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                                                                                                                                                                                  چکیده

اقتصادی شگرفی را این بحران اثرات زیستی، اجتماعی و ست. س جهانی و ملی به وجود آورده اثرات اقتصادی قابل توجهی در مقیا، اهمه گیری ویروس کرونا

در شبکه های اجتماعی تبعات سنگینی را انتشار اخبار منفی  لیت اجتماعی ووئقبال مس ت کسب و کارها دراست که سوء مدیریبر اکثر کسب و کارها داشته 

 ،یبر اساس منافع اجتماع ذینفعانو تعامل فشرده با  نظام مند یسازمان یها تیه به فعالاز اقدامات بشردوستان مسئولیت اجتماعی شرکتمفهوم داشته است. 

در سراسر جهان، شرکت  19-کووید عی. با گسترش سریافته استتوسعه  یو رفاه عموم داریپا تدبلندم یف توسعه اقتصادهد با یطیمح ستیو ز یاقتصاد

ز مقاالت و پژوهش های وری می باشد و ابزار گردآوری داده امر-شناسی مقاله به توصیفیروش  اند.مواجه شده  دیجد ایطشر کیبه  انتقالها با چالش 

سراسر جهان  در به سطح توسعه کشور توجهبدون  در شرکتها مسئولیت اجتماعی شرکت یها تیکه فعال دهد یما نشان م یها افتهی شد.اپیشین مرتبط می ب

خود مسئوالنه عمل  مردمدارند، نسبت به جوامع و  مسئولیت اجتماعی شرکتبه ها تجر که سال ییها شرکتباشد. می 19-کوویدبه  یبه عنوان پاسخ

و رفاه  یمنیکمک به ایعنی  –است  کسانیدر هر مرحله از توسعه  یهدف اصل هنوز در حال تکامل است، اما مسئولیت اجتماعی شرکتهوم . مفکنند یم

اهداف  یدر دوره بحران به اجرا یحت یاجتماع تیمسئول یاه تیفعال قیاند، از طر شده بررسیمقاله این که در  ییها شرکت ، دهد ینشان م جی. نتایعموم

 .کنند یمکمک  ئولیت اجتماعی شرکتسم

 19-کووید پاندمی، شرکت واکنش های، تشرک یاجتماع تیمسئول:   کلمات کلیدی

 مقدمه

، ، شوک های پولیسهام یا حباب قیمتیدر بازارهای بورس سهام، بحران های مالی ممکن است به دالیل مختلف از جمله رشد بیش از حد قیمت های 

 دسامبر 31 در بار اولین کرونا ویروس  (.1399عی فر و سعیدی، صان) ران بهداشتی مانند ویروس کرونا پدیدار شودحو یا به شکل یک ب نند جنگاملی ماعو

ه اند. در ز ریزش بازگشتااین بیماری ها، بازارهای سهام به سطح قبل در حداکثر یک سال پس از وقوع  (. 1401ذرافشان، ب) گزارش شد چین ووهان در 2019

اری بر ریسک سیستماتیک بازارها شده است. رفتار ذتاثیرگرمایه گذاران منجر به یا گله ای س در بازارهای سهام، رفتار جمعی های مالی نان ایجاد بحرزما

ه است. دوختلف در گذشته باری های مر اثر بیمیار شدیدتر از رفتار جمعی سرمایه گذاران بس کرونا در بازارهای سهام بسثر شیوع ویروجمعی ایجاد شده بر ا

طور مستقیم یا غیرمستقیم ز ویروس کرونا تاثیر پذیرفته اند، بخش اعظمی از این متغیرها به مس انقره و ، مانند نفت، طالاز متغیرهای کالن اقتصادی  بسیاری

از  یاریبس 19-یدکووویروس از  یناش یریگ همهبنابراین،  (.1399، عی فر و سعیدیصان) هستندبر درآمد مالی شرکتها و در نهایت بازارهای بورس تاثیرگذار 

ها  شرکتو  کنند عملکرد خود فکر  توقف یاادامه  یبرا یماتدر مورد تصمسبب شده خود واداشته و  های یتر و فعالوکا کسب یها در مدل یزنگرها را به با شرکت

 یاجتماع یتلمسئو یاجرا یکاهش بودجه برا ،اندقرار داده یاجتماع یتلومسئبا  ییاجرا نوآوری هایدر مورد نحوه عمل از نظر  گیری یمتصمی خود را در دوراه



 

 

 

(، 2014) 1پاپاساز دیدگاه  .است یاجتماع پذیر یتمسئول اقداماتوکار و اتخاذ  کسب اصلی تر در هسته فعال یحتشرکت  یاجتماع یتادغام مسئول شرکت یا

 یندهآ یها به عنوان منبع فرصت آن را بلکه بینند، یم یدتهد یکعنوان  و رکود را به کنند یش مالتنامطلوب  یاه در زمان یاداقتص یبقا یها نه تنها برا شرکت

ت این موضوع در کشورهای در حال توسعه ست و اهمیباالیی برخوردار ا اهمیتت اجتماعی از امروزه گزارشگری مسئولی می توان گفت، .یرنددر نظر می گ یزن

ئولیت اجتماعی شرکت ها و گزارشگری آن افزوده است. روس کرونا نیز بر اهمیت مسن کشورها بیشتر است. شیوع ویدر ای دولیل چالش های اجتماعی موجبه د

ها جهت روبرو  ، نیاز به مشارکت همه بخشس کرونا، اقتصادی و بهداشتی ناشی از شیوع ویرومدهای اجتماعیپیا معتقدند (2020طوری که سانچز و سانچز )به 

 تاکنون تجربه نشده را مشهودتر نموده است. ویی کهیرشدن با سنا

ئولیت اجتماعی ، در راستای مسجامعه در هرفعال رود شرکت های ی، انتظار می گاه های اقتصادی در دنیای امروزنه به اهمیت و جایگاه ببنابراین با توج

سرفراز و همکاران، ه بپردازند )های خود در این زمین رشگری اقدامبه گزا وس کرونا ایفای نقش نموده هش آثار منفی ناشی از ویروخود در زمینه رفع و کا

1401.)  

؛ بنابراین تاثیر خود را در کسب و جامعه در ارتباط است ه طور مستقیم با سالمتگفت که ویروس کرونا ب در مورد چرایی و لزوم انجام پژوهش می توان

 است. کرونا ویروس دد از وروی سهامی بعهاشرکت در یاجتماع تیمسئول تغییر الگویوهش، از این پژ فبنابراین هد ف می گذارد. کارها و شرکتهای مختل

 ادبیات و پیشنه پژوهشی

 وم مسئولیت اجتماعی شرکت مفه

ئه کرد، یعنی صل اراا مریکا شروع می شود. وی دوس فلز )آهن( ایاالت متحده آ(، موس1919تا  1835ولیت اجتماعی از نوشته های اندرو کارنگی )ایده مسئ

و بیماران بود.  مندانل. اصل اول مرتبط با پشتیبانی از بیکاری، سابرای سرمایه داری در کل ضروری هستند اصل خیریه و اصل نظارت. او معتقد بود این دو اصل

 ت دارامان ،در مقاله خود به نام مدیران شرکت ، برل،1932در سال  .ه عمل می کردندان ثروت خود برای بقیه جامعبر اساس اصل دوم، تجار باید به عنوان مراقب

این ی توانند درآمدی برای زندگی داشته باشند را بررسی می کند. ای که نمان در ارائه امنیت یا کمک به اعضای جامعه آن ها هستند، مسئولیت های مدیر

مسئولیت اجتماعی را به صورت  ،ارائه شد. بومن 1953بومن در سال  ن تعریف توسطیلعی بود، اما اوولیت اجتمامقاله یکی از اولین مباحث در مورد مفهوم مسئ

تعریف می کند.  (2013بومن، ) کردن سیاست هایی که توسط جامعه مطلوب و با ارزش هستندیمات یا دنبال رآفرینان در اجرای استراتژی ها و تصمتعهد کا

گیری  د مسئولیت اجتماعی به شکل چشمدر مورعلمی  مستندات، تعداد 1960در دهه ی شرکت شد. عامفهوم مدرن مسئولیت اجتم این تعریف باعث پدیداری

ات بشر دوستانه تکیه عماعی شرکت بر اطالتوصیف مسئولیت اجت ( برای1958الس ) .اجتماعی استفاده شدند یافت که برای ایجاد مفهوم مسئولیت پذیری ءارتقا

( در کتاب خود به نام سرمایه داری 2002فریدمن )ارزش برای سهام داران تاکید کردند.  تعهد اقتصادی به عنوان خلقبر  (1959( و چالمرز )1958ت )کرد. لوی

و به ثر رسانده را به حداکابع آن استفاده کرده و به شیوه ای عمل می کند که سود ها دی استدالل کرد تنها مسئولیت اجتماعی یک کسب و کار از منو آزا

دالل کرد مسئولیت ( است2006بدون استفاده از تقلب و گول زدن. فردریک ) دیگر، از طریق رقابتی آزاد و منصفانهذارد، به عبارت احترام می گ یزقوانین با

ده ای از رتکردن محدوده گسدر دنبال  منابعی که نابع اقتصادی و انسانی را بیان می کند یعنی مطلوبیت برایاجتماعی، نگرش های اجتماعی در راستای م

سئولیت اجتماعی شرکت دارای دو جنبه (، م1960افع افراد یا تجارت ها. بر اساس کار دیویس )فاده می شوند و نه فقط برای تامین مناف اجتماعی، استاهد

امعه، تعیین می حد اقتصادی جاورا با مدیریت  بودن جامعهست که خوب ان متوجه می شوند وظیفه آن ها مشارکت در توسعه اقتصادی امتفاوت است. کارآفرین

نی است: اخالقیات، مشارکت، انگیزه و خود سازماندهی در ینان به ماهیت و توسعه ارزش های انسارکت تعهد کارآفرئولیت اجتماعی شسکند. از طرف دیگر، م

جتماعی شرکت عبارت مسئولیت ا، 1970تا دهه  سبت به دیگران.اجتماعی ن اقتصادی و ر. بر همین اساس، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت یعنی وظایفکا

 بود. به عنوان نگرش مسئولیت پذیر به جای یک فعالیت درک شده  تصادی و اجتماعی بود. مسئولیت اجتماعی شرکت اغلب اوقااول مرتبط با تعهدات اقت

 یدارتوسعه پا یبرا یرقابت، به چالش یشو افزا یزه آمجعفا بلو اغ یکیاکولوژ یایبا بال، همراه 2000دهه  یلو اوا 1990شدن در اواخر دهه  یجهان یدتشد

، 3؛ وگل2006، 2کیشده است )فردر یلچالش تبد یکنوان به ع یجهان یستمکل اکوس یبلکه برا ی،مل یاقتصادها ی،فرد یشرکت ها یبلندمدت نه تنها برا

)اندرسون و  شده است شناخته مرتبطیک مفهوم  یزن افرادها و عموم  ها، رسانه تلدو یها بلکه برا شرکت یراشرکت نه تنها ب یاجتماع یتمفهوم مسئول (.2006
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در توسعه  یاساس ییرات(، تغ2010) 8ینگتپربه گفته دوبرز و اس (.2009، 7تولدر لک و ونو؛ ک2008، 6و همکاران ین؛ کر2003 ،5ین؛ برا2005 ،4ینیاسزوسکاب

 نشانگر این است که( رخ داده است، که 1987) 9و توسعه یستز یطمح یجهان یسیونکمتوسط  "ترک ماشم یندهآ"از زمان گزارش  یعمااجت یتمفهوم مسئول

 کند. یخود برآورده م یازهایبرآوردن ن یبرا یندهآ ینسل ها یتوانایرا بدون محدود کردن  حال حاضربشر در  یازهایاست که ن یامر توسعه ا یک یدارتوسعه پا

اجتماعی  چند مفاهیم توسعه پایدار و مسئولیت (. و هر2003شرکت در نظر گرفته شده است )کورهورن،  مسئولیت اجتماعی اسعه پایدار به عنوان منشوت

و زینک  (2010س کار دوبرز و سپرینگت )نده ایده ها و اهداف مشترک مشخص شده و با هم اشتباه می شوند، اما بر اساشرکت اغلب به عنوان دنبال کن

ا دی در محیط جهانی تمرکز کرده است. ببیشتر بر مدل های کسب و کار شرکت و مفهوم توسعه پایدار برای تغییرات کلی عی شرکتهاتماجاولیت ئمس(، 2005)

 اتعهد کسب و کار ه عنوان هرا ب ولیت اجتماعی شرکتهائمسداران گوناگون، شورای تجارت جهانی برای توسعه پایدار دنبال کردن بحث های گسترده با سهام 

ها، توصیف می  بزرگ تر برای ارتقای کیفیت زندگی آنتوسعه پایدار اقتصادی، کار با کارمندان، خانواده های آن ها، جامعه محلی و جامعه برای مشارکت در 

می کنند  لف شده است. آن ها استدالی(، توص2001طور، مسئولیت اجتماعی شرکت توسط مک ویلیامز و سیگل ) (. همینWBCSD ،2002کند )گزارش 

 . در شروع قرن بیست و یکم، افزون برفرای منافع شرکت پیش رفته و برای ایجاد رفاه اجتماعی استفاده می شوند ولیت اجتماعی شرکتهائمس اقدامات مشروع

چند جنبه هنوز هم دارای  مسئولیت اجتماعی ت. مفهومشیوع یاف ولیت اجتماعی شرکتهائمسیطی نیز در مفهوم جنبه اقتصادی و اجتماعی، جنبه زیست مح

، ، کتوال2007ی کند )بیرد و همکاران، رکت و اقدامات آنرا در بر می گیرد، بلکه ارزش های اجتماعی را نیز دخیل مباقی مانده است و نه تنها روابط رفتاری ش

 (. 2012گادو، ، ملو و گاریدو مور2010، کتوال، 2007

 

 سوونا ویرکرماعی بعد از اجتمسئولیت  مفهوم

شرکت، ماگنان و رالستون  با جزییات بیشتری ارائه شدند. در تعریف مسئولیت اجتماعی در دهه اول قرن جدید، تعاریف موجود مسئولیت اجتماعی شرکت

ل و ی این اصوارد هدف در اجعالیت های مورمورد نظر و برنامه ها و فم داران، ارزش های درک شده و نتایج (، بین اصول انگیزشی تحت تاثیر  سها2002)

(، مسئولیت اجتماعی شرکت باید بر اساس درک روابط بین شرکت ها و 2006پروتر و کارمر )راساس پژوهش . بتامین نیاز های سهام داران، تمایز قائل شدند

مشترک برای تصمیمات  ده اصولنهعه نشان دو کار ها و جام ادغام شود. روابط بین کسبل درون استراتژی ها و اقدامات شرکت جامعه باشد و در عین حا

کلیدی تجارت خود را بر مبنای اصول اعی است. به منظور اجرای این اصول کلی در عمل، شرکت ها باید تصمیمات تجاری و اجرای سیاست های اجتم

سخگویی اجتماعی را در عمل اجرا ه های پاماود ادغام کرده و برنارت خای تجرا درون استراتژی ه وری های اجتماعیقرار داده، نوآ ولیت اجتماعی شرکتهائمس

استدالل کرد تاکید بیشتر بر جنبه های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی،  ،ولیت اجتماعی شرکتهائمسریف موجود عات تحلیل(، بعد از 2008کنند. دالسرود )

ت مسئولیی کرد که ارتباطی بین اجرای نوآوری هاهده مشا تهاکرولیت اجتماعی شئمسیه های یک روند جدید در نظر (2008سهام داری و داوطلبی است. لی )

از یک جهت گیری اخالقی به  ولیت اجتماعی شرکتهائمسر نظریه های ( تمرکز د2008و اهداف مالی را آشکار می کردند. بر اساس کار لی ) اجتماعی شرکتها

( مسئولیت اجتماعی 2010هدگر )( و 2009کرده بود. سندلر و لییودا )مانی تغییر زااز سطح کالن به سطح سنیز آن  تحلیلجهت گیری سازمانی تغییر کرده و 

افزایش سود هستند بلکه می خواهند برای خوب بودن سهام داران نیز ه صورت برنامه هایی تعریف کردند که در آن ها شرکت ها نه تنها به دنبال شرکت را ب

 ص سازمانی تعریف کرده است که هدف آن هاا به صورت استراتژی ها و اقدامات خارماعی شرکت تج( مسئولیت ا2011آگینیس ) داشته باشند.مشارکت 

 نافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی. برآورده کردن انتظارات سهام داران و بر اساس خط سه نقطه ای است یعنی م

لیت اجتماعی شرکت و نقش سهام داران سئواین اهمیت م(، بنابر2009گولبرگ، یک جامعه است )تحت تاثیر شرایط  ولیت اجتماعی شرکتهائمسدرک 

نیز بدان اطالق  19-کوویدرا که  کروناویروس  جهانیسازمان بهداشت (. 2002ن است در جوامع مختلف به شکل متفاوت درک شود )نیهات و همکاران، ممک

 ،(2020سوخارِف ) گفته یبنابر  .گذارد می  یرجامعه تاثکل فرد و  یو زندگمت السبر  19-دویکو .اعالم کرد 2020 یهدر فور یماریبنوعی  می شود به عنوان

                                                           
4 Anderson and Bieniaszewska 
5 Bryane 
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7 Kolk and van Tulder 
8 Dobers and Springett 
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 ییجا ؛گذارد می  یرتاث آنها یهایازن نه کردبرآوردنیز و  مردم یزندگسبک بقا و مسائل  ،یاست که بر زندگ یدیجد کامالً ، وضعیتمحیط زیست وضعیت ینا

  کوتاه یها  یتعدم قطع ،هم چنین .هستند یاتیح آلودگیبا  مقابلهدر ، یشترب ثباتی  یب به رغم ایجادکه  ندراقرار د یددش یها  یتمحدوددر معرض  خیلی هاکه 

 یهادهاهمه ن در کل و هاکسب و کار ،نهادهای نظارتی نزداز اهمیت زیادی  19-کووید یتوضع به سبب هاکشور یاقتصاد یاه  یاستمدت و بلند مدت حول س

 (2020مَتِن )و  کرِین (.2020 ،ناتو جِریس ) ده استکر ییرتغ طور اساسیبه  کند می  فعالیتدر آن  جهانیکه جامعه  یطیشرا .است ردارخوبر یاقتصاد

 یزهانگ ممکن است ها  شرکت .ده استیرا به چالش کش مسئولیت اجتماعی شرکتی موجود یها رویهو  چندین مورد از فرضیه ها یهمه گیر ینا معتقدند که

 .باشند داشته یطیمحزیست و  یاقتصاد ،اجتماعی متنوع یلبه مسا پرداختنو  مسئولیت اجتماعی شرکتیر مشارکت د یبرا یتومتفاهای 

به  جامعه یهایازورده کردن نرآب جهتدوستانه  بشر عنوان اقدامات ه ب مسئولیت اجتماعی شرکتیاز درک  (CSR) مسئولیت اجتماعی شرکتیمفهوم 

می و رفاه عمو یدارپا یتوسعه اقتصاد در راستای زیست محیطیو  یاقتصاد ،اجتماعیمنافع  براساس ذی نفعانمند و تعامل فشرده با   مانظ شرکتی یها  یتالفع

 (.رجوع شود ل)به شک ته استیافبسط 



 

 

 

 

 فعالیت ها ذی نفعان اصلی سخاپ شرکت )منبع(

 دیآمبر گر ی.بیاِ
حفاظت از کارکنان و 

 کمک به جامعه
 جامعه کارکنان و

 کباریدستکش  ،یکارکنان شامل ماسک، دستگاه تنفس مصنوع یشده برا هیته یاد ضروروم

 . ... کننده دست و یمصرف، ضدعفون

 اپلشرکت 

کمک به متخصصان 

 ،یخدمات درمان

 یمحل یسازمان ها

متخصصان خدمات 

 یو جوامع محل یدرمان

 یو صندوق غذا یجمله شهروندان جهان ، از19-دیبه کوو یسخ جهاندالر در پا ونیلیمدهها  یاهدا

 ونیلیم 30از  شیب نیو تامصورت  افظمح ونیلیم 10به  بیقر عیو توز شیآزما ،یطراح کا؛یآمر

 .دهید بیدر مناطق به شدت آس یمتخصصان خدمات درمان یرت براک صوماس

  شرکت کمپبل سوپ
و حفاظت از کارکنان 

 کمک به جوامع

 یکارکنان، بانک ها

ها،  ی، انبارغذا یمحل

 یمحل یسازمان ها

. هر روز، یشمال یکایسرتاسر آمر یا در سازمان هادالر وجه نقد و غذ ونیلیم 8ز ا شیب عیتوز

 یشوند، انجام م یم شیکه وارد ساختمان ها یتمام کارکنان یسالمت را رو یاه یشرکت غربالگر

به سالمت  یدگیرس یر محل براد گرید ینامه ها وهیش تیدرجه حرارت و رعا یدهد، از جمله بررس

 .یمنیو ا

  نفارمیاوِل ی.اس.سیجِ
کمک به موسسات 

 یخدمات درمان

متخصصان خدمات 

 و جامعه یدرمان

از  تیحما یکه برا (Children Hospital) تلیهاسپ لدرنیه چموسسبه  ورویهزار  15 یاهدا

شش تشک ضد زخم  دیخر یراب ها صندوق نیکند. ا یم تیکودکان فعال ینیلدانشگاه با مارستانیب

 یکم سن و سال تر بستر مارانیدر آنجا از ب زین راًیر آن بخش مورد استفاده قرار گرفتند که اخبست

 .شود یمراقبت م 19-دیکوو روسیشده به خاطر و

  گروپ ریها

کمک به متخصصان 

و  یسالمت عموم

 جامعه 

 اتمتخصصان خدم

 و جامعه یدرمان

مجهز به  یلوازم خانگ ،یپزشک زاتیبه ووهان، از جمله وجه نقد، تجه ییداور اقالم اهچهار د لیتحو

 .ایاش نترنتیا

 انیکارکنان و مشتر حفاظت از کارکنان ی.بی.اِوی یال.ت مایماکس
انجام  یوند براپ ونیلیم 4از  شیتا به حال ب 2020ار به در یریهمه گ نیاز آغاز ا مایشرکت ماکس

 .اختصاص داده است روسیاز کرونا و یریشگیاقدامات پ

  گروپ یننتایکانت یپنک

به  یارائه کمک مال

جمع  یها شیپو

 اعانه یآور

متخصصان خدمات 

: پزشکان، یدولت یدرمان

 راپزشکانیپرستاران، پ

 یصندوق ها ،یتوانیمختلف فعال در ل یصندوق ها یبرا یار پوند کمک مالهز 25به  بیقر عیتوز

 .یضرور یپزشک زاتیتجه دیخر یبرا اعانه یجمع آور

 نفعان یکمک به ذ  آرامکو یسعود
 یذ ریکارکنان و سا

 نفعان

کاله به صورت از راه دور بر  نیفت. ابه کار گر« هوشمند یمنیکاله ا» کی راًیاخ ایآرامکو آس

 یم کمک 19-دیر انتقال کوومواد نظارت کرده و  به کاهش خط دیتول یها تیو فعال زاتیتجه

 .کند

  گروپ ی.اِیاس.ب

کمک به متخصصان 

و  یسالمت عموم

 جامعه

متخصصان خدمات 

 و جامعه یدرمان

تنفس  یدستگاه ها ،یپزشک یماسک ها ،یپزشک زاتیپوند بابت تجه هزار 650به  بیقر عیتوز

انواع  ریسا زیسالم و ن ییغذا یبسته ها وس،ریاز کرونا و یریشگیاقدامات پ گریو د FFP2 یمصنوع

 .کمک ها

  تاتا گروپ

 رانه؛یشگیمداخله پ

 قیاز طر یورامداد ف

 ،ییمواد غذا نیامت

 سرپناه

متخصصان خدمات 

پزشکان،  ؛یدولت یدرمان

 راپزشکان،یپرستاران، پ

ها،  کیرانندگان، مکان

 ر،یپذ بیساکنان آس

 ییوامع روستاج

، ماسک و دستکش و (PPE) یحفاظت شخص-ینمیا زاتیتجه یها تیک یبرا یمواد ضرور هیته

 .19-دیکوو شیآزما یها تیک نیهم چن

 ی.بیاِ  وتووایل ایتِل

کمک به متخصصان 

و  یسالمت عموم

 جامعه

 .گانیتماس با آن به صورت کامالً را یو برقرار 19-دیکوو یرسم یخط مشاوره تلفن کی یراه انداز و جامعه یموسسات دولت



 

 

 

 
 .(CSR) مسئولیت اجتماعی شرکتیتوسعه  یمفهوم. مدل 1شکل 

در سطح  مسئولیت اجتماعی شرکتی مختلف یها  یتتا به طور فعال در فعال کند می فراهم  ها  تکشر یرا برا عظیمی یها  صتفر ،همه گیر یماریب این

 ،یریهخ یها کمک، هدیه دادن خارجی نیز شامل حدر سط و استخدام مشارکت کنند؛ ایمنی محل کار، پاداش ،کنانحفاظت از سالمت کار صورتبه  یداخل

 یها  آب ویژهبه  یعیطب زیست  یطو حفاظت از مح آنهاو رفاه  ایمنی نمیتض یاز جوامع برا یتحما ،خود یانرتشم یفراهم کردن منابع برا ،انهخدمات داوطلب

 می شود. زمینی یرز

 

 
 

 ۱۹-کووید ی طی دوره های مختلفمسئولیت اجتماعی شرکت یها  یتفعال

اتخاذ  جهانمختلف سراسر  یعدر صنا ی اجتماعیمسئولیت پذیر یهای دارا  شرکت از سوی تیمسئولیت اجتماعی شرک یها  یتفعال ی ازمختلف های نهگو

 یها  یتدر فعال به طور مستمربلکه  ،نموده ایستادگی کسب و کارمسئوالنه  یرغ رویه هایبحران در برابر  ینا یدر ط تنهانه  ها  از شرکت یاریبس. استشده 

با  یشترب ،دارند یقو یزمانهنگ ساکه فر ییها  نشان داد شرکت (2020و همکاران ) یل یاه  یافته .اشته اندکت دارمش نیز مسئولیت اجتماعی شرکتیمختلف 

است که به  کسب و کار یفهوظ نوعی اجتماعی شرکتیلیت مسئو .تاب آورتر هستند این بیماری همه گیرنسبت به  ،یجهو در نت مشارکت می کنندجوامع خود 

 .دهد اهمیتروزانه خود  یها  فعالیتخود در  ذی نفعان سالمتو  یطبه مح یدبا مربوطه شرکت ،یبارتبه ع .اندرس می ن یبجامعه آس

 19-کووید همه گیری به پاسخدر  مسئولیت اجتماعی شرکتی یها  یتفعال نمونه .1 جدول

 گیری شده.شرکت های نمونه  ن از وب سایت های مربوط بهمنبع: گردآوری مولفا

 ناشی از یها  به چالش ساسیتح او در حال توسعه ب یافته  توسعه یها در کشور تاتا گروپ و  بزرگ مانند اپل بسیار یها  کوچک و شرکت تجاریهای واحد

 یندر طول ا ئوالنهمسحاظ اجتماعی به ل یها  یتفعال ،مقاله ینا در .ده انددا پاسخ متغیر اجتماعی یطدر مح ذی نفعان یهایازو ن 19-کووید بیماری همه گیر

 مسئولیت اجتماعی شرکتی زمینهدر  ها  سال یناز ا یشکه پ ییها  که توسط شرکت ؛ فعالیت هاییقرار گرفته است یلو تحل یهتجزمورد  همه گیر یماریب

  یتفعال یتموفق مسئولیت تنهانه  کنند و  میرا اجرا  کتیئولیت اجتماعی شرمس یها  یتهستند که فعال ییها  شرکت هاینا .ندشته اند، به اجرا درآمددا تجربه

 ، اِی.بی آمبر گریدماکسیما ال.تی یو.اِی.بی ،گروپ کانتینِنتایپنکی  ظیرن ییها  شرکت .برعهده می گیرند شان را نیزمنطقه و کشور یدارخود بلکه توسعه پا یها

 یتوانیل یها  شرکت ترین  یشرفتهبه عنوان پ هابار آنها .کنند می  ینیارزش آفر نیزخود  و جامعه نیامشتر یبلکه برا ذی نفعان یبرا تنهانه  وپگر اس.بی.اِیو 

 کسب و کار در بخش مسئولیت اجتماعی شرکتیبه توسعه اصول  بیش از همه وده کر فعالیت مسئولیت اجتماعی شرکتی زمینه در غالباًکه  ده اندشناخته ش

 زیست  یطمردم و مح مراقبت ازبر  یآن مبتن «روی پیشِ» دراهبرو ده بو مشغول فعالیتل است که در بازار سا 50حدود  ارمجِی.اس.سی اولینف .کنند می کمک 

 ک می کند،کم و جامعه یطمح یدارعه پاتوس به نیز آن یها  یتبلکه فعال ،است یممستق تایجبه دنبال منافع و ن تنهاخود نه  عمرشرکت در طول  ینا .آنهاست



 

 

 

براساس  هایر .ندارزش بلند مدت ایجاد می کخود در بازار  ذی نفعان یبرا است که سال 37از  یشب هایر گروپ .زیست بومبه کل  یانسان یطز بهبود شراا یعنی

به لحاظ  یها  یتفعال .کند می  کمکهوشمند و جامعه هماهنگ  یسبک زندگ ،سبز یشناس  توسعه بوم بهبه طور مداوم  «مراقبتو  یسبک زندگ ،سبز»مفهوم 

های   شرکت .به شمار می روند ی شرکتیمسئولیت اجتماع در حوزه ی ها  ادامه کار شرکت ،شوند می اجرا  همه گیر یماریب خالل اینکه در  اجتماعی مسئوالنه

 کار امکان افراد دارایکه  دندطمینان حاصل کرا آنها .ده اندکر به هنگام بحران معطوفخود ایمنی کارکنان به  را یا هیژتوجه و دارای مسئولیت پذیری اجتماعی

 یحفاظت تدابیربه تمام  مجهز و بوده یمنتا حد امکان ا ،دارندل کار در مح حضوربه  یازکه ن ییآنها هم چنین شکل کار خواهند کرد و هماناز راه دور به 

 ،کردند نمیوقفه خدمات را تضین بی مکه تا ییها  شرکت .دکنن می مراقبت  نیز خود یانمشتربلکه از کنان از کار تنها نه یت پذیرمسئول یها  شرکت .هستند

 موبایل را دنامحدو یها  آزاد به داده یدسترس ،یمخابرات یها  شرکت برخی .اتخاذ کردند یانبه مشتر یدمات رسانخ یبرا یژه ای راو یهاکارراه و یتیامن یرتداب

برقراری و  نموده راه اندازی 19-کووید یتلفن مشاوره خط یکتووا اِی.بی وتلیا لی مانند شرکت یا و ارائه کردند ماهیانهی پرداخت یان دارااز مشتر یاریبس یابر

 ها  شرکت که یجوامع تحکیمو  یتتثب یبرا یاه یلبه عنوان وس مسئولیت اجتماعی شرکتی (،2017) ینوودو گر یمل ی طبق گفته .ایگان کردندتماس با آن را ر

در  یژهبه و یمانند فقر و نابرابر دار یشهر اجتماعیمشکالت  یبرخ باعث تشدید یاین همه گیر .، به کار گرفته می شودکنند می  تیفعال یمتماد نلیاسادر آنجا 

سئولیت م یها  بر تالش تیعدم قطع طی دوره ی رکت هاش .ده اندشتبدیل  ذی نفعان پذیرترین  یبجوامع به آساین  .است شدهدر حال توسعه  یهاکشور

کمک به متخصصان  ،یمال های کمک ،گیرییشپ یها  یتو ک یپزشک یها  ارائه کمک ،میسالمت عمو یارتقا (،اجتماعیرفاه ) عخود در جوام شرکتی اجتماعی

 .متمرکز بودند ،دهد می انجام در آن خود را  های فعالیت شرکت یککه  یدر مناطق یژهبه و میعمو سالمت

 

 

 ناسی پژوهشش روش

و پیشینه نظری و پژوهش های قبلی می  ، ادبیاتپژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با روش توصیفی و مروری انجام شده است. ابزار گردآوری دادهاین 

  ست.ات داده ثانویه و تحلیل مقاالت پیشین استفاده شده اعباشد. به نوعی از اطال

 

 سیروو جام شده در مورد مسئولیت اجتماعی و کروناان پژوهش های

نتایج نشان داد ، بررسی کرده است. دانشگاه در مقابله با بحران ویروس کرونالیت اجتماعی مسئوانجام داده اند،  1401درآذر و ذاکرصالحی وهشی که ژطی پ

شد. اصلی از آنها استخراج  مؤلفه 6مفهوم و  11کد،  77ب شد که درنهایت منبع مرتبط، معتبر و جدید برای انجام فراترکیب نهایی انتخا 21در مجموع  که

و  اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فناوری های مسئولیت اجتماعی دانشگاه در مقابله با کرونا شامل شش مؤلفه شناسایی تغییرات )به لحاظ مؤلفه

ا تحوالت محیطی(، پذیر )سازگار ب انعطاف پذیری(، ایجاد ساختار )با هدف توسعه مشارکتمحیطی(، افزایش دانش اجتماعی، استقرار مدیریت بحران  زیست

شده از روش فراترکیب پژوهش  ه روی هم اثرگذار هستند. بحث: مدل استخراجداشتن الگوی ارتباطی کارآمد و مؤثر با جامعه و ابعاد اجرایی و ارائه راهکار است ک

سرفراز و همکاران  .ظام آموزش عالی کشور قرار گیردونا موردتوجه مسئوالن نمسئولیت اجتماعی دانشگاه برای مقابله با کرتواند برای ارزیابی نقش  حاضر می

 های مسئولیت دهد گزارشگری اقدام نتایج این پژوهش نشان می بررسی کرند که1401در سال  های دارویی مسئولیت اجتماعی و گزارشگری آن در شرکت

بررسی نقش مسئولیت اجتماعی سرائی  های مرتبط با بعد کارکنان متمرکز بوده است. اقدام دارویی در مواجهه با ویروس کرونا بر افشای های اجتماعی شرکت

. نشان می دهد 1400در سال  یهای اخالق کارکنان بر مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرونا در بانک کشاورزی استان همدان با نقش واسط ادراک از ارزش

بر ادراک از ارزش های سازمانی اثرگذار بود  %48نشان داد که مسئولیت اجتماعی کارکنان به میزان  PLS نرم افزاراز تحلیل معادالت ساختاری با  تایج حاصلن

کنان بر مدیریت اجتماعی کار نا را تبیین نمود، همچنین مسئولیت% متغیر مدیریت بهینه بحران در اپیدمی کرو61و ادراک از ارزش های سازمانی به میزان 

در سال محمود و همکاران  .% تاثیر گذاشت29ای سازمانی به میزان اپیدمی کرونا به طور غیرمستقیم و با نقش میانجی ادراک از ارزش ه بهینه بحران در

ن اصلی خود همچون پرسنل، ظت از ذینفعای محافویروس کرونا در راستا کنش شرکت های آمریکایی در مواجهه باطی پژوهشی به بررسی نحوه وا، 2021

بی را در ایی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود ساز و کارهای مناسان و جامعه پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که شرکت های آمریکمشتری

سئولیت اجتماعی طی پژوهشی به بررسی اقدام های م، 2021سال  درریمو و همکاران کرده اند. ینفعان خود در مقابل ویروس کرونا اتخاذ زمینه محافظت از ذ

ای غیردولتی مختلف در زمینه کاهش آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا تالش می کردند، شرکت پذیرفته شده در بورس مادرید که با همکاری سازمان ه 14



 

 

 

وس کرونا بیشتر در راستای یفای مسئولیت اجتماعی خود در دوره شیوع ویرکت های مورد بررسی جهت اند. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که شرپرداخت

  متی جامعه و افراد آسیب پذیر تالش کرده اند.، تامین غذا و سالحمایت های اجتماعی و تکنولوژیکی

 

 گیری  یجهنت

 اعی شرکتیمسئولیت اجتم یها  و برنامه ها راهبرد بهل تا به طور فعا ده استفراهم کر ها  شرکت یرا برا ظیمیع یها  فرصت، 19-کووید همه گیر بیماری

 تاثیرگذار بوده یمسئولیت اجتماعی شرکتبر گسترش  قطعاً مساله ینو ابه تعطیلی کشانده را  ها  از شرکت یاریبس یهمه گیر ینا ،حال ینبا ا .بپردازندخود 

)  شی و یل ،انبارد .متفاوت باشد تواند می به خصوص در زمان بحران  عی شرکتیمسئولیت اجتما یها  یتدر فعال ها  مشارکت فعال شرکت پیامدهای .است

همانطور  ،ینبنابرا .یستندفعل نمن مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک یتدر وضع صورت گرفته ییراتبه تغپاسخگویی در  ها  شرکت ینا کهند معتقد (2021

 به عنوان مثالشرکت قرار دارند ) عیاجتما مسئولیتیبی  پیامدهای در معرض خطر یعیکه به طور طب ییها  شرکت ،داشتند اکیدت (2021) شی و یل ،دانبارکه 

از  آنها داشته باشند که و باور بودهمحتاط  جتماعی شرکتیمسئولیت ا یها  یتدر فعال گذاری یههنگام سرما به یدبا (حمل و نقل نفت و گاز نظیر یعیدر صنا

  یتفعال گیردری ها  شرکت (،2021 ،2020) یش و یل ه دونبار،مطالع آمده از بدستطبق شواهد  .اجتناب خواهند کرد پر ریسکدر طول دوره  یمنف پیامدهای

هماهنگ  یشرکت راهبریو  ماعی شرکتیمسئولیت اجت یها  یتهند که فعالکاهش د این خطر توانند می تنها در صورتی  مسئولیت اجتماعی شرکتی یها

کوچک که  واحدهای تجاریبزرگ و هم  یها  تهم شرک ،حال ینبا ا .تو هم جامعه اس واحدهای تجاری مه یسخت برا یآزمون، گیریمه هدوره این  .باشند

 همه گیر یماریدر طول ب مسئولیت اجتماعی شرکتی یهابه اصول و راهبردکماکان  ،دان داشته فعالیت مسئولیت اجتماعی شرکتی در زمینه یادیز یها  سال

 یطدر شرا از چالش های این دوره، نظر صرف های دارای مسئولیت پذیری اجتماعی  کتشرکه  داده استزمان دشوار نشان  ینا .ده اندوفادار مان 19-کووید

 مرکز توجه، در کارکسب و  یطمحموجود در  ییراتنظر از تغ  صرف یو خارج یداخل اعم از ذی نفعان .کنند می مسئوالنه عمل  یو اقتصاد یطیمح ،اجتماعی

 راندر زمان بح یقاًدق یتعامل ینچن اهمیت زیرا ،کنند می کار  ذی نفعانکلیه در تعامل فشرده با  اجتماعی مسئولیت پذیری های دارای  شرکت .قرار دارند شان

به همه گیری  ینا .است موردنظر از جامعه یبخشاین  ،است چقدر آنوسعت  ،کند می  یتالفع یدر چه کشور یک شرکت که این فارغ از .شود می آشکار 

 مختلف یهادر اقتصاد مسئولیت اجتماعی شرکتی یها  یتفعال شده ئه ارا یها  نمونه .از آن است یکه تجارت بخش ده استش یلتبد جهانیامعه ج یبرا یچالش

 شتهدا مسئولیت اجتماعی شرکتیمشارکت در  یبرا یمتفاوت یها  یزهممکن است انگ ها  که شرکت دده می ان لحاظ اندازه و هم سطح توسعه نش هم از جهان

 اهمیتاما ضرورت و  ،کند ییرتغ کسب و کار یطدر مح موجود ییراتبا تغهمراه ممکن است  به لحاظ اجتماعی مسئوالنه یها  یتو تعداد فعال یتماه ،باشند

 .باقی است به قوت خود عی شرکتیمسئولیت اجتما پیاده سازی
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