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چکیده
هدف :با توجه به نگرانی کسبوکارهای مدرن از این واقعیت که مسئولیتهای اجتماعی،
منافع درخور توجهی برای شرکت ندارد ،هدف این پژوهش ،فراتحلیل نتایج پژوهشهای

 S.Hatami@pnu.ac.irقبلی بود که در حوزه پیامدهای مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی انجام شده
 .2گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت بود .طراحی /روششناسی /رویکرد :این کار با روش فراتحلیل انجام شد .مطابق این
و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،رویکرد و استفاده از چکلیست با جستجو در تمامی پایگاههای داده در طول  93سال
( )9103-0391در این حوزه  912مطالعه یافت شد که از این تعداد 93 ،مطالعه انتخاب و با

تهران ،ایران.

Asnaghavi@atu.ac.ir
 .3گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت یافتههای پژوهش :از میان  92متغیر شناساییشده؛  9متغیر دارای اندازه اثر زیر  1/9و
و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی،

استفاده از نرمافزار  CMA2تحلیل شد .

ضعیف ( 09درصد) 09 ،متغیر اندازه اثر بین  1/9تا  1/5و متوسط ( 51درصد) و  3متغیر

تهران ،ایران.
Alvani@atu.ac.ir

اندازه اثر باالتر از  1/5و قوی ( 99درصد) بودند .تعهد عاطفی و حفظ کارکنان به ترتیب
قویترین پیامدها شناسایی شدند.
محدویتها و پیامدها :در این مطالعه به پیامدهای مسئولیتهای اجتماعی مدیریت
منابع انسانی روی کارکنان پرداخته شده است .پژوهشهای آتی بایستی به مطالعه
پیامدهای مسئولیتها در حوزه سایر ذینفعان بپردازند.
پیامدهای عملی :خروجی این پژوهش که برای اولینبار در حوزه مطالعات مسئولیتهای
اجتماعی مدیریت منابع انسانی با روش فراتحلیل انجام شد ،میتواند در شناخت پیامدهای
مهم و پیشبینی اقدامات به مدیران کمک شایانی نماید.
ابتکار یا ارزش مقاله :شناسایی پیامدهای مهم مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع
انسانی بر روی کارکنان با روش فراتحلیل نوآوری اصلی این پژوهش بوده که میتواند
الگویی برای سایر تحقیقات باشد.
نوع مقاله :پژوهشی
کلمات کلیدی :مسئولیت اجتماعی ،مدیریت منابع انسانی ،مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع
انسانی ،فراتحلیل.
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Abstract

1. management group, payam

Purpose: According to the concern of modern businesses about the fact that
social responsibilities do not have significant benefits for the company, The
purpose of the present study was to meta-analyzethe outcomes of previous
researches that had been done into the area of human resource
management(HRM) social responsibilities.
Design/ Methodology/ Approach: This article aimed to conduct a metaanalysis method. According to this approach and using checklists by
searching all databases during 39 years (1980-2019), 204 studies were found
in this field, which 29 stydies choiced and were analyzed using CMA2
software.
Research Findings: Of the 24 variables identified, 3 variables had effect
sizes below 0.3 and weak (12%), 12 variables had effect sizes between 0.3
and 0.5 and moderate (50%), and 9 variables had effect sizes above 0.5 and
strong (38%). Emotional commitment and employee retention were
identified as the strongest outcomes, respectively.
Limitations & Consequences: This study addresses the outcomes of
human resource management social responsibilities on employees. Future
researches should examine HRM social responsibilities for other
stakeholders.
Practical Consequences: respectively. The output of this study that has
been done for the first time in the studies field of HRM social
responsibilities by meta-analysis, can help managers to identify important
outcomes and predict actions.
Innovation or value of the Article: Identifying the important outcomes
HRM social responsibilities on employees by meta-analysis method is the
main innovation of this research, which could be considered as a pattern for
other researches.
Paper Type: Research paper

noor university, Tehran, Iran.
(*Corresponding Author)
S.Hatami@pnu.ac.ir
2. public management group,
faculty of management and
accounting, allameh tabataba'i
university, Tehran, Iran.
Asnaghavi@atu.ac.ir
3. public management group,
faculty of management and
accounting, allameh tabataba'i
university, Tehran, Iran.
Alvani@atu.ac.ir

Keywords: Social responsibilities, Human resources management, Human
resources management social responsibilities, Meta-Analysis.

Received Date:2021-08-24

Acception Date: 2021-11-26

Publication Date:2021-12-22

Publisher: Iran – Tehran – Shahid Beheshti University – Faculty of Management & Accounting

jpap.sbu.ac.ir

مقدمه
در طی دو سه دهۀ اخیر ،عالیق کل جامعه و نیز سازمانهای تجاری به مشارکت در مسئولیتهای اجتماعی افزایش
یافته است ( .)Shen & Zhu, 2011در آغاز ،مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ،مربوط به نگرانیهای اجتماعی یا
محیطی بود ،درحالحاضر این مفهوم دربرگیرنده تمامی انواع تأثیراتی است که یک شرکت ممکن است در جامعه داشته
باشد .مؤلفه اجتماعی مسئولیت اجتماعی شرکت به دو بعد اشاره دارد :یک بیرونی که در آن سازمانها میتوانند ذینفعان
را بهعنوان شرکای تجاری یا تأمینکنندگان تحتتأثیر قرار دهند و در هزینههای اجتماعی هر چیزی که بر جامعه تأثیر
میگذارد مشارکت داشته باشند و بعد درونی که در آن شرکتها مسئول کارکنان خود هستند (.)Hatami, et al., 2019
اگر سازمانی در قبال ذینفعان بیرونی مسئولیت اجتماعی داشته باشد ،این منطقی است که کارکنان این سازمان نیز انتظار
مسئولیتهای اجتماعی در قبال خود از سازمان داشته باشند .برخی سازمانها ممکن است برای افزایش شهرت شرکت و
جذب مشتریان شدیداً درگیر مسئولیتهای اجتماعی برونسازمانی شوند ،اما کمتر به مسئولیتهای اجتماعی در قبال
کارکنان عمل نمایند .برای مثال ممکن است برای جبران هزینه طرحهای بیرونی مسئولیت اجتماعی شرکت ،از رفاه،
توسعه و شرایط کاری کارکنان بکاهند .تحت این شرایط احتماالً کارکنان به دلیل ترس ازدستدادن حقوق و منافع ،در
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی با رویکرد بیرونی ،همکاری داشته باشند ،اما ممکن است رفتارهای کاری مطلوبی از خود
نشان ندهند ( .)Shen & Benson, 2016مسئولیت اجتماعی شرکتها در قبال کارکنان خود ،شرایط کاری و حرفهای
که آنها ارائه میدهند ،تحت فشار رسانههای جمعی ،سازمانهای غیردولتی و مصرفکنندگان پدیدار شد .این فشار
مکانیسمی برای تشویق سازمانها به بهبود رابطه با کارکنان خود بود ( .)Obrad & Gherhes, 2018از دیدگاه راهبردی
کارکنان ستون هر ابرشرکتی هستند که در قبال جامعه مسئولیتپذیر است ،چرا که آنها مسئول اجرای فعالیت
کسبوکار هستند ( .)Sancho et al., 2018بدین ترتیب ،اگر الزم باشد که مدیران به انتظارات ،نیازها یا منافع هر دوی
ذینفعان درونی و بیرونی خود اولویت راهبردی بدهند باید بدانند که مسئولیت در قبال گروههای بیرونی مستلزم بررسی
مسائل اصلی مرتبط با کارکنان است ( .)Sancho et al., 2018کمک به کارکنان در رسیدن به انتظارات شخصی و
اجتماعی و برآوردن نیازهای خود (نیازهایی مانند فرصتهای شغلی برابر و کمک به تعادل زندگی کاری  -خانوادگی)
مسئولیت اجتماعی میباشد ( )Hatami, et al., 2019که در صورت برآوردهشدن میتواند در انگیزش ،توسعه و حفظ
کارکنان نقش مهمی داشته باشد .برای مثال نوو نردیسک 0در بررسی یک شرکت دارویی در دانمارک که مسئولیتهای
اجتماعی شرکت یکی از ارزشهای اصلی آن بود ،دریافت بعد از اجرای این ارزشها در برنامههای سازمان (اهدافش با
اصول توسعه پایدار همسو بود) 5 ،درصد جابهجایی کارکنان کاهش یافت ( .)Strandberg, 2009بهعبارتی ،در جایی که
مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی کمتر است جابهجاییها بیشتر است (.)Waring & Lewer, 2004
شواهدی مستند وجود دارد که مسئولیتهای اجتماعی بر روی پیامدهای کاری کارکنان از جمله تعهد سازمانی ،رضایت
شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی ،عملکرد سازمانی ( )Newman et al., 2016و روحیه آنان مؤثر است ( & Obrad
 )Gherheș,2018که میتواند مزیتهای مالی نیز به دنبال داشته باشد (.)Szczepańska - Woszczyna, 2015
یافتههای یک پیمایش گسترده روی  92اتحادیه اروپایی نشان میدهد ،بیشترین اثرات منفی نبود مسئولیتهای
اجتماعی؛ فساد و کاهش کارکنان است ( )Turker, 2018که در نهایت منجر به ازبینرفتن اعتبار شرکت میشود
( .)Strandberg, 2009با توجه به افزایش فشارها برای عمل به مسئولیتهای اجتماعی ( )sharma et al., 2009و
نگرانی کسبوکارهای مدرن از این واقعیت که مسئولیتهای اجتماعی هیچ منافع درخور توجهی برای شرکت ندارد
( ،)Bučiūnienė & Kazlauskaitė, 2012در طی دهۀ گذشته پژوهشهای علمی در حوزههای مطالعاتی مرتبط با
پیامدهای مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی افزایش یافته است ( .)De Stefano et al., 2018اما مطالعاتی
که نتایج پژوهشهای انجامیافته در حوزه پیامدهای مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی را به گونهای نظاممند
و به شیوهای علمی فراروی محققان قرار دهد ،بسیار اندک انجام شده است .به دلیل اهمیتیافتن این موضوع در طی
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سالهای اخیر در این پژوهش تالش شد ،با رویکرد فراتحلیل پیامدهای مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی
بررسی و جمعبندی شود .به دلیل اینکه نتایج مطالعات فراتحلیل برگرفته از طیف گستردهای از مطالعات ارزشمند پیشین
است ،این پژوهش با استفاده از اصول و قواعد روش فراتحلیل در خصوص پژوهشهای قبلی در زمینه مسئولیتهای
اجتماعی مدیریت منابع انسانی انجام شد .لذا ،سؤال پژوهش بدین شکل مطرح میشود« :پیامدهای مسئولیت اجتماعی
مدیریت منابع انسانی در پژوهشهای انجامشده در داخل و خارج از کشور کداماند؟»
مبانی نظری

مدیریت منابع انسانی مسئولیتپذیر اجتماعی نهتنها یک بخش منسجم از طرحهای مسئولیت اجتماعی شرکت و یک ابزار
مهم برای پیادهسازی موفق مسئولیتهای اجتماعی از طریق کارکنان است ( ،)Shen & Benson, 2014بلکه به
بهکارگیری شیوهها ،برنامهها و راهبردهای مسئوالنه در قبال کارکنان خود نیز اشاره دارد (.)Cheruiyot & Maru, 2012
شکل این اقدامات مسئوالنه اجتماعی مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی میتواند نسبت به سازمان دیگر متفاوت باشند
( .)Lapiņa et al., 2014بر طبق بیوسینینن و کازالسکایته ( )2012به نقل از کمیسیون اروپا )2001( 0برخی از این
اقدامات شامل بهبود قابلیتهای استخدام و کاهش شکاف مهارتی ،ارائه فرصتهای یادگیری ،ارتقای برنامههای ویژه
توانمندکردن بیکاران جهت پرکردن شکاف مهارتی ،اولویتدادن به یادگیری مادامالعمر با استفاده از برنامههای فوقالعاده و
سازگاری از طریق مدیریت منعطف زمان کاری و گردش شغلی ،افزایش فرصتهای برابر ،تسهیل سازگاری زندگی کاری و
خانوادگی بهویژه با تنظیم یک معیار جدید برای بهبود خدمات مراقبت از کودکان است ( Bučiūnienė & Kazlauskaitė,
.)2012اگر مدیریت منابع انسانی مسئول بهدرستی طراحی شده باشد ،سبب بهبود کارایی تولید و کاهش هزینه محصول
میشود و بهطور مثبت به عملکرد مالی شرکت کمک میکند ( .)O’Donohue & Torugsa, 2014اورلیتزکی و همکاران
( )2003نیز این پیامد را تأیید نمودند که مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی ،مزایای مالی به دنبال دارد
( .)Orlitzky et al., 2003این مسئولیتها از طریق همراستانمودن اهداف شرکت با انگیزههای کارکنان میتوانند به
کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری منتهی شوند ( .)Rezaee kelidbori, et al., 2003بدیهی است که برای شرکت،
هزینه مدیریت منابع انسانی با داشتن مسئولیت اجتماعی نسبت به افزایش رفاه کارکنان ،افزایش حمایت از نیرویکار و
توسعه شرایط کار و زندگی افزایش مییابد .از طرف دیگر ،این استراتژیها برای باالبردن سرمایه منابع انسانی سازمان
مورد استفاده قرار میگیرند .همزمان ،نرخ ترک خدمت و ایجاد سانحه با افزایش حس هویتیابی کارکنان شرکت ،انرژی
کاری و فعالبودن ،کاهش مییابد .در نتیجه ،نرخ تولید برای کسب مزیت بازاریابی بیشتر و بازده اقتصادی برای هدف
ارتقای رقابتی افزایش خواهد یافت (.)Yu, 2013
در مطالعاتی به پیامدهای مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در قالب دو رویکرد سخت و نرم اشاره شده است .این
مطالعات در یک دیدگاه ،رابطه مسئولیت اجتماعی و مدیریت منابع انسانی را ابزاری دانستهاند که دخالت کارکنان در
مسئولیت اجتماعی شرکت برای دستیابی به نتایج اقتصادی بزرگتر ،برای سازمان سودمند است .این چشمانداز ،اصول
نظری اقتصادی مؤسسه را مورد توجه قرار میدهد که تحلیل خود را بر رویکرد «سخت» مدیریت منابع انسانی متمرکز
میکند تا عملکرد مالی یک مؤسسه را بهبود بخشد ( ;Voegtlin & Greeenwood, 2016; Lapiņa et al., 2014
 .)Barrena-Martínez et al., 2018بر طبق دیدگاه ابزاری ،شهرت و عملکرد مسئولیت اجتماعی یک شرکت میتواند
برای جذب ،حفظ و انگیزهدادن به کارکنان مورد استفاده قرار گیرد .یعنی فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت را میتوان
وسیلهای برای بهبود شیوههای کارمندیابی بهمنظور جذب داوطلب ،انگیزهدادن به کارکنان و افزایش تعهد شرکت نسبت به
اهداف سازمانی خودش دانست ( .)Obrad & Gherhes, 2018رویکرد «نرم» از مدیریت منابع انسانی دیدگاه نظری
پرنفوذی است که بر رویکرد برد  -برد به مسئولیت اجتماعی نسبت به کارکنان تأکید میکند .اصل اساسی این رویکرد این
است که تعامل با نیازهای حرفهای و شخصی کارکنان سبب تعهد بیشتر به کار و در نتیجه عملکرد کاری بهتر میشود.
)Commission des Communautés Européennes (2001

1.

بنابراین ،توجه به شادکامی کارکنان هم نتایج مثبت مالی و هم غیرمالی دارد .در این رویکرد کارکنان بهعنوان داراییهای
منحصر به فرد تلقی میشوند که جذب و نگهداری آنها برای شرکت ،یک مزیت رقابتی دانسته میشود ( & Apostol
 .)Näsi, 2014ازاینرو ،شرکتهایی که به مسئولیتهای اجتماعی توجه دارند ،برای کارکنان جذابتر بوده و بر این اساس PAP
از ذخیرۀ بیشتری از کارجویان با استعداد بهرهمند میشوند .همچنین ،احتمال داشتن نیرویکار متعهدتر در این شرکتها (12 )4
بیشتر است؛ چرا که کارکنان به کارکردن در شرکتهایی که به خاطر مسئولیتپذیریشان در برابر جامعه و محیطزیست page-11
وجهۀ خوبی دارند افتخار میکنند ( .)Cooke & He, 2010افراد احتماالً زمانی که معتقدند برای یک شرکت خوب (برای
اهداف اجتماعی مهم ارزش قائل است) کار میکنند ،از درون انگیزه بیشتری پیدا میکنند و به دلیل باالرفتن انگیزه درونی
ممکن است نسبت به سازمانهایی که چندان درگیر مسئولیت اجتماعی نیستند ،کار اضافی به شکل رفتارهای شهروندی
سازمانی که منجر به ارتقای عملکرد سازمانی شود یا به شکل اضافهکاری بدون حقوق از خود بروز دهند ( Turner et al.,
 .)2018به همین نحو ،برخی مطالعات رابطه مثبت فعالیتهای مسئولیت اجتماعی با رضایت شغلی را نشان دادند .بهعالوه،
برنامههای مسئولیت اجتماعی که شرکتها معرفی کردهاند میتواند به توسعه مهارتهای رهبری و سطح باالیی از انگیزه
برای شرکت در برنامههای مسئولیت اجتماعی در بین کارکنان شود (.)Cooke & He, 2010
مطالب یادشده بدین معنی است که روابط تأثیرپذیری میتواند بین مدیریت منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی شرکت وجود
داشته باشد ( )Dupont et al., 2013و این روابط در شکلدهی قضاوت کارکنان در مورد مسئولیتهای اجتماعی و سازمان
مؤثر است .ادراکات مثبت از سازمان میتواند نیازهای روانی آنها را برآورده کرده و رفتارهای مثبت را افزایش دهد ( Ali
 .)Basah, 2012عالوهبرآن ،منجر به افزایش هویتیابی سازمانی ،0مشارکت کارکنان ،حفظ ،9رفتار شهروندی سازمانی،
تعهد کارکنان ،عملکرد دروننقشی ،مشارکت خالقانۀ کارکنان و بهبود روابط کارکنان شود (.)Aguinis & Glavas, 2012
با توجه به مفهوم زیربنایی کسبوکار پایدار ،رویکرد مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی را باید اصلی کلیدی در
پایداری در نظر گرفت .در واقع ،تصور کارکنان از منصفانهبودن محیط کار بر رفاه کارکنان (نظیر رضایت شغلی ،استرس و
سالمت عواطف) و نیز پیامدهای سازمانی مربوطه نظیر تعهد کارمند ،نرخ جابهجایی نیرویکار ،غیبت کارکنان ،عملکرد
شغلی و حقوق بشر تأثیر میگذارد ( .)Cheruiyot & Maru, 2012از نظر نیومن و همکاران ( )2016نیز رشد اقدامات
مسئولیت اجتماعی شرکت ،اثر مثبتی بر روی پیامدهای کاری کارکنان مانند تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،رفتار شهروندی
سازمانی و عملکرد شغلی داشته ( )Newman et al., 2016و سبب بهبود تصویر عمومی ،افزایش اخالقیات کارکنان و
حمایت از جامعه میشود ( .)Sharma et al., 2009از دیگر پیامدهای مسئولیتهای اجتماعی ایجاد حسننیت 9در
کارکنان ،پرورش حس وفاداری ،تقویت بهرهوری و نگهداری مشتریان و جذب کارکنان مستعد است .به همین نحو،
استانداردهای باالی مسئولیت اجتماعی شرکت احتمال بیآبرویی ،تحریم محصوالت از طرف مشتریان و انتقام را کمتر
میکند (.)Cheruiyot & Maru, 2012
پیشینه تحقیق

در رابطه با پیامدهای مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی مطالعاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است.
ربیعی مندجین و غالمی ( )2016در مطالعهای با عنوان «بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی (جامعه نمونه
فرمانداری قم)» دریافتند مسئولیتهای اقتصادی ،مقررات و اخالقیات بر میزان تعهد کارکنان اثرگذار است .خلیلی و
قاسمپور ( )2017در مطالعهای با عنوان «تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمانی بر نگرش شغلی کارکنان مراکز بهداشت و
درمان شهرستان ایالم» ،بر روی  095نفر از کارکنان دریافتند بین دو بعد مسئولیت داوطلبانه و قانونی با نگرش شغلی
ارتباط معنیداری وجود دارد ،اما بین دو بعد مسئولیت اخالقی و اقتصادی با نگرش شغلی ارتباط معنیداری مشاهده نشد.
شاکری و همکاران ( )2017مطالعهای با عنوان «بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و وفاداری کارکنان :نقش
میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه اصفهان)» ،بر روی  091نفر از کارکنان دانشگاه به این
. Organizational identification
. retention
. Goodwill

1
2
3

نتیجه رسیدند که رابطۀ بین مسئولیت اجتماعی و وفاداری کارکنان با توجه به تأثیر میانجی پنج بعد از رفتار شهروندی
سازمانی شامل وجدان کاری ،نوعدوستی ،مشارکت سازمانی ،جوانمردی و ادب مثبت و معنیدار است .نای و
فراتحلیل پیامدهای مسئولیت ( )2018در مطالعهای با عنوان «اثر کارکردهای مدیریت منابع انسانی مسئول روی قصد جابهجایی کارکنان زن» ،در بین
اجتماعی
 909کارمند زن از  9صنعت متفاوت در فنالند به این نتیجه رسیدند که کارکردهای مسئولیتهای اجتماعی  -مدیریت
 page-22منابع انسانی سبب افزایش فرصتهای برابر شغلی و کاهش جابهجایی در زنان میشوند .همچنین ،با افزایش تعادل زندگی
 کار قصد جابهجایی کارکنان زن کاهش مییابد .اودونوهه و تروگسا )2014( 9در مطالعهای با عنوان «نقش کارکردهایمدیریت منابع انسانی مسئول و قابلیت فرهنگی در مؤسسات کوچک» دریافتند همکاری کارکردهای مدیریت منابع انسانی
مسئول میتواند در پیادهسازی مسئولیتهای اجتماعی اثرگذار و افزایش عملکرد مالی نقش تعدیلکنندهای داشته باشد.
استوری و همکاران )2016( 9در مطالعهای با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکت و جذبههای سازمانی :اشاراتی در حوزه
مدیریت استعداد» ،دریافتند رعایت مسئولیتهای اجتماعی بر جذابیتهای سازمانی و در نهایت افزایش قدرت سازمان برای
جذب و استخدام نیروهای انسانی مستعد و نخبه اثرگذار است.

همکاران0

روششناسی

این پژوهش با روش فراتحلیل انجام شد .از نظر هدف بنیادی بوده و در حوزه پژوهشهای کمی قرار میگیرد .از روش
کتابخانهای برای گردآوری دادهها استفاده شد و تمرکز بر پژوهشهای انجامشده بهصورت کمی درباره پیامدهای
مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی بود .ازاینرو ،جامعه مورد بررسی پژوهشهای قبلی در بازه زمانی -0391
 9103بود که در ایران و خارج در مجالت علمی  -پژوهشی معتبر یا پایگاههای اطالعاتی چاپ شده بودند؛ شامل
پایگاههای جهاد دانشگاهی ،2مجالت تخصصی نور ،5نظام بانک اطالعات نشریات کشور ،6مرکز اسناد و مدارک علمی
ایران( 2در ایران) و پایگاههای ساینس دایرکت ،امرالد ،جی استور ،پروکوئست ،ابسکو ،اسپرینگر ،اسکوپوس ،سیج( 9در خارج
از کشور) که پایگاههای علمی معتبر و شناختهشده درباره پژوهشهای ایرانی و خارجی هستند .در پژوهش حاضر ،نمونه
شامل کل جامعه آماری بود و گردآوری اطالعات از کل جامعه انجام شد .در این زمینه ویژگیهایی نظیر روش آماری،
جامعه آماری ،روش نمونهگیری ،حجم نمونه ،فرضیهها ،چارچوب نظری ،نتایج دادهها و سطح معنیداری پژوهشها ارزیابی
شد .در مجموع ،تعداد  912پژوهش اولیه درباره موضوع پژوهش شناسایی شد که با بررسی ویژگیها و تناسب آنها با
موضوع پژوهش در نهایت تعداد  93مطالعه مناسب برای فراتحلیل موضوع پژوهش انتخاب شدند .مشخصات پژوهشهای
مورد مطالعه در جدول  0آورده شده است.
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روایی و پایایی

در این پژوهش برای طرح کدگذاری دادهها و امانتداری و دقت بیشتر از چکلیست استفاده شد .اطالعاتی که در چکلیست
گردآوری دادهها آمده بود شامل نویسندگان ،سال ،عنوان پژوهش ،متغیرهای اصلی ،روش پژوهش ،جامعه و نمونه آماری ،تعداد
نمونه ،روش نمونهگیری ،آزمونهای مورد استفاده ،روایی و پایایی و معنیداری آزمونها بود .محتوای درجشده در چکلیست
بر اساس نظرخواهی از چند استاد خبره (محاسبه میزان توافق آنها) و از معیارهای بهکاررفته در پژوهشهای مشابه بهدست آمد.
بنابراین ،از روایی محتوای و پایایی الزم برخوردار است .مهمترین مالک تفکیک مطالعات شامل محدوده و حوزه مورد بررسی
(فقط پژوهشهای چاپشده در مجالت معتبر یا پایگاههای علمی یادشده ،در بازه زمانی  0391تا ( 9103به دلیل اینکه توسعه
کارهای پژوهشی مربوط به مسئولیتهای اجتماعی ،از سال  0391به بعد بود ( )Boonstoppel, 2011این محدوه زمانی در نظر
گرفته شد ).در ایران و خارج از کشور ،جامعه و نمونه آماری ،مطالعات مرتبط با متغیر پژوهش ،تعداد دادههای کافی برای محاسبه
اندازه اثر ،روش پژوهش توصیفی یا همبستگی و فرضیات شفاف و علمی بوده است .برای ارزیابی وضعیت سوگیری انتشار از
روش نمودار فانل استفاده شد که یکی از روشهای معمول برای شناسایی سوگیری انتشار است .از روشهای چینش و تکمیل
دوال و توئیدی 0و  Nایمن از خطای روزنتال 9نیز برای تعیین تعداد پژوهشهای گمشده استفاده شد.
تحلیل دادهها و یافتهها

برای تجزیهوتحلیل دادهها ،پس از استخراج دادههای الزم ،مثل ضریب همبستگی ،جهت رابطه بین متغیرها و حجم نمونه
بهمنظور محاسبات فراتحلیل ،از نرمافزار جامع فراتحلیل ( 9)CMAاستفاده شد .دادههای بهدستآمده از مطالعات پیشین به کمک
نرمافزار به اندازه اثر تبدیل شدند و اندازههای اثر به روش هانتر و اشمیت ( 2)1990ترکیب شدند .بدین ترتیب ،آثار کاذب مواردی
1.

Duval & Tweedie
Rosenthal’s Fail-safe N test
3.
Comprehensive Meta-Analysis
4
). Hunter and Schmidt (1990
2.

مثل حجم نمونه خیلی باال یا پایین و میانگین وزنی اندازه آثار لحاظ شدند .برای تعبیر اندازه اثر از معیارهای
( )1988در جدول  9استفاده شد.

کوهن0

PAP

جدول  .2حدود اندازه اثر
اندازه اثر

نتیجه

d>1/9
1/9> d >1/5
d <1/5

کوچک
متوسط
بزرگ
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منبع)Cohen,1988( :

بر اساس مطالعات پیشین تعداد  92متغیر بهعنوان پیامدها یا عوامل متأثر از مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی
شناسایی شد .فراوانی هر کدام از متغیرها و اندازه اثر آنها در جدول  9آورده شده است.
جدول  .3فراوانی و شدت اندازه اثر پیامدهای مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

فراوانی

درصد فراوانی

اندازه اثر

مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی

تعهد عاطفی
تعهد هنجاری
رضایت شغلی
قصد جابهجایی
هویتیابی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی
عملکرد دروننقشی
عملکرد فرانقشی
عملکرد شغلی
عملکرد رقابتی
قصد ترک خدمت
پرستیژ سازمانی
حمایت از مسئولیت اجتماعی بیرونی

2
9
6
9
2
9
9
9
2
0
9
0
0
9

01/32
9/09
3/99
9/09
6/95
09/51
9/09
9/09
6/95
0/56
2/63
0/56
0/56
2/63

29/0
69/2
29/2
-90/5
55/9
23/6
96/0
22/2
23/5
20/9
-93/0
22/9
29/6
69/3

9
0
2
0
0
0
0
0
9
0

9/09
0/56
01/32
0/56
0/56
0/56
0/56
0/56
9/09
0/56

52/6
95/2
63/9
23/2
-92/9
63/9
90
95/5
53/2
59/6

مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی
مسئولیتهای اجتماعی

حمایت سازمانی درکشده
افتخار سازمانی
رفتار حمایتی
تعهد سازمانی
مشارکت
تحلیلرفتگی
حفظ کارکنان
انگیزش
تعالی منابع انسانی
کیفیت زندگی کاری
نگرش شغلی

(منبع :یافتههای پژوهش کنونی)

با توجه به معیارهای کوهن و مطابق اندازه اثر در جدول  9میتوان متغیرها را در سه دسته قرار داد .دسته اول شامل
متغیرهایی است که اندازه اثر آنها کوچک و یا بهعبارتی تأثیرگذاری آنها ضعیف است (قدرمطلق اندازه اثر بین  1/0تا
 )1/9و احتمال رد فرضیه این پژوهشها در سایر پژوهشها باالست .این متغیرها شامل عملکرد دروننقشی ،قصد ترک
خدمت و تعالی منابع انسانی است .دسته دوم شامل متغیرهایی است که اندازه اثر آنها متوسط و بهعبارتی میزان
اثرگذاری آنها متوسط و از دسته اول بیشتر است (اندازه اثر بین  1/9تا  )1/5این متغیرها شامل رضایت شغلی ،قصد
Cohen

1.

جابهجایی ،رفتار شهروندی ،عملکرد فرانقشی ،عملکرد شغلی ،عملکرد رقابتی ،پرستیژ سازمانی ،حمایت از مسئولیت
اجتماعی بیرونی ،رفتار حمایتی ،مشارکت ،تحلیلرفتگی و انگیزش میباشند .دسته سوم شامل متغیرهایی است که اندازه اثر
فراتحلیل پیامدهای مسئولیت آنها خیلی باالست (بیشتر از  .)1/5این متغیرها و فرضیات مربوط به آنها از اطمینان بیشتری نسبت به سایر متغیرها
برخوردار و احتمال تأیید مجدد آنها در سایر مطالعات بسیار باالست .مطابق یافتهها شامل تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری،
اجتماعی
 page-22تعهد سازمانی ،هویتیابی سازمانی ،حمایت سازمانی درکشده ،افتخار سازمانی ،حفظ کارکنان ،نگرش شغلی و کیفیت
زندگی کاری میباشند.در مرحله بعد وضعیت انتشار و سوگیری دادههای پژوهش بررسی شد .مطالعاتی که بهصورت
فراتحلیل انجام میشوند ممکن است به دالیل مختلفی مانند انتشار نتایج مثبت و عدم انتشار نتایج منفی ،عدم وزندادن
صحیح به نتایج پژوهشهای مورد بررسی ،عدم توجه به تفاوت کیفیت پژوهشها ،بهکارگیری آزمونهای متعدد و عدم
رعایت امتیازدهی صحیح در کدگذاری دادهها در نتیجهگیری با خطا همراه شوند .در این پژوهش برای شناسایی سوگیری
انتشار از نمودار فانل استفاده شد (شکل  0و  .)9شکل این نمودار اگر سوگیری انتشار وجود نداشته یا خیلی پایین باشد
متقارن است .مطابق منطق نمودارهای فانل ،پژوهشهای دارای خطای استاندارد پایین در باالی نمودار و پژوهشهای
دارای خطای استاندارد باال در پایین نمودار جمع میشوند.

شکل  .1نمودار فانل پژوهشهای بررسیشده (منبع :یافتههای پژوهش کنونی)

شکل  .2نمودار خطای استاندارد  Fisher’s Zپژوهشهای مورد مطالعه (منبع :یافتههای پژوهش کنونی)

شکلهای  0و  9که متقارن بوده و پژوهشها در باالی نمودار جمع شدهاند بیانگر عدم سوگیری انتشار در این پژوهش
است .در جدول  2یافتههای چینش و تکمیل دوال و توئیدی آورده شده است.

ارزش
مشاهدات
ارزش
تعدیلشده

جدول  -4چینش و تکمیل دوال و توئیدی
اثر تصادفی
اثر ثابت
حد پایین
تخمین
حد باال
حد پایین
نقطهای

PAP

تخمین
نقطهای
1/50219

حد باال

مقدار Q
تعداد مطالعات
مورد نیاز = 1

1/51565

1/59950

1/29962

1/21699

1/56131

9991/21922

1/50219

1/51565

1/59950

1/29962

1/21699

1/56131

9991/21922

(منبع :یافتههای پژوهش کنونی)

برای ارزیابی و تعدیل سوگیری انتشار ،روش چینش و تکمیل را دوال و توئیدی مطرح کردند که در طی آن مشاهدات
نامنطبق از نمودار فانل حذف و به دنبال آن ارزشهایی که به مطالعات گمشده داده شده اضافه میشود .مطابق یافتهها
در جدول  2تعداد صفر پژوهش گمشده به معنی آن است که این مطالعه برای تکمیلشدن به مطالعات دیگر نیاز ندارد.
بر اساس مدل اثر ثابت برآورد نقطهای  1/50219و فاصله اطمینان  35درصد ( )1/59950-1/51565با ارزش
تعدیلیافته برابر است .بر اساس مدل اثر تصادفی نیز برآورد نقطهای  1/29962و فاصله اطمینان  35درصد (-1/21699
 )1/56131با ارزش تعدیلیافته برابر است .مقدار  Qنیز برای هر دو ارزش مشاهدهشده و تعدیلیافته برابر 9991/21922
بهدست آمد .چنان که نمودار فانل در شکل  0نیز نشان داد توسط چینش و تکمیل نقطهای که نشاندهنده پژوهش
منتسب باشد وجود ندارد (نقطه پررنگ در نمودار) .در جدول  5نتایج آزمون  Nایمن از خطای کالسیک در این پژوهش
آورده شده است.

مقدار  Zبرای مطالعات مشاهدهشده

جدول  -5محاسبات  Nایمن از خطا
23/93910
1/111

مقدار  Pبرای مطالعات مشاهدهشده
آلفا
باقیمانده (دنباله)
 Zبرای آلفا

1/15
9

تعداد مطالعات مشاهدهشده
تعداد مطالعات گمشده که مقدار  Pرا به آلفا میرساند

0/35336
62
06929

(منبع :یافتههای پژوهش کنونی)

این آزمون تعداد پژوهشهای گمشده را محاسبه میکند که در صورت اضافهشدن به تحلیلها عدم معنیداری آماری
کلی بهدست میآید .با توجه به یافتهها در جدول  5باید تعداد  06929مطالعه دیگر انجام شود تا در نتایج نهایی محاسبات
و تحلیلها خطایی رخ دهد و این نتیجه دقت و صحت باالی اطالعات و نتایج بهدستآمده در این پژوهش را نشان می-
دهد.
در جدول  6آزمون معنیداری اندازه اثر آورده شده است .آزمون ( )Qدر قالب طرح یک فرضیه فرعی به بررسی
همگونی و یا ناهمگونی اندازه اثرهای بهدست آمده میپردازد .ناهمگونی به معنی تفاوت نتایج بین پژوهشهاست.

آماره z
23/93910

جدول  -6مقادیر بررسی همگنی دادهها
سطح خطا
سطح معنیداری
1/15
1/111
(منبع :یافتههای پژوهش کنونی)

نتیجه آزمون
رد فرضیه صفر
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فراتحلیل پیامدهای مسئولیت

با توجه به نتایج در جدول  6به دلیل اینکه سطح معنیداری برابر صفر و کمتر از  1/15است ،لذا در سطح اطمینان
 35درصد فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش یا همان ناهمگون بودن اندازههای اثر پذیرفته میشود .این ناهمگونی یافتهها
میتواند نشان از وجود متغیری تعدیلکننده باشد که نتایج بررسی روی متغیرهای بهدستآمده را تحتتأثیر قرار داده است.

اجتماعی

page-22

نتیجهگیری

مطابق نتایج پژوهشهای انجامشده ،پیامدهای مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی متنوع بوده و آگاهی از آنها
بهمنظور ایجاد مسئولیتهای اجتماعی ضروری است .هدف این پژوهش شناسایی و بررسی پیامدهای مسئولیتهای
اجتماعی مدیریت منابع انسانی در بازه زمانی  0391تا  9103بود .نتایج پژوهشهای انجامگرفته نشان داد که پیامدها از
جنبههای مختلف مورد توجه قرار گرفتهاند و با توجه به اهمیت موضوع مسئولیتهای اجتماعی و بهمنظور تلفیق نتایج
پژوهشهای انجامشده در گذشته و دستیابی به یک جمعبندی و تجمیع نتایج پراکنده آنها ،این مطالعه انجام شد .رویکرد
فراتحلیل درباره این موضوع ،نوآوری این پژوهش محسوب میشود .بررسی پیشینه پژوهش نشان داد که در بررسی
پیامدهای مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی بیشترین تکرار مربوط به متغیرهای رفتار شهروندی ( 9مطالعه)،
تعهد عاطفی ،تعهد سازمانی ( 2مطالعه) و رضایت شغلی ( 6مطالعه) بود .بر اساس نتایج فراتحلیل رضایت شغلی ،قصد
جابهجایی ،عملکرد فرانقشی ،عملکرد رقابتی ،پرستیژ سازمانی ،حمایت از مسئولیت اجتماعی بیرونی ،حمایت سازمانی
درکشده ،رفتار حمایتی ،مشارکت ،تحلیلرفتگی ،انگیزش ،تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری ،تعهد سازمانی بهصورت کلی،
هویتیابی سازمانی ،رفتار شهروندی ،عملکرد شغلی ،افتخار سازمانی ،حفظ کارکنان ،نگرش شغلی و کیفیت زندگی کاری
پیامدهای مهم مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی بودند که شدت اثر متوسط یا باالیی داشتند.
تعهد عاطفی مهمترین پیامد مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی در این مطالعه با اندازه اثر  29/0شناسایی شد.
بر اساس نظر کیم و همکاران )2017( 0کارکنان در مؤسسات با مسئولیت اجتماعی احتماالً شادتر بوده و از اینکه عضوی از
سازمانی مشهورند افتخار میکنند ،بنابراین خود را با اهداف سازمان شناسایی میکنند ،یعنی اینکه به لحاظ عاطفی به
سازمان متعهد میشوند .این یافته با یافتههای مطالعات راعی دهقی ( ،)2018کیم و همکاران ( ،)2017دیتلو  -سیمونسن
( ،)2015البدور و همکاران ( ،)2010هافمن و نیومن ( ،)2014مولر و همکاران ( )2012و هی و همکاران ( )2019همسو
بود .حفظ کارکنان دومین پیامد مهم مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی با اندازه اثر  63/9شناسایی شد .این
یافته با یافته مطالعه چریوت و مارو ( )2014همخوانی داشت.
در این رابطه ،حقوق فردی و اجتماعی کارکنان مانند بیمه ،برنامههای خانوادگی و اوقات فراغت میتواند بهطور خاص به
حفظ کارکنان کمک نماید به دلیل اینکه مسئولیتهای اجتماعی هم از لحاظ روانشناسی و هم اجتماعی  -اقتصادی برای
کارمند اهمیت دارد ( .) Cheruiyot & Maru, 2014بنابراین ،توصیه میشود جهت حفظ کارکنان ،سازمان به برنامههای
حفظ حقوق فردی و اجتماعی اهمیت دهد.
برخی مطالعات به بررسی تعهد هنجاری یا عاطفی و برخی نیز بهصورت کلی تعهد سازمانی را بررسی نمودهاند .تعهد
سازمانی سومین پیامد مهم مسئولیتهای اجتماعی شناسایی شد (اندازه اثر  .)63/9سیستمهای منابع انسانی که به منافع
کارکنان توجه میکنند بهطور مثبت بر تعهد سازمانی اثرگذارند .بر اساس تئوری اسناد اجتماعی 9پاسخ کارکنان به سازمان
وابسته به ادراک آنها از سیاستهای محیط کاری است که نسبت به آنها اجرا میشود ( .)Shen & Zhu,2011لذا ،در
سازمانی که جنبههای درونی مسئولیتهای اجتماعی پیادهسازی میشود کارکنان نیز به احتمال بیشتر واکنشهای مثبتی
از خود بروز میدهند .این یافته مطالعه با یافته پژوهشهای شن و ژو ( ،)2011علی و همکاران ( ،)2010شبنم و سارکر
( ،)2012راپ و همکاران ( ،)2013چریوت و مارو ( ،)2014اردالن و همکاران ( ،)2015ربیعی مندجین و غالمی ()2016
همسو بود.
1

. Kim et al.
Social Attribution

2.

حمایت سازمانی درکشده ،تعهد هنجاری و کیفیت زندگی کاری نیز به ترتیب از دیگر پیامدهای مهم مسئولیتهای
اجتماعی مدیریت منابع انسانی شناسایی شدند.
با توجه به نتایج اندازه اثر پیامدهایی مانند قصد جابهجایی ،قصد ترک خدمت و تحلیلرفتگی منفی بود .بدین معنی که PAP
(12 )4
هرگاه مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی در سازمان بهدرستی تدوین و اجرا شود قصد جابهجایی ،ترک خدمت
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و تحلیلرفتگی در بین کارکنان کم میشود و سازمان قادر به حفظ نیروهای قوی خود خواهد بود.
همچنین ،اندازه اثر متغیرهای عملکرد دروننقشی ( ،)96/0قصد ترک خدمت ( )-93/0و تعالی منابع انسانی ()95/5
ضعیف برآورد شد که نشاندهنده اثر ناچیز مسئولیتهای اجتماعی بر این سه متغیر است .این اثر ناچیز احتمال دارد با
ورود متغیرهای تعدیلگر یا میانجی تغییر نماید که نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه است.
با توجه به نتایج مطالعات میتوان به اهمیت مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی با نگاه درونسازمانی
درمقایسهبا سایر دینفعان پی برد .در این مطالعه مهمترین پیامد ،تعهد عاطفی شناخته شد و ازآنجاکه ارزشهای فرهنگی،
قدرت روابط بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و تعهد عاطفی مربوط به کارکنان را در شرکتها بیشتر میکند
( .)mueller et al., 2012لذا ،شناسایی ابعاد این مسئولیتها به تناسب فرهنگ هر سازمان ،امکانات و بودجهای که در
اختیار دارند ضرورت دارد .بهخصوص که برنامهریزی جامع ،مشارکت کارکنان در تصمیمگیری و پیادهسازی مسئولیتهای
اجتماعی مدیریت منابع انسانی میتوانند منجر به پیامدهایی مؤثر شود.
محدودیتهای پژوهش و پیشنهادها برای پژوهشهای آتی

بر اساس بررسی مطالعات پیشین مشخص شد در زمینه بررسی نقش تعدیلگری عوامل سازمانی یا فردی در مطالعات
گذشته کمبودهایی وجود دارد و با توجه به ناهمگونبودن اندازه اثر بهدستآمده در این پژوهش ،انجام مطالعاتی در این
زمینه و بررسی و شناسایی متغیرهای تعدیلگر در پژوهشهای آینده توصیه میشود .همچنین ،با توجه به گستردگی
پیامدهای مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در این پژوهش فقط پیامدهای درونسازمانی بررسی شد که توصیه
میشود پیامدهای مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی در سطح سازمانی و جامعه ،در پژوهشهای آتی بررسی
شوند .همچنین ،فراتحلیل پیشایندهای مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی نیز میتواند به شناخت بیشتر این
حوزه کمک نماید.
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