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چکیده
مسئولیت اجتماعی سازمانها اقداماتی است که در آن شرکتها دخالت خود در فعالیتهای اجتماعی را در نظر میگیرند
و اثرات مخرب کسبوکار بر جامعه و محیط طبیعی را کاهش میدهند .این پژوهش به دنبال شناسایی و اولویتبندی
مکانیزمها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی در یکی از مهمترین نهادهای تاثیرگذار جامعه است
و از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق ،توصیفی  -پیمایشی(میدانی) است .جامعه آماری شامل پانلی بیست و پنج
نفره از خبرگان و متخصصان این حوزه بوده اندکه از طریق نمونهگیری قضاوتی انتخاب شدند .برای پاسخگویی به سوالهای
پژوهش ،با مراجعه به مبانی نظری و مرور پژوهشهای قبل ،مکانیزمها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی شناسایی و
با بهرهگیری از روشهای توصیف آماری و نظرات خبرگان و متخصصین آگاه در دو دور تکنیک دلفی ،این عوامل مورد
شناسایی ،تعدیل و اصالح قرار گرفتند .مهمترین شاخص تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی را با استفاده از
روش  ANPفازی تعیین نموده و به اولویتبندی گویههای این راهبردها با استفاده از تکنیک  TOPSISدر محیط فازی
پرداخته شد .طبق نظر خبرگان و تحلیلهای آماری ،مؤثرترین ابعاد برای تحقق مسئولیت اجتماعی در جامعه آماری مورد
تحقیق« ،ارتباطات ،شفافیت و گفتگوی اجتماعی»« ،اصول تنوع و فرصتهای برابر»« ،آموزش و توسعه مداوم»« ،پیشگیری،
بهداشت و ایمنی در محل کار»« ،تعادل کار و خانواده»« ،حفظ و جذب نیروی کار»« ،حقوق و مزایای منصفانه و اجتماعی»
و «مدیریت روابط کاری» به ترتیب اولویت انتخاب شدند.
کلیدواژگان :مسئولیت اجتماعی؛ راهبرد؛ منابع انسانی؛ آموزش و پرورش.
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 .1مقدمه

مسئولیت اجتماعی سازمان نوعی از مدیریت است که شامل روابط اخالقی و برخورد شفاف و روشن سازمانها
با تمامی صاحبان نفع و سودبران میباشد که با استقرار آن به عنوان جزئی از اهداف سازمان ،قدرت سازگاری با
توسعه پایدار جامعه برای حفظ منابع زیست محیطی و فرهنگی را ایجاد میکند و با ایجاد تنوع و بهبود ،میتواند
منجر به تقلیل مشکالت اجتماعی برای نسلهای آینده شود ] .[۸۶به علت رشد و توسعه سازمانها و افزایش نقش
آنها در اجتماع ،نتایج اجتماعی فعالیتهای سازمانها وتأثیرات آنها بر ذینفعان متعدد اهمیتی روز افزون یافته است؛
به طوری که کارکرد اخالقی و اجتماعی سازمانها بر عملکرد کلی سازمان تأثیرات بزرگی دارد .امروزه ،جامعه
نسبت به کارها و فعالیتهای سازمانها بسیار حساستر از قبل شده است ،در مقابل فعالیتهای غیر اخالقی
سازمانها به سرعت از راههای مختلف عکس العمل نشان میدهد ] .[1تمام سازمانهایی که فقط نفع و ضرر خود
را اندازه میکردند ،تحت فشار مردم و سازمانهای مشابه ،نگاه خود را اندکی به فراتر از منابع صرف سازمان
اندوختند .دیگر به وضوح مشخص است که اعمال و فعالیتهای سازمانها بر محیط بیرونی اثر بسزایی خواهد
داشت و نمیتوان سود و ضرر ناشی از سازمانها بر جامعه را نادیده گرفت .سمت و سوی مسئولیت اجتماعی به
جهتی است که منافع اجتماع در آن امتداد باشد ،لذا تالش بر این بوده است که فایده و زیان سازمانها به گونهای
باشد که مردم دچار هزینه اضافه نشوند ] .[۲۷بنابراین تداوم این سازمانها در گرو یکپارچگی و اجرای سیاستهای
مسئولیت اجتماعی در خود سازمان میباشد ] .[۲۹با این حال ،تحقیقات بیشتری الزم است تا شاخصهای جدید و
نتایج حاصل را به مثابۀ سیاستهای مسئولیت اجتماعی ،به صورت عملی در سازمانها پیاده کنیم.
کارکنان سازمان برای طراحی و پیادهسازی هر استراتژی سازمانی در نظر گرفته میشوند .از اینرو،
رضایت مندی کارکنان و ایجاد انگیزه برای آنها یک مسئله کلیدی در طراحی استرانژیهای مسئولیت اجتماعی
شرکتها و سرمایهگذاریهای سازمانی است ] .[14بیشک ،سازمان آموزش و پرورش تربیتکننده نسلهای آینده
یکی از گرانبهاترین منابعی است که هر جامعه برای ارتقا ،ترقی و توسعه در اختیار دارد .این سازمان عالوه بر
وظیفه تعلیم و تربیت دانش آموزان ،در حوزههای قانونی ،زیست محیطی ،اخالق و نوع دوستی نیز مسئول است.
در واقع آموزش و پرورش باید بتواند به دانش آموزان کمک کند که ذهنیت و نوع تفکر آنها از حالت فرد گرایی
خارج شده و به موضوعات و منافع اجتماعی با دید جدیتری نگاه کنند .این سازمان باید در نقش دوگانه خود ،یعنی
توجه به نیازهای جامعه و ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی آن و همچنین تدوین استرانژی مسئولیت اجتماعی در
فضای سازمانی خود ،کار کند .با توجه به اینکه همواره تأثیر آموزش غیر مستقیم بیشتر و بهتر از آموزش مستقیم
بوده ،بنابراین ،اجرای سیاستهای مسئولیت اجتماعی به کمک کارکنان این سازمان ،میتواند نگرشی مثبت در
دانش آموزان ایجاد کند .از این رو ،بررسی اینکه مدیریت منابع انسانی )HRM(1میتواند شاخصهای قابل
اندازهگیری برای مسئولیت اجتماعی ارائه دهد و از این طریق پایداری نسلهای آینده را تضمین کند ،بسیار حائز
اهمیت است.
در این نوشتار ،با توجه به مطالعات در این زمینه و همچنین استفاده از نظرات خبرگان ،شاخصهایی هشت
گانه برای تحقق مسئولیت اجتماهی در حوزه منابع انسانی ،ارائه شده است که عبارتند از :جذب و حفظ کارکنان،
آموزش و توسعه مداوم ،مدیریت روابط کاری ،ارتباطات ،شفافیت و گفتگوی اجتماعی ،اصول تنوع و فرصتهای
برابر ،حقوق و مزایای منصفانه و مزایای اجتماعی ،پیشگیری ،بهداشت و ایمنی در محل کار ،تعادل کار و خانواده.

Human Resource Management

1.

مکانیزمها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی

611

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مسئولیت اجتماعی .مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانها بر پایه وابستگی بین یک سازمان و جامعه و
متغیرهایی است که بر این ارتباط تأثیر میگذارند ] .[1۲مسئولیت اجتماعی ،تعهد داوطلبانه سازمان برای ایفای
وظایف شفاف و غیرشفافی است که انتظارات جامعه ،به طور قراردادی ،برعهده شرکت نهاده است ] .[۶۰مسئولیت
اجتماعی ،مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ ،مراقبت و کمک به جامعه ای که در
آن فعالیت میکند ،انجام دهد ] .[۷مسئولیت اجتماعی شرکتها 1مجموعهای از فعالیتهای مدیریت است که نسبت
به ماکسیمم کردن اثر مثبت عملیات شرکت بر جامعه اطمینان بخشی میکند؛ و یا عملیات به نحوی که قوانین،
اخالقیات ،تجارت و انتظارات عمومی جامعه از کسبوکار ،برآورده شود و یا به بیش از آن دست یافت ] .[۸۰طرح
بحث مسئولیت اجتماعی به طور ملموس به زمان آدام اسمیت ،۲یعنی اواخر قرن هجدهم برمیگردد .وی به موضوع
ارتقاء رفاه عمومی پرداخت و معتقد بود کوشش کارآفرینان رقیب طبع ًا در جهت حمایت از منافع عموم خواهد بود.
در دهه  1۷۹۰آندریو کارنگی ۸مسئولیت اجتماعی شرکتها را مشخص نمود .دیدگاه کارنگی بر دو اصل ،اصل
خیرخواهی و اصل قیمومیت یا سرپرستی ،گزارده شده است .اصل خیر خواهی به عنوان یکی از مسئولیتهای افراد،
و نه سازمان ،به حساب میآید اما به موجب اصل قیمومیت ،سازمانها و افراد ثروتمند باید خود را قیم و سرپرست
افراد فقیر بدانند .در مقابل این دیدگاه ،در دهه 1۹۸۰و 1۹۷۰میالدی مجموعه مسائل محیطی منجر به طرح مجدد
موضوع مسئولیت اجتماعی شد.
کمیسیون اروپایی ( )۵:۲۰11مسئولیت اجتماعی سازمان را فرآیند ادغام فعالیتهای سازمانی با منافع اجتماعی،
زیست محیطی ،اخالقی و انسانی با دو هدف تعریف کرده است؛ هدف اول ،افزایش انگیزه کارکنان سازمان و هدف
دوم :شناسایی ،جلوگیری و کاهش اثرات نامطلوب فعالیتهای سازمانی بر محیط زیست .در تحقیق گروه کارشناسان
ایران در سال  ،1۸۷۵مسئولیت اجتماعی دارای سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیست به شرح زیر معرفی
شده است )1 :بعد اقتصادی .صداقت ،کنترل و نظارت شرکت ،توسعه اقتصادی جامعه ،شفافیت ،جلوگیری از رشوه
خواری و فساد ،انجام پرداختهای الزم به مقامات ملی و محلی ،استفاده تأمین کنندگان محلی ،استخدام نیروی
کار محلی است )۲ .بعد اجتماعی .مشتمل بر حقوق بشر ،حقوق کارگر ،آموزش و توسعه کارگران محلی ،کمک به
تخصصهای مربوط به برنامههای جامعه است )۸ .در بعد زیست محیطی ،رویکردهای احتیاط آمیز برای جلوگیری
یا به حداقل رساندن عوارض نامطلوب ،حمایت از اقدامات و ابتکاراتی که مسئولیتهای بیشتر زیست محیطی را
ترویج میدهند ،توسعه و انتشار فناوریهای مطلوب و مساعد زیست محیطی مورد توجه است.
مسئولیت اجتماعی شامل سه دیدگاه کالسیک ،مسئولیت پذیری و عمومی به شرح زیر است:
 .1دیدگاه کالسیک .بر اساس این دیدگاه ،مسئله اصلی شرکتهای اقتصادی باید حداکثرسازی سود و
منافع بلند مدت سازمان باشد .سازمانها باید به دنبال کسب سود خود بوده و مستقیماً نسبت به هدفها
و مسائل اجتماعی بیتوجه باشد.
 .۲دیدگاه مسئولیتپذیری .بر اساس این دیدگاه مدیران میباید نسبت به گروههای خاصی که روی سازمان
تأثیر میگذارد یا میتواند روی منافع و اهداف سازمان مؤثر باشد احساس مسئولیت کنند .گروهها عبارتند
از :سهامداران ،مشتریان ،سازمانهای دولتی ،رقبا و مانند آن.
 .۸دیدگاه عمومی .بر اساس این دیدگاه سازمان ملزم است در جهت حل مسائل و مشکالت جامعه و بهبود
کیفیت زندگی مردم فعالیت کند .طرفداران این فلسفه معتقدند که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده از
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منابع کمیاب را به سازمان اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن بوجود آورده ،سازمان
باید خود را مدیون جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند ] .[۲۲عوامل متعددی میتواند باعت
برقراری و رعایت مسئولیت اجتماعی توسط سازمانها گردد ،از جمله :کوچک شدن دولتها ،افشا کردن
اطالعات و شفاف سازی ،حاکمیت مشتری ،ارزیابی سرمایهگذاران ،بازار رقابتی کار و روابط تأمین
کنندگان.عالوه بر این ،اعمال مسئولیت اجتماعی دارای نتایجی نیز است ] :[۸4بهبود تصویر سازمان ،کمتر
شدن مخالفت قدرت نظارتی ،افزایش انگیزه و ماندگاری سرمایه انسانی ،جذب جریان ورودی سرمایه بیشتر
از منابع مختلف ،ایجاد انرژیهای تجدید پذیر و پاک ناشی از مسئولیت اجتماعی محیط زیست.
منابع انسانی .الزمه خود کفایی هر کشور پیشرفت آن کشور در زمینههای مختلف است و توسعه هر کشور
در رهن فعالیتها و اقدامات افراد آن میباشد .در واقع نیروی انسانی حاذق و متبحر یکی از عوامل اصلی و انکار
ناپذیر توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است ] .[۲۸منابع سازمان توان آموزش و پرورش و تغییر
دارد و نیروی انسانی موثر میتواند با انجام صحیح وظایف سپرده شده ،اهداف سازمان را تحقق بخشیده و سازمان
را به کمال برساند و نمیتوان با ادامه شیوههای نادرست ،عدم کارایی مدیران و کمبود انگیزش کارکنان ،برای حفظ
و بقای سازمان تصمیم گرفت ] .[۲4یکی از مهمترین نگرانیها و دغدغههای مدیران فعال و کاردان در سطوح
مختلف چگونگی ایجاد زمینه مناسب برای عوامل انسانی شاغل در همه حرفههاست تا آنها با حس مسئولیت و
تعهد کامل به مسائل و مباحث در جامعه و حرفه خود کار کنند و بهترین عملکرد را داشته باشند ].[۸۹
منابع انسانی مهمترین امتیاز و برتری رقابتی و دارایی سازمانی است و در حال حاضر تبدیل به نوعی اصل
مسلم و بدیهی شده است و هر مدیر یا متخصص منابع انسانی دریافته که دستیابی به عملکرد مطلوب و دستیابی
به دستاوردهای ارزشمند وابسته به در اختیار داشتن افرادی است که توانمندی تفکر ،ایدهپردازی و حل مسئله
برخوردار است ] .[4۶به گونهای که شاید بتوان اذعان نمود که هر چند تنوع و گستردهبودن در انواع سازمانها و
طریقههای عملکردی آنان وجود دارد ،اما تمامی آنها دست کم در یک مورد مشترک هستند و این مورد چیزی جز
مفهوم منابع انسانی نیست ] .[1۰امروزه سازمانها به دنبال کارکنانی هستند که عالوه بر انجام کارهای خویش،
بتوانند در گستره فعالیت هایشان تصمیم گیری ،نوآوری و ابتکار داشته ،بر کار خویش نظارت کنند و مسئولیت
فعالیتهای خود را بپذیرند ].[1۸
مدیریت منابع انسانی یکی از زیر سیستمهای محوری سازمان ،کارکنان (سرمایههای انسانی سازمان) را در
کانون توجه خود قرار میدهد .هدف از مدیریت منابع انسانی ،سیاستها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای قسمتی
از وظیفه مدیریت است که با جنبههایی از فعالیت کارکنان بستگی و سر و کار دارد بویژه کارمندیابی ،آموزش
کارکنان ،ارزیابی کارکرد ،پاداش و ایجاد محیطی سالم برا کارکنان سازمان ].[1۶
مدیریت منابع انسانی متمایل به سیاستها ،اقدامات و عمده سیستمهایی است که رفتار ،طرز تفکر و عملکرد
کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد ] [4۰و ابعادی چون :جذب منابع انسانی ،بهکارگیری منابع انسانی ،بهسازی
منابع انسانی ،نگهداری منابع انسانی دارد .از طرفی توسعه منابع انسانی هم که در چند دهه اخیر در حوزه مدیریت
منابع انسانی مورد توجه فزایندهای قرار گرفته ،فعالیتها و فرآیندهایی را شامل میشود که روی یادگیری سازمانی
و فردی تأثیر دارند .در این عبارت فرض بر این است که سازمانها را میتوان به صورت ساختاری با حقیقت و
طبیعت یادگیرنده تصور کرد .طبیعتی که فرآیندهای یادگیری سازمان و افراد در آن استعداد راهیابی و نفوذپذیری
(تأثیرپذیری) و جهتگیری از طریق مداخلههای اندیشمندانه و طراحی شده را دارا است ].[44
ابعاد مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی

 .1جذب و حفظ کارکنان .مجموعهای از فعالیتهایی که هدف آن تسهیل فرآیند استخدام ،انطباق و
ادغام و حفظ نامزدهای جدید و همچنین کسانی که برای این سازمان واجد شرایط هستند ،است].[۸
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ابطحی و اعرابی ،فرآیند نگهداشت منابع انسانی را شامل اجزایی مثل تحلیل و بررسی شغل ،آموزش و
توسعه ،نظام جبران خدمات (حقوق و دستمزد) ،سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان ،نظم و انضباط و
رعایت اخالقیات ،ارتباطات ،انگیزش ،پاداش و بهرهوری ،تندرستی ،رواندرستی ،رفاه و امنیت شغلی،
روابط کارکنان و گروههای کاری ،رسیدگی به شکایات و تخلفات ،مشاوره ،راهنمایی و حمایت از کارکنان،
برنامهریزی نیروی انسانی (برنامهریزی مسیر شغلی و جانشینی) میدانند .راهبرد ،بیان میکند که سازمان
یا بخشی از آن قصد دارد در بلندمدت به کجا برود تا به اهداف و مقاصدش برسد و برنامهریزی راهبردی،
سازمان و محیط آن را به طورکلی در نظر میگیرد وسعی دارد تصویری یکپارچه و روشن از مسیری که
سازمان میخواهد در آن گام بردارد ،به دست دهد ]. [۲۲
آموزش و توسعه مداوم .فعالیتهایی که به کارکنان کمک میکند تا دانش ،مهارتها و شایستگیهای
الزم را برای انجام وظایف خود در داخل سازمان بدست آورند ].]۸
مدیریت روابط کاری .ایجاد مجموعهای از فعالیتها برای کمک به بهبود رابطه بین سازمان و
کارکنان ].]۸
ارتباطات ،شفافیت و گفتگوی اجتماعی .مجموعهای از فعالیتهایی که انتقال ،مبادله و بازخورد بین
سازمان و کارکنان را تسهیل میکند ].]۸
اصول تنوع و فرصتهای برابر .مجموعهای از اقداماتی که اصول عدالت و عدم تبعیض را اجرا میکنند
 ،ثروت و تنوع در مدیریت نیروی کار ترویج میدهد ].]۸
حقوق و مزایای منصفانه و مزایای اجتماعی .مجموعهای از پاداشهای اقتصادی و مکملهای
اجتماعی دریافت شده توسط کارکنان نسبت به کار خود ].]۸
پیشگیری ،بهداشت و ایمنی در محل کار .مجموعهای از فعالیتهایی که به دنبال ایجاد سطح مناسب
رفاه برای کارکنان و فرهنگ پیشگیری که آسیبهای فیزیکی و عاطفی ناشی از کار کاهش میدهد ].[۸
تعادل کار و خانواده .مجموعهای از اقدامات برای تسهیل تعادل مناسب بین زندگی حرفهای و زندگی
شخصی کارکنان ،با توجه به نیازهای آنان و همچنین نیازهای سازمان ].]۸

تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی .ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی
سازمان دو طرفه است .از یک طرف مدیریت منابع انسانی به عنوان عملکرد مدیریت یک سازمان میتواند به
عنوان یکی از اهداف مسئولیت اجتماعی سازمان باشد .سازمانهایی که دارای مسئولیت اجتماعی هستند بر این
عقیدهاند که به کارکنان خود اهمیت بیشتری میدهند و همواره به دنبال ارتقای شرایط کاری و رفاه آنها هستند.
از طرفی دیگر از طریق کارکنان سازمان است که مسئولیت اجتماعی واقعی در فعالیتهای روزمره یک سازمان
مشخص میشود .چنین فعالیت هایی مسئولیت اجتماعی سازمان را از طریق تعامل روزمره با مشتریان و سایر
ذینفعان خارجی در داخل و خارج از سازمان (همانند دانش آموزان در آموزش و پرورش) ،برای عموم آشکار میسازد.
هم کیفیت و هم وسعت ارتباطات میان یک سازمان و کارکنانش میتواند پیش شرط برای مسئولیت اجتماعی
سازمانی در نظر گرفته شود .در نتیجه اگر یک سازمان سطح وسیعی از مسئولیت پذیری را نسبت به کارمندانش
فرض نکند ،غیرمحتمل است که نسبت به مشتریان یا محیط زیست و جامعهای که در آن فعالیت
میکند،مسئولیتپذیر باشد ] .[4۹پیادهسازی اصول مسئولیت اجتماعی سازمانی به انتظارات مدیریت بستگی دارد،
هرچند که مجریان برنامه مسئولیت اجتماعی سازمانی افرادی هستند که توسط سازمان استخدام شدهاند ،یعنی
کارکنان و منابع انسانی آنها در نتیجه مدیریت منابع انسانی یکی از عناصر مدیریت باید نقشی مهم را در پیادهسازی
سیاستهای مسئولیتهای اجتماعی سازمانی بازی کند ] .[۲۵اکنون مسئولیتپذیری اجتماعی کارکنان جزیی
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الزامیدر استراتژی های سازمان تبدیل شده است ،طوری که بر مبنای گزارش کی پی ام جی( ،)۲۰۰۷بیش از سه
چهارم از  ۲۶۰شرکت برتر از دیدگاه مجله فورچن دارای استراتژیهای مسئولیت پذیری اجتماعی مرتبط با عموم
مردم میباشند و و بر طبق مجله اکونومیست( ،)۲۰۰۷نزدیک به  ۸۰درصد از مدیران برتر جهانی ،الزام به این
موضوع را در باالترین اولویتهای سازمان خود قرار دادهاند [ .[۸۲با این وجود ،پیادهسازی سیاستهای مسئولیت
اجتماعی سازمانی شامل هزینههای فراوانی است ،اعتقاد بر این است که علیرغم این هزینهها ،در نهایت برای
سازمان سودآور است .مسئولیت اجتماعی سازمانی نگرشها ،رفتار و تولیدگرایی کارکنان را در محل کار بهبود
میدهد و در نتیجه به سودآوری سازمانها کمک میکند].[4۹
با توجه به اینکه یکی از مهمترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز
سازمان میباشد ،امروزه با توجه به نیاز لحظه ای به نیروی انسانی باتجربه و کارآزموده باید در تمام مدت به نوعی
با افراد جویای کار در تماس باشیم .مدیران منابع انسانی باید بتوانند در کمترین زمان با کمترین هزینه نیروی
مناسب آن واحد را تامین کنند و از آنجا که دستیابی به اهداف سازمان در اصل از طریق نیروی انسانی سازمان
است و نگرش آنان در مورد مسئولیت پذیر بودنشان در قبال جامعه بسیار مهم است ،لذا این وظیفه مدیر منابع
انسانی بسیار پیچیده میشود ،چرا که باید کارکنانی را انتخاب نماید که سازمان را در انجام وظیفهای که نسبت به
جامعه دارد ،یاری نمایند .گزینش کارکنان وظیفه ای بسیار مهم بر عهده مدیر منابع انسانی است .کارکنانی که
دارای حس مسئولیتپذیری در قبال سازمان باشند ،در قبال جامعه خود نیز مسئولیتپذیر خواهند بود ] .[۸1وظیفه
دیگر مدیر منابع انسانی در ارتباط با کارکنان و مسئولیتپذیری اجتماعی آنان ،ایجاد نگرشی در آنان است که خود
را جزیی از جامعه قلمداد کنند .از سوی دیگر سیستمهای کنترل در یک سازمان باید به گونهای شکل گیرد که
کارکنان ناچار به مسئولیتپذیری باشند .به بیان دیگر سیستمهای نظارتی باید به گونهای باشند که مدیران و
کارکنان نتوانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند ].[۸1
بارنا ماتینز و همکاران ] [۵معتقدند که برای ارائه مکانیزمها و شاخصهای جدید تحقق مسئولیت اجتماعی در
حوزه منابع انسانی ،پژوهشها و تحقیقات بیشتری الزم است ولی توجه به ابعاد و راهبردهای زیر را در دستیابی به
این امر ،مهم و اساسی میدانند :استخدام ،روابط مدیریت کار ،بهداشت و ایمنی شغلی ،آموزش و پرورش ،تنوع و
فرصتهای برابر ،حقوق برابر برای زنان و مردان ،شرایط کار و حمایت اجتماعی ،گفتگوی اجتماعی .منابع انسانی
در نهادینه کردن و استقرار یافتن ارزش های مسئولیت اجتماعی در فرهنگ سازمان نقش بسیار بزرگ و مهمی
دارد .یک سازمان میتواند به خاطر داشتن نیروی انسانی شایسته و واال که دارای تعلق خاطر به اجرای فعالیتهای
مسئولیت اجتماعی میباشد ،تصویر بسیار مثبتی از خود بجا بگذارد .سیاستهای منابع انسانی به فرهنگ سازمان
چارچوب داده و در جهت به دست آوردن اهداف سازمانی به شیوه اخالقی آگاهی و حساسیت ایجاد مینماید ].[۸۰
چارچوبهای مسئولیت اجتماعی باید از طریق دیدگاهها ،ماموریت و ارزشها ایجاد شده و پشتیبانی گردد .بنابراین،
باید در فرآیند تدوین و توسعه دیدگاه و ماموریت از کارکنان و دیگر ذینفعان یاری طلبید ،تا بتوان در مواقع لزوم
از حمایت و پشتیبانی آنان بهره مند شد ].[۶
محققین در این مقاله ،با بررسی مطالعات قبلی پیرامون موضوع ،دریافتند که پژوهشهای متعددی در این رابطه
انجام شده است ،ولی هر یک از متغیرهای تحقیق به طور مجزا یا با متغیرهای دیگر مورد مطالعه قرار گرفته است
که در ادامه مهمترین آنها که مرتبط با موضوع تحقیق حاضر است مختصراً بیان میگردد:
محراب رئیسیان ] [۸۷تحقیقی را با هدف تعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی سازمان و تاثیر شیوههای
مدیریت منابع انسانی از طریق مدیریت دانش در سال  1۸۹۲انجام داد .نوع تحقیق با توجه به هدف ،کاربردی و از
نظر ماهیت و روش توصیفی بود که با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است .جامعه
آماری مورد نظر ،کلیه کارمندان سازمان نظام مهندسی کشور شامل 14۰نفر بوده ،که ازاین تعداد بر اساس فرمول
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محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان( )1۹۸۰تعداد  1۰۸نفر نمونه انتخاب شدند .ابزار اندازه گیری ،پرسشنامه
مسئولیت اجتماعی سازمان و مدیریت منابع انسانی بوسیونینی بوده است که با ضریب آلفای کرونباخ  ۰/۷4۵پایایی
آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل یافتههای
این تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین مسئولیت اجتماعی با شیوههای مدیریت منابع انسانی (یادگیری و
توسعه ،طراحی شغل ،ارتباطات ،مشارکت و ارزیابی عملکرد) وجود دارد.
شاکری ،بهانشی و بوستانی] [4۲پژوهشی را با هدف بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی ادراک شده به عنوان
متغیر مستقل بر وفاداری کارکنان به عنوان متغیر وابسته با توجه به تاثیر میانجی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
شامل وجدان کاری ،نوع دوستی ،مشارکت سازمانی ،جوانمردی و ادب و نزاکت انجام دادند.جامعه آماری پژوهش
حدود  ۷۰۰نفر از کارکنان بخش اداری دانشگاه اصفهان بودند که تعداد  1۷۰نفر به روش نمونهگیری تصادفی
ساده انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته دادهها جمعآوری گردیدند .تجزیهوتحلیل دادهها با
استفاده از نرم افزار  SPSSو  PLSصورت گرفته و مشخص گردیده که رابطه بین مسئولیت اجتماعی و وفاداری
کار کنان با توجه به تاثیر میانجی پنج بعد از رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه اصفهان مثبت و
معنادار میباشد.
در تحقیق دیگری ،ربیعی مندجین و غالمی] [۸۵به بررسی مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی منابع انسانی
پرداخته اند .در این راستا ،فرمانداری استان قم به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب گردیده که با مشارکت ۷۰
عضو در قالب نمونه آماری و استفاده از پرسشنامه جهت جمعآوری دادهها انجام پذیرفت .پردازش حاصل از دادهها
با استفاده از مدل رگرسیون ،حاکی از آن است که نیازهای اقتصادی ،رعایت قوانین و مقررات عمومی ،رعایت
اخالق کسبوکار و مسئولیتهای بشر دوستانه بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد ،تاکید بر اهمیت
مسئولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمانها میتواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمانها برخوردار باشد
به نحوی که به طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
تحقیق فتحی ] [1۷در «بررسی جایگاه مدیریت منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی شرکتها» نشان میدهد
که نقش منابع انسانی در تاثیرگذاری بر نگرش و پیوندهای سازمان با اهداف مدیریت ،همان نقش مورد انتظار
مسئولیت اجتماعی است و منابع انسانی ،در عین حال ،مسئول سیستمها و فرآیندهایی است که زیربنای خدمات
موثر را تشکیل میدهد .این منابع انسانی است که به مسئولیت اجتماعی سازمان اعتبار میبخشد و خط سیر حرکت
سازمان را تعیین میکند .برای دستیابی به توسعه روزافزون مسئولیت اجتماعی ،باید آن را در فرآیندهایی چون
استخدام ،ارزشیابی ،حفظ کارمندان ،ایجاد انگیزه ،پاداش ،روابط داخلی ،توسعه و آموزش لحاظ نمود.
زکی] [۶1در «بررسی جامعه شناختی بهرهوری نیروی انسانی در آموزش و پرورش» ،مصادیق مولفههای
چهارگانهی پارسونزی برای بهرهوری نیروی انسانی در آموزش و پرورش ،شامل :نوآوری ،تعهد سازمانی ،رضایت
شغلی و سالمت سازمانی(روحیه) را مورد بررسی قرار داد .این تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامه است .دادهها از بین معلمان دبیرستانهای دولتی دخترانه و پسرانه/نواحی پنج گانه شهر اصفهان گردآوری
شده است .روشهای آماری پژوهش شامل تحلیل توصیفی یک متغیره ،دو متغیره و تحلیلهای استنباطی (آماره
آزمون تی ،ضریب همبستگی  rپیرسون ،تحلیل واریانس تکعاملی) بوده است .در راستای مدل نظری پارسونزی،
بهرهوری نیروی انسانی مدارس شهر اصفهان ،به ترتیب مربوط به مولفههای نوآوری ،سالمت سازمانی و رضایت
شغلی بوده و بهرهوری نیروی انسانی در زمینه تعهد سازمانی در کمترین میزان قرار گرفته است .اگرچه تفاوت
معناداری در میزان بهرهوری بین معلمان مرد و زن ،به نفع معلمان زن مشاهده شده ،ولیکن تفاوت معناداری در
بین سطوح مختلف تحصیالت معلمان و هم چنین نواحی پنج گانه آموزشی شهر اصفهان مشاهده نشده است.
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توکلی نژاد ،جزنی ،معمارزاده طهران و افشار کاظمی ] [4۵تحقیقی را با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل
موثر در نگهداشت کارکنان و ارائه الگویی برای بهبود آن در سازمانهای دولتی ایران انجام دادند .روش این
پژوهش توصیفی کاربردی است .جامعه آماری و روش نمونهگیری پژوهش عبارت است از -1 :خبرگان دانشگاهی
که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند ۲۰نفر در نظر گرفته شده -۲کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش
استان خوزستان به تعداد  ۶۰۰نفر و روش نمونهگیری ،تصادفی طبقه ای است که بر اساس جدول مورگان ۲1۸
نفر انتخاب شد .نتایج تحقیق نشان میدهد که از بین عوامل فرهنگی ،سازمانی و دولتی ،عوامل سازمانی بیشترین
تاثیر را در نگهداشت کارکنان دارد .از بین عوامل سازمانی ،سبک رهبری با عدد معناداری از آزمون تی به دست
آمده برابر  1۷/۲1و ضریب مسیر  ۰/۹۵۶بیشترین تاثیر را در نگهداشت کارکنان دارد.
پژوهشی دیگر توسط بیگدلی ،داودی ،کمالی و انتصار فومنی ] [۹به منظور ارائه الگوی بهسازی منابع انسانی
در آموزش وپرورش ،انجام گرفته است .این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر ماهیت دادهها از نوع آمیخته
است .جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان اداری آموزش وپرورش استان زنجان ( )N=1۰11است که از بین آنها
 ۲۷1نفر به صورت نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .با استفاده از مطالعات پیشینه و ادبیات پژوهش،
مصاحبه و اجرای فن دلفی ،پرسشنامه ای برای تعیین وضعیت موجود برنامههای بهسازی منابع انسانی ،تدوین شد
و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  ۰/۷1ارزیابی شد .نتایج نشان داد که وضعیت موجود برنامههای
بهسازی منابع انسانی در ابعاد بهسازی « اخالقی»  « ،اجتماعی فرهنگی» و بعد « فردی» از میزان رضایت نسبی
برخوردار است ولی ابعاد « سازمانی»  « ،حرفه ای»و « آموزشی» پایینتر از حد متوسط بودند .مدل نهایی در چهار
بخش :فلسفه و اهداف ،ابعاد ومؤلفهها ،فرآیند اجرایی و برون داد مدل طراحی شد .باتوجه به نتایج پژوهش ،در
بخش ابعاد و مولفهها ،مقدار شاخص نیکویی برازش  ۰/۹۸و مقدار شاخص میانگین مربعات خطای برآورد ۰/۰4۷
برآورد شد و اعتبار کل مدل نیز به تایید متخصصان امر رسید.
سارا کاند ولز و همکاران] [11پژوهش«رهبری و اهمیت آن در مدیریت همزیستی مدرسه» انجام دادهاند که
در آن رهبری آموزشی در مدیریت همزیستی و اجتماعی مدرسه مورد بحث قرار گرفته است .نمونه شامل 4۵
مدرسه متوسطه در اندلس بود و  4۵معلم و  4۵خانواده در نظر گرفته شدند .یک رهبری که متعهد به فرهنگ صلح
است ،درجه نفوذ بیشتری بر مدیریت همزیستی و ارتقاء اقدامات پیشگیرانه مدرسه دارد.
ادتونجی و همکاران ] [۲در پژوهش«مسئولیت اجتماعی سازمان و بهرهوری سازمانی :تأثیر بر کیفیت خدمات
ارائه شده به وسیله میزان محدود مواد غذایی نیجریه »1را بررسی کردند .دادههای این پژوهش به وسیله پرسشنامه
و از  11کارمند بخش  RFNLشعبه الگوس و  ۹۸مشتری از شرکتهایی در  ۸ایالت جمعآوری شد و به وسیله
آزمون رگرسیون مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .یافتهها نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکتها ،عملکرد و
بهرهوری سازمان را افزایش میدهد .همچنین مشارکت در فعالیتهای مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان ،بهبود
در کیفیت خدمات ارائه شده به ذینفعان را در پیدارد .نتایج این مطالعه به طور کلی نشان داد که پیامد توجه به
مسئولیت اجتماعی در سازمان ،افزایش بهرهوری و کیفیت خدمات است.
 .3روششناسی پژوهش

نوع تحقیق حاضر از نظر هدف؛ پژوهشی کاربردی است .از لحاظ ماهیت و نحوه اجرا توصیفی -پیمایشی است.
هدف اصلی،شناسایی (شناخت) مکانیزمها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی در
آموزش و پرورش ناحیه نطنز و هدفهای فرعی ،اولویتبندی مکانیزمها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی،
)RITE Food Nigeria Limited (RFNL
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ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی با استفاده از شاخصهای ابعاد
هشت گانه تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی آموزش و پرورش ناحیه نطنز است.
سوال اصلی تحقیق این است که ،مکانیزمها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی در
آموزش و پرورش ناحیه نطنز کدامند؟ ازچه اولویتی برخوردارند و چه راهکارها و پیشنهادهایی میتواند برای تحقق
آن ارائه گردد؟در این تحقیق متغیرهای مستقل ،مکانیزمها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع
انسانی میباشد که در تحقیق حاضر در هشت بعد دستهبندی شدهاند و متغیر وابسته تحقیق ،که دغدغه اصلی
تحقیق میباشد میزان تأثیر راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی یا در واقع همان تحقق مسئولیت اجتماعی در
حوزه منابع انسانی در جامعه آماری مورد مطالعه میباشد .جامعه آماری در این تحقیق کارکنان آموزش و پرورش
ناحیه نطنز بوده اند که  ۸۰۸نفر میباشند و از روش نمونهگیری غیر تصادفی (قضاوتی) برای انتخاب نمونه استفاده
شده است ،حجم نمونه آماری بر اساس روش دلفی یک پانل بیست و پنج نفره متشکل از مدیران و معاونان مدارس،
معلمان و کارکنان خبره و مجرب اداره آموزش و پرورش ناحیه نطنز میباشد.
در انجام پژوهش حاضر ابتدا شاخصهای اولیه که در برگیرنده راهبردها و سیاستهای تحقق مسئولیت
اجتماعی است را با استفاده از منابع کتابخانهای و مصاحبه مشخص نمودهایم ،پس از آن به کمک روش دلفی و
تهیه پرسشنامه سعی در جمعآوری اطالعات مورد نیاز برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش کردهایم.
در این تحقیق پرسشنامهها طی دو دور در اختیار پانل خبرگان قرار گرفته است .در دور اول پس از تجزیهوتحلیل
دادههای بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تعدیل و اصالح
شاخصهای آن مطابق با نظرات پانل خبرگان ،پرسشنامهها را برای بار دوم در جهت رسیدن به حدی از اجماع و
توافق پیرامون راهبردها و سیاستهای تحقق مسئولیت اجتماعی در میان پانل انتخابی توزیع نمودهایم و نهایتاً با
بهرهگیری از تکنیک 1فرایند تحلیل شبکهای فازی ترتیب اهمیت ابعاد هشتگانه را مشخص مینمائیم و با استفاده
از تکنیک تاپسیس ۲گویهها را رتبهبندی میکنیم.
تکنیک دلفی را میتوان روشی برای ساختاردهی یک فرآیند ارتباط گروهی تعریف کرد بطوریکه این فرآیند به
گروهی از افراد ،به عنوان یک کل ،امکان حل یک مسئله پیچیده را میدهد .هدف اصلی روش دلفی دستیابی به
قابل اطمینانترین اجماع گروهی از نظرات خبرگان به واسطه یک سری از پرسشنامههای متمرکز همراه با بازخورد
کنترل شده میباشد .با کسب اجماع گروهی از خبرگان به وسیله این فرآیند ،محقق میتواند سیاستها و شیوهها
را شناسایی نموده و اولویتبندی کند و چارچوبی را برای تشخیص آن توسعه دهند .پس از پیشنهاد آستیگاراگا ۸در
سال  ،۲۰۰۶چهار مرحله برای اجرای درست تکنیک دلفی در نظر گرفته شد )1 :مشخص شدن هدف پژوهش )۲
تشکیل پانل خبرگان  )۸تنظیم و تحویل پرسشنامه و  )4ترویج علمی و بررسی نتایج
در مرحله اول ،رسیدن به حدی از اجماع و توافق در مورد سیاستها و شیوههای تحقق مسئولیت اجتماعی در
حوزه منابع انسانی به عنوان هدف اصلی پژوهش تعریف میگردد.
مرحله دوم ،به هنگام انتخاب کارشناسان باید به تجربه و میزان تخصص آنان توجه داشت چرا که موفقیت
یک پانل نه تنها به تعداد پاسخ دهندگان بلکه به تجربه و آگاهی کارشناسان نیز بستگی دارد .در این پژوهش یک
گروه بیست و پنج نفره تشکیل پانل خبرگان را میدهد.
در این نظرسنجی ،خبرگان باید سه معیار را برای همه شاخصهای بیان شده ارزیابی کنند :الف) سیاستها یا
شیوهها به درستی تعریف شده باشند .ب) شاخصهای معرفی شده عنصری مناسب برای تعیین سیاستهای تحقق
Analytical Network Process,
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مسئولیت اجتماعی هستند .ج) درجه اهمیت هر یک از این سیاستها تعیین گردد .در این تحقیق طبق جدول 1
برای طراحی گزینههای پرسشنامه از طیف لیکرت پنج گزینهای استفاده گردیده است.
جدول . 1ویژگیهای گروه خبرگان
خصوصیات و ویژگیهای اعضای گروه

تعداد

دارای مدرک کارشناسی

1۵

دارای مدرک کارشناسی ارشد

۸

دارای مدرک دکتری

۲

تعداد کل

۲۶

شانزده نفر از اعضای گروه دارای مدرک کارشناسی در رشتههای علوم تربیتی( ۸نفر) ،عمران(۲نفر) ،ادبیات
فارسی( ۲نفر) ،بهداشت و ایمنی ،مشاوره ،فیزیک زبان انگلیسی و حسابداری(1نفر) دارای  4۸سال میانگین سنی و
میانگین تجربه  ۲1سال میباشد .هفت نفر ازاعضا دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشتههای مدیریت آموزشی (۲
نفر) ،شیمی ،ریاضی ،کامپیوتر ،مدیریت دولتی و روانشناسی تربیتی ( 1نفر) دارای  ۸۷سال میانگین سنی و میانگین
تجربه  1۶سال میباشد و دو نفر از اعضای پانل دارای مدرک دکتری در رشتههای معارف و ریاضی دارای ۸۵سال
میانگین سنی و میانگین تجربه  ۵سال هستند.
 .4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

با تحلیل کلی دور اول دلفی مشخص شد که تمامی شاخصهای طراحی شده در دور اول میانگین الزم را
جهت حضور در مدل تدوین شده برای دور دوم بدست آوردند .در پیوست ( )1جدول  ۲نتایج تحلیل پرسشنامههای
دور اول ،پاسخها مبنایی برای ایجاد سوالها در پرسشنامه مرحلهی دوم میباشند .با توجه به اهداف تحقیق ،محقق
ممکن است کانون توجه پژوهش را هدایت کرده یا از طریق نظرات مشارکتکنندگان هدایت شود .اگر مرحلهی
اول ایجاد لیستی از عوامل باشد در دور دوم این لیست اصالح وتعدیل میشود .مشارکتکنندگان در این دور فرصت
دارند تا پاسخهای مرحله اول خود را بازبینی نموده و با توجه به پاسخ سایر مشارکتکنندگان ،میتوانند پاسخهای
مرحلهی اول خود را تغییر دهند .رتبهبندی خروجیهای مرحلهی اول عمل متعارفی است .بازبینی مداوم از طریق
فرآیند دلفی برای بهبود پایایی نتایج بسیار حیاتی است در این مرحله اگر سوال تحقیق پاسخ داده شود (اگر اجماع
به دست آید ،اشباع نظری حاصل شود و یا اطالعات کافی مبادله شود) فرآیند دلفی متوقف خواهد شد .در غیر این
صورت فرآیند دلفی در دورههای بعدی ادامه خواهد یافت .پرسشنامه دور دوم دلفی با توجه به نتایج بدست آمده از
پرسشنامه دور اول طراحی گردید با توجه به قواعد بیان شده دلفی ،شاخصها ارزیابی شده در نهایت مشخص
گردید که کل شاخصهای ارائه شده در دور اول میانگین الزم را برای حضور در دور دوم دلفی بدست آوردند .در
دور دوم دلفی نیز برای  ۲۶نفر شرکت کننده پرسشنامهها ارسال گردید و در مجموع  ۲۶پرسشنامه در دور دوم
جمع آوری گردید .در این مرحله هم مانند مرحله اول برای تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی استفاده گردید.
نوع ابزار آمار توصیفی بکارگرفته شده میانگین و انحراف معیار بود.
نتایج تحلیل انحراف معیار شاخصها در این دور نشان داد که در مجموع میزان پراکندگی پاسخها کاهش پیدا
نموده و اجماع میان پاسخگویان افزایش پیدا کرده است .عالوه بر این با توجه به این که پاسخگویان شاخص
دیگری را جهت حضور در مدل پیشنهاد ننمودند ،نظریه اشباع تئوریک نیز تا اندازه ای کافی حاصل شده است.
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در پیوست  ،۲جدول ۸نتایج تحلیل پرسشنامههای دور دوم دلفی ،تحلیل دادهها را به تفکیک هر متغیر و ابعاد
مربوطه به آن نشان میدهد .در نهایت ،نتایج تحلیل کلی شاخصها را نشان میدهد ،دور دوم به ترتیب اولویت در
جدول نشان داده شده است .با هدف دریافت نظرات صاحبنظران و کارشناسان در خصوص مدل تدوین شده بر
مبنای تحلیل پرسشنامه دور دوم دلفی و تناسب ابعاد بعدها و شاخصهای موجود بود .تحلیل نتایج این مرحله نشان
داده که مدل طراحی شده دور دوم دلفی با  ۷بُعد مکانیزمها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع
انسانی آموزش و پرورش ناحیه نطنز مورد تائید نهایی اعضای پانل قرار گرفته و به علت عدم معرفی شاخصهای
جدید به نظر میرسد اشباع و اجماع تئوریک حاصل شده است.
ابعاد و شاخصهای نهایی

با انجام دو دور فرایند دلفی در راستای شناسایی مکانیزمها و سیاستهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه
منابع انسانی ،ابعاد و شاخصهای زیر (جدول  )4مورد تایید اعضای گروه دلفی قرار گرفتند.

اعمال راهبردهای مناسب جهت به کارگیری و استخدام نیروهای سازگار با فرهنگ و ساختار سازمان
تنظیم مکانیزمهای مطلوب برای انطباق نیروهای جدید با سازمان
مکانیزمهای شفاف برای هدایت فعالیتهای ارتقاء شغلی در سازمان
تفویض اختیار متناسب با مسئولیت افراد در سازمان
مشارکت دادن کارکنان مستعد در کار گروههای ایدهپردازی
حفظ نیروهای مستعد و متخصص از طریق نظام انگیزش و پرداخت پاداشهای مناسب
تشخیص نیازهای آموزش کارکنان به صورت دوره ای و سازماندهی روشهای یادگیری
ایجاد محیط کاری پویا به منظور افزایش یادگیری و القای حس هدفمندی
جستجوی راه حلهای جدید و نوآورانه برای نهادینه کردن فرهنگ مسئولیت اجتماعی
آگاهی از جدیدترین منابع اطالعاتی به روز دنیا در خصوص مسئولیت اجتماعی
اشتراک اطالعات در کلیه بخشهای سازمان
دسترسی تمام کارکنان به جدیدترین منابع اطالعاتی
آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم اصول رعایت مسئولیت اجتماعی
آشنا کردن دانش آموزان با نیازهای جامعه و محیط زیست
هماهنگی و انسجام بین اهداف و استراتژیهای سازمانی
اولویت دهی به برنامههای منابع انسانی نسبت به برنامههای منابع غیر انسانی
تخصیص بودجه کافی برای اجرای استراتژیهای مسئولیت اجتماعی
تالش سازمان در جهت کسب حمایتهای دولتی برای تحقق اهداف خود در زمینه مسئولیت اجتماعی
ارتباط با سایر سازمانهای مرتبط برای همکاری موثر و تبادل اطالعات در خصوص مسئولیت اجتماعی
تقویت و حمایت مستمر کار گروهها از سوی سازمان
استقبال سازمان از پیشنهادهای کاربردی کار گروهها
تفویض مسئولیت از سوی مدیران به کارکنان
بررسی کارایی کارکنان به صورت منظم جهت نظارت بر رعایت مسئولیت اجتماعی توسط آنان و همچنین ارتقاء شغلی
تفویض دادن مسئولیتهای مختلف به دانش آموزان
نظارت بر بازتاب مشارکتهای اجتماعی دانش آموزان
برقراری ارتباط رسمی و غیر رسمی موثر بین کارکنان جهت تحقق استراتژیهای مسئولیت اجتماعی
تشکیل کار گروههایی جهت ایده پردازی در خصوص مسئولیتهای اجتماعی
تسهیل گفتگوی اجتماعی میان کارکنان با ایجاد یک محیط رسانه آزاد و مشارکت بدون در نظر گرفتن وضعیت یا حرفه
خود در سازمان
مشارکت و تبادل نظر میان کارکنان به صورت افقی و عمودی

ارتباطات ،شفافیت و

گفتگو اجتماعی

مدیریت روابط کاری

آموزش و توسعه مداوم

ابعاد

گویهها

حفظ و جذب نیروی کار

جدول .4فهرست ابعاد و شاخصهای نهایی
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حقوق و مزایای منصفانه و
پیشگیری ،بهداشت

و ایمنی در محل کار

تعادل کار و

خانواده

اصول تنوع و

اجتماعی

فرصتهای

برابر

ابعاد

گویهها
تسهیل تعامل کارکنان با مدیران جهت پیاده سازی استراتژیهای مسئولیت اجتماعی
برقرای جلسات منظم و سایر مکانیسمهای تعامل به منظور تسهیل ارتباط ،اعتماد ،صداقت ،عمل متقابل و تعهد بین
مدیران و کارکنان
رواج تعامل و تبادل دانش در میان کارکنان از طریق تکنیکهایی مانند چرخش داخلی ،جلسات گروهی و یا طوفان
مغزی
شناخت کامل سازمان از شرایط فرهنگی و اجتماعی
توانایی شناسایی عوامل تغییرات محیطی توسط سازمان
شناخت کامل سازمان از فرصتها و تهدیدهای محیطی
دعوت از دانش آموزان برای شرکت در مشارکتهای اجتماعی
پیشگامی کارکنان سازمان برای شرکت در مشارکتهای اجتماعی
تضمین اجرای اصول تنوع و فرصتهای برابر در تمامی سیاستها و فرآیندهای انسانی
تقویت اصول تنوع و فرصتها ی برابر به عنوان معیارهای اصلی برای تعالی در ترکیب و ساختار و مدیریت منابع انسانی
تنوع نیروی کار از نظر سن و تحصیالت
احترام به شایستگیهای کارکنان و پاسخ مناسب به نیازها و انتظارات شخصیتی،اخالقی و اجتماعی آنان
تضمین اجرای اصول عدالت،انصاف و شفافیت از منظر درونی و بیرونی سازمان در حقوق کارکنان
پرداخت حقوق به کارکنان با توجه به مهارتهای آنان
پاداش و مزایایی همچون بورس تحصیلی،بیمه عمر،خدمات پزشکی،طرح بازنشستگی و...به عنوان مکانیزمهای تشویقی
برای کارکنان
فراهم آوردن وسایلی که موجب صرفه جویی مستقیم در هزینهها برای کارکنان میشود همچون اجاره مسکن،وسایل
حمل و نقل و...
وجود امنیت شغلی
وجود ایمنی کار برای کارکنان
ایجاد برنامهها ی آموزشی و اقداماتی با هدف بهبود پیشگیری و بهداشت حرفه ای کارکنان فراتر از الزامات قانونی
به حداقل رساندن خطرات فیزیکی و عاطفی ناشی از کار برای کارکنان و خانوادههایشان ،مانند غیبت ،استرس،
بیماریهای شغلی و حوادث در محل کار
تعادل مناسب بین کار و زندگی شخصی کارکنان
تسهیل انتقال کارکنان به سایر نواحی و مراکز کار
تسهیل تغییر ساعات کار و شیفت کارکنان
انعطاف پذیری در دادن مرخصی زایمان به پدران و مادران  ،دوره شیردهی ،بسته به نیاز کارمندان و سازمان

همانگونه که در جدول فوق نشان داده شده است فهرست ابعاد و شاخصهای مربوط به متغیرهای تحقیق که
مورد تایید خبرگان تحقیق (اعضای پانل دلفی) قرار گرفته در مجموع در  ۷بعد طراحی شدهاند.
به منظور دستیابی به هدف تحقیق پرسشنامههای مقایسات زوجی طراحی و بین خبرگان توزیع شد .با توجه به
رویکرد فازی در این پژوهش ،از عبارات کالمی و اعداد فازی استفاده گردید.
گوگوس و بوچر ] [۲1پیشنهاد دادند برای بررسی سازگاری ،دو ماتریس (عدد میانی و حدود عدد فازی) از هر
ماتریس فازی مشتق و سپس سازگاری هر ماتریس بر اساس روش ساعتی محاسبه شود .مراحل محاسبه نرخ
سازگاری ماتریسهای فازی مقایسات زوجی به قرار زیر است:
مرحله  :1در مرحله اول ماتریس مثلثی فازی را به دو ماتریس تقسیم کنید .ماتریس اول از اعداد میانی
قضاوتهای مثلثی تشکیل میشود ]  Am  [aijmو ماتریس دوم شامل میانگین هندسی حدود باال و پایین اعداد
مثلثی میشود . Ag  aiju .aijl
مرحله  :2بردار وزن هر ماتریس را با استفاده از روش ساعتی به ترتیب زیر محاسبه کنید.
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1 n aijm

n j 1 n
 aijm

رابطه 1

wim 

i 1

که در آن ] wm  [ wim
aiju .aijl

رابطه ۲

n

aiju .aijl



1 n

n j 1

wig 

i 1

] w g  [ wig

که در آن
مرحله  :3بزرگترین مقدار ویژه را برای هر ماتریس با استفاده از روابط زیر محاسبه نمایید.
رابطه ۸

w mj
1 n n
a
(
)  ijm wm
n i 1 j 1
i

رابطه 4

w gj
1 n n
a
.
a
(
)  iju ijl w g
n i1 j 1
i

λmmax 

λgmax 

مرحله  :4شاخص سازگاری را با استفاده از روابط زیر محاسبه کنید:
رابطه ۶

)( λ  n
)(n  1

CI m 

رابطه ۵

)( λgmax  n
)(n  1

CI g 

m
max

مرحله  :5برای محاسبه نرخ ناسازگاری ) ،(CRشاخص  CIرا بر مقدار شاخص تصادفی ) (RIتقسیم کنید.
در صورتی که مقدار حاصل کمتر از  ۰/1باشد ،ماتریس سازگار و قابل استفاده تشخیص داده میشود .ساعتی ][41
برای بهدست آوردن مقادیر شاخصهای تصادفی ) 1۰۰ ،(RIماتریس را با اعداد تصادفی و با شرط متقابل بودن
ماتریسها تشکیل داده و مقادیر ناسازگاری و میانگین آنها را محاسبه نمود .اما از آنجا که مقادیر عددی مقایسات
فازی همواره عدد صحیح نیستند و حتی در این صورت هم میانگین هندسی ،آنها را عموماً به اعداد غیرصحیح
تبدیل میکند ،حتی در صورت استفاده از مقیاس ( )1-۹ساعتی نیز نمیتوان از جدول شاخصهای تصادفی)(RI
ساعتی استفاده کرد .بنابراین گوگوس و بوچر با تولید  4۰۰ماتریس تصادفی مجدداً جدول شاخصهای تصادفی)(RI
را برای ماتریسهای مقایسات زوجی فازی تولید کردند .برای تولید ماتریسهای تصادفی ابتدا مقدار میانی عدد
1
فازی مثلثی به صورت تصادفی در بازه ]  [ 9 , 9و به صورت متقابل تولید شد .سپس مقدار حد پایین هر عدد
1
مثلثی در بازه ]مقدار میانی تولید شده و [ و مقدار حد باالی آن در بازه]
9

و مقدار میانی تولید شده[ به صورت

تصادفی تولید و در نهایت با تقسیم ماتریس تصادفی حاصل به دو ماتریس حد میانی و میانگین هندسی حدود باال
و پایین ،مقدار شاخص تصادفی آنها به دست آمد .نکته قابل توجه اینکه مقدار ناسازگاری در ستون  RI mبیشتر
1
از  RI gاست .این تفاوت بدین جهت است که دامنه اعداد تصادفی تولید شده برای حد میانی ]  [ 9 , 9است
اما دامنه اعداد تصادفی حدود باال و پایین بر اساس عدد میانی تولید شده ،محدودتر است و بنابراین احتمال کمتری
برای ناسازگاری در آنها وجود دارد.
با محاسبه نرخ ناسازگاری بر ای دو ماتریس بر اساس روابط زیر آنها را با آستانه  ۰/1مقایسه میکنیم:
رابطه ۸

CI g
CR  g
RI
g
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CI m
رابطه ۷
RI m
در صورتی که هر دوی این شاخصها کمتر از  ۰/1بودند ،ماتریس فازی سازگار است .در صورتی که هر دو
بیشتر از  ۰/1بودند ،از تصمیمگیرنده تقاضا میشود تا در اولویتهای ارائه شده تجدیدنظر نماید و در صورتی که
CR m 

تنها )  CR m (CR gبیشتر از  ۰/1بود ،تصمیمگیرنده تجدید نظر در مقادیر میانی (حدود) قضاوتهای فازی را انجام
میدهد.
بر اساس سوپرماتریس ،مراحل محاسبه وزن مؤلفهها عبارتند از:
مرحله اول :جهت تجمیع نظرات خبرگان ،از مقایسات زوجی پاسخدهندگان میانگین هندسی گرفته میشود.
مرحله دوم  :محاسبه بردار ویژه :برای محاسبه بردار ویژه هر یک از جداول مقایسات زوجی تجمیع شده،
طبق رابطه  ۹از روش لگاریتمی حداقل مجذورات ،استفاده میشود.
1

s  l , m, u

رابطه۹

 n s n
  akj 


j 1

wks  
,
1
n
n  n

  aijm 



i 1  j 1


بهطوریکه:

~  ( wl , wm , wu ) k  1,2,3,..., n
w
k
k
k
k

جدول  ۶میانگین هندسی نظرات خبرگان را نشان میدهد .در ستون آخر ،بردار ویژه نشان داده شده است.
جدول .۶میانگین مقایسات زوجی
بردار ویژه
حفظ و جذب نیروی کار

()۰/۸4۶ , ۰/14۵ , ۰/۸۶۸

آموزش و توسعه مداوم

()۰/1۸۹ , ۰/14۵ , ۰/4۶۵

مدیریت روابط کاری

()۰/۲۸۹ , ۰/۸۵۷ , ۰/۸4۵

ارتباطات ،شفافیت و گفتگو اجتماعی

()۰/۲۶۹ , ۰/۸۶۶ , ۰/۸4۵

اصول تنوع و فرصتهای برابر

()۰/4۸۸ , ۰/۶۶۶ , ۰/۵14

حقوق و مزایای منصفانه و اجتماعی

()۰/4۶۵ , ۰/۶۸4 , ۰/۵۰4

پیشگیری ،بهداشت و ایمنی در محل کار

()۰/۲۸۸ , ۰/۸1۵ , ۰/۸۸
()۰/1۸4 , ۰/1۶ , ۰/1۸۲

تعادل کار و خانواده
CRg = ۰/۰78

CRm = ۰/۰35

سازگار

مرحله سوم :تشکیل ماتریسهای بردار ویژه ( :)Wijاین ماتریسها شامل بردارهای ویژهای هستند که از
مقایسات زوجیِ مرحله دوم بهدست آمدهاند .به طور کلی میتوان این ماتریسها را به دو دسته تقسیم کرد:
 .1ماتریسهایی که شامل بردارهای ویژهای هستند که روابط بین سطحی(عمودی) را نشان میدهند .اگر بین
دو مؤلفه رابطهی بین سطحی وجود نداشته باشد در محل تالقی آن دو مؤلفه در ماتریس مقدار ()۰,۰,۰
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قرار میگیرد .در سایر درایهها هم با توجه به رابطه عمودی مؤلفهها ،مقادیر بردار ویژهی بهدست آمده از
مرحله دوم قرار میگیرد.
 .۲ماتریسهایی که شامل بردارهای ویژهای هستند که روابط افقی(درون سطحی) را نشان میدهد .این
ماتریسها مربعی بوده و قطر اصلی آن ( )1,1,1است .اگر بین دو مؤلفه رابطهی درون سطحی وجود نداشته
باشد در محل تالقی آن دو مؤلفه در ماتریس مقدار ( )۰,۰,۰قرار میگیرد .در سایر درایهها هم با توجه به
رابطه افقی مؤلفهها ،مقادیر بردار ویژه بهدست آمده از مرحله دوم قرار میگیرد .اگر در ماتریس بردار ویژه
درون سطحی ،یک یا چند درایه در قطر اصلی ( )1,1,1نشود بدین دلیل است که در آن ستون بهنجارسازی
صورت گرفته است .نرمال سازی بدین صورت است که تمامی اعداد فازی آن ستون بر جمع مقادیر میانی
اعداد فازی آن ستون تقسیم میشوند.
مرحله چهارم :محاسبه اوزان نهایی سطوح :برای محاسبه وزن نهایی مؤلفههای هر سطح( * ) Wiمیبایست
حاصلضرب ماتریس بردار ویژه روابط درونی در بردار ویژه همان سطح را در وزن نهایی سطح باالتر ضرب کنیم.
Wi*  Wii Wi (i 1)  Wi*1

رابطه 1۰

در صورتیکه برای یک سطح ماتریس  Wiiوجود نداشت ،الزم است یک ماتریس یکه هم درجه جایگزین آن گردد .به عبارت
دیگر میبایست از فرمول زیر استفاده نمایید.
Wi*  I  Wi (i1)  Wi*1

رابطه 11
جدول اولویت ابعاد .همانطور که درجدول ۵مشاهده میگردد ،بیشترین اولویت مربوط به ارتباطات ،شفافیت

و گفتگوی اجتماعی و کمترین اولویت مربوط به مدیریت روابط کاری میباشد.
جدول  .۵رتبه بندی ابعاد تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی
گویهها

وزن نهایی

رتبه

ارتباطات ،شفافیت و گفتگو اجتماعی

4/۲۲

1

اصول تنوع و فرصتهای برابر

۸/۹۷

۲

آموزش و توسعه مداوم

۸/۸۷

۸

پیشگیری ،بهداشت و ایمنی در محل کار

۸/۸۶

4

تعادل کار و خانواده

۸/۲۶

۶

حفظ و جذب نیروی کار

۸/۲۲

۵

حقوق و مزایای منصفانه و اجتماعی

۸/1۶

۸

مدیریت روابط کاری

۸/۰۷

۷

تحلیل رتبهبندی به روش تاپسیس :در پژوهش حاضر ،از  TOPSISدر محیط فازی جهت اولویتبندی
در گویههای هر بعد استفاده گردیده که در جدول  ۸بررسی میشود .تاپسیس به منظور رتبهبندی گویهها در هر
بعد و مقایسه گزینههای مختلف و انتخاب بهترین و مناسب ترین گزینه و تعیین فواصل بین گویهها انتخاب شده
است.

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  ۹4ـ بهار 6۹۴6

61۴

تفویض اختیار متناسب با مسئولیت افراد در سازمان

۰/41۸۸

1

حفظ نیروهای مستعد و متخصص از طریق نظام انگیزش و پرداخت پاداشهای مناسب

۰/4۰۸۸

۲

تنظیم مکانیزمهای مطلوب برای انطباق نیروهای جدید با سازمان

۰/۸۷۸۸

۸

مکانیزمهای شفاف برای هدایت فعالیتهای ارتقاء شغلی در سازمان

۰/۸۷۸۸

4

مشارکت دادن کارکنان مستعد در کار گروههای ایده پردازی
اعمال راهبردهای مناسب جهت به کارگیری و استخدام نیروهای سازگار با فرهنگ و ساختار سازمان
دسترسی تمام کارکنان به جدیدترین منابع اطالعاتی

۰/۸۸۸۸
۰/۲۵۸۸
۰/4۹۸۸

۶
۵
1

آگاهی از جدیدترین منابع اطالعاتی به روز دنیا در خصوص مسئولیت اجتماعی

۰/44۸۸

۲

اشتراک اطالعات در کلیه بخشهای سازمان

۰/4۰۸۸

۸

جستجوی راه حلهای جدید و نوآورانه برای نهادینه کردن فرهنگ مسئولیت اجتماعی

۰/۸۷۸۸

4

آشنا کردن دانش آموزان با نیازهای جامعه و محیط زیست
تشخیص نیازهای آموزش کارکنان به صورت دوره ای و سازماندهی روشهای یادگیری

۰/۸۵۸۸
۰/۸4۸۸

۶
۵

آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم اصول رعایت مسئولیت اجتماعی

۰/۲۵۸۸

۸

ایجاد محیط کاری پویا به منظور افزایش یادگیری و القای حس هدفمندی
نظارت بر بازتاب مشارکتهای اجتماعی دانش آموزان
استقبال سازمان از پیشنهادهای کاربردی کار گروهها
تفویض مسئولیت از سوی مدیران به کارکنان

۰/۰۶۸۸
۰/۶۰۸۸
۰/4۹۸۸
۰/44۸۸

۷
1
۲
۸

هماهنگی و انسجام بین اهداف و استراتژیهای سازمانی

۰/41۸۸

4

اولویتدهی به برنامههای منابع انسانی نسبت به برنامههای منابع غیرانسانی

۰/4۰۸۸

۶

بررسی کارایی کارکنان به صورت منظم جهت نظارت بر رعایت مسئولیت اجتماعی توسط آنان و همچنین
ارتقاء شغلی
تخصیص بودجه کافی برای اجرای استراتژیهای مسئولیت اجتماعی

۰/4۰۸۸

۵

۰/۸۷۸۸

۸

تالش سازمان در جهت کسب حمایتهای دولتی برای تحقق اهداف خود در زمینه مسئولیت اجتماعی

۰/۸۷۸۸

۷

تفویض دادن مسئولیتهای مختلف به دانش آموزان

۰/۸۷۸۸

۹

ارتباط با سایر سازمانهای مرتبط برای همکاری موثر و تبادل اطالعات در خصوص مسئولیت اجتماعی

۰/۸۸۸۸

1۰

تقویت و حمایت مستمر کار گروهها از سوی سازمان
برقراری ارتباط رسمی و غیر رسمی موثر بین کارکنان جهت تحقق استراتژیهای مسئولیت اجتماعی
تشکیل کار گروههایی جهت ایده پردازی در خصوص مسئولیتهای اجتماعی

۰/۲۵۸۸
۰/4۹۸۸
۰/4۸۸۸

11
1
۲

پیشگامی کارکنان سازمان برای شرکت در مشارکتهای اجتماعی

۰/4۵۸۸

۸

تسهیل گفتگوی اجتماعی میان کارکنان با ایجاد یک محیط رسانه آزاد و مشارکت بدون در نظر گرفتن
وضعیت یا حرفه خود در سازمان

۰/4۲۸۸

4

مشارکت و تبادل نظر میان کارکنان به صورت افقی و عمودی

۰/4۰۸۸

۶

تسهیل تعامل کارکنان با مدیران جهت پیاده سازی استراتژیهای مسئولیت اجتماعی

۰/۸۹۸۸

۵

برقرای جلسات منظم و سایر مکانیسمهای تعامل به منظور تسهیل ارتباط ،اعتماد ،صداقت ،عمل متقابل
و تعهد بین مدیران و کارکنان

۰/۸۹۸۸

۸

رواج تعامل و تبادل دانش در میان کارکنان از طریق تکنیکهایی مانند چرخش داخلی ،جلسات گروهی و
یا طوفان مغزی
شناخت کامل سازمان از شرایط فرهنگی و اجتماعی

۰/۸۸۸۸

۷

۰/۸۸۸۸

۹

توانایی شناسایی عوامل تغییرات محیطی توسط سازمان

۰/۸۵۸۸

1۰

ارتباطات ،شفافیت و گفتگو اجتماعی

مدیریت روابط کاری

آموزش و توسعه مداوم

ابعاد

گویهها

Ci

رتبهها

حفظ و جذب نیروی کار

جدول .۸رتبهبندی گویهها با تکنیک تاپسیس فازی

مکانیزمها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی

اصول تنوع و

تعادل کار و خانواده

پیشگیری ،بهداشت و ایمنی

در محل کار

حقوق و مزایای منصفانه و اجتماعی

فرصتهای برابر

ابعاد

616

گویهها

Ci

رتبهها

شناخت کامل سازمان از فرصتها و تهدیدهای محیطی

۰/۸۲۸۸

11

دعوت از دانش آموزان برای شرکت در مشارکتهای اجتماعی

۸۸/۲۶

1۲

تضمین اجرای اصول تنوع و فرصتهای برابر در تمامی سیاستها و فرآیندهای انسانی

۰/4۸۸۸

1

تقویت اصول تنوع و فرصتهای برابر به عنوان معیارهای اصلی برای تعالی در ترکیب و ساختار و
مدیریت منابع انسانی

۰/۸۸۸۸

۲

تنوع نیروی کار از نظر سن و تحصیالت

۰/۲۵۸۸

۸

احترام به شایستگیهای کارکنان و پاسخ مناسب به نیازها و انتظارات شخصیتی،اخالقی و اجتماعی آنان

۰/۶۰۸۸

1

تضمین اجرای اصول عدالت،انصاف و شفافیت از منظر درونی و بیرونی سازمان در حقوق کارکنان

۰/4۷۸۸

۲

پرداخت حقوق به کارکنان با توجه به مهارتهای آنان

۰/4۸۸۸

۸

پاداش و مزایایی همچون بورس تحصیلی،بیمه عمر،خدمات پزشکی،طرح بازنشستگی و...به عنوان
مکانیزمهای تشویقی برای کارکنان

۰/4۸۸۸

4

فراهم آوردن وسایلی که موجب صرفه جویی مستقیم در هزینهها برای کارکنان میشود همچون اجاره
مسکن،وسایل حمل و نقل و...
ایجاد برنامهها ی آموزشی و اقداماتی با هدف بهبود پیشگیری و بهداشت حرفه ای کارکنان فراتر از
الزامات قانونی
به حداقل رساندن خطرات فیزیکی و عاطفی ناشی از کار برای کارکنان و خانوادههایشان ،مانند غیبت،
استرس ،بیماریهای شغلی و حوادث در محل کار
وجود امنیت شغلی

۰/41۸۸

۶

۰/۶۰۸۸

1

۰/4۷۸۸

۲

۰/۸۸۸۸

۸

وجود ایمنی کار برای کارکنان

۰/۲۸۸۸

4

تعادل مناسب بین کار و زندگی شخصی کارکنان

۰/44۸۸

1

تسهیل انتقال کارکنان به سایر نواحی و مراکز کار
انعطاف پذیری در دادن مرخصی زایمان به پدران و مادران  ،دوره شیردهی ،بسته به نیاز کارمندان و
سازمان

۰/4۲۸۸

۲

۰/41۸۸

۸

۰/4133

4

تسهیل تغییر ساعات کار و شیفت کارکنان

 .5نتیجه گیری و پیشنهادها

تقی زاده و ضیایی حاجی پیرلو ] [4۸در پژوهشی که انجام دادند ،مشخص گردید که عوامل و فعالیتهایی
نظیر« :ایجاد شفافیت در اهداف» ،فرایندهای آموزشی و «ارتباطات موثر سازمانی» دارای قدرت هدایت نسبتاً
باالیی از لحاظ ارتباطات سیستمی هستند؛ لذا ،برای تقویت بهینه و مؤثر فعالیتها و روندهای توانمندسازی در
جامعه تحقیق (اساتید دانشگاه) و جوامع مشابه با آن ،اولویت و اهمیت آنها و توسعه فعالیتهای توانمندسازی مرتبط
با تقویت و بهبود این دو عامل ،میتواند به عنوان پیشنهادی راهبردی به مدیران و تصمیمگیران به شمار آید.
همچنین طبق یافتههای بیگدلی و همکاران ] ،[۹موانع و مشکالت متعددی موجب عدم بهسازی منابع انسانی
در آموزش و پرورش میشوند که از جمله مهمترین آنها میتوان به فقدان انگیزه و مشوقهای الزم ،عدم تامین
منابع مالی ،عدم توجه مدیران ارشد به موضوع بهسازی در سازمان اشاره کرد .بنابراین ،نظام آموزش و پرورش باید
جهت بهسازی منابع انسانی خود گامهای الزم را جهت رفع موانع یاد شده بردارد .طبق تحقیقات پورکریمی (،)1۸۷۷
قوانین و مقررات ،تامین مالی ،فرهنگ سازمانی ،ساختار و فرایند ،مشارکت اعضا و نگرش مدیران از جمله عوامل
مؤثر بر بهسازی علمی اعضای هیئت علمی هستند.
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گاف [1۹] 1در پژوهشی در مورد علل عدم عالقهمندی اعضای هیئت علمی به برنامههای بهسازی به این
نتیجه رسید که بودجههای کم ،امتیازات تشویقی پایین و عدم حمایت قوی مدیر یا دانشگاه موجبات این امر را
فراهم آوردند.
فتحی ] [1۷مطالعهای را همسو و هماهنگ با این پژوهش انجام داده و به این نتیجه دست یافته که برای
دستیابی به توسعه روز افزون مسئولیت اجتماعی ،باید آن را در فرآیندهایی چون استخدام ،ارزشیابی ،حفظ کارمندان،
ایجاد انگیزه ،پاداش ،روابط داخلی ،توسعه و آموزش لحاظ نمود.
فتحی و نصیری] [1۸نیز بر طبق پژوهشها و تجزیهوتحلیلها ،معتقدند که منابع انسانی نقش بسیار عمدهای
را برای تحقیق و فعالیت مسئولیت اجتماعی سازمانی ایفا میکند و سازگاری و تطبیق منابع انسانی در راستای درک
زیرساختهای خرد مسئولیت اجتماعی سازمانی بسیار حائر اهمیت هستند.
یافتههای تحقیقی صالحی و بهروزی ] ،[4۸نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر
کیفیت عملکرد خدمات دارد ،هرچند همهی جنبههای مسئولیت اجتماعی نقش یکسانی بر کیفیت عملکرد خدمات
ندارد .همچنین در جهت تحقق مسئولیت اجتماعی و رسیدن به اهداف سازمانی ،نتایج به دست آمده توسط رستگار،
رهبر و فدایی ] [۸۸نشاندهنده تاثیر قوی مسئولیت اجتماعی سازمان بر تعهد سازمانی بوده است.
با توجه به تجزیهوتحلیل دادهها و اولویتبندی مکانیزمها و سیاستهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه
منابع انسانی ،میتوان پیشنهادات و راهکارهای زیر را ارائه داد:
 پیشنهاد میشود که در راستای حفظ و جذب منابع انسانی و کارکنان ،تفویض اختیار متناسب با مسئولیتافراد در سازمان و تنظیم مکانیزمهای مطلوب جهت انطباق نیروهای جدید با سازمان صورت گیرد.
 سازمان در راستای آموزش و توسعه مداوم کارکنان ،تدابیری بیندیشد تا کارکنان به جدیدترین منابعاطالعاتی به روز دنیا در خصوص مسئولیت اجتماعی ،آگاهی و دسترسی داشته باشند.
 دانش آموزان با مفهوم مسئولیت اجتماعی ،مکانیزمها و راه کارهای تحقق آن ،نیازهای جامعه و محیطزیست آشنا گردند و در زمینههای مشارکت اجتماعی فعال باشند و بر مشارکت و فعالیت آنان نیز نظارت
گردد و بازتاب آن مورد توجه قرار گیرد زیرا دانش آموزان در آینده در قالب منابع انسانی سازمانی مشغول
به فعالیت میشوند یا حتی عضوی در جامعه مشغول به زندگی میگردند و به این صورت یک کار ریشهای
و مهم صورت گرفته است و همچنین به صورت نزدیکتر و نقدتر ،معلمان (منابع انسانی سازمان) و دانش
آموزان بر یکدیگر تأثیر میگذارند.
 در راستای اولویت دهی به برنامهریزی منابع انسانی نسبت به برنامهریزی منابع مالی ومنابع دیگر تالششود.جهت غلبه بر مشکالت فراروی برنامهریزی راهبردی در حوزه منابع انسانی این است که اولویت
برنامه ریزی را اول به منابع انسانی داده شود و سپس دیگر منابع مثل مالی ،تجهیزات ،امکانات و ...زیرا
منابع دیگر در راستای منابع انسانی و وابسته به آن میباشند.
 تالش شود تا نظام ارزشیابی عینی و واقعی بوده و تأثیر مستقیم در پرداختهای سازمانی وجود داشته باشد. ترویج و اشاعه تفکر بلندمدت و راهبردی بین اعضای سازمان و دوری از رواج تفکر کوتاه مدت زیرا که ازمشکالت موجود در این زمینه ،توجه بیش از حد مدیران سازمان به آینده نزدیک و غفلت از آینده دور
میباشد.
 مهارتهای کارکنان به منظور انجام برنامهریزیهای راهبردیتر و صحیحتر در زمینههای مذکور ،به صورتدقیقتر و درستتری شناسایی گردند .تقویت قدرت احساس رعایت شدن عدالت در توزیع فرصتهای
Gaff
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رفاهی در منابع انسانی سازمان وکارگروههایی جهت ایدهپردازی در خصوص مسئولیتهای اجتماعی در
سازمان تشکیل گردند .در جهت تعادل کار و خانواده ،تدابیری اندیشیده شود تا بین کار و زندگی شخصی
کارکنان تعادل مناسبی برقرار شود .با توجه به لزوم برطرف کردن موانع و چالشها و حرکت در راستای تحقق

-

-

-

و ارتقای مسئولیت اجتماعی ،مدیران آموزش و پرورش برای شناسایی ابعاد و مکانیزمهای مسئولیت اجتماعی عزم
و تالش جدیتری داشته باشند .در این راستا توجه به منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی آنها باعث بهبود گرایشات
مثبت و بازدهی بیشتر با ایجاد نیروی کار متعهدتر میشود و به عبارت دیگر این کارکنان از نقشی که سازمان در
زمینه مسئولیت اجتماعی ایفا میکند ،حمایت میکنند که این خود موجب این میشود که کارکنان به سازمان
متعهدتر شوند.
آموزش و پرورش زیر ساختهای اقتصادی (اعم از مدیریت پرداختها و دریافتها و قوانین و مقررات مربوط به
حقوق ،پاداشها و رفاهیات) که نیازهای گذران سازمان و زندگانی کارکنان سازمان را مهیا و تامین میکند را به
اصولیترین و محکمترین شکل تدوین کند زیرا اهداف دیگر سازمان تحت تأثیر برطرف شدن این نیازها قرار دارد.
پاسخگویی و جواب دادن هرچه بهتر مسئوالن و مدیران میتواند نقش موثری در ارتقاء و صعود کیفی سازمان،
جذب همکاری حداکثری درون سازمانی ،ارتقاء و حفظ اعتماد در سطح جامعه و در نهایت تحقق و افزایش مسئولیت
اجتماعی و تعهد سازمانی به سازمان را به دنبال داشته باشد .باتوجه به اولویتبندی صورت گرفته ،توصیه میشود
ترتیبی که شاخصها دارند به همان ترتیب موردتوجه قرارگیرند چون این عوامل با توجه به اوزان و اهمیت آنها
صورت گرفته است .برای گسترش مدیریت منابع انسانی سازمان اقداماتی همانند نیازسنجی آموزش و تهیه برنامه
آموزش ،ایجاد و اجرای طرحهای توسعه مهارت ،تجارب و گرایشها ،ایجاد و اجرای طرحهای ارزیابی عملکرد،
هدایت و آموزش پرسنل جدید صورت گیرد.
به محققان آینده پیشنهاد میشود آسیبشناسی نظام جذب ،حفظ و نگهداشت منابع انسانی ،ارائه راهکارهای مقابله
با موانع و چالشهای فراروی تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی در سازمانها و بررسی جداگانه تأثیر
هریک از ابعاد هشتگانه بر تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی سازمانها نیز صورت گیرد و مورد توجه
بیشتری قرار دهند.
از جمله محدودیتهای تحقیق میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل منابع انسانی آموزش و پرورش ناحیه نطنز بوده ،لذا در تعمیم نتایج به کارکنان
سایر سازمانها رعایت جانب احتیاط ضروری است.
این پژوهش در سال  1۸۹۸-۹۷و بر اساس شرایط حاکم در این سال و سالهای قبل انجام گرفته است بنابراین
وقوع تحوالت و تغییرات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی احتمالی بعد از ارائه این مقاله در نتایج حاصله در آینده تغییر
ایجاد نماید.

 عالقهمندان برای دریافت نتایج تحلیل پرسشنامههای دوره اول و دوم میتوانند با نویسنه مسئول مقالهتماس به گیرند.
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