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چکیده
هدف این پژوهش ،ارائه الگوی معماری مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی براساس راهبردها بود.
روش پژوهش آمیخته (کیفی -کمی) بود .در مرحله کیفی از تحلیل مضمون و ابزارهای مطالعات کتابخانهای و
مصاحبه استفاده شد .در مرحله کمی روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه بهکار گرفته شد .جامعه آماری مرحله کیفی ،در
گام پیشینه پژوهی ،همه پژوهشهای موجود در پایگاههای اطالعاتی در طول سالهای  2019-1980و در گام
مصاحبه ،خبرگان بود .جامعه آماری مرحله کمی پژوهش ،مدیران منابع انسانی همه شرکتهای دولتی وزارت نفت
بود .با استفاده از نتایج بخش کیفی ،مدل اولیه با  82مضمون پایه 22 ،مضمون سازماندهنده و  4مضمون فراگیر ترسیم
شد .یافتههای بخش کمی نشان داد ،راهبرد  5شرکت اثرگذار 8 ،شرکت تطبیقی 3 ،شرکت دفاعی و درنهایت 2
شرکت واکنشی بود .مطابق یافتهها تعداد شاخصها ،مؤلفهها و ابعاد تأییدشده در هرکدام از شرکتهای اثرگذار،
تطبیقی ،دفاعی و واکنشی بهترتیب ( )4 ،15 ،33( )4 ،19 ،52( )4 ،21 ،73و ( )4 ،14 ،28بود .نتایج پژوهش نشان داد
در شرکتهای اثرگذار به مسئولیتهای اجتماعی توجه بیشتری میشود.
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مقدمه
1

یکی از ابعاد مهم مسئولیتهای اجتماعی ،مربوو بوه کارکنوان اسوت (نیوومن و همکواران ،
 )440 :2016که تحت عنوان مسئولیت های اجتماعی درون سازمانی درنظر گرفته شوده (دلبالودو،2
 )145 :2018و توسط مدیریت منابع انسانی اجرا میشود .از این رویکرد ،مسئولیتهوای اجتمواعی
مدیریت منابع انسانی به معنای کمک به کارکنان در دستیابی بوه انتظوارات شخصوی و اجتمواعی و
ارضای نیازهای خود اسوت (نوای و همکواران .)3 :2018 ،3در ایون رابطوه شورکتهوای مختلو ،
رویکردهووای متفوواوتی دارنوود (وپینووا و همکوواران .)580 :2014 ،4براسوواس پووژوهش کالرکسووون

5

()1995؛ اقدامات شرکتها درجهت مسئولیتهای اجتماعی روی پیوستاری از انکار مسوئولیتهوا
تا پیشبینی مسئولیتها مویتووان تعریو

نموود .شورکتهوایی کوه در انتهوای ایون پیوسوتار قورار

میگیرند ،اقداماتی مسئوونه به صورت داوطلبانوه کوه فراتور از الزاموات قوانونی اسوت ،انجوام داده
(ادونوهه و تروگسا )2014 ،6و" سالمت ،ایمنی و رفاه عمومی کارکنان" را بهرسمیت مویشناسوند
(تروگسا و همکاران . )2013 ،7اما هرچوه بوه ابتودای ایون پیوسوتار نزدیوک مویشوویم ،شورکتهوا
عالقه ای به اجرای مسوئولیتهوای اجتمواعی درون سوازمانی ندارنود و آن را فعوالیتی بورونمحوور
میدانند (سیپریان-دومیترو )1676 :2013،8و حتی ممکن است رفاه ،توسعه و شرایط کاری آنان را
برای جبران هزینه برنامههای برونسازمانی مسئولیت اجتماعی ،کاهش دهند (شن و بنسون:2016،9
 .)1728اساساً رویکرد این شرکتها نسبت به این مسئولیتها منفی است و مفیدبودن آن را انکوار
می کنند و ازلحاظ عملکوردی حتوی کمتور از حود نیواز بوه مسوئولیتهوای اجتمواعی توجوه دارنود
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(کالرکسون .)1995 ،یک مثال در این خصوص ،رسوایی شرکت کوکاکوکا اِلسالوادور 1بود کوه
بچههای کار را برای کاشت نیشکر بهکار گرفته بود .درحالیکه در سیاستهای آنها بهروشنی قید
شده بود که کوکاکوکا از کودکان کار به هیچ وجه استفاده نمیکند .بودون تردیود ،مودیریت بوه
این موضوع آگاه بوده که نهادهای گروه فشار به این رفتوار ییرمسوئوونه ،واکونش نشوان خواهنود
داد ،بااینحال اخطارها را نادیده گرفت .بعدها ،این موضوع ازطریق نهادهای مختل

حقوق بشور،

همگانی شد و به خسارتهایی عظیم منجر شد (آگبووه.)51 :2009،2
در این زمینه ،بررسی مدلها پیرامون مسوئولیت هوای اجتمواعی مودیریت منوابع انسوانی نشوان
میدهد که پژوهش های بسیار کمی انجام شده (سیپریان-دومیترو1676 :2013 ،؛ بارنوا -موارتینز و
همکاران )56 :2017،3و مؤلفه های اثرگذار اندکی از مدیریت منابع انسوانی حووزه درون سوازمانی
شناسایی شده اند (آلکاراز و همکاران )4 :2017،4و الگویی که بوهطوور خواص بور مسوئولیتهوای
اجتماعی متمرکز شده باشد -ازلحاظ ظرافت -دامنه و سادگی -وجود ندارد (همان منبع).
نظر به پیامدهای منفی یفلت از مسئولیت های اجتماعی درون سازمانی مدیریت منابع انسوانی
مانند؛ افزایش جابهجاییها (وارینگ و لور ،)101 :2004،5شکاف بین مدیران و کارکنان و کاهش
مشوارکت آنوان در اجورای سوایر مسووئولیتهوای اجتمواعی (اینیانوگ و همکوواران )119 :2011،6و
مشاهدات نویسندگان مبنیبر نبود الگوی راهنمای مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی در
شرکتهای دولتی (باتوجهبه شرایط خواص ایون شورکت هوا و داشوتن مالکیوت دوگانوه (دولتوی-
خصوصی)) ،هدف مطالعه فعلی ورود به حوزه خاصی از مسئولیتهوای اجتمواعی در ایوران اسوت
که نیاز به پژوهش بیشوتر دارد .بوهعبوارتی واضو تور ایون پوژوهش بوهدنبوال شوکلدهوی معمواری
مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی در چهار بعد مهم استخدام ،آموزش ،جبران خودمات
و ارزیابی عملکرد در شرکتهای دولتی است که براساس نوع راهبرد شورکت بوه مسوئولیتهوای
1. Coca-Coca Elsalvador
2. Agboveh
3. Barrena-martínez et al.
4. Alcaraz et al.
5. Waring & Lewe
6. Inyang et al.
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اجتماعی شناسایی میشوند .برایناساس ،سؤال پژوهش کنونی بدینگونه است:
" الگوی معماری مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی براساس راهبردها چگونه است؟"

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
معماری مسئولیتهای اجتماعی
یکی از الگوهای جدید کوه در دهو گذشوته بورای مودیریت منوابع انسوانی جهوت تسوهیل
شناسایی سبکهای مدیریت منابع انسانی در حوزه استخدامی مطرح شده ،الگوی معماری منوابع
انسووانی لپوواا و اسوونل )2002( 1بوووده اسووت کووه بووهوسوویله ترکیووب دو بعوود ارزش راهبووردی و
منحصربه فردبودن؛ یک الگوی چهاربخشی معرفی نمودند .این الگو باتوجهبه نوع نیوروی انسوانی،
روابط استخدامی و کارکردهای مدیریت منابع انسانی ،معرف یک نوع معماری منابع انسانی است.
دلیل این دو نویسنده برای استفاده از اصطالح معماری برای توصی

این چارچوب این اسوت کوه

آن را مبتنیبر مجموعهای مؤلفههای اساسی میدانند که به آنها امکان استنتاج درمورد هر دو شکل
و عملکرد سیستم را میدهد .بنابراین ،از دیدگاه لپواا و اسونل ( ،)2002معمواری مودیریت منوابع
انسانی ،استخراج چارچوبهای متفاوت در درون یک سازمان یا سازمانهای مختل

با استفاده از

مجموعهی مؤلفههای اساسی مانند خطمشی ها ،اصول و کارکردهای مدیریت منابع انسوانی اسوت.
در اینجا این فرضیه که یک بهترین روش برای همه سازمان ها وجوود دارد ،کنوار گذاشوته شوده و
بهدنبال ارائه نظامهای متناسب با ویژگی های هر سازمان است .مطابق با دیودگاه وپینوا و همکواران
( )2014این فرض درمورد مسئولیت های اجتماعی نیز درست است و این مسئولیتها در هر کشور
و یا حتی شرکتی ممکن است متفواوت باشود .انتخواب راهبردهوای مختلو

بورای مسوئولیتهوای

اجتماعی به شرایط محیطی (وپینوا و همکواران ،)580 :2014 ،عملکورد شورکت و میوزان پوذیرش
مسئولیت ها بستگی دارد (کالرکسون .)109 :1995 ،لذا در این پژوهش نیز براساس الگووگیری از
مطالعه لپاا و اسنل ( ،)2002الگوی معماری مسئولیتهای اجتماعی مطالعه شد.
1. Lepak & snell
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راهبردهای مسئولیت اجتماعی
مدل راهبردهای مسئولیت اجتماعی کالرکسون ( )1995کاملتر از پژوهشهای گذشته خود
(مک آدام ( ،)1973ویلسون ( ،)1975دیویس و بلومسوترم ( ،)1975کوارول ( )1)1979مویباشود.
براساس نظرکالرکسون ( )109 :1995راهبرد سازمانهوا باتوجوه بوه نووع عملکورد خوود در حووزه
مسئولیتهای اجتماعی و میزان پذیرش مسئولیت ها ،به چهوار گونوه :واکنشوی ،دفواعی ،تطبیقوی و
اثرگذار تقسیم میشود (جدول .)1
جدول  .1مقیاس واكنشی ،دفاعی ،تطبیقی و اثرگذار (كالركسون)109 :1995 ،
دستهبندی

میزان پذیرش مسئولیتها

عملکرد

واکنشی

انکار مسئولیتها

انجام کمتر از حد نیاز

دفاعی

پذیرش مسئولیتها اما با حالت خصمانه انجام حدأقل مورد نیاز

تطبیقی

قبول مسئولیتها

انجام همه الزامات

اثرگذار

پیشبینی مسئولیتها

انجام فراتر از حد نیاز

الف) راهبرد اثرگذار
در راهبرد اثرگذار عملکرد شرکت ها فراتور از حود نیواز بووده و بوه پویشبینوی مسوئولیتهوا
میپردازند .در این شرکتها ،اقدامات داوطلبانه مدیریتی برای جامعه و بهبود عملکرد شرکت که
فراتر از الزامات قوانونی اسوت ،انجوام مویشوود (ادونوهوه و تروگسوا .)3 :2014 ،در ایون راهبورد،
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی ،بدون اعمال فشار و پیش از وقوع روندهای منفی شروع مویشوود
(مایکل و همکاران)188 :2015،2
ب) راهبرد تطبیقی
شرکتهای با راهبرد تطبیقی به دویل راهبردی که شامل حفظ ثبات در موقعیت فعلی است،
واکنش نشان میدهند (کارول .)1999،در این راهبرد ،مدیریت از مسئولیتهای اجتماعی شورکت
پشتیبانی کرده و مسئولیتپذیربودن ،اصلی ارزشمند محسوب میشوود .سوازمانهوا ایلوب اوقوات،
1. McAdam,1973; Wilson, 1975; Davis and Blomstrom, 1975 & carroll, 1979

2. Michael et al.
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سرزنش را پذیرفته و طبق استانداردها عمل میکنند (آگبووه.)53 :2009،
ج) راهبرد دفاعی
بعضی شرکتها بهدنبال استفاده از چارچوبهای قانونی و اخالقی موجود ،برای محافظت از
خود در برابر پیامدهای فعالیتها و کارکردهای خود در جامعه هستند (مایکل و همکاران .)2015،
به عبارتی در این حالت مدیریت میخواهد در مقابل توأثیرات منفوی فعالیوتهوایش از خوود دفواع
کرده و با وجود متحملشدن خسارت خود را توجیه کند .در این زموان پیامودهای منفوی اقودامات
خود را نمیپذیرند و یا دیگری را سرزنش میکنند (آگبووه.)52 :2009،
د) راهبرد واكنشی
حالتی است که شرکت اطالعات و یا دیدگاههای محدودی ارائه میدهد ،از داشتن ارتبا با
ذینفعان خود اجتناب میکنود و منوافع ذینفعوان را نادیوده مویگیورد (لووتیال .)2010،1ایلوب در
راهبرد واکنشی شرکتها منتظر می مانند تا فشوار ایجواد شوود و بعود پاسوخ دهنود .در ایون حالوت
سازمانها ممکن است از نظر اخالقی ،تصمیم درست و اشتباه را بدانند اموا بواز هوم ایلوب اوقوات
نادیدهگرفتن پیامدهای احتمالی را انتخاب میکنند ،تا زمانیکوه ازطورف ذینفعوان بوه آنهوا فشوار
اعمال شود (آگبووه.)51 :2009،

مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی
موودیریت منووابع انسووانی مسووئولیتپووذیر اجتموواعی یووک اصووطالح جدیوود اسووت کووه توسووط
پژوهشگرانی همچون اورلیتزکی و سوئنسون ،)2006( 2شن ( )2011و شن و بنسون ( )2016مطرح
شده است (شن و ژانگ .)3 :2017، 3این مفهوم تحت عناوینی مختل

مانند :منابع انسانی مسوئول،

مدیریت منابع انسانی بینالمللی مسئول ،مدیریت منابع انسانی سبز و  ....خوانده شده است (آلکاراز
و همکاران ) 2 :2017،و به سه شکل به آن پرداخته شده است .در حالت اول ،مطالعوات ،مودیریت

1. Lotila
2. Orlittzky and Swanson
3. Shen & Zhang
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منابع انسانی را بهمثابه یک بخش از مسئولیتهای اجتماعی شرکت میدانند .بدینمعناکه مودیریت
منابع انسانی بهعنوان یکی از عواملی است که در سازمان به انجام مسئولیتهای اجتمواعی شورکت
کمک مینماید .در این حوزه میتوان ایجاد برنامه های بلندمدت جبران خدمات توسوط مودیریت
منابع انسانی درراستای کمک به دستیابی اهداف مسئولیتهای اجتماعی شرکت را ذکور کورد .در
حالت دوم ،مطالعات ،مسئولیتهای اجتماعی شرکت را بهمثابوه بخشوی از مودیریت منوابع انسوانی
میدانند .بدینمعناکه مسئولیتهای اجتمواعی شورکت بوه عنووان ابوزاری درجهوت تحقوق اهوداف
موودیریت منووابع انسووانی بووهطووور اثووربخش اسووتفاده موویشووود .در ایوون حوووزه موویتوووان همکوواری
مسئولیت های اجتماعی شرکت در تعری

اهداف مدیریت منابع انسانی بورای جبوران خودمات یوا

معرفی استانداردهای کاری مناسب را مثوال زد .در حالوت سووم ارتبوا مسوئولیتهوای اجتمواعی
شرکت و مدیریت منابع انسانی را متقابل درنظر میگیرنود (وئگتلوین وگورین وود .)6 :2016 ،1در
این مطالعه از رویکرد دوم به این مفهوم نگریسوته شوده اسوت .بودینسوبب مویتووان آن را؛ تعهود
مدیریت منابع انسانی به بهبود و توسعه رفاه ،شرایط محیط کواری و در کول مراقبوت از کارکنوان،
فراتر از حتی الزامات قانونی تعری

نمود (اسچوماکر و همکاران.)2006 ،2

باتوجهبه منابع مختل  ،رعایت مسئولیتهای اجتماعی در همه کارکردهوای مودیریت منوابع
انسانی بهخصوص استخدام ،آموزش (سلما و همکاران2012 ،؛ دپونت و همکواران2013 ،3؛ وپینوا
و همکاران2014 ،؛ جمالی و همکاران2015 ،4؛ وئگتلین و گرین وود ،)2016 ،جبوران خودمات و
ارزیووابی عملکوورد (سووامی2011 ،5؛ وپینووا و همکوواران2014 ،؛ جمووالی و همکوواران )2014 ،مهووم
میباشد .درادامه این کارکردها تشری میشوند:
الف) استخدام
یووافتن کارکنووان مناسووبی کووه از صووالحیت ،مهووارت ،دانووش و توووان وزم بوورای یووادگیری
1. Voegtlin & Greenwood
2. Schoemaker et al.
3. Celma et al.2012; Dupont et al. 2013
4. Jamali et al.
5. sumi
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آموزشهای آتی برخوردار باشند (رجبپوور .)58 :1396 ،بورایناسواس در حووزه مسوئولیتهوای
اجتماعی؛ ادبیات تأکید بر اهمیت استخدام نیروهای انسانی ماهر و مشارکت با محویطهوای بوومی،
توجه به رفتار ییر تبعیض آمیوز در اسوتخدام (دپونوت و همکواران ،)2013،امنیوت در قراردادهوای
استخدامی (یو )279 :2013 ،1و  ...بهعنوان مسئولیتهای اجتماعی دارد.
ب) آموزش
تحت عنوان شناسایی ،ایجاد و کمک به گسترش صالحیت های اساسی تعریو

شوده اسوت

که افراد را به انجام شغل کنونی یا آینده قادر مویسوازد (رجوبپوور .)58 :1396 ،بورایناسواس در
حوزه مسئولیتهای اجتماعی ،دسترسی یکسان به آموزشهای حرفه ای بدون توجه به جنسویت یوا
پست فرد (دپونت و همکاران )149 :2013،و عدم کاهش بودجه آموزشی و اختصاص آن به امور
دیگر بسیار حائز اهمیت است (لی و دنانتیل.)2015 ،2
ج) جبران خدمات
شامل همه پرداختهای مادی و کاو یا محصووت برای جبران خدمات به کارکنان و تهیه و
برنامهها توسط سازمان ،برای اطمینان از اینکه رفتارها و عملکرد اثربخش کارکنان در دسوتیابی بوه
اهداف سازمان مورد تقدیر قرار می گیرند (رجبپور .)58 :1396 ،در این حووزه رعایوت عودالت
در پرداختیها ،پرداختی های خارج از تعهد سازمان درقبال کارکنان ،کمک اجتماعی به کارکنوان
برای رفع مشکالت شغلی ،شخصوی یوا خوانوادگی (بارنوا -موارتینز و همکواران )2019 ،بوهعنووان
مسئولیتهای اجتماعی محسوب میشوند.
د) ارزیابی عملکرد
ارزیابی ،فرایندی رسمی است که طی آن بازخور مثبت یا منفی از نتایج عملکرد به کارکنان
داده می شود (طبرسا و یفوری .)202 :1386 ،در حوزه عملکرد؛ ارزیابی عملکرد شوفاف و جوامع
(فردی یا گروهی) ،پیوند جبران خدمات بوه نتوایج فعالیوتهوا در زمینوه مسوئولیتهوای اجتمواعی
1. Yu
2. Lê & De Nanteuil
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(آلکاراز و همکاران )2017،و توسعه نظوامهوای ارزیوابی (بیوسویه نوی و کازواسوکیت)8 :2012،1
ازجمله مسئولیتهای اجتماعی محسوب میشوند.
باتوجه به اهمیت شناسایی مسئولیت های اجتماعی و تشخیص رابطه راهبرد شرکتها بوا آنهوا
مطالعاتی که انجام شده یا ازلحاظ رویکرد با مطالعه فعلی متفاوت میباشند (ایلب برونسازمانی) و
یا اینکه با هدفی محدود انجام شده اند که درادامه به چند نمونه اشاره خواهیم کرد:
رئیسیان ( )1396پژوهشی با عنوان " تعیوین ارتبوا بوین مسوئولیت اجتمواعی سوازمان و توأثیر
شیوههای مدیریت منابع انسانی ازطریق مدل سیستمی مدیریت دانوش" در سوازمان نظوام مهندسوی
کشور انجام داد .یافتههای پژوهش نشان داد رابطه معنیداری بین شیوههای مدیریت منوابع انسوانی
(یادگیری و توسوعه ،طراحوی شوغل ،ارتباطوات ،مشوارکت ،ارزیوابی عملکورد) بوا مسوئولیتهوای
اجتماعی وجود دارد .جمالی و همکاران ( )2015در پژوهشی با روش توسعهای با عنووان "کشو
نقشهای مدیریت منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی شرکت :مدل منسجم مسئولیتهای اجتماعی
شرکت -مدیریت منابع انسانی" دریافتند ،مدیریت منابع انسانی میتواند بهعنوان حمایتکننودهای
قوی برای اجرای راهبرد مسوئولیتهوای اجتمواعی شورکت محسووب شوود .آلکواراز و همکواران
( )2017با پژوهشی در کشورهای اسپانیا ،کاستاریکا و جمهووری دومینویکن بوا عنووان "همکواری
مدیریت منابع انسانی با مسئولیت اجتماعی و پایداری محیطی" دریافتند که دیدگاهها در شرکتها
با هم فرق دارد و شرکت های پیشرفته بوه پایوداری ،اسوتفاده از شویوههوای مودیریت منوابع انسوانی
مسئوونه و تعامل بیشتر با سهامداران تعهد بواوتری دارنود .شون و ژانوگ ( )2017در پژوهشوی بوا
عنوان "مدیریت منابع انسانی مسوئولیتپوذیر اجتمواعی و حمایوت کارکنوان بورای مسوئولیتهوای
اجتماعی شرکت بیرونوی :نقوش جوو مسوئولیتهوای اجتمواعی سوازمانی و ادراا مسوئولیتهوای
اجتماعی شرکت در کارکنان" ،به این نتیجه رسویدند کوه جوو سوازمانی مسوئولیتهوای اجتمواعی
شرکت میتواند بهعنوان یک متغیر میانجی در رابطه مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسوانی
و حمایت کارکنان برای اقدامات بیرونی مسئولیتهای اجتماعی باشد.
1. Bučiūnienė & Kazlauskaitė
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باتوجهبه پیشینه پژوهش ،برخی پژوهشها بوهصوورتکلوی مورتبط بوا حووزه مسوئولیتهوای
اجتماعی و انواع ذینفعان (ابراهیمپور و همکاران ()1393؛ فیواض قاضویانی و همکواران ()1394؛
فیاضی آزاد و همکاران ()1396؛ سلما و همکاران ( )2017و وان در و انکلی ( ،))2018بعضی فقط
با روش کمی و بوه رابطوه دو متغیور (ابوراهیمپوور و همکواران ()1393؛ ربیعوی منودجین و یالموی
()1395؛ خلیلوی و قاسوومپووور ()1396؛ شوواکری و همکوواران ()1396؛ رئیسویان ()1396؛ یزدانوی و
همکاران ()1397؛ اودونوهه و تروگسا ()2014؛ اسوتوری و همکواران ()2016؛ سولما و همکواران
()2017؛ چادهری ()2017؛ نی و همکاران ( ،))2018بعضی باتوجهبه نقش مودیریت منوابع انسوانی
در پیادهسازی مسئولیت های اجتماعی کلی شرکت (روحانی و اسودی ()1395؛ رئیسویان ()1396؛
یزدانی و همکاران ()1397؛ جمالی و همکاران ()2014؛ دیویس و همکواران ( ،))2017بعضوی بوا
پیامدهای مسئولیت های اجتماعی(ربیعی مندجین و یالموی ()1395؛ خلیلوی و قاسومپوور ()1396؛
شاکری و همکاران ()1396؛ اودونوهه و تروگسا ()2014؛ استوری و همکاران ()2016؛ چوادهری
()2017؛ نی و همکاران ( ))2018بعضی به مقایسه مسئولیتهای اجتماعی در سازمانهای متفواوت
(آلکاراز و همکاران ( ،))2017برخی فقط بهصورت توسعهای و با مطالعه پژوهشهوای پیشوین بوه
مدلسازی با رویکرد کالن (حاجکریمی ()1382؛ رحمتینیا و کالیی دارابوی ()1394؛ روحوانی و
اسدی ()1395؛ را و موولج ()2014؛ جموالی و همکواران ()2014؛ وپینوا و همکواران (،))2018
بعضی به چالشها (میشرا ( ))2017و بعضی نیز بهصورت بسیارمحدود به کارکردهای منابع انسانی
اشاره داشتهاند (بارنا -مارتینز و همکاران ()2017؛ مهدی ( .))1393باتوجهبه پژوهشهای یادشده،
بررسی مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی طبق راهبردهای هر شورکت بوهنظور مویرسود
رویکرد جدیدی در این حوزه مورد مطالعه است .ازسویی یکی از نقا قوت و نوآوریهای مهوم
این پژوهش بهکارگیری معماری برای ارائه الگوی موردنظر است .موضوعی کوه در هویچیوک از
مطالعات پیشین به آن پرداخته نشده و برای اولین بار است که در رابطه با موضوع پوژوهش انجوام
میشود.
در این مطالعه برای شکلدهی معماری از الگوی راهبوردهوای کالرکسوون ( )1995اسوتفاده
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شد .براساس الگوی کالرکسون ( )109 :1995راهبرد سازمانها باتوجوهبوه نووع عملکورد و میوزان
پذیرش مسئولیت ها ،به چهار گونه :واکنشی ،دفاعی ،تطبیقی و اثرگذار تقسویم مویشوود .براسواس
توضیحات یادشده ،مدل مفهومی پژوهش مانند شکل ( )1نمایش داده شده است.
عملکرد مسئولیت های اجتماعی
انجام کمتر از حد نیاز

انجام حدأقل مورد نیاز

انجام همه الزامات

انجام فراتر از حد نیاز

راهبرد واکنشی

راهبرد دفاعی

راهبرد تطبیقی

راهبرد اثرگذار

مسئولیتهای

مسئولیتهای

مسئولیتهای

مسئولیتهای

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

انکار مسئولیتها

پذیرش مسئولیتها اما با حالت خصمانه

قبول مسئولیتها

پیشبینی مسئولیتها

میزان پذیرش مسئولیت های اجتماعی
شکل 1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
روش پژوهش ،آمیخته اکتشافی متوالی (کیفی-کمی) بود.

بخش كیفی
از روش تحلیوول مضوومون (براسوواس یافتووههووای پیشووینه پژوهووی و مصوواحبه) بوورای شناسووایی
کارکردهای مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی و ترسیم یک مدل جامع استفاده شد .در گام
پیشینه پژوهی جامعه آماری شامل هموه پوژوهشهوای موجوود در پایگواههوای اطالعواتی (ازقبیول:
ساینس دایرکت ،امرالد ،جی استور ،پروکوئست ،ابسکو ،اسوپرینگر ،اسوکوپوس ،سویج )1در طوی
سووالهووای  2019-1980بووود ( بووهدلیوول اینکووه بعوود از سووال  1980کارهووای مطالعوواتی مربووو بووه

1. Sciencedirect-Emerald-JSTOR-ProQuest-EBSCO-Springer-Scopus-Sage
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مسئولیت های اجتماعی ،گسترش یافته (بنستاپل )2011،1این محدوه زمانی درنظر گرفتوه شود ).در
این گام ،نمونه گیری تا رسیدن به کفایت نظری ادامه یافت .در مرحله بعد در گام مصاحبه ،جامعه
آماری خبرگان شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارت نفت در ایران و خبرگان دانشگاهی بودند.
در این گام نمونهگیری تا رسیدن به اشوباع نظوری اداموه یافوت ( 22مصواحبه انجوام شود) .از ابوزار
مطالعات کتابخانهای بهمنظور آشنایی با ادبیات و پیشینه پژوهش و از مصاحبه نیمهساختاریافته برای
نظرسنجی از خبرگان پیرامون کارکردهای مسئولیت های اجتماعی مدیریت منوابع انسوانی اسوتفاده
شد .برای سنجش روایی مدل پیشینه پژوهی و سؤاوت مصاحبه از روایوی محتووی (نسوبت روایوی
محتوی و شاخص روایی محتوی )2با نظرسنجی از  9نفر خبره استفاده شد که نسبت روایی محتوی
و شاخص روایی محتوی برای تمامی شاخصهای پیشینه پژوهی و سؤاوت مصاحبه باوتر از  0/8و
مطلوب برآورد شد .3برای سنجش پایایی از ضریب کاپای کوهن استفاده شد .ضریب کاپا بورای
مدل پیشینه پژوهی در سط مضامین سازماندهنده 0/77 ،و بورای سوؤاوت مصواحبه  100درصود
محاسبه شد.

بخش كمی
از روش پیمایشی برای تبیین معماری مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسوانی اسوتفاده
شد .جامعه آماری مدیران و معاونوان منوابع انسوانی شورکت هوای دولتوی وزارت نفوت در ایوران و
سازمانهای تابعه آنها ( 41شرکت) بود که نمونه طبق جدول مورگان  36شرکت انتخواب شود .از
بین  36شرکت 31 ،شرکت پرسشنامه کامل و بدون نقوص برگشوت دادنود کوه وارد تحلیول شود.
بهمنظور جمعآوری داده ها از دو پرسشنامه بسته استفاده شود .پرسشونامه شناسوایی راهبردهوا بوا 23
سؤال که در آن از طی

نهگزینهای لیکرت (خیلی کم -خیلی زیاد) اسوتفاده شود .ایون پرسشونامه

1. Boonstoppel
2. CVR & CVI

 .3نسبت روایی محتوی با  9نفر اعضوای پانول بواوتر از  0/78و شواخص روایوی محتووی بواوتر از (0/79حواجیزاده و
اصغری )1390 ،مطلوب میباشد.
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براسوواس مطالعووات ژو ( ، 1)2008عبوودل و ابووراهیم ( )2002و 2کالرکسووون ( )1995طراحووی شوود.
پرسشنامه دوم نیز برگرفته از مدل کیفی بهدستآمده از مرحله اول پژوهش بود که شامل  82سؤال
و با طی

پنجگزینهای لیکرت سنجیده شد .برای سنجش روایی از نسبت روایی محتوی و شاخص

روایی محتوی (باوتر از  0/8براورد شدند) و نظرات متخصصین استفاده شد .برای سونجش پایوایی
نیووز ضووریب کاپووای کوووهن محاسووبه شوود کووه بوورای پرسشوونامه راهبردهووا  0/90و بوورای پرسشوونامه
مسئولیتهای اجتماعی  0/77محاسبه شد (پس از توزیع اصالحاتی در پرسشنامه پیشونهاد شود کوه
اعمووال گردیوود) .همچنووین ضووریب آلفووای کرونبووار نیووز بوورای پرسشوونامه راهبردهووا  0/97و بوورای
پرسشنامه مسئولیتهای اجتماعی  0/96برآورد شد.

یافتهها
الف) یافتههای كیفی
در مرحله اول  439مطالعه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی یافت شد که  38مطالعوه ارتبوا
بیشتری با موضوع و روش پژوهش داشتند و انتخاب شدند 61 .کد از پیشینه پژوهش استخراج شد.
پس از آن  22مصاحبه بین خبرگان دانشگاهی و شرکتهای دولتی حوزه وزارت نفت ایران انجام
شد که مشخصات جمعیتشناختی آنان در جدول ( )2آورده شده است.
جدول  .2مشخصات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
جنسیت
زن=3

تحصیالت

سن

حوزه مربوطه

لیسانس=6

 30-40سال=5

نفت=8

فوقلیسانس=9

 40-50سال=12

گاز=6
صنایع پتروشیمی=1

مرد= 19دکتری و باوتر= 7باوی  50سال= 5پاویش و پخش فراوردههای نفتی=2
دانشگاهی=5
جمع کل=22

1. Zu
2. Abdul & Ibrahim
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در این پژوهش برای دقیقتربودن کدگذاری از نرمافزار مکس کیودا نسخه  10استفاده شود.
نمونهای از مصاحبهها و مضامین حاصل از آن در جدول ( )3نشان داده شده است.
جدول  .3نمونهای از مصاحبهها و مضامین استخراجی از آنها
مضامین پایه

نمونه متن مصاحبه

مضامین

مضامین

سازماندهنده

فراگیر

شوویوه برگووزاری آزمووون و مصوواحبه و انتخوواب افووراد بووا دقووت
به وسیله مدیران کنترل شده و اطالعات بهصورت شوفاف ارائوه

تأکید بر شایستگی

توجه به

می شود تا شاهد سوءبرداشت هایی مانند تبعیض نباشیم .اولویت

بهجای رابطه

شایستهساوری

تالش ما در استفاده از بهروزترین روشهای آموزشی و اسواتید

استفاده از روشهای

استخدام

اول ما شایستهساوری است.
آموزشی نوین

مجرب برای افزایش مهارتهای کارکنان است.
باتوجهبه مکان شرکتهای عملیاتی و دوربودن اکثور کارکنوان
از شووهر و خووانواده خووود آموووزشهووایی درجهووت آسوویبهووای
اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
ایلب در مناسبتهای گوناگون ،مراسمهایی برگزار میشوود و
درجهووت تشووویق کارکنووان و تقویووت مسووئولیتپووذیری ،از
مشارکت کنندگان در اجرای مسئولیتهای اجتمواعی قودردانی
شود.

آموزش پیشگیری از

آموزشهای

آسیبهای اجتماعی

اجتماعی

قدردانی از عملکرد
کارکنان در زمینه

قدردانی از کارکنان

مسئولیتهای اجتماعی

سعی بر بهکارگیری روشهوایی علموی و بوهروز بورای ارزیوابی عدم برخورد سلیقهای در
است که بتوان بدینوسیله زمینه برخورد سلیقهای را ازبین برد.

توسعه بستر آموزشی

ارزیابی عملکرد

آموزش

آموزش

جبران
خدمات

رعایت اخالق در

ارزیابی

ارزیابی

عملکرد

پس از انجام مصاحبهها  37مضمون پایه متمایز شناسایی شد که  21مضمون پایه جدید و بقیه
در پیشینه پژوهش وجود داشت .پس از استخراج مضامین پایه ،مضوامین سوازماندهنوده اسوتخراج
شد .استخراج مضمونهای سوازمان دهنوده تحوت نظور اسواتید کنتورل شوده و اصوالحاتی صوورت
گرفووت .نتووایج نهووایی تلفیووق پیشووینه پووژوهش و مصوواحبه شووامل  82مضوومون پایووه 22 ،مضوومون
سازماندهنده و  4مضمون فراگیر در جدول ( )4آورده شده است.
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جدول  .4نتایج نهایی تلفیق پیشینه پژوهش و مصاحبه (مدل كیفی پژوهش)
سازماندهنده

ردیف

مضامین پایه

1

عدم تبعیض قومیتی در فرصتهای استخدامی مرتبط (اهمیت به قومیت)

2

عدم تبعیض جنسیتی در فرصتهای استخدامی مرتبط (اهمیت به جنسیت)

عدم تبعیض در

3

ایجاد فرصت استخدامی برای افراد معلول

استخدام

4

توجه به رفتار برابر( ییرتبعیض آمیز) در فرایند استخدام

5

بستن قراردادهای کاری امن

امنیت در قرارداد

6

عدم تمایل به استخدام نیروهای پاره وقت

استخدامی

7

منع بکارگیری کودکان

8

منع کار اجباری یا اجبار به اضافه کاری

رعایت اخالق در

9

تالش برای یافتن شغل جایگزین درصورت عدم نیاز به فرد در سازمان

استخدام

10

اعالم کلیه پیشنهادات شغلی بهصورت درون و برونسازمانی

11

استفاده از نیروهای بومی

در اولویت گذاشتن

12

استفاده از ارتقای درونی

ذینفعان

13

استخدام افرادی که بهدنبال منافع عامه باشند.

توجه به

14

تأکید بر شایستگی بهجای رابطه

شایستهساوری

15

ارائه آموزش مرتبط با تغییرات در کسبو کار به کارکنان

16

کاهش شکاف مهارتی با ارائه برنامههای آموزشی خاص

17

برگزای دورههای کارآموزی مرتبط قبل استخدام

18

مشارکت فعاونه در طرحریزی و اجرای آموزشها

19

عدم کاهش هزینههای آموزشی در نتیجه کاهش بودجه کل سازمان و یا در مواقع

فراگیر

استخدام

ارائه آموزش نظام
مند

بحرانهای اقتصادی
20
21

شکلدهی محیط کاری مشوق یادگیری
استفاده از مدیریت منعط

زمان در برنامههای آموزشی (به جهت راحتی
کارکنان)

22

استفاده از گردش شغلی داخلی برای آموزش کارکنان

23

فراهم آوردن شرایط ادامه تحصیل برای کارکنان

24

آموزش زبانهای خارجی به صورت رایگان

25
26

بازخورگرفتن و ارزشیابی پس از پایان دورههای آموزشی ازطرق مختل
دسترسی همه کارکنان (اعم از زن و مرد یا براساس نوع وضعیت استخدامی) به
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آموزشی

کیفیت آموزش

آموزش
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ردیف

سازماندهنده

مضامین پایه

فراگیر

آموزشهای حرفه ای
27

آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

آموزشهای

28

برگزاری همایش و کنفرانس

اجتماعی

29

فراهمآوردن امکان شرکت کارکنان در دورههای آموزشی خارج از شرکت

30

استفاده از روشهای نوین آموزش

31

تأسیس مرکز آموزشی

32

شریککردن کارکنان در سود سهام و تضمین پرداخت سود

33

ارائه پاداش به کارکنان منطبق با سودآوری شرکت

34

منصفانهبودن حقوق براساس تحصیالت (اهمیت تحصیالت در پرداختیها)

35

منصفانهبودن حقوق براساس بار کاری (اهمیت بار کاری در پرداختیها)

36

پاداش برابر به زنان و مردان در موارد مرتبط

37

عدم اختصاص هزینه رفاه کارکنان به سایر موضوعات

38

اعطای پاداش براساس عملکرد

39

بهبود خدمات مراقبت از کودکان (مهد کودا)

40

دسترسی به مشاوره شخصی و خانوادگی رایگان

41

ارائه خدمات مراقبت از سالمندان

42

معرفی و تجلیل از خانوادههای موفق

43

احداث مجتمع آموزشی برای فرزندان کارکنان

44

پرداخت حقوق به موقع

45

پرداخت حقوق به مقدار کافی

46

رعایت حدأقل حقوق

47

سل

توسعه بستر آموزشی

شراکت با کارکنان

تضمین عدالت

اعطای پاداشهای
خانوادگی
جبران
خدمات
احترام به حق و
حقوق کارکنان

ناهار خوری (دادن یذا)

48

فراهمآوردن امکانات ورزشی

49

ایاب و ذهاب رایگان (منزل -محل کار و برعکس)

50

طراحی مکانهای سرگرم کننده و مناسب ورزش

51

امکان استفاده از مهمانسراها

52

اختصاص سهمیه بلیط هواپیما

53

ارائه مراقبتهای پزشکی رایگان

54

خدمات درمان ییرمستقیم
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ردیف

مضامین پایه

55

برنامههای تفریحی

56

تأمین بیمه ی عمر

57

سازماندهنده

فراگیر

دریافت اعتبارات سودمند در بانکهای مختل

58

اعطای بورسیه تحصیلی به کارکنان

59

ارائه تخفیفات کارمندی(مانند توزیع بستههای حمایتی با قیمت کمتر)

60

قدردانی از عملکرد کارکنان در زمینه مسئولیتهای اجتماعی
به کارکنان برتر

61

دادن هدیه در مناسبتهای مختل

62

برگزاری جشنها و مراسمها ویژه مناسبات مختل

63

برنامههای هماهنگ سازی و تعادل زندگی خصوصی با زندگی حرفه ای

64

داشتن برنامههای بازنشستگی

65

پرداخت حقوق دوران بیماری یا تعطیالت

66

کمکهای مالی بالعوض به کارکنان نیازمند

67

پیگیری و کمک به رفع مشکالت کارکنان

68

رسیدگی به امور کارمندان جانباز و آزاده (پیگیری مصوبات ستاد-بازدید از
منازل)

قدردانی از کارکنان

حمایت از کارکنان

همدردی با کارکنان

69

عیادت از کارکنان بیمار

70

منصفانهبودن معیارهای ارزیابی (انتخاب معیارهای ارزیابی براساس مطالعه)

71

عدم دخالت جنسیت در نتایج ارزیابی (عدم اهمیت به جنسیت)

72

عدم دخالت قومیت فرد در نتایج ارزیابی (عدم اهمیت به قومیت)

73

عدم دستکاری در نمرات ارزیابی (عدم تغییر در نمرات ارزیابی فرد بر حسب

رعایت اخالق در
ارزیابی

موقعیت)
74

شفافکردن فرایند ارزیابی برای کارکنان

75

دخالتندادن جزئیات بیاهمیت کاری کارکنان در ارزیابی (پرهیز از تجسس

ارزیابی
عملکرد

زیاد)
76

توسعه نظامهای ارزیابی درجهت افزایش عملکرد

77

به روزرسانی کردن معیارهای ارزیابی براساس اهداف اجتماعی و اقتصادی

78

طراحی نظام مدیریت عملکرد

79

خالقیت در روش ارزیابی

80

بهکارگیری ارزیاب مجرب برای پرهیز از خطا در ارزیابی
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ردیف

مضامین پایه

سازماندهنده

81

پیوند نتایج ارزیابی به جبران خدمات

بهکارگیری نتایج

82

ارزیابی رفتارهای مسئولیت اجتماعی کارکنان با هدف قدردانی

ارزیابی

فراگیر

بخش دوم :تحلیل كمی
از میانگین برای تشخیص نوع راهبرد شرکت های دولتوی موورد مطالعوه اسوتفاده شود .بودین
روش که پس از ورود دادهها ( 131پرسشنامه) میانگین عملکورد و میوزان پوذیرش مسوئولیتهوای
اجتمواعی مودیریت منوابع انسووانی بورای هور شورکت ،محاسووبه شود .چوون طیو

مورداسووتفاده در

پرسشنامه 9 ،گزینه ای لیکرت بود ،میانگین کمتر از ( 3واکنشی) ،میانگین ( 3-5دفاعی) ،میوانگین
( 5-7تطبیقی) و میانگین ( 7-9اثرگذار) درنظر گرفته شد .طبق نتایج در این مرحلوه 1میوانگین هور
دو بعد فوق در  5شرکت در محدوده  7تا  9قرار گرفت ،لذا این شرکتها دارای راهبرد اثرگوذار
بودند 8 .شورکت دارای راهبورد تطبیقوی (میوانگین بوین  5توا  3 ،)7شورکت دارای راهبورد دفواعی
(میانگین بین  3تا ) 5و  2شرکت (میانگین بین  1تا  )3دارای راهبرد واکنشی بودند .سایر شرکتها
نیز از راهبرد خاصی برخوردار نبودند.
برای مقایسه میانگین عملکرد و میزان پذیرش در هور کودام از شورکتهوا از آزموون تحلیول
واریانس یکطرفه 2استفاده شد .نتایج نشان داد که در سط اطمینوان  95درصود؛ عملکورد بوین 4
دسووته شوورکتهووای واکنشووی ( ،)2/63دفوواعی ( ،)3/78تطبیقووی ( )5/74و اثرگووذار ( )7/36دارای
تفاوت معنیداری میباشد ( .)P>0/05همچنین میانگین میزان پذیرش بین شورکتهوای واکنشوی
( ،)2/75دفوواعی ( ،)3/96تطبیقووی ( )6/11و اثرگووذار ( )7/54دارای تفوواوت معنوویداری موویباشوود
( .)P>0.05برای آزمون اینکه عملکرد و پذیرش مسئولیت ها در کدام دو دسته راهبردهوا بوا هوم
تفاوت معنیداری دارند ،از آزموونهوای تعقیبوی ال اس دی و تووکی 3اسوتفاده شود کوه میوانگین
عملکرد و میزان پذیرش مسوئولیتهوا بوین هور چهوار دسوته راهبردهوا بوا راهبورد دیگوری تفواوت
 .1بهدلیل حفظ اطالعات مربو به شرکتها از آوردن نام آنها معذوریم.
2. ANOVA
3. LSD & Tokey
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معنیداری نشان داد (( )P>0.05جدول )5
جدول  .5محاسبه تفاوت عملکرد و میزان پذیرش مسئولیتهای اجتماعی در چهاردسته شركتها (آزمون آنوا)
شركتها

اثرگذار

تطبیقی

دفاعی

واكنشی

میانگین عملکرد

7/36

5/74

3/78

2/63

0.000

سط معنیداری
7/54

میانگین میزان پذیرش

6/11

سط معنیداری

3/96

2/75

0.000

بعد از تشخیص راهبرد شورکت هوا؛ پرسشونامه دوم یعنوی سونجش مسوئولیتهوای اجتمواعی
مدیریت منابع انسانی در هر شرکت توزیع و براسواس راهبورد آن تحلیول شود .شواخصهوایی کوه
میانگین آنها کمتر از حد وسط طی

یعنی  3بود ،از تحلیل کنار گذاشته شدند .در این مرحلوه در

شرکت های اثرگذار  73شاخص 21 ،مؤلفوه و  4بعود ،در شورکتهوای تطبیقوی  52شواخص 19 ،
مؤلفه و  4بعد ،در شرکتهای دفاعی  33شاخص 15 ،مؤلفه و  4بعد و در شورکتهوای واکنشوی
 28شاخص 14 ،مؤلفه و  4بعود تأییود شود .پوس از تشوخیص نووع توزیوع دادههوا (نرمالیتوه) روی
مؤلفه های باقیمانده برای هر دسته از شرکتها آزمون توی -تسوت و تحلیول واریوانس یوکطرفوه
انجام شد (جدول .)6
جدول  .6نتایج آزمون تی -تست و تحلیل واریانس یکطرفه برای شركتها با راهبردهای متفاوت
ابعاد

مؤلفهها

میانگین در شركتها با راهبردهای چهارگانه
اثرگذار

تطبیقی

دفاعی

نتیجه
واكنشی

(تعدادنمونه=( )19تعدادنمونه=( )25تعدادنمونه=( )10تعدادنمونه=)8
عدم تبعیض در
استخدام
امنیت در قرارداد
استخدام

استخدامی
رعایت اخالق در
استخدام
دراولویتگذاشتن
ذینفعان

3/88

4/05

3/60

3/81

-

-

*3/50

*3/37

3/93

3/92

3/95

*3/56

3/68

3/84

3/60

3/81
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ابعاد

میانگین در شركتها با راهبردهای چهارگانه

مؤلفهها
اثرگذار

تطبیقی

دفاعی

نتیجه
واكنشی

(تعدادنمونه=( )19تعدادنمونه=( )25تعدادنمونه=( )10تعدادنمونه=)8
توجه به
شایستهساوری
ارائه آموزش
نظاممند
ایجاد فرصتهای
آموزشی
آموزش

کیفیت آموزش
آموزشهای
اجتماعی
توسعه بستر
آموزشی
تضمین عدالت
اعطای پاداشهای
خانوادگی
احترام به حق و
حقوق کارکنان
ارائه امکانات

جبران
خدمات

رفاهی
ارائه خدمات
رفاهی
قدردانی از
کارکنان
حمایت از
کارکنان
همدردی با
کارکنان

ارزیابی

رعایت اخالق در

عملکرد

ارزیابی

3/63

3/88

-

-

3/81

3/71

4/10

*3/37

3/63

*2/98

3/70

3/44

3/63

3/64

-

-

3/89

3/72

3/50

3/44

3/74

3/68

-

-

3/92

3/68

3/60

-

3/59

3/69

-

-

4/37

3/89

4/27

3/94

3/64

3/95

3/80

3/77

4/08

3/89

3/74

3/62

3/95

4/00

-

-

4/04

4/08

4/00

4/25

3/89

4/06

3/70

3/87

3/75

3/90

3/58

3/71
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ابعاد

میانگین در شركتها با راهبردهای چهارگانه

مؤلفهها
اثرگذار

تطبیقی

دفاعی

نتیجه
واكنشی

(تعدادنمونه=( )19تعدادنمونه=( )25تعدادنمونه=( )10تعدادنمونه=)8
بهینهسازی سیستم

3/58

3/87

3/80

3/74

-

-

-

استخدام

3/78

3/92

3/66

3/64

رد

آموزش

3/74

3/54

3/77

3/42

رد

جبران خدمات

3/93

3/90

3/85

3/89

رد

ارزیابی عملکرد

3/69

3/88

3/69

3/85

رد

3/79

3/81

3/74

3/70

ارزیابی

اجتماعی
HRM

آنوا

4/00

بهکارگیری نتایج

مسئولیتهای

آزمون

مسئولیتهای اجتماعی مدیریت
منابع انسانی

رد
-

رد

* به معنای p>0/05
نتایج نشان داد در شرکتهای اثرگذار میانگین تمامی شاخصهای تأییدشده در مراحل قبول
مطلوب و باوی  3است .در شورکتهوای تطبیقوی مؤلفوه ایجواد فرصوتهوای آموزشوی بوا سوط
معنیداری ( )0/802و میانگین ( )2/98در حد متوسط ارزیابی شد ،اما سوایر مؤلفوههوا از میوانگینی
مطلوب برخوردار بودند .در شرکت های دفواعی میوزان سوط معنویداری بورای مؤلفوه امنیوت در
قرارداد استخدامی برابر ( )0/096و بیشتر از  0/05بوده و باتوجهبوه بوه مقودار میوانگین ( )3/50ایون
مؤلفه در حد متوسوط ارزیوابی شود .سوایر مؤلفوههوا بوهدلیول بواوبودن میوانگین ( )M>3و سوط
معنیداری کمتر از  0/05از وضعیتی مطلوب برخوردار بودند .در شرکتهای واکنشوی نیوز میوزان
سط معنیداری امنیت در قرارداد استخدامی برابر ( ،)0/442اخالق در اسوتخدام ( )0/142و ارائوه
آموزش نظام مند ( )0/080باوتر از  0/05بوده و چون میانگین هر سه بیشتر و نزدیک بوه  3اسوت،
می توان گفت امنیت در قرارداد استخدامی ،اخالق در استخدام و ارائه آموزش نظاممند از سوط
متوسطی در این شرکتها برخوردار بودند (جدول .)6
برای مقایسه اینکه مسئولیت های اجتماعی بین شرکتها چه تفاوتی دارد؟ بهدلیل نرمالبودن
داده های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد .براسواس نتوایج آزموون تحلیول
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واریانس یکطرفه ،بین مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی و ابعواد آن شوامل اسوتخدام،
آموزش ،جبران خدمات و ارزیابی عملکرد در شرکتهای اثرگوذار ،تطبیقوی ،دفواعی و واکنشوی
تفاوت معنیداری وجود نداشت ( .)P>0.05ولی در مؤلفه ایجاد فرصتهای آموزشی ( )0/000و
احترام به حق و حقوق کارکنان ( )0/034بهدلیل کوچکتربودن سط معنیداری از  0/05تفواوت
معنیداری مشاهده شد .درنتیجه اجرای آزمون هوای تعقیبوی ال اس دی و تووکی در شورکتهوای
اثرگذار ،مؤلفه ایجاد فرصتهوای آموزشوی ( )3/63تفواوت معنوی داری بوا شورکتهوای تطبیقوی
( )2/98داشت .همینطور در شرکتهای دفاعی ،ایجاد فرصتهای آموزشی ( )3/70باوتر و دارای
تفاوت معنیداری نسبت به شرکتهای تطبیقوی بوود ( .)P>0.05درموورد سوایر مؤلفوههوا تفواوت
معنیداری دیده نشد .باتوجهبه آزمونهای تعقیبی در شرکتهای اثرگذار ( )4/37احترام به حق و
حقوووق کارکنووان بیشووتر از شوورکتهووای تطبیقووی ( )3/89و معنوویدار محاسووبه شوود .درمووورد بقیووه
شرکتها تفاوت معنیداری دیده نشد (جدول .)6
همچنین برای تشخیص تفاوت بین ابعاد در هر کدام از شرکتها بهطور جداگانوه از آزموون
تحلیل واریانس استفاده شد .در شرکت های تطبیقی بین اهمیت استخدام ،آموزش ،جبران خدمات
و ارزیابی عملکرد تفاوت معنیداری وجود داشت ( .)P>0.05از بین چهار بعد ،استخدام باوترین
اولویت و بعد از آن جبران خدمات ،ارزیابی عملکرد و آموزش قرار داشتند .اما در سایر شرکتها
بین ابعاد مسئولیتهای اجتماعی تفاوت معنیداری دیده نشد ( .)P>0.05در شرکتهای اثرگذار،
بین مؤلفه های جبوران خودمات (احتورام بوه حقووق کارکنوان ،ارائوه خودمات رفواهی ،حمایوت از
کارکنان باوترین اولویت و کمترین اولویوت ارائوه امکانوات رفواهی داشوت ) و در شورکتهوای
تطبیقی بین مؤلفههای آموزش تفواوت معنویداری وجوود داشوت (آمووزشهوای اجتمواعی ،ارائوه
آموزش نظام مند و توسعه بستر آموزشی به ترتیب بیشترین اولویت داشتند) ،اما بین ابعاد استخدام و
ارزیابی عملکرد تفاوتی دیده نشد .همچنین در شرکت های اثرگذار بین ابعاد اعطوای پواداشهوای
خانوادگی و ارائه خدمات رفاهی نیز تفواوت معنوی داری مشواهده شود  .پوس از انجوام آزموونهوا
درنهایت مدل کلی پژوهش در سط مؤلفهها و ابعاد در شکل ( )2ارائه میشود.
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عملکرد مسئولیتهای اجتماعی
انجام كمتر از حد نیاز انجام حدأقل موردنیاز

انجام همه الزامات انجام فراتر از حد نیاز

واکنشی

دفاعی

تطبیقی

اثرگذار

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

-عدم تبعیض

-عدم تبعیض

-عدم تبعیض

-عدم تبعیض

-امنیت در قرارداد

-امنیت در قرارداد

-رعایت اخالق

-رعایت اخالق

استخدامی

استخدامی

 -در اولویت

 -در اولویت

-رعایت اخالق

-رعایت اخالق

گذاشتن ذینفعان

گذاشتن ذینفعان

 -در اولویت

آموزش

-توجه به

-توجه به

گذاشتن ذینفعان

-ارائه آموزش نظام

شایستهساوری

شایستهساوری

آموزش

مند

آموزش

آموزش

-ارائه آموزش

-ایجاد فرصت های

-ارائه آموزش نظام

-ارائه آموزش نظام

نظاممند

آموزشی

مند

مند

-ایجاد فرصتهای

جبران خدمات

-ایجاد فرصتهای

-ایجاد فرصتهای

آموزشی

-احترام به حق و

آموزشی

آموزشی

جبران خدمات

حقوق

-کیفیت آموزش

-کیفیت آموزش

-احترام به حق و

-امکانات رفاهی

-آموزش های

-آموزش های

حقوق

-خدمات رفاهی

اجتماعی

اجتماعی

-امکانات رفاهی

-حمایت

-توسعه بستر

-توسعه بستر

-خدمات رفاهی

-همدردی

آموزشی

آموزشی

-حمایت

ارزیابی عملکرد

جبران خدمات

جبران خدمات

-همدردی

-اخالق در ارزیابی

-تضمین عدالت

-تضمین عدالت

ارزیابی عملکرد

-بهینهسازی سیستم

-اعطای پاداشهای

-اعطای پاداشهای

خانوادگی

خانوادگی

-احترام به حق و

-احترام به حق و

-اخالق در ارزیابی

حقوق
انکار مسئولیت

پذیرش مسئولیت با حالت خصمانه

قبول مسئولیتها

حقوق
پیش بینی مسئولیتها

میزان پذیرش مسئولیتهای اجتماعی
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نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف این پژوهش ،ارائه الگویی برای مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی بوود .در
مرحله پیشینهپژوهی  61کد استخراج شد .در مرحله مصاحبه تعداد کدهای شناساییشده به  82کد
افزایش یافت .در این مرحله از پژوهش درنهایت  82کد 22 ،تم و  4مفهوم شناسایی شد.
در مرحله دوم راهبرد مسئولیت های اجتماعی هور کودام از شورکتهوای موردمطالعوه موورد
بررسی قرار گرفت .در این مرحله ،راهبرد  5شرکت اثرگذار 8 ،شرکت تطبیقی 3 ،شرکت دفاعی
و  2شرکت واکنشی شناسایی شد.
همانگونهکه انتظار میرفت ،در شرکت های اثرگذار نسوبت بوه سوایر شورکتهوا ،بیشوترین
مسئولیتهای اجتماعی تأیید شد 73( .شاخص 21 ،مؤلفه و  4بعد) .در شرکتهای اثرگوذار ،هموه
مؤلفه هایی که تأیید شدند ،از وضعیت مطلوبی برخوردار بودنود .براسواس دیودگاه لووتیال ()2010
شرکتهای اثرگوذار بوهدنبوال حول مشوکالت بوالقوه و احتورام بوه ذینفعوان بووده و از رفتارهوای
ییراخالقی اجتناب میکنند .براین اساس ،در تحقیوق کنوونی نیوز اخوالق ،عودم تبعویض ،توجوه بوه
ذی نفعان و شایسته ساوری تأیید شد .در این تحقیق توجه به ذینفعان مانند استخدام بومیوان تأییود
شدکه مطابق با یافته دوپونت و همکاران ( )2013و نیومن و همکاران ( )2016بود .رعایت اخوالق
در استخدام نیز یکی از مهمترین مؤلفهها در شرکتهای اثرگذار بود .باتوجهبه اینکه شرکتهوای
اثرگذار به دنبال آفریدن ارزش بدون وقوع رویدادهای منفی هستند (مایکول و همکواران ،)2015،
دور از ذهن نیست که از موضوعات تنشزا و ییراخالقی (مانند بهکارگیری کودکان یوا اجبوار بوه
کار) ،دوری گزینند .رعایت شاخصهوای اخالقوی ماننود منوع بوهکوارگیری کودکوان و منوع کوار
اجباری در مطالعه نیومن و همکاران ( )2016نیز تأیید شد .در این شرکتها ،امنیت در قراردادهای
استخدامی رد شد کوه بوا یافتوههوای سولما و همکواران ( ،)2014وئگتلوین و گورین وود ( )2016و
شاخصهای بیانیه گزارشدهی جهانی 1همراستا نبود .یک دلیل برای این نتیجه میتواند این باشود
که معمووً در شرکتها برای صرفهجویی در هزینهها ،فعالیتها برونسپاری و بهصورت پروژه بوه
1. GRI
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پیمانکاران واگذار میشود .ازاین رو ،گرایش به نیروهای موقت در این شورکتهوا رو بوه افوزایش
است.
براساس نتوایج آزموون آنووا ،در شورکتهوای اثرگوذار ،بوین ابعواد جبوران خودمات تفواوت
معنی داری وجود داشت ( .)P>0.05احترام به حوق و حقووق کارکنوان بواوترین اولویوت و ارائوه
امکانات رفاهی در اولویت آخر قرار داشت .این نشان میدهد که کارکنوان بوه احتورام و حمایوت
سازمانی نسبت به امکانات رفاهی که ازسوی سازمان برای آنها فراهم مویشوود ،اهمیوت بیشوتری
میدهند .در مطالعات کوا و هی ( )2010و شن و ژانگ ( )2017نیز مؤلفههای احترام بوه حوق و
حقوق کارکنان تأیید شد.
باتوجه به نتایج در شرکت های تطبیقوی بوین اهمیوت اسوتخدام ،آمووزش ،جبوران خودمات و
ارزیابی عملکرد تفاوت معنیداری وجود داشت و استخدام مهمتورین عامول شناسوایی شود کوه از
دیدگاه مصاحبهشوندگان اهمیت استخدام بهدلیل معضالت اشتغال ،تقاضای زیاد جوانان به اشتغال
در حوزه وزارت نفت و حساسیتهای جامعه به موضوع استخدام میباشد ،اما در سایر شرکتها با
وجود میانگین باوی استخدام تفاوت معنیداری دیده نشد.
براساس نتوایج در شورکتهوای تطبیقوی ،آمووزش هوای اجتمواعی بواوترین میوانگین را بوین
مؤلفههای آموزش داشت .بنا به نظورات مصواحبهشووندههوا ،باتوجوهبوه اینکوه بخشوی از کارکنوان
شرکتهای نفتی در مناطق عملیاتی و در استان هوای محوروم مشوغول بوه کوار هسوتند و باتوجوهبوه
ییربووومیبووودن اکثوور کارکنووان ،بسووتر آسوویبهووای اجتموواعی زیووادی وجووود دارد کووه توجووه بووه
آموزشهای پیشگیرنده میتواند بهعنوان موضوعی مهم مطرح شود.
در شرکت های تطبیقی ،مؤلفه های ردشده جبران خدمات نشان میدهد کوه ایون شورکتهوا
جبووران خوودمات خووود را در حوودی قابوولقبووول ارائووه موویدهنوود و از دادن خوودمات بیشووتر ماننوود
شریک کردن کارکنان در سود سهام و یا پاداش مطابق سودآوری (شراکت بوا کارکنوان) اجتنواب
می کنند .پیش از این ارائه پاداش براسواس سوودآوری در مطالعوه دلبالودو )2018( 1و شوراکت بوا
1. Turker
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کارکنان در مطالعه بارنا -مارتینز ( )2017تأیید شده بود .مدیران شورکتهوای دولتوی ،دلیول عودم
ارائه این خدمات را نداشتن اختیار واگذاری سهام بیان کردنود .در نتیجوه آزموون آنووا ،بوین ابعواد
جبران خدمات تفاوت معنیداری وجود نداشت.
در شرکتهای دفاعی هیچگونه پیشبینی برای مسئولیتهای اجتماعی نمویشوود ،رضوایت
ذی نفعان برای آنان اهمیتی ندارد و سعی میکننود مسوئولیتهوا را در چوارچوب قووانین و اخوالق
انجام دهند (مایکل و همکاران .) 2015،پیرو این مطلب چنانچه مشاهده نمودید در بخش استخدام،
تبعیض دیده نشد .بستن قراردادهای کاری امن تأیید شد و درکل بهنظر میرسد در آنها تمایول بوه
پذیرش نیروهای قرادادی و مواجه شدن با پیامدهای انفصال نیروها بعد از پایان قرارداد کمتر است
در شرکتهای دفاعی مؤلفههای قدردانی ،شراکت و پاداشهای خانوادگی رد شود .در ایون
شرکتها ،فقط پاداشهایی که بهوسیله شرکت نفت از پویش تعریو

شودهانود ،اجورا مویشوود و

شرکتها هیچگونه برنامهای برای پاداشهای اضافی مانند تقدیر از کارکنان ،تکریم خوانوادههوای
موفق ،ا رتقای خدمات مهد کودا و خدمات مراقبت از سالمندان و مشاوره ندارنود یوا بوه مقودار
اندا است.
در این شرکتها استفاده از نتایج ارزیابی رد شد و نشاندهنده ضع

سوازمان در پیونود بوین

نتایج ارزیابی و اهداف ارزیابی است ،ولی اخالق در ارزیابی بوا شواخصهوای عودم تبعویضهوای
جنسیتی و قومیتی ،دستکاری نشدن نمرات ارزیابی و داشتن معیارهای مورتبط بورای ارزیوابی تأییود
شد.
در شرکت های واکنشی ،بیشتر در جسوتجوی یوافتن راه فورار از عواقوب فعالیوتهوا بوهجوای
مواجهه با آن هستند (مایکل و همکاران .)2015،در این شرکتها بهدلیول حساسویتهوای جامعوه،
جهت حفظ تعامل خود با مدیران محویط پیراموونی ،در اسوتخدامهوای خوود سوهمیهای بوه بومیوان
اختصاص می دهند .مالحظات قانونی و اخالقی مانند عدم استخدام کودکان ،عدم کوار اجبواری و
عدم تبعیض نیز در این شرکتها برای فرار از عواقب منفی آنها دیده میشود.
در این شرکتها؛ بهینهسازی نظام ارزیابی عملکرد در مطالعه و بهکارگیری نتایج آن رد شد.
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پیش از این بهروزرسانی نظام ارزیابی در تحقیق جمالی و همکاران ( )2014و بوهکوارگیری نتوایج
ارزیابی در جبران خدمات در مطالعه آلکاراز و همکاران ( )2017تأیید شد .در این شرکتها نظام
مدیریت عملکرد وجود داشت ،اما از دیدگاه مدیران برای اندازهگیوری مسوئولیتهوای اجتمواعی
مناسب نبود.
در ارتبا با سهمآوری پژوهش کنونی باید گفت ،اووً جزء اندا پژوهشهای انجوامشوده
درجهت بررسی معماری مسئولیتهوای اجتمواعی مودیریت منوابع انسوانی بوهشومار مویرود؛ دومواً
علیریم اینکه این پژوهش در یک کشور درحالتوسعه با شرایط اجتمواعی ،اقتصوادی ،سیاسوی و
فرهنگی خاص انجام شده است ،یافتههای پژوهش میتواند پژوهشگران و دستاندرکاران اجرایی
را در درا بهتر مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی یاری نماید و حتی ممکون اسوت در
سایر کشورهای درحالتوسعه با شرایط مشابه ایران بهکار گرفته شوند.
براساس نتایج پژوهش ،در مواجهه بوا مسوئولیت هوای اجتمواعی مودیریت منوابع انسوانی ،هور
شرکت میتواند راهبردی مخصوص به خود داشته باشد .برایناساس میتوان با شناخت صحی هر
کدام از ویژگیهای معماری مسئولیتهای اجتماعی ،به استفاده از شیوههای مدیریت خاص همان
معماری پرداخت .ازسویی ،نظارت بر شورکتهوا ازطریوق موظو نموودن آنهوا بوه ارائوه گوزارش
مسئولیتهای اجتماعی و به وجودآوردن رقابت بوین آنهوا در اجورای ایون مسوئولیتهوا بوا تشوویق
شرکتهای مجری ،می توان انگیزش وزم در مدیران منابع انسانی برای اجرای مسئولیتها بهوجود
آورد .همچنین در سط محلی ،تفویض اختیار به مودیران منوابع انسوانی در حووزه مسوئولیتهوای
اجتماعی میتواند به نوآوری و پیشبینی و اجرای بهتر مسئولیتها منجر شود.
یکی از محدودیت های این پژوهش ،دامنه کاربرد مدل بود .دامنه کاربرد مدل نهایی محدود
است .بهعبارتی برای استفاده از این مدل در زمینههایی بهجز زمینه شناساییشده ،محدودیت وجود
دارد .این یک محدودیت ایجادی نیست ،بلکه یک محدودیت ذاتی است و در بیشتر پژوهشهای
مشابه و مدلهای مفهومی صدق میکند و توصیه می شود در بسترهای دیگر نیز این مطالعوه انجوام
شود .بهعالوه ،مدل راهبردهای کالرکسوون بوه صوورت پیوسوتاری از کوم بوه زیواد اسوت و بورای
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است و

شرکتهایی که میزان پذیرش مسئولیتهای اجتماعی در آنها زیاد اما عملکرد آنها ضعی

 راهبردی معرفی نمیکند که در پژوهشهای آینده مویتووان از الگوویی بورای مطالعوه،یا بالعکس
.مسئولیتهای اجتماعی چنین شرکتهایی نیز استفاده کرد
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A Model for the Social Responsibilities Architecture of
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Abstract
This study is aimed at designing an architectural model of social
responsibilities of human resource management on the basis of strategies. This is a
mixed research (a combination of qualitative and quantitative methods). In the
qualitative stage, thematic analysis and library tools as well as interviews with
experts were used. In the quantitative stage, the survey method was used through a
questionnaire. The statistical population of the qualitative stage, reviewing the
background of the research, included all the researches in the databases relating to
1980-2019. and in the interviewing phase, experts were referred to. The statistical
population of the quantitative stage of the research included human resource
managers of all state-owned companies of the Ministry of Oil. Considering the
results of the qualitative section, the initial model was drawn containing 82 basic
themes, 22 organizing themes and 4 inclusive themes. The findings of the
quantitative section illustrated that 5 companies followed effective strategy, 8
companies used comparative strategy, 3 companies followed defense strategy. and 2
others employed reactive strategy. The findings also revealed that the confirmed
indicators, components and dimensions in each of the effective, adaptive, defense
and reactive companies contained (73, 21, 4), (52, 19, 4), (33, 15, 4), and (28, 14, 4),
respectively. The results also indicated that the effective companies paid more
attention to social responsibilities.
Keywords: Social responsibilities of human resource management, social
responsibility strategies, architecture of social responsibilities.
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