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 چکیده

اهمیتت   مدیران به موفقیت در فضای رقابتی، راهبردیها و درنظرگرفتن نیروی انسانی به عنوان عامل جه به گسترش رقابت شرکتبا تو
بحت  الت ی در   . اری منابع انسانی مطرح شده استو اطالعات مربوط به آن به عنوان حسابد اند کردهسنجش ارزش نیروی انسانی توجه 

ها را ستنجید و  توان این داراییو اینکه چگونه می گیرد؛ قرار میها است که آیا نیروی انسانی در بخش دارایی این حسابداری منابع انسانی
گتذاری   ها بر اساس رویکرد ارزشنبندی آهای ارزش دارایی نیروی انسانی و اولویتاین پژوهش با هدف شناسایی شاخص. گزارش کرد

آالت و نفر از مدیران لتنتت ماشتین   151آماری شامل  ةنمون .گرفته است انجامهولتز مدل فالمکارگیری  به حسابداری منابع انسانی و با
، توانتایی تطبیتق   که در شاخص قاب یت، ابتاد خالقیت، نوآوری آن استهای تحقیق حاکی از یافته. استتجهیزات لنتتی استان گ ستان 

ابتتاد ستن،    ؛کاری، در شاخص پتانستیل جویی، اطاعت و وجدانشناسی، مشارکتهای کار تیمی، در شاخص عم کرد، ابتاد وظیفهو قاب یت
دوستی و فداکاری به عنوان متیارهتایی بترای   بینی، لداقت، نوعط بی، خوشو در شاخص نگرش، ابتاد توفیق ؛سالمت، استتداد و تجربه

هتای   ط بتی در شتاخص  استتتداد و توفیتق   شناستی، ابتاد مهتارت، وظیفته  . ین ارزش دارایی انسانی در سازمان مورد تأیید مدیران استتتی
 .چهارگانه باالترین اولویت را دارند
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 مقدمه

یشمندان سازمان و مدیریت بر اهمیت و نقش نیررو  انسرانب برن انروان اامرد  لیرد        امروزه اند

هرا  توسعن در جامعن تأ ید دارند، بن طور   ن منابع انسانب، اامرد الرلب بقرا و موتقیرت سرازمان     

 . شود  شناختن مب

ابع هرا  منر  منابع تیزیکب، بن  یفیرت، ادرا  و ویگگرب    مؤثر و  ارا  ارگیر  بنتوان گفت مب

هرا  ا  از مؤلفرن بیرانگر ممموارن   ،الطالح منابع انسانب در سطح  الن. انسانب سازمان بستگب دارد

سرازمان برا منرابع تیزیکرب     . اسرت  ها، خالقیت، ذهن نوآور، شهود و تمربن ها، توانایبمانند مهارت

داشتن باشد تا  ن اتراد و نیرو  انسانب شایستن تراوان، ممکن است با شکست مواجن شود، مگر این

 ,Seth, 2009) پوشرب  ررد  توان از اهمیت نیرو  انسانب چشمنمب ،بنابراین.  ارها را مدیریت  ند

p.103) .شرویم در سسرابدار    ن مرب ها داشتن باشیم، متوجر ها  مالب سازماناگر نگاهب بن لورت

 سروزة شروند، امرا در   بن انوان دارایب سازمان معرتب مرب دیگر جز نیرو  انسانب، اوامد  متداول بن

در  نظرامب ترا نون  . شرود ا  نمرب نیرو  انسانب بن انوان اامد تولید، دارایب و یرا سررماین، اشراره   

 & Avazzadehfath)د  ن اهمیت این دارایب را در نظر بگیر طراسب نشده استسسابدار  موجود 

Rayashekar, 2010, p.2.) 

توان گفت، بیش و ار مب ها و ترایند  سبزمانبا توجن بن اهمیت روزاتزون اامد انسانب در سا

 ,Flamholtz, Bullen& Hua, 2002) اسرت  شرده منابع انسانب توجن  ةمحاسببن از دو دهن است  ن 

p.947) . هرا  متفراوتب را   و روش  نند مبانسانب بن انوان اامد تولید توجن  ةسرمایبن اقتصاددانان

آموزش و سالمت و پیشررتت  ار نران و سرنمش     در گرتتن ها  انمامگذار برا  سنمش سرماین

 .(Avazzadehfath& Rayashekar, 2010, p.2) اندارزش  ار نان معرتب  رده

تروان   ن مب است، سسابدار  برا  منابع انسانب سازمان در این زمینن دیدگاه جدید مطرح شده

اد دارنرد منرابع انسرانب    ن ااتقر یبسیار  از متخصص. اقتصاد دانست ةآن را الگو  جدید  در ارل

ها در سراسر دنیرا  بسیار  از سازمان ،بنابراین .(Teeke, 2005, p.40) گیر  شوندسازمان باید اندازه

مسرتمر   طرور و بن  اند  ار گرتتن د رسازمان بنضرور    سسابدار  منابع انسانب را بن انوان انصر
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تدوین اهداف و راهبردها  سازمان ترالش   ةویگه در سوز بن ، ارگیر  املیاتب آن برا  توسعن و بن

 .(Savino et al., 2012, p.40)  نندمب

 ،(یاببرویکرد هزینن) اتراد و بازبینب مخارج ةسسابدار  منابع انسانب از سویب با شناسایب هزین

شرود مردیران در   باار  مرب  ( گذار رویکرد ارزش) سنمش ارزش دارایب انسان ،و از سو  دیگر

 (.22، ص0891 طبرسا و همت،) متفاوت اتخاذ  نند ها  صمیمشرایط مشابن ت

ترا برا    قصرد دارد و محقرق   شرده اسرت  گرذار  مرورد توجرن    رویکرد ارزشبن در این تحقیق 

هرا  انردازه گیرر  ارزش نیررو      ها   یفب و  مرب، شراخ   گیر  از ممموان ا  از روش بهره

 . ندبند   ین و اولویتآالت لنعتب استان گلستان تعی انسانب را در لنعت ماشین

  2حسابداری منابع انسانی

انسانب از تولید ناخال  داخلب در  شورها  پیشرتتن، اترزایش یاتترن    ةدر قرن گذشتن، سهم سرمای

انسانب از اسرتعداد   ةسرمای. بنیان شده است است و این اتزایش موجب پیدایش مفهوم اقتصاد دانش

  هرا و هم بن دگرگونب یا تعدید نهاده ،د را دگرگون  ندتواند هم خوذاتب برخوردار است،  ن مب

 ةسررمای . منمر شود و همین ویگگب است  ن بن پویرایب همیشرگب اقتصراد خواهرد انمامیرد      دیگر

 سررنمب اشرراره داردهررا  روانهرا   ررار  و ارزیررابب انسرانب، بررن دانررش، تحصرریالت، شایسررتگب 

(Andrikopoulos, 2006, p.181.) میرزان ارزش اقتصراد     بارةاطالاات  اتب در نبود ،در این سال

بررا    هزینرن شرده   رن چرن میرزان از مخرارج     ایرن  ةاطالاات  اتب دربار نبودانسانب و نیز  ةسرمای

گذاشرتن  برن سسراد دارایرب     این را دارد  ن آموزش و پرورش اتراد متخص  و مورد نیاز، ارزش

هرا  تعلرب   د، از نقرا  ضرعس سیسرتم   شورتتن تلقب مب ها  ازدستو چن میزان از آن، هزینن شود

سسرابدار  منرابع انسرانب     ة میتر (. 11، ص0891 ،و همکراران طبرسا) آیدسسابدار  بن شمار مب

 دیگرر  دهد  ن منابع انسانب تفاوتب اساسرب برا منرابع   توضیح مب( 0112) انممن سسابداران امریکا

                                                           
1.  Human Resource Accounting (HRA) 
2.  Commitee Human Resource Accounting (CHRA) 
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برن  مرذ ور   ة میتر  ،بنرابراین . د ن آسان مب زیرا منابع انسانب استفاده از منابع طبیعب و مالب را. دارد

و بررا     نرد  مبرشد مدیریت منابع انسانب را بن دلید رشد  یفیت  االها و خدمات تولید  توجن 

، الرس 0811قربران،   سسرن )  نرد تعیین ارزش دارایب انسانب، سسابدار  منابع انسانب را مطرح مرب 

تعیرین و بررآورد ارزش منرابع انسرانب      را بترین روش ترین و دقیق شود  امد  ن اداا مب (52ص

تروان تلفیقرب از دو   سسابدار  منابع انسانب را مرب (. 82، ص0891 طبرسا و پا دل،) سازمان است

هرا   سسرابدار  و مردیریت منرابع انسرانب دانسرت و ابرارت از  راربرد مفراهیم و روش         ةسوز

عریفب از سسابدار  منابع انسرانب  ت ،هولتزتالم .مدیریت منابع انسانب است ةسسابدار  در محدود

در ایرن تعریرس برین    . «گیر  و گزارش هزینن و ارزش اتراد در منابع سرازمانب اندازه»: بیان  ردرا 

 (.Flamholtz, 1973, p.24) گیر  ارزش اتراد تفکیک قائد شده استگیر  هزینن و اندازهاندازه

دارایب و ثروترب اسرت  رن در     ةن مثابمهارت و توانایب و معلومات تخصصب هر ترد، در واقع ب

 ةگذار ، زمیناین سرماین. گذار  در نیرو  انسانب استترین سرماین، سرمایناختیار اوست و بزرگ

 ةسررمای . تررین برازدهب اسرت    ند و دارا  بیشها را در انسان تراهم مبها و مهارتایماد توانایب

تر، زودتر مسرتهلک شرده و از قردرت تولیرد      یشب ةپذیرند و با استفادتیزیکب و ماد ، استهال 

ها  تیزیکب با شرایط جدید و در سال تغییر بسریار  االوه، تطبیق سرماینبن. ها  استن خواهد شد آن

بیشتر  بن امد آیرد، موجرب اترزایش     ةانسانب استفاد ةدر سالب  ن هر چن از سرمای. مشکد است

تر   انسانب قابلیت سازگار  بیش ةچنین، سرمایهم. ها و ارتقا   یفیت  ار آنان خواهد شدمهارت

سسرابدار  منرابع انسرانب، ترالش ارزشرمند  بررا         ةتوسرع . با شررایط متغیرر و گونراگون دارد   

 (.19، ص0891 جوانمرد و محمدیان،) گیر  میزان  مک  ار نان بن خلق ارزش است اندازه

 رویکردهای حسابداری منابع انسانی

هرا  منرابع انسرانب،    ابدار  منرابع انسرانب ایرن اسرت  رن بتروان هزینرن       ترین چالش در سسر بیش

دو رویکرد   رن در آن  . پولب بیان  رد شکدگرتتن و ارزش  ار نان را بن  انمامها  گذار  سرماین
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هرایب  هزیننبن هایب  ن بر مبنا  آن روش:  یاببرویکرد هزینن. 0 :اند از ، ابارتشودمب گرتتن ار  بن

:  گرذار   رویکررد ارزش . 4و  شرود  مرب شرود، توجرن   را  نیرو  انسانب متحمرد مرب   ن شر ت ب

( منراتع )ها در دسرتاوردها   ارزش اقتصاد  نیرو  انسانب و سهم آنبن هایب  ن بر مبنا  آن  روش

  نرد پولب و غیرپرولب مطررح مرب    شکدهولتز بیان ارزش اتراد را بن دو تالم. شود مبسازمان توجن 
(Flamholtz, 1973, p.27). 

ایرن رویکررد    ،در ادامن ،است گرتتنگذار  انمام  با توجن بن اینکن این تحقیق با رویکرد ارزش

 .شود بیشتر توضیح داده مب

 گذاریرویکرد ارزش

گرذار  منرابع   سنمش سرماین: د نمب شکد بیانهولتز اطالاات سسابدار  منابع انسانب بن دو تالم

 یعنرب ،  و سنمش ارزش نیررو  انسرانب   ؛برا  نیرو  انسانبگرتتن  مها  انماهزینن یعنب،  انسانب

سازمان در منرابع   ةشد ریز گذار  برنامنارزشب است  ن بدون سرماین) ارزش منابع انسانب سازمان

و ذهنرب   دارد  ترر این بخش از سسابدار  منابع انسانب از پیچیردگب بریش  (. انسانب موجود است

گیر  مدیران بسرتگب  برا  تصمیم خروجب سسابدار  منابع انسانب نب اثربخشب ،در سازمان. است

برن  هرا  مربرو    ؛ دادهنیاز دارندهایب از سسابدار  منابع انسانب  ن مدیران چن نوع دادهدارد بن این

گیرنردگان برن   تصرمیم . بن سنمش ارزش نیررو  انسرانب  ها  مربو  دادهانسانب یا  ةسنمش سرمای

رغرم  گرذار  الرب  گیرر ، اطالارات مربرو  برن ارزش      مطلوبیت تصمیم نند برامب خوبب در 

 .(Tomassini, 1976, p.241) ستهایب  ن دارد، بسیار مؤثر اپیچیدگب

سسابدار  منرابع انسرانب گسرترده شرده و ارالوه برر        زةگذار ، سوبا توجن بن رویکرد ارزش

رویکررد  . شرود شرامد مرب  نیرز  را  رتتار سازمانب ةمباس  سسابدار  و مدیریت منابع انسانب، سوز

                                                           
1. Cost Approach 

2. Value Approach 
3. Human Resource Investment (HRI) 
4. Human Resource Value (HRV) 
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-ها  تنب و نقشب  ن این مهرارت ها  انسانب  ار نان تأ ید دارد تا مهارتتر بن مهارترتتار، بیش

پیشگامان این ارلرن، مرازلو،   . ارزش سازمان دارد ،انسانب و بن تبع آن ةها در اتزایش ارزش سرمای

ویرگه انگیرزش و    برن  ،هرا  رتترار   سروزه  بر ن  ،اندهرزبرگ بوده و گریگوردرا ر، آرجریس، مک

لیکررت و  . دانستندسازمان برا  موتقیت مب ةها را نیرو  محر رضایت  ار نان تأ ید داشتند و آن

 ,Savino et al., 2012) ها  انسانب را برا  رشد و رقابرت ضررور  دانسرتند   ادیرنب ارزش دارایب

p.41). 

. ، از لحرا  نظرر  و املرب پدیرد آمرده اسرت      هرا امروزه تغییرات اساسب در رسالت سرازمان 

نامب، شهرت و بقا  خویش نیازمند توجن برن نیازهرا    خوش ها  اصر ساضر، برا  سفظ سازمان

 ،ها  قانونب، سیاسرب، اقتصراد   نوین سازمانب، چالش ةدر ارل .استنفعان ها  مختلس ذ گروه

نفرع  سرازمان خرود را ذ    نفعانب شرده اسرت  رن نسربت برن     ترهنگب و اخالقب موجب ظهور ذ 

، 0892گیوریران، )اسرت   نفعان امرده،  ار نران و منرابع انسرانب سرازمان     یکب از این ذ . دانند مب

 (. 58ص

انالر باارزش و سرماین یرا دارایرب در نظرر گرتترن     ب در مباس  مدیریت منابع انسانب،  ار نان

بن تبع آن بهبود املکرد سازمانب  و ،هاهایب برا  اتزایش ارزش آنشوند، بلکن تمر ز بر روش نمب

پرردازان    ن برخب نظریرن در لورتب. (14، ص0895 اسگریان،؛ Kouhy et al., 2009, p.247) است

ورود  در ترآیند استخدام و آموزش در نظرر  را « ها  انسانبارزش دارایب»مدیریت منابع انسانب، 

هرا   ن مفهروم اسرت  رن شایسرتگب    بدا( سنمش ارزش نیرو  انسانب) پذیرش این نظر ؛گیرندمب

 (.Savino et al., 2012, p.42) غیرقابد جایگزین است و نظیر ار نان بسیار ارزشمند، بب

نشران تمرار     مانندهایب دارایب ،استها  ناملموس دارایب ءانسانب در سسابدار  جز ةسرمای

اتب و دانشرب ارزش ایرن   انتقرال برن اقتصراد خردم    . دن نو سق امتیاز برا  سازمان ایماد ارزش مب

 (.Boynton, 2003) ها چندین برابر  رده استها  نامشهود را در موتقیت سازماندارایب

. شرود برا  تعیین ارزش منابع انسانب سازمان دو رویکرد غیرپولب و پولب در نظرر گرتترن مرب    

 ،سراز  متروان از طریرق مفهرو   مرب  ، ردن معیارها  سنمش غیرپولب منابع انسرانب  پس از مشخ 
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  انممرن سسرابداران امریکرا    ة میتر  با توجن بن اینکن. بیان  رد ب مّرا بن طور  ارزش منابع انسانب

برر خواهرد    سسابدار  بن استمال زیراد معیارهرا  غیرپرولب را در    ةتوجن آیند  انوننتیمن گرتت 

ایرن   هرا  پرولب  شده در روش طراسبها  مدل ةو با مطالع( 450د، ص0811قربان،سسن) گرتت

و از  ،بروده اسرت  ( پرولب ) نکتن  امالً مشهود است  ن رویکرد غیرپولب مبنایب برا  ایرن رویکررد  

 ةهرا  موجرود در رویکررد غیرپرولب بهرره گرتترن شرده اسرت، و چرون نظریر           معیارها و شاخ 

 ةرویکرد غیرپولب با نظریر بر، پگوهش ساضر دیگر است  هااللب و ابتدایب نظرین ةهولتز، پای تالم

 .تأ ید داردهولتز را متال

 2های غیرپولیگیریاندازه

 ةآورد،  میتر گیر  بن سسراد مرب  پول را واسد اللب اندازه ،امد سسابدار  متداول ةاگرچن نحو

 رار   بنگیر  دلیلب وجود ندارد  ن واسد پول تنها معیار اندازه  ند مب بیانانممن سسابداران آمریکا 

 رامالً  . بر سسب واسد پول باشرد « ارزش»گیر  تنها معیار اندازهدر سسابدار  باشد و گرتتن شده 

هرا برن   و برا آن  ،سرو ار داشرتن باشرد   بسسابدار  باید با معیارها  گوناگون قابد پذیرش است  ن

برن استمرال زیراد     ،سسابدار  ةتوجن آیند  انون میتن نتیمن گرتت این .  ندشکد منطقب برخورد 

، 0118در سرال  (. 452د، ص0811 قربران، سسرن ) خواهرد گرترت  برر   معیارها  غیرپرولب را در 

ن نتیمرن  یبن ا ،گیر معیارها  غیرپولب در تصمیم ةسسابدار  منابع انسانب با توجن بن اهمیت بالقو

 اسرت  گرتترن ها  گوناگونب در این زمینرن انمرام   بند این معیارها مختلس بوده و تقسیم رسید  ن

(Dewe & Verma, 2008, p.105) .ها  پولب برا  تعیرین ارزش  ها  غیرپولب همچون روش روش

هرا   شود اما نن با واسدها  سنمش پولب بلکرن در ایرن روش شراخ     نیرو  انسانب استفاده مب

هرا  ایرن روش  .رود متعدد غیرپولب مثد خالقیت برا  سنمش و تعیین ارزش منابع انسانب بکار مب

تهین تهرسرتب  ، یکب از این معیارها. (Famholtz, 1999, p.31) ها  پولب باشدتواند معادل روشمب

                                                           
1. Commitee Human Resource Accounting 

2. Non Monetary  Measurement 
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ور  و ها، دانرش، سرالمت، قابلیرت بهرره     و مهارت( 15، ص0892رئیسب،) از اتراد  لید  سازمان

را  گرذار  هولتز، مدل غیرپولب بر مبنا  رویکرد ارزشتالم. استاملکرد  ار نان بن انوان دارایب 

را معیارهرایب    نگرش و( بالقوهتوان) ، پتانسید ، املکرد یتاین روش چهار بُعد قابل. طراسب  رد

 .ر گرتتایب نیرو  انسانب در سازمان در نظبرا  سنمش ارزش دار

 هولتزمدل فالم

و غیرپولب بررا  انتخراد  ار نران در    (  مب)اطالاات پولب  در تحقیقب ،0111هولتز در سال تالم

ة گیر  دربار ن اطالاات غیرپولب برا  تصمیم ،ذاشتسازمان را در اختیار مدیران و سسابداران گ

(. 59، ص0815 ااتمراد  و شرهریار ،  )را جلرب  ررد    منابع انسانب توجن مردیران و سسرابداران  

هولتز چهار شاخ  قابلیت، املکرد، پتانسید و نگررش را در رویکررد غیرپرولب پیشرنهاد داد      تالم
(Flamholtz, 1973, p. 31). 

ها  ارزیابب منابع انسانب سرازمان،  ترین روشیکب از ابتدایب(: هاشایستگب) هاممموان قابلیت

هرایب  ، توانرایب (454د، ص0811 قربران،  سسرن ) ها  اتراد آن اسرت ها و توانایبممموان مهارت

 . خالقیت، نوآور  مانند

ر  ها  مختلفب برا  ارزیابب املکرد  ار نان وجود دارد، در سسابداروش: ارزشیابب املکرد

 جرز آن دانرش، مهرارت و    ماننرد هایب بند  اتراد بر مبنا  ویگگبمنابع انسانب تمر ز بر روش رتبن

 .(Flamholtz, 1998, p.31) است

ها و لفات الزم برا  برر اهرده گررتتن    ر این بعد، هدف شناسایب ویگگبد: ارزشیابب پتانسید

 .گیرندرزیابب قرار مبمشاغد سازمان است و  ار نان بر اساس این ویگگیها مورد ار

، تکر یرا وضرعیت   ءنگرش، آمادگب برا  وا نش ویگه نسبت بن یک ترد، شب: ارزشیابب نگرش

هرا و  نقرش   رار، هرایب نسربت برن چگرونگب انمرام      یرک نگررش   ر ار نران و مردیران هر   . است
                                                           

1. Capability 
2. Performance 
3. Attitudes 
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، 0811رضراییان،  ) نادرسرت باشرد   ترأثیر و سترب  تواند ببهایشان در سازمان دارند  ن مب مسئولیت

 (. 424ص

 الگوی نظری تحقیق

برا   ،در این پگوهش.  ند مبتوجن  0هولتزتالم یةنظر بر مبنا کرد غیرپولب یرو بر پگوهش ساضر

در سرال  . گرتتن شرده اسرت    ار نبها  مطالعات پگوهشگران قبلب  تعیین ابعاد چهار شاخ ، یاتتن

شایستگب، توانمند ، مهرارت،  ها  تحصیالت، تمربن، طب تحقیقب بزبورا و بسکیز شاخ  4225

، (0891) جروانمرد و محمردیان  . نوآور  را برا  سنمش ارزش انسانب معرترب  ردنرد   و خالقیت

 ، ن از جانب بزبورا و بسکیز مطرح شده بود را انسانب ةها  مؤثر بر سنمش ارزش سرمایشاخ 

جروانمرد و  )شرد   رن تأییرد     ردندها  تولید  ارا  از مدیران سؤال و در  ارخانن ندمبنا قرار داد

در مدیریت منابع انسانب برا  ارزشیابب نیررو  انسرانب، معیارهرایب در    (. 15، ص0891 محمدیان،

لرداقت، استررام و تکرریم، تعهرد برن      انرد از    ن ابارت ها  متفاوتب معرتب شده استبند دستن

پرذیر ، نروآور ،   دسازمان، ااتماد بن نفس،  میت و  یفیت  ار، دانرش شرغلب، همکرار ، ااتمرا    

انمرام دادن   ةاستعدادها  تنب و سرپرسرتب در قالرب لرفات و خصولریات اختصالرب و نحرو      

شناسرب در  ور  ترد ، وظیفنبهره ؛(12ص ،0899و همکاران،  آذر ؛0811 دوالن و شولر،)وظایس 

و  نیرا بیگرب ) جرویب، اسرتعداد، مهرارت، خالقیرت، نروآور      گروه معیارها  املکرد ، مشرار ت 

 رار  در معیارهرا    جویب، رضایت شغلب، وجدانطلبب و  مالتوتیق ؛(082ص ،0814 ،کارانهم

هرا  شاخ  همین بینب در قالب معیارها  اخالقب ورتتار شغلب و لداقت، استرام و تکریم، خوش

 ابطحرب،  ؛411، ص0895 آرمسرتران،، ) بند  دیگر بن انوان استعدادها  بالقوه و بالفعرد در دستن

 (.0899 متین،زاراب ؛494، ص0895

ها  پیشین، برا  شناسایب ابعاد مرتبط با چهار شاخ  الرلب  ها  پگوهش پس از مطالعن یاتتن

                                                           

1. Flamholtz 
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نفرر از خبرگران دانشرگاهب و لرنعت مرذ ور       22آالت و تمهیزات لنعتب، برا  در لنعت ماشین

گرذار    شبعد در قالب چهار شاخ  اللب برن انروان معیارهرا  ارز    44 ،در نهایت .مصاسبن شد

 .دشنیرو  انسانب شناسایب 

 مدل مفهومی تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق. 1نمودار 

ارزش دارایب 

 انسانب

 قابلیت

 ااتماد بن نفس

 مهارت

 خالقیت

 نوآور 

 توانایب تطبیق

 ها   ار تیمبقابلیت

 املکرد

 ور  ترد بهره

 شناسبوظیفن

 محور خدمت

 جویبمشار ت

  ار اطاات و وجدان

 پتانسید

 سن

 سالمت

 تحصیالت

 استعداد
 نتمرب

 نگرش

 طلببتوتیق

 بینبخوش

 استرام و تکریم

 لداقت

 تعهد سازمانب

 رضایت شغلب

 دوستب و تدا ار نوع
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 تحقیق های لو سؤاها  هفرضی

و شناسرایب   هرا   نال تحقیرق پرس از آزمرون ترضری    سرؤ . داردترضین و هم سؤال  همتحقیق ساضر 

 .ها  سسابدار  منابع انسانب قابد پاسخگویب استشاخ 

 تحقیق های هفرضی

 :یق بن شرح زیر استها  تحق ترضین

 .ها  سسابدار  منابع انسانب استقابلیت، یکب از شاخ : ترضیة اول

 .ها  سسابدار  منابع انسانب استاملکرد، یکب از شاخ : ترضیة دوم

 .ها  سسابدار  منابع انسانب است، یکب از شاخ (بالقوهتوان) پتانسید: ترضیة سوم

 .سابدار  منابع انسانب استها  سنگرش، یکب از شاخ : ترضیة چهارم

 سؤال تحقیق

 ؟است هایب برخوردارگذار  از چن اولویتها  سسابدار  منابع انسانب با رویکرد ارزششاخ 

  روش تحقیق

هرا در گرروه تحقیقرات    این تحقیرق، از نظرر هردف  راربرد  و از نظرر روش گرردآور  داده      

. مراتبرب اسرت   و تراینرد تحلیرد سلسرلن    تولیفب، از نوع پیمایشب و مبتنب بر روش تحلید اراملب 

آالت و تمهیزات لنعتب استان گلستان، بن تعرداد  جامعة آمار  این پگوهش، مدیران لنعت ماشین

جدول  رجسب و مورگان بن انوان سمم نمونن  از طریق نفر 054نفر است،  ن تعداد  452تقریبب 

هرا در هرر   آور  داده بن منظرور جمرع   در این تحقیق،. گیر  تصادتب ساده تعیین شد با روش نمونن

سراختن   ها پرسشنامة محقرق  نخست، برا  آزمون ترضین.  ار گرتتن شد مرسلن، پرسشنامن متناسب بن

ها و ابعراد تأییدشرده   بند  شاخ  در گام بعد، برا  رتبن.  ار گرتتن شد هولتز بنبر مبنا  مدل تالم

بن .  ار گرتتن شد بن (AHP)مراتبب  مة تحلید سلسلنها، پرسشنا در مرسلة اول و مقایسة دو بن دو آن

. شرد  و مدیران لنعت نظرخواهب نظران دانشگاهبها از لاسب منظور اطمینان از روایب پرسشنامن
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مطالعرن  روش  ها  پرسشنامن،جهت بررسب پایایب سؤال. شدروایب محتوا  پرسشنامن تأیید  در نهایت،

 اترزار نررم  رارگیر    برن اولیرن توزیرع و برا     ةپرسشنامن در نمون 22ا بدین لورت  ن ابتد. جرا شدا مقدماتب

SPSS شراخ  املکررد   112/2شاخ  قابلیرت   ة ن نمر شدمحاسبن  (آلفا   رونباخ) ضریب پایایب ،

در ایرن تحقیرق    ،براالخره . بن دست آمد 101/2 و شاخ  نگرش ،128/2، شاخ  پتانسید 105/2

( AMOS اترزار  نرم  ارگیر  بن با)یید  أتحلید اامد ت ها نترضیها و آزمون وتحلید داده برا  تمزین

 Expert اترزار نررم   رارگیر   بن با)مراتبب  روش ترایند تحلید سلسلن ،و برا  پاسخ بن سؤال تحقیق

Choice )اجرا شد.  

 تحقیق های یهییدی به منظور آزمون فرضأتحلیل عاملی ت

، هرولتز  ترالم  ةبدار  منابع انسانب، مبتنرب برر نظریر   ها و ابعاد سساترین شاخ برا  شناسایب مهم

 برر مبنرا  مبرانب نظرر     و  ،چهار شاخ  قابلیت، املکرد، پتانسید و نگرش در نظر گرتترن شرد  

ییرد  بررا    تأها  تحلید ااملب و مدل گردآور ،ها ابعاد مرتبط با هریک از این شاخ  موضوع

 رار   برن و ابعاد در تبیرین واریرانس جامعرن     هابررسب میزان تأثیرگذار  و نقش هر یک از شاخ 

در میران  . شرد ها  برازش بررسرب   ها  تحلید ااملب بر اساس شاخ  هر یک از مدل. شد گرتتن

و شراخ  ریشرن میرانگین     شراخ  نیکرویب بررازش    ند ازا ها ابارت ترین آن ها، مهم این شاخ 

 . مربعات خطا  تخمین

میانگین مربعات خطا  تخمین هر چن  ةریشتر و شاخ  شاخ  نیکویب برازش هر چن بیش

  .تر باشد، بهتر است م

 :است بیان شدهها  برازش اللب یید  و مقدار شاخ أنتایج تحلید ااملب ت ،در ادامن

 

                                                           
1. Goodness of Fit Index (GFI) 

2. Root Mean Square Error of Approximating (RMSEA) 
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هرا  انسرانب را در سالرت تخمرین اسرتاندارد نشران       گیر  ارزش دارایرب مدل اندازه 4نمودار 

تأییرد  ااتبار مدل تحلید اراملب در سالرت  لرب     ،مشخ  است 4طور  ن در نمودار همان .دهد مب

میرزان  . اسرت نسربتاً مناسرب    P-Valueو  RMSEA ،GFIبررازش   ها  چرا  ن مقادیر شاخ  شد،

تفاوت  ةدهند پایین بودن میزان این شاخ  نشان. تاسنیز با توجن بن سمم نمونن مناسب  ،دو  ا 

 . مشاهده شده استها  اند  میان مدل مفهومب پگوهش با داده

بار اراملب همرة    .شدندها و ابعاد از نظر بار ااملب بررسب پس از بررسب برازش مدل، شاخ 

چهار شاخ  بن میزان قابد تروجهب در تبیرین واریرانس     ،بنابراین ،بودند 8/2ها بزرگتر از شاخ 

نرا  رویکررد ارزش   یعنرب برر مب  . شودیید مبأتحقیق ت ةچهار ترضی ،پس. دارایب انسانب تأثیر دارد

 :گذار 

 .ها  سسابدار  منابع انسانب استقابلیت، یکب از شاخ  -

 .ها  سسابدار  منابع انسانب استاملکرد، یکب از شاخ  -

 .ها  سسابدار  منابع انسانب است، یکب از شاخ (بالقوهتوان) پتانسید -

 .ها  سسابدار  منابع انسانب استنگرش، یکب از شاخ  -

 نار گذاشتن شدند چون میزان تبیین واریرانس آن   ،بودند 8/2تر ازها  من بار ااملب آنابعاد   

ابعراد   ،بنابراین. مشخ  شده است 4 بار ااملب هر شاخ  و بعد در نمودار. شودمب 0/2تر از  م

هرا   رار تیمرب، در شراخ  قابلیرت، ابعراد       نوآور ، خالقیت، مهارت، توانرایب تطبیرق، قابلیرت   

جویب، اطاات و وجدان  ار  در شاخ  املکرد، ابعراد سرن، اسرتعداد،    ناسب، مشار تش وظیفن

Chi- square(DF)= 222/222  

P- VALUE(>=0.05)= 000/0  

Relative chi- square(<=5)= 222/2  

GFI(>=0.95)= 934/0  

RMR(<=0.08)= 043/0  

CFI(>=0.9)=  988/0  

IFI(>=0.9)= 992/0  

RMSEA(<=0.08)= 090/0  
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دوسرتب و  بینرب، لرداقت، نروع   طلبرب، خروش  سالمت و تمربن در شاخ  پتانسید و ابعاد توتیرق 

ن بعد ااتماد بر  ،در مقابد. تأیید شدندتدا ار  در شاخ  نگرش سدنصاد الزم را  سب  ردند و 

محرور  در شراخ  املکررد، تحصریالت در      ور  ترد  و خدمت بهرهنفس در شاخ  قابلیت، 

شاخ  توان بالقوه و ابعاد تعهد سازمانب، رضایت شغلب و استرام و تکرریم در شراخ  نگررش    

 .تأیید نشدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری ارزش دارایی انسانی در حالت تخمین استاندارد  مدل اندازه .2نمودار 

12/2 

11/2 

92/2 

 ارزش انسان

51/2 

11/2 
89/2 11/2 

85/2 

88/2 

 خالقیت
 نوآور 

 توانایب تطبیق

 مسبب اوامد

  نندة تقویت و

 لخرة

 ا  شیشن

 

 مهارت

 ةلخر

ا شیشن

  

د

 ر

سازما

 ن

 

 قابلیت

ها   ار تیمبقابلیت  

58/2 

22/2 

 املکرد

58/2 

 شناسبوظیفن

 جویبمشار ت

  ار اطاات و وجدان

52/2 

20/2 

28/2 

12/2 

 سن

 پتانسید سالمت

 استعداد

 تمربن

29/2 

29/2 

91/2 11/2 

 نگرش

 طلببتوتیق

 بینبخوش

دوستب و تدا ار نوع لداقت  
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 بی به منظور پاسخ به سؤال تحقیقمرات فرایند تحلیل سلسله

در اجررا   .  ار گرتترن شرد   بن( AHP)ترایند تحلید سلسلن مراتبب  تنبرا  پاسخ بن سؤال تحقیق، 

نیرز دو   تأیید شدندقبد  ةها دو بن دو باهم مقایسن و ابعاد هر شاخ   ن در مرسلشاخ  تن،این 

نمودارها  .  ار گرتتن شد بن Expert Choice اتزاربرا  این منظور نرم. شوندبن دو با هم مقایسن مب

ها  انسانب و ها  تعیین ارزش دارایبوزن و اولویت شاخ  ،5 و 2، 8، 4، 0 ها  ولو جد 2و  8

 . دهدها را نشان مب ابعاد آن

 
 

، اسرت ترین وزن مربو  بن شراخ  پتانسرید   و  م ،ترین وزن مربو  بن شاخ  املکردبیش

 .تر  نسبت بن شاخ  ها  دیگر داردپس شاخ  املکرد از نظر مدیران اهمیت بیش

0/  0 

0/ 67 

0/  8 0/ 5  

0 

0.  

0.  

0.  

0.  

0.5 

 نگرش پتانسیل عملکرد قابلیت

زن
و

 

 شاخص

 ها وزن و اولویت شاخص .1جدول 

 اولویت وزن شاخص

 0 211/2 املکرد

 4 422/2 قابلیت

 8 052/2 نگرش

 2 081/2 انسیدپت

 ها وزن شاخص.  3نمودار 
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در شراخ   شرود،  گونرن  رن مالسظرن مرب     همان. وزن تمام ابعاد مشخ  شده است ،2در نمودار 

ترین وزن را بن خرود اختصراص    م« جویب مشار ت»بیشترین وزن و « شناسبوظیفن»املکرد، بعد 

ترین وزن را بن خرود   م« توانایب تطبیق»ترین و ، بیش«مهارت»در شاخ  قابلیت، بعد . داده است

براالترین و   ،برن ترتیرب  « خروش بینرب  »و « طلبرب توتیق»در شاخ  نگرش، . اختصاص داده است

« سرن »براالترین و  « اسرتعداد »در شراخ  پتانسرید،   . انرد ن خود اختصاص دادهترین وزن را بپایین

 . مترین وزن را بن خود اختصاص داده است
 

 وزن و اولویت ابعاد شاخص قابلیت. 2جدول

 اولویت وزن شاخص

 0 211/2 مهارت

 4 090/2 نوآور 

 8 041/2 خالقیت

 2 044/2 ها   ار تیمبقابلیت

 5 001/2 توانایب تطبیق

0/181 
0/129 0/119 

0/449 

0/122 0/100 

0/354 
0/285 0/260 

0/518 

0/092 

0/390 
0/323 

0/111 

0/303 
0/263 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

زن
و

 

 زیر معیارها

 وزن ابعاد.  4نمودار
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 وزن و اولویت ابعاد شاخص نگرش. 4جدول

 

 

 

 

 

 

 

 وزن و اولویت ابعاد شاخص عملکرد. 5جدول

 اولویت وزن شاخص

 0 509/2 شناسبوظیفن

 4 812/2  ار اطاات و وجدان

 8 214/2 جویبمشار ت

 

 گیریبحث و نتیجه

گذار  رهیاتتب ویگه در مدیریت منابع انسرانب اسرت  رن     سسابدار  منابع انسانب با رویکرد ارزش

هرا    یاتترن . در دستاوردها  سازمان اسرت  عیین ارزش اقتصاد  نیرو  انسانب و سهم آنمستلزم ت

سرا ب از اهمیرت   ( 0111)و آ لن ( 0114)الیس تحقیق  از جملنتحقیقات پیشین  ماننداین تحقیق 

گرذار   هرا  ارزش دهد مؤلفرن نشان مبها  سسابدار  منابع انسانب برا  مدیران است و شاخ 

 وزن و اولویت ابعاد شاخص پتانسیل. 3جدول

 اولویت وزن شاخص

 0 852/2 استعداد

 4 495/2 سالمت

 8 412/2 تمربن

 2 022/2 سن

 اولویت وزن شاخص

 0 848/2 طلببتوتیق

 4 828/2 لداقت

 8 418/2 دوستب و تدا ار نوع

 2 000/2 بینبخوش

 وزن و اولویت ابعاد شاخ  املکرد: 5جدول

و اولویرت ابعراد شرراخ     وزن: 8جردول 

 پتانسید
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ند از مهرارت، خالقیرت، نروآور ،    ا آالت و تمهیزات لنعتب ابارتدر لنعت ماشینمنابع انسانب 

جویب، اطاارت  شناسب، مشار ت، وظیفن(در شاخ  قابلیت)ها   ار تیمب توانایب تطبیق و قابلیت

، (در شراخ  پتانسرید  )، سرن، سرالمت، اسرتعداد و تمربرن     (در شاخ  املکرد) ار  و وجدان

در لنعت  ،چنینهم(. در شاخ  نگرش)دوستب و تدا ار  لداقت، نوعبینب، طلبب، خوشتوتیق

در . داردها  قابلیت، پتانسید و نگرش اهمیت بیشرتر   مذ ور شاخ  املکرد نسبت بن شاخ 

در شراخ  نگررش،    ؛در شراخ  قابلیرت، مهرارت    ؛شناسرب بین ابعاد شاخ  املکررد، وظیفرن  

 .باشنددر اولویت مب دیگر بن ابعاد طلبب و در شاخ  پتانسید، استعداد، نسبت توتیق
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