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 .2دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،ایران ،تهران.
 .5گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،ایران ،تهران.
چکیده1

هدف  :امروزه افزایش انتظارات اجتماعی کارکنان و فشارها حتی از بیرون سازمان (عموم و رسانهها) بر
شدت توجه مدیران منابع انسانی به مسئولیتهای اجتماعی افزوده است؛ ازاینرو هدف این پژوهش،
شناسایی مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی است.
طراحی /روششناسی /رویکرد :این پژوهش از طریق تحلیل فراترکیب انجام شد .بدین منظور
پس از جستوجو در پایگاههای اطالعاتی در محدوده زمانی  89 ،5626-2696پژوهش که بهصورت
مستقیم ،موضوع مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی را بررسی کرده بودند ،وارد مرحله تحلیل
شدند .پژوهشهای انتخابشده برای کدگذاری وارد نرمافزار مکس کیودا شد.
یافتههای پژوهش :پس از فرآیند کدگذاری 02 ،کُد متمایز شناسایی شد .از میان کُدهای
شناساییشده؛ عدمتبعیض جنسیتی در فرصتهای استخدامی مرتبط ( ،)29برنامههای هماهنگسازی و
تعادل زندگی خصوصی با زندگی حرفهای ( )28و توجه به رفتار برابر(غیرتبعیضآمیز) در فرآیند استخدام
( ،)26به ترتیب بیشترین اهمیت را از نظر تعداد ارجاع در اصطالحات پژوهشی داشتند .در مرحله بعد کُدها
در قالب  29تم و درنهایت تمها در  7مفهوم تقسیمبندی شدند.
ابتکار یا ارزش مقاله :دستیابی به مدلی جامع با روش فراترکیب از نوآوریهای این پژوهش است که
میتواند الگویی برای سایر پژوهشها باشد.
کلمات کلیدی :مسئولیت اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی ،استخدام ،آموزش ،جبران
خدمات ،ارزیابی عملکرد.
نوع مقاله :مقاله علمی.

تاریخ دریافت مقاله ،2864/22/64 :تاریخ پذیرش مقاله.2869/62/22 :
این مقاله مستخرج از پایاننامه دکتری است.
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 .1مقدمه
یکی از ابعاد مهم مسئولیتهای اجتماعی شرکت ،معطوف به کارکنان است ( Newman et
 )al., 2016که بهعنوان بُعد درونی مسئولیتهای اجتماعی در نظر گرفته شده ( Del Baldo,

 )2018و توسط مدیریت منابع انسانی اجرا میشود .مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی
بهمعنای کمک به کارکنان در رسیدن به انتظارات شخصی و اجتماعی و برآوردن نیازهای آنها
است ( .)Nie et al., 2018این مسئولیتها ورای وظایفی که بهصورت قانونی ،سازمان در قبال
کارکنان بر عهده گرفته است ،به معنای قدمنهادن فراتر و سرمایهگذاری بیشتر در منابع انسانی،
محیط و روابط با ذینفعان است (.)Szczepańska-Woszczyna, 2015
اگر نیازهای کارکنان برآورده شود ،آنها از این وضعیت خرسند میشوند و رضایت خود را به
ذینفعان بیرونی منتقل خواهند کرد ()Turker, 2018؛ باوجوداین در بسیاری موارد شرکتها
عالقهای به اجرای مسئولیتهای اجتماعی برای کارکنان خود ندارند و به آن بهعنوان
فعالیتهای برونمحور مینگرند ( .)Ciprian-Dumitru, 2013اگرچه برخی از کشورها شروع
به تصویب قانون در رابطه با مسئولیتهای اجتماعی کردهاند ،اما تاکنون بیاثر بوده است؛ زیرا
این قوانین بیشتر کمیّت را بهجای کیفیت اجرای مسئولیتها ،مبنا قرار دادهاند (.)Turker, 2018
برای مثال ،علیرغم وجود قانون ،افراد معلول کمتر استخدام میشوند .پژوهشها نشان میدهد
شکاف نرخ استخدام بین افراد معلول و افراد فاقد معلولیت نزدیک به  76درصد است که این نرخ
بیکاری ،احتمال فقر را در چنین افرادی افزایش میدهد ( .)Markel & Barclay, 2009عالوه
بر معلولیت ،شواهدی مبتنی بر تبعیضهای جنسیتی نیز وجود دارد .طی دهه  2646تا  2696در
ژاپن ،زنان معموالً بهعنوان کارگران قراردادی بهکار گرفته میشدند و دستاوردهای آنان در محل
کار نصف مردان بود .این تفاوتهای جنسیتی هنوز هم در محل کار دیده میشود .در یک
مقایسه بیش از  96درصد مردان کار تماموقت دارند؛ درصورتیکه این آمار برای زنان کمتر از 26
درصد است .همچنین کمتر از  26درصد زنان در سِمتهای مدیریتی مشغول بهکار هستند
(.)Mun & Jung, 2018

علیرغم افزایش بهرهوری کارکنان از آغاز دهه  ،5666شرکتها هیچگونه تعدیلی در
دستمزدها ،مزایا و پاداش کارکنان خود برای افزایش بهرهوری نداشتهاند .آمارها افزایش 52/0
درصد در نرخ بهرهوری در طی سالهای  5666-5627را نشان میدهد؛ اما نرخ افزایش
دستمزدها تنها  2/9درصد است ( .)Schawbel, 2017عدمارتباط جبران خدمات با ارزیابی
عملکرد ،عدمشفافیت در معیارهای ارزیابی ،دستکاری در نمرات ارزیابی ،تبعیضهای جنسیتی و
قومیتی در ارزیابی ،نبود یک سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش ()Prowse & Prowse, 2010
داشتن نگرش کوتاهمدت و بیتفاوتبودن نسبت به آموزش ( )Mahdi, 2014نیز از مشکالت
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دیگر است .اگرچه موضوعهایی مانند امنیت استخدامی ،دستمزدها و ارتقا ،ساعات کاری ،آموزش
و غیره ،حقوق انسانی محسوب میشوند که باید برای کارکنان بدون استثنا فراهم آیند ( Turker
 ،)& Altuntas, 2014اما برخی مدیران دید کارگرگونه نسبت به کارمند داشته و بنا بر اختیاراتی
که دارند از رفاه و پرداخت کارکنان میکاهند و پایینترین حد پرداختی را دارند (.)Yu, 2013
بیتوجهی به این مسئولیتها موجد جابهجاییهای بیشتر است (،)Waring & Lewer, 2004
شکاف بین مدیران و کارکنان را افزایش میدهد و باعث مشارکت کمتر کارکنان در اجرای سایر
مسئولیتهای اجتماعی خواهد شد ( )Inyang et al., 2011که این موضوع میتواند شهرت
شرکت را کاهش دهد (.)Waring & Lewer, 2004
بررسی مدلهای حوزه مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی نشان میدهد که
پژوهشهای بسیار اندکی ( ،)Ciprian-Dumitru, 2013; Barrena-Martínez et al., 2017
عموماً بهصورت فعالیتهای برونمحور ( )Ciprian-Dumitru, 2013انجام شده و کارکردهای
اثرگذار کمی از مدیریت منابع انسانی در این حوزه شناسایی شدهاند (.)Alcaraz et al., 2017
ازآنجاکه حوزههای استخدام ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و جبران خدمات از جمله مهمترین
حوزههای مدیریت منابع انسانی است و نظر به پیامدهای منفی نادیدهگرفتن مسئولیتهای
اجتماعی در آنها ،مسئله اصلی مطالعه فعلی ،شناسایی مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع
انسانی (در چهار حوزه استخدام ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و جبران خدمات) است .این کار از
طریق تحلیل فراترکیب پیشینه پژوهش انجام میشود و درنهایت بر اساس نتایج این تحلیل،
مدل مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی در سطح تمها و مفاهیم ارائه میشود؛ ازاینرو
سؤال پژوهش حاضر بدین شرح است« :الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی چگونه
است؟».
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مفهوم مسئولیت اجتماعی .مسئولیت اجتماعی ،رویکردی متعالی به کسبوکار است که تأثیر
اجتماعی اقدامات یک سازمان بر جامعه را موردتوجه قرار میدهد ( Fayazi azad et al.,
 .)2017با وجود تعریفهای زیادی که از مسئولیتهای اجتماعی شده است ،هنوز توافق کلی بر
سر تعریف این موضوع وجود ندارد و هنگام ارائه تعریفی جامع و بیطرف ،سردرگمی پیش میآید
( )De Stefano et al., 2018که میتواند بهدلیل انواع متعدد مسئولیتهای اجتماعی و
مشخصنبودن حدودوثغور آنها باشد ( .)Alvani, 2011بدین معنی که عوامل زمینهای خاص در
آن دخیل است ()De Stefano et al., 2018؛ اما مفهوم پیگیری اثرات رفتار سازمان بر
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ذینفعان در تمامی تعاریف نهفته است ( )Newman et al., 2016و سازمانها برای پیامدهای
کاری خود در برابر ذینفعان مسئول هستند.
مفهوم مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی .مدیریت منابع انسانی مسئولیتپذیر
اجتماعی یک مفهوم جدید است که توسط پژوهشگرانی همچون اورلیتزکی و سوئنسون2
( ،)5660شن ( )5622و شن و بنسون ( )5620مطرح شده است ( .)Shen & Zhang, 2017این
مفهوم تحت عناوین مختلفی مانند «منابع انسانی مسئول»« ،مدیریت منابع انسانی بینالمللی
مسئول»« ،مدیریت منابع انسانی سبز» و غیره خوانده شده است ( )Alcaraz et al., 2017و آن
را میتوان تعهد مدیریت منابع انسانی به بهبود سطح رفاه ،شرایط کاری و در کل مراقبت از
کارکنان فراتر از حتی الزامات قانونی تعریف کرد (.)Schoemaker et al., 2006
در آغاز ،مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت مربوط به نگرانیهای اجتماعی یا محیطی بود ،در
حال حاضر این مفهوم دربرگیرنده تمامی انواع تأثیراتی است که یک شرکت ممکن است در
جامعه داشته باشد .مؤلفه جامعه در تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت به دو بُعد اشاره دارد :یک
بیرونی که در آن سازمانها میتوانند ذینفعان را بهعنوان شرکای تجاری یا تأمینکنندگان تحت
تأثیر قرار دهند و در هزینههای اجتماعی هر چیزی که بر جامعه تأثیر میگذارد ،مشارکت داشته
باشند و بُعد درونی که در آن شرکتها مسئول کارکنان خود هستند ( Obrad & Gherhes,
 .)2018کارکنان مهمترین ذینفعان ( Arnaud & Wasieleski, 2014; Shen & Zhang,
 )2017; Sharma & Tewari, 2018و بهعنوان بُعد درونی مسئولیتهای اجتماعی شرکت در
نظر گرفته میشوند (.)Del Baldo, 2018
در این راستا ،برخی سازمانها ممکن است برای افزایش شهرت و جذب مشتریان بهشدت
درگیر مسئولیتهای اجتماعی شرکت شوند؛ اما کمتر به مسئولیتهای اجتماعی در قبال کارکنان
عمل کنند .برای مثال ،برخی سازمانها ممکن است برای جبران هزینه طرحهای بیرونی
مسئولیت اجتماعی شرکت از رفاه ،توسعه و شرایط کاری کارکنان بکاهند .تحت این شرایط
ممکن است کارکنان بهدلیل ترس از ازدستدادن حقوق و منافع در فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی با رویکرد بیرونی ،همکاری داشته باشند؛ اما رفتارهای کاری مطلوبی از خود نشان
ندهند (.)Shen & Benson,2016
مدلهای مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی .ازجمله مدلهایی که در این حوزه ارائه
شده است ،مدل سهبخشی شن و ژو ( )5622از مدیریت منابع انسانی مسئولیتپذیر اجتماعی
1. Orlittzky and Swanson
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است که بین الزامات ،مدیریت منابع انسانی قانونمحور ،2کارمندمحور 5و تسهیلگر مسئولیت
اجتماعی سازمانی 8تمایز قائل میشوند .انطباق قانونی ،شرکتها را ملزم میسازد که قوانین
مربوط به کارکنان و نیز استانداردهای سازمان بینالمللی کار را رعایت کنند (شامل فرصتهای
برابر ،سالمت و امنیت ،ساعات کاری ،حداقل دستمزد و منع بهکارگیری کودکان و بهکارگیری
اجباری افراد) .رویکرد کارمندمحور مدیریت منابع انسانی بیان میکند که کارکنان از حمایت
سازمانی و عدالت برخوردار میشوند .مدیریت منابع انسانی تسهیلگر مسئولیتهای اجتماعی در
مورد کاربرد سیاستهای مدیریت منابع انسانی و همچنین کارکردهایی است که به شرکتها
کمک میکنند تا در خالقیتهای عمومی مسئولیت اجتماعی ،شرکت کنند ( Shen & Zhu,
 .)2011در مدل گوند و همکاران ( ،)5622ناحیه تالقی مدیریت منابع انسانی با مسئولیتهای
اجتماعی شرکت آورده شده که در این ناحیه مدیران به مسئولیتهای اجتماعی مانند برابری
جنسیتی یا مدیریت تنوع حساس هستند ( .)Gond et al., 2011بارنا-مارتینز و همکاران
( ،)5624مدل آبشاری از مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی ارائه کردهاند که عوامل
زمینهای ملّی ،بینالمللی و همچنین راهبردهای شرکت را در اجرای کارکردهای مدیریت منابع
انسانی مسئولیتپذیر اجتماعی دخیل میداند ( .)Barrena-Martínez et al., 2017در
مدلهایی که تاکنون ارائه شده است ،بهصورت کلی به مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع
انسانی پرداخته شده و بررسی در حوزه شناسایی کارکردها کمتر مدنظر بوده است که در این
پژوهش به این امر پرداخته میشود.
کارکردهای مدیریت منابع انسانی مسئولیتپذیر اجتماعی

الف) استخدام :در حوزه مسئولیتهای اجتماعی ،مبانی نظری بر اهمیت استخدام نیروهای
کاری ماهر و مشارکت با محیطهای محلی تأکید دارد ( .)Dupont et al., 2013بر اساس
پژوهش بیوپره و همکاران ،)5669( 7توجه به رفتار برابر (غیرتبعیضآمیز) در فرآیند استخدام
میتواند کارمندیابی را افزایش داده و به مردم اجازه دهد که به بازار کار بازگردند .این دسته از
افراد معموالً اقلیتهای قومی ،کارکنان قدیمی ،زنان ،افراد بیکار و افراد محروم هستند ( Dupont
 .)et al., 2013در این حوزه ارتقای درونی افراد ( ،)Barrena-Martínez et al., 2017یافتن
شغل جایگزین در صورت نیازنداشتن به منابع انسانی ( )shastri,2014و امنیت در قراردادهای
استخدامی ( )Yu, 2013نیز بهعنوان مسئولیتهای اجتماعی ذکر شدهاند.

)1. Legal Compliance HRM (LC-HRM
)2. Employee Oriented HRM (EO-HRM
)3. General CSR Facilitation HRM (GF-HRM
4. Beaupré et al.
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ب) آموزش :شرکتها باید بتوانند به اندازه کافی در آموزش سرمایهگذاری کنند تا رفاه اجتماعی
کارگران خود را ارتقا دهند .در این رابطه ،دسترسی برابر به آموزشهای حرفهای فارغ از جنسیت
یا سِمت فرد ،بسیار حائز اهمیت است ( .)Dupont et al., 2013لی و دننتیل ( ،)5622در
مطالعهای بیان کردند که مشارکت شرکتها در آموزش شغلی نهتنها از نظر تأمین مالی بلکه از
نظر سیاست اجتماعی و سیاستهای منابع انسانی ضروری است .برخی اوقات ،شرکتهای
آسیبدیده از بحران اقتصادی ممکن است بودجه آموزشی را کاهش دهند و از آموزش بهعنوان
ابزاری برای توسعه اقتصادی ،بهجای توسعه شخصی کارکنان خود استفاده کنند؛ عالوه بر این
رعایت برابری در دسترسی به آموزش شغلی طبق دستهبندیهای حرفهای ،جنسیت کارکنان و
سن از جمله مسئولیتهای اجتماعی مدیر منابع انسانی محسوب میشود ( Lê & De Nanteuil,
.)2015

ج) جبران خدمات :بارنا-مارتینز و همکاران ( ،)5624بر اساس تحلیل در سطوح مختلف و
استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکت ،چهار روش پیشنهاد کردهاند -2 :پاداش منصفانه و
منافع اجتماعی با هدف تضمین سود مشارکت برای کارگران؛  -5اعطای پاداش بر اساس
مهارتها و عملکرد؛  -8ارائه منافعی بهعنوان بخشی از پاداش به کارکنان ،مانند بورسیه ،بیمه
عمر /تصادف ،مهدکودک ،برنامههای بازنشستگی ،خدمات پزشکی ،روزهای مرخصی ،بسته
واکسیناسیون و تخفیفات کارمندی؛  -7ارائه کمک اجتماعی به کارکنان تا بر مشکالت کاری،
شخصی یا خانوادگی غلبه کنند ( .)Barrena-Martínez et al., 2017ابراد و قرهس (،)5629
مسئولیتهای اجتماعی شرکت را در زمینه مشوقها به کارکنان شامل ،کوپن غذا ،چکاپ رایگان
پزشکی ،هدیه به مناسبتهای مختلف ،امکانات ورزشی ،دریافت اعتبارات سودمند در بانکهای
مختلف ،کمکهای بیمه (عمر ،سالمت ،بازنشستگی) ،کافهتریا /پذیرایی ،رفتوآمد رایگان از
منزل به محل کار ،تخفیف برای کاالهایی خاص ،آموزش زبان خارجی بهصورت رایگان ،تخفیف
در خدماتی خاص ،غیر از موارد یادشده میدانند ()Obrad & gherhes, 2018؛ بنابراین در
شرکتهای مختلف به شیوههای متفاوت این امر محقق میشود.
د) ارزیابی عملکرد :آلکاراز و همکاران ( ،)5624با پژوهشی در صنعت گردشگری دریافتند که
کمتر از  26درصد از شرکتها ،کارکردهای ارزیابی عملکرد شفاف و جامعی (فردی یا گروهی)
دارند .اغلب بهجای انعکاس استانداردهای مشخصشده در سیستمهای ارزیابی عملکرد،
دستورالعملها را سرسری میگرفتند .پیوند جبران خدمات به نتایج مسئولیتهای اجتماعی تنها
توسط تعداد کمی از شرکتکنندگان (همه در مقوله پیشرفته) گزارش شد که برای آنها نتایج
عملکرد ( بر اساس مسئولیتهای اجتماعی) بهطور مستقیم جبران خدمات متغیر کارکنان را تحت
تأثیر قرار میداد .معموالً گفته میشد« :نتایج ارزیابی عملکرد هنوز به حقوق مرتبط نیستند (ما
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این کار را در آینده انجام خواهیم داد)» ( .)Alcaraz et al., 2017مسئولیتهای اجتماعی نهفته
در کارکردهای مدیریت منابع انسانی بخش ارزیابی عملکرد ،تعریف عملکرد مبتنی بر نهتنها
پیامدها و نتایج ،بلکه همچنین اهداف اجتماعی شامل خدمت به جامعه ،مشارکت و
تشریکمساعی با ابتکارات اجتماعی و مرتبطکردن آن با پاداش است (.)Jamali et al., 2014
بهدلیل حجم زیاد مطالعات در این زمینه ،خالصه پیشینهپژوهی کارکردهای مدیریت منابع انسانی
در حوزه مسئولیتهای اجتماعی در جدول  ،5آورده شده است.
 .3روششناسی

روش پژوهش .پژوهش حاضر از نظر هدف توسعهای ،از لحاظ ماهیت دادهها و سبک تحلیل
جزو پژوهشهای کیفی و بر اساس روش جمعآوری دادهها ،اسنادی است .از منظر روش انجام
پژوهش ،تحلیلی-توصیفی است و دادههای پژوهش با استفاده از روش فراترکیب جمعآوری و
تحلیل میشوند.
نمونه و جامعه آماری .روش نمونهگیری ،نظری است .جامعه آماری همه پژوهشهای (کتاب،
مقاله ،پایاننامه) منتشرشده در پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی ( ScienceDirect,
& Emerald, G-Store, ProQuest, Ebsco, Springer, Scopus, Sage, Mag Iran
 .)SIDاست که بر اساس کلیدواژههای تعریفشده بهمنظور دستیابی به نمونهای که اشباع نظری

را موجب شود ،پیمایش شدند .برای جستوجوی پژوهشهای منتشرشده ،کلیدواژهها در بازه
زمانی سالهای  5626-2696بررسی شدند .بهدلیل اینکه توسعه کارهای پژوهشی مربوط به
مسئولیتهای اجتماعی از سال  2696به بعد بود ( )Boonstoppel, 2011و از سال  5666از
حالت ایدئولوژی به واقعیت تبدیل و بهعنوان موضوعی بسیار مهم مطرح شد ( Barzegar,
 ،)2013این محدوه زمانی در نظر گرفته شد.
روایی و پایایی .نگاه به روایی و پایایی در پژوهشهای کیفی نسبت به پژوهشهای کمّی
متفاوت است .مبنای روایی این پژوهش روایی نظریهای بود و برای دستیابی به آن از راهکارهای
تکثرگرایی نظری و کاربرد نظر متخصصان استفاده شد .برای سنجش پایایی ،آزمون کاپای
کوهن بهکار رفت.
 4تحلیل دادهها و یافتهها

روش فراترکیب .فراترکیب بر مطالعات کیفی و تفسیر و تحلیل عمیق آنها بهدلیل فهم
عمیقتر متمرکز است ( .)Naghizadeh et al., 2014مراحل اصلی فراترکیب از نظر سندلوسکی
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و باروس )5664( 2شامل  .2تنظیم سؤال پژوهش .5 ،بررسی نظاممند اصول .8 ،جستوجو و
انتخاب پژوهشهای مناسب .7 ،استخراج اطالعات از پژوهشها .2 ،تجزیه ،تحلیل و ترکیب
یافتهها .0 ،کنترل کیفیت و  .4ارائه یافتهها است.
گام نخست :تنظیم سؤالهای پژوهش .تنظیم سؤالهای پژوهش به پژوهشگر کمک
میکند ضمن ایجاد دید جامع ،از چارچوب پژوهش خارج نشود (جدول .)2
جدول  .2سؤالهای پژوهش -تحلیل فراترکیب
شاخصها
چه چیزی ()What
جامعه مطالعه ()Who
محدوده زمانی ()When
چگونه ()How

سؤالهای پژوهش

پاسخها

مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسـانی
چیستند؟
جامعــه موردمطالعــه بــرای دســتیابی بــه ایــن
شاخصها چیست؟
شاخصها مربوط به چه دوره زمانی بررسـی و
جستوجو شد؟
چه روشی برای فراهمکردن اطالعات استفاده
شده است؟

شناسایی مسئولیتهای اجتماعی مدیریت
منابع انسانی از طریق پیشینهپژوهی
همه پایگاههای داده علمی قابلاستناد
 2696تا 5626
تحلیل اسنادی

گام دوم :بررسی نظاممند اصول پژوهشی .برای جستوجو از واژههای کلیدی متنوعی از
جمله مسئولیتهای اجتماعی ،مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی ،مسئولیتهای
اجتماعی و استخدام ،مسئولیتهای اجتماعی و آموزش ،مسئولیتهای اجتماعی و جبران خدمات،
مسئولیت اجتماعی و ارزیابی عملکرد استفاده شد .بررسی کلیدواژهها از طریق جستوجوی
عنوان ،متن ،چکیده ،کلمات کلیدی و متن پژوهشها بهصورت جداگانه در همه پایگاههای داده
یادشده در بخش جامعه و نمونه آماری صورت گرفت .بهمنظور دستیابی به اشباع نظری در این
پژوهش همه پژوهشهای منتشرشده از سال  2696تا سال  5626میالدی بررسی شدند.
گام سوم :جستوجو و انتخاب پژوهشهای مناسب .برای انتخاب پژوهشهای مناسب،
پارامترهای مختلفی مانند عنوان ،چکیده ،محتوی و اطالعات استنادی ارزیابی شد .با توجه به
اینکه پژوهشها در حوزه مسئولیتهای اجتماعی شرکت ،نسبتاً زیاد انجام شده است (تعداد منابع
یافت شده= )786و هدف این مطالعه اختصاصاً مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی بود،
بخشی از مطالعات بهدلیل عنوان ( ،)262چکیده ( ،)228محتوی ( )77و اطالعات استنادی ()6
1. Sandelowski & Barros
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غیرمرتبط حذف شد و درنهایت تعداد  89پژوهش که مشترکاً به دو حوزه مسئولیتهای اجتماعی
و مدیریت منابع انسانی پرداخته بودند ،باقی ماندند .از میان این پژوهشها 9 ،پژوهش بهصورت
کیفی 7 ،پژوهش بهصورت آمیخته 9 ،پژوهش بهصورت مروری 0 ،پژوهش بهصورت توسعهای،
 5پژوهش بهصورت مطالعه موردی 9 ،پژوهش بهصورت کمّی و  5کتاب وجود داشت.
گام چهارم :استخراج نتایج .استخراج کُدها در دو مرحله صورت گرفت :در مرحله نخست،
کدهای کلی موجود در متن شناسایی شد؛ در مرحله بعد کُدهای بهدستآمده با کمک نرمافزار،
واکاوی و بررسی شدند (جدول  .)5در این مرحله  29کُد استخراج شد که بیشترین فراوانی
بهترتیب مربوط به کُدهای عدمتبعیض جنسیتی در فرصتهای استخدامی مرتبط ،برنامههای
هماهنگسازی و تعادل زندگی خصوصی با زندگی حرفهای و توجه به رفتار برابر (غیرتبعیضآمیز)
در فرآیند استخدام بود.
جدول  .5کُدهای شناساییشده و فراوانی آنها
کُد
عدمتبعیض قومیتی در فرصتهای استخدامی
مرتبط (اهمیتندادن به قومیت)

عدمتبعیض جنسیتی در فرصتهای استخدامی
مرتبط (اهمیتندادن به جنسیت)

ایجاد فرصت استخدامی برای افراد معلول
توجه به رفتار برابر (غیرتبعیضآمیز) در فرآیند
استخدام
استفاده از نیروهای بومی
اعالم کلیه پیشنهادهای شغلی (بهصورت درون و
برون سازمانی)
بستن قراردادهای کاری امن

منابع

درصد
فراوانی

;)Dupont et al., (2013); Cooke & He, (2010
;)Beaupré et al., (2008); Dudovskiy, (2019
;)ISO26000; Fuentes-García et al., (2008
)Maignan & Ferrell, (2004
;)Dupont et al., (2013); Cooke & He, (2010
;)celma et al., (2014); Apostol & Näsi, (2014
;)Beaupré et al., (2008); Dudovskiy, (2016
;)Dudovskiy, (2019); Gond et al., (2011
ISO26000; Fuentes-García et al., (2008); Lê
& De Nanteuil, (2015); GRI (2011); ISO
& 26000; Shen & Zhang, (2017); Maignan
Ferrell, (2004); Nie et al., (2017); Del
)Baldo,(2018); European Commission (2011
;)Dupont et al., (2013); Cooke & He, (2010
;)Dudovskiy, (2016); Dudovskiy, (2019
)Gond et al., (2011); Del Baldo, (2018
;)Dupont et al., (2013); Cooke & He, (2010
;)jamali et al., (2014); celma et al., (2014
;)Turker, (2018); Beaupré et al., (2008
;)Newman et al., (2016); ILO, (2014
Cheruiyot & Maru, (2012); Apostol & Näsi,
)(2014
Dupont et al., (2013); Austria, (2009); shen
)& Zhu, (2011); Newman et al., (2016

)%4( 7

)Dupont et al., (2013); added et al., (2009

)%8( 5

Voegtlin & Greenwood, (2016); celma et al.,
(2014); Yu, (2013); shastri, (2014); GRI
(2011); ISO26000

)%26( 0

)%22( 4

29
()%86

)%26( 0
26
()%20
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درصد

کُد

منابع

نداشتن تمایل به استخدام نیروهای پارهوقت

;)Voegtlin & Greenwood, (2016); GRI(2011
)Mahdi (2014
;)Shen & Zhu, (2011); jamali et al, (2014
;)Apostol & Näsi, (2014); Turker, (2018
;)Cooke & He, (2010); Newman et al., (2016
& Agboveh, (2009); Rowan, 2000; Kolr
Tulder, 2002
;)Shen & Zhu, (2011); jamali et al, (2014
;)Turker, (2018); Cooke & He, (2010
Newman et al., (2016); Apostol & Näsi,
(2014); Rowan, (2000); Kolr & Tulder,
)(2002
Barrena-Martínez et al., (2017); Turoń,
)(2016

)%8( 5

)Shastri, (2014

)%5( 2

)Turker, (2018); Cheruiyot & Maru,(2012

)%8(5

Dupont et al.,(2013); Lê & De
;Nanteuil,2015
;)Ciprian-Dumitru,(2013
)Cheruiyot & Maru,(2012

)%4( 7

)Dupont et al., (2013

)%5( 2

Shen & Zhu, (2011); Lechuga Sancho et al.,
;)(2018
Maignan & Ferrell, 2004

)%2( 8

)Bučiūnienė & Kazlauskaitė, (2012

)%5( 2

)Bučiūnienė & Kazlauskaitė, (2012

)%5( 2

)Barrena-Martínez et al., (2017

)%5( 2
)%5( 2

)Lê & De Nanteuil, (2015

)%5( 2

Dudovskiy, (2019); Barrena-Martínez et al.,
)(2017

)%8( 5

)Obrad & Gherhes, (2018); Mahdi (2014

)%8( 5

)Dupont et al., (2013); Newman et al., (2016

)%8( 5

Dupont et al., (2013); Barrena-Martínez et
al., (2017); Shen & Zhu, (2011); Turker,
)(2018

)%4( 7

منع بهکارگیری کودکان

منع کار اجباری یا اجبار به اضافهکاری
استفاده از ارتقای درونی
تالش برای یافتن شغل جایگزین در صورت
نیازنداشتن به فرد در سازمان
برگزای دورههای کارآموزی مرتبط قبل استخدام
دسترسی همه کارکنان (اعم از زن و مرد یا بر
اساس نوع وضعیت استخدامی) به آموزشهای
حرفهای
ارائه آموزش مرتبط با تغییرات در کسبوکار به
کارکنان
فراهم آوردن شرایط ادامه تحصیل برای کارکنان
کاهش شکاف مهارتی با ارائه برنامههای آموزشی
خاص
استفاده از مدیریت منعطف زمان در برنامههای
آموزشی (به جهت راحتی کارکنان) و گردش شغلی
داخلی
شکلدهی محیط کاری مشوق یادگیری
مشارکت فعاالنه در طرحریزی و اجرای آموزشها
عدمکاهش هزینههای آموزشی در نتیجه کاهش
بودجه کل سازمان و یا در مواقع بحرانهای
اقتصادی
بازخور گرفتن و ارزشیابی پس از پایان دورههای
آموزشی از راههای مختلف
آموزش زبان خارجی بهصورت رایگان
قدردانی از عملکرد کارکنان در زمینه مسئولیتهای
اجتماعی
شریککردن کارکنان در سود سهام و تضمین
پرداخت سود

فراوانی

Lê & De Nanteuil,2015

)%2( 8
)%22( 6

)%28( 9
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کُد

برنامههای هماهنگسازی و تعادل زندگی
خصوصی با زندگی حرفهای

ارائه مراقبتهای پزشکی رایگان
برنامههای تفریحی
سلف ناهار خوری (دادن غذا)
رعایت حداقل دستمزد
ارائه پاداش به کارکنان منطبق با سودآوری شرکت
بهبود خدمات مراقبت از کودکان (مهدکودک)
تأمین بیمه عمر
پرداخت حقوق بهموقع و به مقدار کافی
منصفانهبودن حقوق بر اساس تحصیالت (اهمیت
تحصیالت در پرداختیها)
منصفانه بودن حقوق بر اساس بار کاری (اهمیت بار
کاری در پرداختیها)
پاداش برابر به زنان و مردان در موارد مرتبط
دادن هدیه در مناسبتهای مختلف به کارکنان
برتر
فراهمآوردن امکانات ورزشی
دریافت اعتبارات سودمند در بانکهای مختلف
رفت وآمد رایگان (منزل -محل کار و برعکس)
اعطای پاداش بر اساس عملکرد
اعطای بورسیه تحصیلی به کارکنان
داشتن برنامههای بازنشستگی
دسترسی به مشاوره شخصی و خانوادگی رایگان
ارائه خدمات مراقبت از سالمندان
پرداخت حقوق دوران بیماری یا تعطیالت

درصد

منابع

فراوانی

& Dupont et al., (2013); Bučiūnienė
;)Kazlauskaitė, (2012); Shen & Zhang,(2017
;)Cooke & He,(2010); celma et al., (2014
Bučiūnienė & Kazlauskaite, (2012); De
;)Stefano et al., (2018); Shen & Zhu, (2011
Turker, (2018); Fuentes-García et al.,
(2008); Maignan & Ferrell, 2004; Del
)Baldo,(2018) ; Bardoel et al., (2008
Aoula & Guedira, (2013), Obrad & Gherhes,
)(2018); Barrena-Martínez et al., (2017

)%2( 8

)Aoula & Guedira,(2013

)%5( 2

Aoula & Guedira, (2013); Obrad & Gherhes,
(2018); Dudovskiy, (2017); Rok & Mulej,
)(2014
;)Shen & Zhu, (2011); Turker , (2018
Newman et al., (2016); Rowan, (2000); Kolr
)& Tulder, (2002
Turker, (2018); Fuentes-García et al.,
)(2008); Del Baldo, (2018
;)Bučiūnienė & Kazlauskaitė, (2012
Barrena-Martínez et al., (2017); Turker,
(2018); Dudovskiy,2019
Shen
&
;)Zhang,(2017
Obrad
&
;)Gherhes,(2018
Barrena-Martínez
et
;)al.,(2017
;)Pfeffer,(2010
Rok
&
)Mulej,(2014
;)Cooke & He, (2010); Shen & Zhang, (2017
Maignan & Ferrell, (2004); Rok & Mulej,
)(2014

28
()%52

)%4( 7
)%9( 2
)%2( 8
)%4( 7
)%9( 2
)%4( 7

)Cheruiyot & Maru,(2012

)%5( 2

)Cheruiyot & Maru, (2012

)%5( 2

;Barrena-Martínez et al., (2017); ISO26000
)Fuentes-García et al., (2008

)%2( 8

)Obrad & Gherhes, (2018

)%5( 2

)Obrad & Gherhes, (2018

)%5( 2
)%5( 2
)%5( 2
)%5(2
)%5( 2

Barrena-Martínez et al., (2017); Shen & Zhu,
)(2011); Dudovskiy,2019; Turker, (2018

)%4( 7

)Dudovskiy, (2019); Cooke & He, (2010

)%8(5
)%8( 5
)%5( 2

)Obrad & Gherhes, (2018
)Obrad & Gherhes, (2018
)Barrena-Martínez et al.,(2017
)Barrena-Martínez et al.,(2017

)Dudovskiy,2019; Turker , (2018
)Dudovskiy, (2019
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درصد

کُد

منابع

طراحی مکانهای سرگرمکننده و مناسب ورزش
عدماختصاص هزینه رفاه کارکنان به سایر
موضوعات
ارائه تخفیفات کارمندی (مانند توزیع بستههای
حمایتی با قیمت کمتر)
منصفانهبودن معیارهای ارزیابی (انتخاب معیارهای
ارزیابی بر اساس مطالعه)
بهروزرسانی معیارهای ارزیابی بر اساس اهداف
اجتماعی و اقتصادی
عدمدستکاری در نمرات ارزیابی (عدمتغییر در
نمرات ارزیابی افراد بر حسب موقعیت)
ارزیابی رفتارهای مسئولیت اجتماعی کارکنان با
هدف قدردانی
شفافکردن فرآیند ارزیابی برای کارکنان
پیوند نتایج ارزیابی به جبران خدمات
توسعه سیستمهای ارزیابی در برای افزایش عملکرد
عدمتبعیض جنسیتی و قومیتی در نتایج ارزیابی
(اهمیتندادن به جنسیت و قومیت)

)Dudovskiy, (2017

فراوانی
)%5( 2

)Shen & Benson, (2016

)%5( 2

& Barrena-Martínez et al., (2017); Obrad
)Gherhes, (2018

)%8( 5

)Thurston Jr & McNall, (2010

)%5( 2

)Jamali et al., (2014

)%5( 2

)Prowse & Prowse, (2010

)%5( 2

Dupont et al, (2013); Cheruiyot & Maru,
)(2012

)%8( 5

)Alcaraz et al., (2017

)%5( 2
)%5( 2
)%5( 2

)Prowse & Prowse, (2010

)%5( 2

)Alcaraz et al., (2017
)Bučiūnienė & Kazlauskaitė, (2012

گام پنجم :تجزیه ،تحلیل و ترکیب .در این مرحله تمها و مفاهیم شناسایی شدند .برای
شناسایی آنها از دو اصل بنیادی استفاده شد -2 :اصل تمایز معنایی؛  -5اصل تکمیل سؤالهای
پژوهش .بر اساس این دو اصل ،تم و در سطح باالتری مفاهیم پژوهش تعیین شدند .نتایج
حاصل از این شناسایی در جدول  ،8آورده شده است .در این مرحله کُدهای استخراجشده در
قالب  29تم و تمهای شناساییشده در سطح باالتری در قالب  7مفهوم طبقهبندی شدند .پس از
بازبینی در این مرحله تعداد کُدها به  02کُد تغییر یافت .علت این امر تمایز معنایی فاحش بین
کُدها است که بر اساس نظرهای خبرگان تفکیک شدند .بدین معنا که کُد «استفاده از مدیریت
منعطف زمان در برنامههای آموزشی (برای راحتی کارکنان) و گردش شغلی داخلی» به دو کُد
«استفاده از مدیریت منعطف زمان در برنامههای آموزشی (برای راحتی کارکنان)» و «استفاده از
گردش شغلی داخلی برای آموزش کارکنان» تفکیک شد .همچنین کُد «پرداخت حقوق بهموقع و
به مقدار مناسب» به دو کُد «پرداخت حقوق بهموقع» و «پرداخت حقوق به مقدار مناسب» و کُد
«عدمتبعیض جنسیتی و قومیتی در نتایج ارزیابی (اهمیتندادن به جنسیت و قومیت )» به دو کُد
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«عدمتبعیض جنسیتی در نتایج ارزیابی (اهمیتندادن به جنسیت )» و «عدمتبعیض قومیتی در
نتایج ارزیابی (اهمیتندادن به قومیت )» تفکیک شد.
جدول  .8تمها و مفاهیم شناساییشده در فراترکیب
کُدها
عدمتبعیض قومیتی در فرصتهای استخدامی مرتبط (اهمیتندادن به قومیت)
عدمتبعیض جنسیتی در فرصتهای استخدامی مرتبط (عدماهمیت به جنسیت)
ایجاد فرصت استخدامی برای افراد معلول
توجه به رفتار برابر (غیرتبعیضآمیز) در فرآیند استخدام
بستن قراردادهای کاری امن
نداشتن تمایل به استخدام نیروهای پارهوقت
منع بهکارگیری کودکان
منع کار اجباری یا اجبار به اضافهکاری
تالش برای یافتن شغل جایگزین در صورت نیازنداشتن به فرد در سازمان
اعالم کلیه پیشنهادهای شغلی بهصورت درون و برونسازمانی
استفاده از نیروهای بومی
استفاده از ارتقای درونی
ارائه آموزش مرتبط با تغییرات در کسبوکار به کارکنان
کاهش شکاف مهارتی با ارائه برنامههای آموزشی خاص
برگزاری دورههای کارآموزی مرتبط قبل استخدام
مشارکت فعاالنه در طرحریزی و اجرای آموزشها
عدمکاهش هزینههای آموزشی درنتیجه کاهش بودجه کل سازمان و یا در
مواقع بحرانهای اقتصادی
شکلدهی محیط کاری مشوق یادگیری
استفاده از مدیریت منعطف زمان در برنامههای آموزشی (برای راحتی کارکنان)
استفاده از گردش شغلی داخلی برای آموزش کارکنان
فراهمآوردن شرایط ادامه تحصیل برای کارکنان
آموزش زبانهای خارجی بهصورت رایگان
بازخورگرفتن و ارزشیابی پس از پایان دورههای آموزشی از راههای مختلف
دسترسی همه کارکنان (اعم از زن و مرد یا بر اساس نوع وضعیت استخدامی)
به آموزشهای حرفهای
شریککردن کارکنان در سود سهام و تضمین پرداخت سود
ارائه پاداش به کارکنان منطبق با سودآوری شرکت
منصفانهبودن حقوق بر اساس تحصیالت (اهمیت تحصیالت در پرداختیها)
منصفانهبودن حقوق بر اساس بار کاری (اهمیت بار کاری در پرداختیها)
پاداش برابر به زنان و مردان در موارد مرتبط
عدماختصاص هزینه رفاه کارکنان به سایر موضوعها

تم

مفهوم

عدمتبعیض در
استخدام
امنیت در قرارداد
استخدامی

استخدام

رعایت اخالق در
استخدام
در اولویت گذاشتن
ذینفعان
ارائه محتوی
آموزشی مناسب

حمایت از آموزش

آموزش

نمادیننبودن
آموزش
شراکت با کارکنان

توزیع عادالنه
پاداشها

جبران
خدمات
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کُدها
اعطای پاداش بر اساس عملکرد
بهبود خدمات مراقبت از کودکان (مهدکودک)
دسترسی به مشاوره شخصی و خانوادگی رایگان
ارائه خدمات مراقبت از سالمندان
پرداخت حقوق بهموقع
پرداخت حقوق به مقدار کافی
رعایت حداقل حقوق
سلف ناهارخوری (دادن غذا)
فراهمآوردن امکانات ورزشی
رفتوآمد رایگان (منزل -محل کار و برعکس)
طراحی مکانهای سرگرمکننده و مناسب ورزش
ارائه مراقبتهای پزشکی رایگان
برنامههای تفریحی
تأمین بیمه عمر
دریافت اعتبارات سودمند در بانکهای مختلف
اعطای بورسیه تحصیلی به کارکنان
ارائه تخفیفات کارمندی (توزیع بستههای حمایتی با قیمت کمتر)
قدردانی از عملکرد کارکنان در زمینه مسئولیتهای اجتماعی
دادن هدیه در مناسبتهای مختلف به کارکنان برتر
برنامههای هماهنگسازی و تعادل زندگی خصوصی با زندگی حرفهای
داشتن برنامههای بازنشستگی
پرداخت حقوق دوران بیماری یا تعطیالت
منصفانهبودن معیارهای ارزیابی (انتخاب معیارهای ارزیابی بر اساس مطالعه)
عدمدخالت جنسیت در نتایج ارزیابی (اهمیتندادن به جنسیت)
عدمدخالت قومیت فرد در نتایج ارزیابی (اهمیتندادن به قومیت)
عدمدستکاری در نمرات ارزیابی (عدمتغییر در نمرات ارزیابی فرد بر حسب
موقعیت)
شفافکردن فرآیند ارزیابی برای کارکنان
توسعه سیستمهای ارزیابی در جهت افزایش عملکرد
بهروزرسانی معیارهای ارزیابی بر اساس هر دوی اهداف اجتماعی و اقتصادی
پیوند نتایج ارزیابی به جبران خدمات
ارزیابی رفتارهای مسئولیت اجتماعی کارکنان با هدف قدردانی

24
تم

مفهوم

اعطای پاداشهای
خانوادگی
رعایت استانداردها
در پرداخت

ارائه امکانات
رفاهی

ارائه خدمات رفاهی

قدردانی از کارکنان

حمایت از کارکنان

رعایت اخالق در
ارزیابی

بهروزرسانی و
بهینهساختن
سیستم ارزیابی
عملکرد
استفاده از نتایج
ارزیابی

ارزیابی
عملکرد
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گام ششم :بررسی کیفیت .برای کنترل تمهای استخراجی از مقایسـه نظـر پژوهشـگر بـا دو
خبره استفاده شد .زمانی که دو رتبهدهنده ،پاسخها را رتبهبندی مـیکننـد ،بـرای ارزیـابی میـزان
توافق بین این دو رتبهدهنده از شاخص کاپای کوهن استفاده میشود .مقدار این عدد بین صفر تا
یک است و هر چقدر به یک نزدیکتر باشد ،نشاندهنده توافق بیشتر بین دو رتبهدهنده است.
جدول  .7جدول خالصه محاسبات ضریب کاپای کوهن
پاسخگوی دوم

پاسخگوی اول
جمع

موافق
مخالف

موافق

مخالف

22
2
20

6
5
5

جمع کل
22
8
29

ضریب

سطح

کاپا

معناداری

6/406

6/662

مطابق جدول  ،7ضریب کاپای کوهن برای این پژوهش  6/406در سطح معناداری 6/662
بهدست آمد و معناداری آن تأیید شد .بهمنظور اثربخشی بیشتر پژوهش تعداد  5تم پژوهش که
هر دو ارزیاب ،نامناسببودن آن را تأیید کرده بودند ،طبق نظر مشترک آنها اصالح شد .این دو
تم شامل رعایت استانداردها در پرداخت و نمادیننبودن آموزش بود که بهترتیب به احترام به
حقوق کارکنان و پیگیری کیفیت اجرای آموزش تغییر یافتند.
گام هفتم :ارائه یافتهها و الگوی نهایی پژوهش .در آخرین مرحله از تحلیل فراترکیب ،نتایج
تحلیل و الگوی استخراج شده ارائه میشود (شکل  .)2همانطور که در گام پنجم اشاره شد در
این پژوهش  29تم و  7مفهوم بهعنوان مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی (جدول )8
شناسایی و آزمون کیفیت آنها تأیید شد.
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26

استخدام
 عدمتبعیض در استخدام امنیت در قرارداد استخدامی رعایت اخالق در استخدام -در اولویت گذاشتن ذینفعان

آموزش
 ارائه محتوی آموزشیمناسب
 حمایت از آموزش پیگیری کیفیت اجرایآموزش

مسئولیتهای
اجتماعی مدیریت

منابع انسانی

جبران خدمات
 شراکت با کارکنان توزیع عادالنهپاداشها
 اعطای پاداشهایخانوادگی
 احترام به حقوقکارکنان
 ارائه امکانات رفاهی ارائه خدمات رفاهی قدردانی از کارکنان -حمایت از کارکنان

ارزیابی عملکرد
 رعایت اخالق در ارزیابی بهروزرسانی و بهینهساختن سیستمارزیابی عملکرد
 -استفاده از نتایج ارزیابی

شکل  .2الگوی مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش بهمنظور شناسایی مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی،
پژوهشهای منتشرشده از سال  2696تا  5626میالدی جستوجو شد .درنهایت  89پژوهش
مرتبط بهعنوان منبع تحلیل انتخاب و پس از فرآیند تحلیل با نرمافزار مکس کیودا 02 ،کُد متمایز
شناسایی شد .کُدهای شناساییشده در سطح باالتر  29تم را تشکیل دادند که از میان آنها
حمایت از آموزش با  4کُد شناساییشده ،بیشترین تعداد کُدها را داشت .درنهایت تمها نیز در
سطح باالتری  7مفهوم را شکل دادند .در این بخش نیز جبران خدمات بیشترین فراوانی تعداد
تمها را دارا بود .بر مبنای تحلیل انجامشده پیشنهادهای زیر بهمنظور بهبود اداره مسئولیتهای
اجتماعی مدیریت منابع انسانی ارائه میشود:
 -2اگرچه همه مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی شناساییشده بر اساس
پژوهشهای بررسیشده ،تأیید شده است ،به نظر میرسد توجه به ابعادی که بهطور مستقیم به
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عدمتبعیض در فرصتهای استخدامی مرتبط وابسته است ،با توجه به تعداد ارجاعات ،تأثیرگذاری
بیشتری داشته باشد؛ با توجه به اینکه عدمتبعیض جنسیتی در فرصتهای استخدامی مرتبط،
بیشترین ارجاع را در بین سایر متغیرهای پژوهش داشت،پیشنهاد میشود بهاستثنای وظایفی که
جنسیت در آنها مهم است و از عهده جنسیتی خاص برنمیآید ،بحث تفکیک وارد فرآیند
استخدام نشود .در برخی مشاغل نیز که بهصورت ذهنی انجام میشوند و نیازمند کار فیزیکی
نیستند ،میتوان با فراخوان از معلولین حرکتی که خالق و بااستعداد هستند ،دعوت به کار کرد.
 -5یکی دیگر از کُدهایی که ارجاع باالیی در این پژوهش داشت ،برنامههای هماهنگسازی و
تعادل زندگی خصوصی با زندگی حرفهای بود .این کُد در تم حمایت از کارکنان و بُعد جبران
خدمات قرار گرفت .در راستای هماهنگسازی زندگی کاری و شخصی بر اساس مبانی نظری
میتوان اقداماتی همچون کمک به برنامهریزی برای کارکنان ( ،)Bardoel et al., 2008داشتن
انتظارات عملکردی متعادل از طرف سازمانها ( )Turker, 2018و استفاده از ساعات کاری
انعطافپذیر ( )Lechuga Sancho et al., 2018را انجام داد.
 -8توجه به رفتار برابر( غیرتبعیضآمیز) در فرآیند استخدام در تم عدمتبعیض در استخدام یکی
دیگر از کُدهایی بود که بیشترین ارجاع را داشت .طراحی فرآیندهایی دقیق به دور از اعمال
تبعیض میتواند باعث ارتقای پیادهسازی مسئولیتهای اجتماعی و رضایت ذینفعان شود .در این
رابطه شفافسازی فرآیند از بدو اعالن شغل تا بهکارگیری افراد توصیه میشود.
 -7در مفهوم آموزش بیشترین ارجاع به کُد دسترسی همه کارکنان (اعم از زن و مرد یا بر اساس
نوع وضعیت استخدامی) به آموزشهای حرفهای در تم پیگیری کیفیت اجرای آموزش اختصاص
یافت؛ بنابراین پیشنهاد میشود در ابتدا نیازسنجی آموزشی انجام شود و دورههای آموزشی مفید
فارغ از تبعیضبرای کارکنانی که به آنها بیشترین نیاز را دارند ،برگزار شود .تشکیل جلسههایی با
مشارکت خود کارکنان بهصورت دورهای بهمنظور تصمیمگیری برای نحوه برگزاری آموزشها
میتواند مفید باشد.
 -2قرارگرفتن بیشتر کُدهای مهم در مفهوم استخدام نشاندهنده اهمیت استخدام در
مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی است که پیشنهاد میشود مدیران منابع انسانی
کُدهای شناساییشده را مدنظر قرار دهند و با توجه به اولویت آنها نسبت به اجرای
مسئولیتهای اجتماعی اقدام کنند.
با توجه به شکاف عظیمی که در حوزه مطالعات مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی
پیرامون ارائه الگو وجود داشت ،نتایج این مطالعه میتواند به افزایش دانش در حوزه
مسئولیتهای اجتماعی مدیریت منابع انسانی منجر شود و محور پژوهشهای کمّی در سایر
مطالعات قرار گیرد؛ باوجوداین توصیه میشود مطالعات کیفی بیشتری در حوزه سازمانها برای
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تکمیل الگوی پژوهش فعلی انجام شود .انجام پژوهشهایی برای بومیسازی مدل فعلی در
بخش دولتی یا بخش خصوصی ایران نیز توصیه میشود؛ بهعالوه در حوزه استخدام که دارای
بیشترین اهمیت بود ،توصیه میشود در پژوهشهای آتی مقایسه اولویتبندی و میزان اجرای هر
کدام از تمهای استخدام در دو بخش دولتی و خصوصی صورت گیرد.
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Abstract1

Purpose: Today, The increasing employee’s societal expectations and
pressures even out of organization (public and media) have added to
HRM emphasis intensity towards social responsibility. Hence, the
purpose of this paper is to identify social responsibilities of human
resource management.
Design/ Methodology/ Approach: This paper was done through the
Meta synthesis analysis. For this purpose, after searching the
databases in a time limitation 1980-2019, 38 researches were selected
that directly examined the subject of social responsibility of human
resources management and entered the analysis phase. The selected
researches were entered to MAXQDA software for coding.
Research Findings: After coding process 61 codes were identified.
From the referral point of view, among the identified codes are gender
nondiscrimination codes for related employment opportunities (18
referrals), Coordination programs and balances of private life with
professional life (13 referrals), Pay attention to equal behavior (nondiscriminatory) in the recruitment process (10 referrals) were the most
important in terms of the number of referrals in research terms
respectively. In the next step, codes were divided into 18 themes and
themes were categorized into 4 conception.
Innovation or Value of the Article: Achieving a comprehensive
model with Meta Synthesis approach is one of the innovations of this
study, which could be a pattern for other research.
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