به تقویت ســرمایه اجتماعی ضرورتی 
انکارناپذیر برای عبور از بحران ها برای مشارکت بیشتر مردم و قبول 
مسوولیت اجتماعی است. سرمایه اجتماعی همان »دست نامرئی« 
اقتصاد اســت که منجر به انباشت انواع سرمایه برای توسعه پایدار 
می شــود. از این رو توصیه می شود به منظور ایفای نقش مسوولیت 
اجتماعی، سیاست های کارآمد برای تقویت سرمایه اجتماعی در وهله 
اول در دســتور کار قرار گیرد. در کنار آن نگاه واقع بینانه به شرایط 
موجود اقتصادی و اجتماعی کشــور است تا بتوان نقشه راه کارآمد 
برای مدیریت شیوع ویروس کرونا با همکاری مردم، جامعه مدنی و 

حاکمیت طراحی و اجرا کرد.
بر اساس نتایج آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران در پاییز 
سال ۱۳98 نرخ بیکاری طبقه سنی ۱۵ تا ۲4ساله در حدود ۲۵/8 
درصد و نرخ بیکاری طبقه ســنی ۱8 تا ۳۵ ســال در حدود ۱7/9 
درصد بوده است و ۱۰/6 درصد سهم اشتغال ناقص )نسبت جمعیت 
۱۵ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص به کل جمعیت ۱۵ساله بیشتر 
ضربدر ۱۰۰( بوده یعنی افرادی که به دالیل مختلف مثل رکود، پیدا 
نکردن کار و... کمتر از 44 ســاعت در هفته کار کرده و خواهان و 
آماده کار بیشتر هستند. آمار نشان می دهد بخشی از جمعیت فعال 
کشور کار ندارند و عده ای با ساعت کاری کم، توان درآمدی پایینی 
دارند. این وضعیت قبل از شروع ویروس کووید ۱9 حاکم بر اقتصاد 
کشــور بوده و با شیوع این ویروس بیکاری و بدون درآمد شدن )به 
دلیل تعطیلی کسب وکارها( و کم درآمدی )کاهش ظرفیت تولید و 
فروش و کاهش ســاعت کاری( در وضعیت وخیم تری قرار گرفته 
است. با توجه به اینکه معیشت بخشی از جمعیت کشور در معرض 
خطر اســت و خواهد بود از این رو یکی از بسترهایی که شرکت ها 
و بنگاه های اقتصادی و ســازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی 
ضــرورت دارد به حمایت اجتماعی بپردازنــد، تقویت و حمایت از 
افزایش درآمد افراد آسیب پذیر است. این مهم را می توان با شناخت 
جامعه هدف و نیازهای آنان برای استمرار تولید و کار، ایجاد مشاغلی 
جدید که برای تولید آنان در شرایط فعلی تقاضا وجود دارد، کمک 
به ایجاد زیرســاخت های الکترونیک برای فروش محصول، کمک 
به تامین ســرمایه در گردش برای تامین نهاده ها و وســایل و ابزار 
کار، کمک به توســعه صادرات، کمک به توسعه نوآوری و خالقیت 
در تولید متناســب با نیاز امروز از منظر بهداشتی و استانداردهای 
بهداشــتی ویروس مورد نظر و توسعه فناوری و از این قبیل انجام 
داد که بر حسب نوع فعالیت کسب وکارها این نیازها متفاوت خواهد 
بود. از این رو شناخت دقیق جامعه هدف و نیازهای آنان در اولویت 
اول قــرار دارد. این مهم می تواند یکی از موضوعاتی باشــد که به 
عنوان مسوولیت اجتماعی شرکت ها، سازمان های مردم نهاد و بخش 

خصوصی مطرح است.
یکی دیگر از واقعیت های کشــور ما تورم فزاینده اســت که به 
دالیل مختلف از تحریم تا رانت و فساد و مشکالت ساختاری همانند 
افزایش نقدینگی اتفاق افتاده اســت که نمونــه آن را در تورم مواد 
غذایی می توان دید. بر اساس اطالعات منتشرشده مرکز آمار ایران 
در فروردین ماه ۱۳99 مشاهده می شود که از ۲4 نوع اقالم خوراکی 

که قیمت آنها منتشر شده است، سه 
قلم خوراکی با کاهش قیمت نســبت 
به اســفندماه 98 مواجه بوده اســت 
که شامل مرغ ماشینی با 9/9 درصد، 
رب گوجه فرنگــی با ۰/۲ درصد و کره 
پاستوریزه با ۰/۱ درصد کاهش قیمت 
نســبت به ماه قبل است و بیشترین 
کاهش قیمت مربوط به مرغ ماشینی 
بوده است. در مقابل بیست و یک قلم 
خوراکــی دیگر با افزایــش قیمت در 
فروردین ماه 99 نســبت به اسفندماه 
98 مواجه بوده اســت که بیشــترین 
افزایش مربــوط بــه گوجه فرنگی با 
۳۵/4۰ درصد، سیب زمینی با ۲۳/6۱ 
درصد و عدس بــا ۱9/۵۳ درصد بوده 
اســت. اقالم خوراکی در فروردین ماه 
99 نســبت به فروردین ماه 98 به جز 
گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله، 
رب گوجه فرنگی، سیب درختی زرد، 
خیار، مرغ ماشــینی و پیاز برای بقیه 
اقالم با افزایش قیمت مواجه بوده که 
بیشترین افزایش به ترتیب مربوط به 
چای خارجی بســته ای با 8۰ درصد، 
عدس با ۵8 درصد و موز با 46 درصد 
در یک سال بوده است. افزایش قیمت 
شدید کاالهای اساســی که در سبد 
خانوار نقش مهمی دارد، احتمال حذف 
ایــن اقالم خوراکی از ســبد مصرفی 
خانوار به خصوص در دهک های پایین 
درآمدی را به دنبــال دارد که امنیت 
غذایی خانوار را تهدید می  کند. از سوی 
دیگر افزایش قیمــت اقالم خوراکی و 
کاهش تقاضای موثــر برای آنان، بازار 
فروش محصوالت محدود و تولیدکننده 
را با مشکل فروش مواجه می سازد. در 
شرایط کنونی جامعه که ویروس کرونا 
در سراسر استان های کشور شیوع پیدا 
کرده است و طبق گفته متخصصان، 
تغذیه مناســب برای تقویت سیستم 
ایمنی بــدن ضــرورت دارد، افزایش 
قیمت ها و ثابت بودن درآمد و تعطیلی 
کسب وکارها و از دســت دادن درآمد 
بخشی از کارگران روزمزد و... می تواند 
تهدید جــدی برای ســالمت مردم 
به خصوص خانوارهای بــدون درآمد، 
کم درآمد و متوســط درآمد باشد. از 
طرف دیگر کنترل و مدیریت شــیوع 
ویروس را با مشکل مواجه سازد چراکه 
اصل سالمتی بر پایه پیشگیری است 
و پیشگیری نیازمند کنترل قیمت ها و 
افزایش قدرت خرید مردم است. به نظر 
می رسد یکی از زمینه های ایفای نقش 

مسوولیت اجتماعی فردی و اجتماعی تامین غذای کافی برای اقشار 
بدون درآمد و بیکار است تا زمانی که دوباره بتوانند مشغول به کار 
شده و درآمد داشته باشند. به عبارتی تدوین برنامه حمایتی از این 
گروه جامعه هدف که با شناسایی آنان آغاز شده و در ادامه به کمک 
تغذیــه ای و در نهایت کمک به منظور درآمدزایی برای آنان منجر 
می شود می تواند یکی از زمینه های حضور شرکت ها، جامعه مدنی و 
بخش خصوصی برای حمایت اجتماعی از ذی نفعان در دوره شیوع 

ویروس کرونا و پساکرونا باشد.
زمینه دیگر ایفای نقش مسوولیت اجتمای کمک به کسب وکار 
بانوان است. بیشتر بانوان در شهر و روستا که کسب وکار کوچک مقیاس 
دارند -غیر از آنهایی که کسب وکار بزرگ و توانمندی دارند- با مشکل 
مواجه شده اند. به خصوص بانوانی که مشاغل خانگی دارند و خودشان 
کارشان را می گردانند در چنین شرایطی دچار رکود یا ضرر شده اند. 
این بانوان نیاز به حمایت دارند. بازار آنها بیشــتر بازارهایی بوده که 
نیاز به مراجعه حضوری مردم داشته و حاال با مشکل مواجه شده اند. 
کار آنها بیشتر در بازارچه های محلی عرضه می شده که در این مدت 
تعطیل بوده اند. طبیعی است که در فروش آنها تاثیرگذار است. بیشتر 
مردم در این مدت درآمدشان کم شده و شاید از این تولیدات زنان که 
بیشتر هنری و جنبه غیرضروری داشته کمتر استفاده کنند که باز هم 
روی فروش آنها تاثیر می گذارد. الگوی مصرف مردم به سمت موارد 
بهداشتی رفته و ناچار به هزینه در این حوزه هستند. طبیعی است که 
ادامه کار آنها نیاز به حمایت دارد و البته خیلی از حمایت ها به دلیل 
پرداخت نکردن بیمه یا مالیات شامل حال آنها نمی شود. این گروه از 
بانوان نیازمند حمایت اجتماعی به منظور ادامه کار و استمرار تولید 
هستند. شناسایی میزان خسارت واردشده به کسب وکارهای بانوان و 
نوع و میزان حمایت از آنان برای استمرار تولید از جمله فعالیت هایی 
است که توسط شرکت ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی با مشارکت 

حاکمیت ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد.
همچنین می توان زمینه های دیگری را که در شرایط حاضر برای 
مدیریت شیوع ویروس کووید ۱9 نیازمند تقویت و ایفای مسوولیت 

اجتماعی است به شرح ذیل برشمرد:
۱- با شیوع ویروس کرونا احتمال آلودگی محیط زیست و منابع 
وجود دارد و مشارکت و همکاری شرکت ها، جامعه مدنی و بخش 
خصوصی و حاکمیت را در جهت آموزش و ترویج و پاکسازی محیط 

زیست از زباله های غیربهداشتی ضروری می سازد.
۲- با شــیوع ویروس کووید ۱9 ارتباطات اجتماعی و تعامالت 
گروهــی کمرنگ تر شــده از این رو یکی از زمینه های مســوولیت 
اجتماعی می توانــد طراحی کانال های ارتباطی نوآورانه و خالق در 
جهت افزایش مشارکت و همکاری به منظور حمایت اجتماعی باشد.

۳- بخشی از هموطنان کشورمان دسترسی به امکانات بهداشتی 
و خدمات پزشکی ندارند به عنوان نمونه آب ندارند و با تانکر برایشان 
آب می برند. کمک به تامین بهداشت و درمان این بخش از مردم کشور 

می تواند یکی از زمینه های ایفای نقش مسوولیت اجتماعی باشد.
4- ایفای نقش مسوولیت اجتماعی شرکت ها، نهادهای مردمی 
و بخش خصوصی در زمینه »تحقیق و توســعه« در ابعاد مختلف 
از آسیب شناسی شیوع ویروس کووید ۱9 بر کسب وکارها و برآورد 
میزان خسارت و پیش بینی آینده گرفته تا تامین مالی برای تحقیقات 
پزشــکی در خصوص واکسن ویروس. به نظر می رسد این بخش از 
فعالیت های تحقیق و توســعه نیازمند مشارکت بیشتر شرکت ها، 
نهادهای مردمی و بخش خصوصی اســت. بدون تحقیق و مطالعه 
هر تصمیم سیاستگذاری بر پایه آزمون و خطاست و از طرف دیگر 

تحقیقات پزشکی و بهداشتی فرصت ظهور نخواهند یافت. 


