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چکیده
با توجه به گسترش رقابت شرکتها و درنظرگرفتن نیروی انسانی به عنوان عامل راهبردی موفقیت در فضای رقابتی ،مدیران به اهمیتت
سنجش ارزش نیروی انسانی توجه کردهاند و اطالعات مربوط به آن به عنوان حسابداری منابع انسانی مطرح شده است .بحت الت ی در
حسابداری منابع انسانی این است که آیا نیروی انسانی در بخش داراییها قرار میگیرد؛ و اینکه چگونه میتوان این داراییها را ستنجید و
گزارش کرد .این پژوهش با هدف شناسایی شاخصهای ارزش دارایی نیروی انسانی و اولویتبندی آنها بر اساس رویکرد ارزشگتذاری
حسابداری منابع انسانی و با بهکارگیری مدل فالمهولتز انجام گرفته است .نمونة آماری شامل  151نفر از مدیران لتنتت ماشتینآالت و
تجهیزات لنتتی استان گ ستان است .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که در شاخص قاب یت ،ابتاد خالقیت ،نوآوری ،توانتایی تطبیتق
و قاب یتهای کار تیمی ،در شاخص عم کرد ،ابتاد وظیفهشناسی ،مشارکتجویی ،اطاعت و وجدانکاری ،در شاخص پتانستیل؛ ابتتاد ستن،
سالمت ،استتداد و تجربه؛ و در شاخص نگرش ،ابتاد توفیقط بی ،خوشبینی ،لداقت ،نوعدوستی و فداکاری به عنوان متیارهتایی بترای
تتیین ارزش دارایی انسانی در سازمان مورد تأیید مدیران است .ابتاد مهتارت ،وظیفتهشناستی ،استتتداد و توفیتقط بتی در شتاخصهتای
چهارگانه باالترین اولویت را دارند.
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حسابداری منابع انسانی ،رویکرد ارزشگذاری ،لنتت ماشینآالت و تجهیزات لنتتی.
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مقدمه
امروزه اندیشمندان سازمان و مدیریت بر اهمیت و نقش نیررو انسرانب برن انروان اامرد لیرد
توسعن در جامعن تأ ید دارند ،بن طور

ن منابع انسانب ،اامرد الرلب بقرا و موتقیرت سرازمانهرا

شناختن مبشود.
مبتوان گفت بن ارگیر مؤثر و ارا منابع تیزیکب ،بن یفیرت ،ادرا و ویگگربهرا منرابع
انسانب سازمان بستگب دارد .الطالح منابع انسانب در سطح الن ،بیرانگر ممموارنا از مؤلفرنهرا
مانند مهارتها ،توانایبها ،خالقیت ،ذهن نوآور ،شهود و تمربن اسرت .سرازمان برا منرابع تیزیکرب
تراوان ،ممکن است با شکست مواجن شود ،مگر این ن اتراد و نیرو انسانب شایستن داشتن باشد تا
ارها را مدیریت ند .بنابراین ،نمبتوان از اهمیت نیرو انسانب چشمپوشرب ررد (

Seth, 2009,

 .)p.103اگر نگاهب بن لورتها مالب سازمانها داشتن باشیم ،متوجرن مربشرویم در سسرابدار
متداول بنجز نیرو انسانب ،اوامد دیگر بن انوان دارایب سازمان معرتب مربشروند ،امرا در سروزة
نیرو انسانب بن انوان اامد تولید ،دارایب و یرا سررماین ،اشرارها نمربشرود .ترا نون نظرامب در
سسابدار موجود طراسب نشده است ن اهمیت این دارایب را در نظر بگیرد (

& Avazzadehfath

.)Rayashekar, 2010, p.2
با توجن بن اهمیت روزاتزون اامد انسانب در سازمانها و ترایند سبو ار مبتوان گفت ،بیش
از دو دهن است ن بن محاسبة منابع انسانب توجن شرده اسرت (

Flamholtz, Bullen& Hua, 2002,

 .)p.947اقتصاددانان بن سرمایة انسانب بن انوان اامد تولید توجن مب نند و روشهرا متفراوتب را
برا سنمش سرماینگذار ها انمامگرتتن در آموزش و سالمت و پیشررتت ار نران و سرنمش
ارزش ار نان معرتب ردهاند ).(Avazzadehfath& Rayashekar, 2010, p.2
دیدگاه جدید مطرح شده در این زمینن ،سسابدار برا منابع انسانب سازمان است ن مبتروان
آن را الگو جدید در ارلة اقتصاد دانست .بسیار از متخصصین ااتقراد دارنرد منرابع انسرانب
سازمان باید اندازهگیر شوند

)2005, p.40

 .(Teeke,بنابراین ،بسیار از سازمانها در سراسر دنیرا

سسابدار منابع انسانب را بن انوان انصر ضرور د رسازمان بن ار گرتتناند و بن طرور مسرتمر
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برا توسعن و بن ارگیر املیاتب آن ،بنویگه در سوزة تدوین اهداف و راهبردها سازمان ترالش
مب نند (.)Savino et al., 2012, p.40
سسابدار منابع انسانب از سویب با شناسایب هزینة اتراد و بازبینب مخارج (رویکرد هزیننیابب)،
و از سو دیگر ،سنمش ارزش دارایب انسان (رویکرد ارزشگذار ) باار

مربشرود مردیران در

شرایط مشابن تصمیمها متفاوت اتخاذ نند (طبرسا و همت ،0891 ،ص.)22
در این تحقیق بن رویکرد ارزشگرذار مرورد توجرن شرده اسرت و محقرق قصرد دارد ترا برا
بهرهگیر از ممموان ا از روشها

یفب و مرب ،شراخ

هرا انردازه گیرر ارزش نیررو

انسانب را در لنعت ماشینآالت لنعتب استان گلستان تعیین و اولویتبند
حسابداری منابع انسانی

ند.

2

در قرن گذشتن ،سهم سرمایة انسانب از تولید ناخال

داخلب در شورها پیشرتتن ،اترزایش یاتترن

است و این اتزایش موجب پیدایش مفهوم اقتصاد دانشبنیان شده است .سرمایة انسانب از اسرتعداد
ذاتب برخوردار است ،ن مبتواند هم خود را دگرگون ند ،و هم بن دگرگونب یا تعدید نهادههرا
دیگر منمر شود و همین ویگگب است ن بن پویرایب همیشرگب اقتصراد خواهرد انمامیرد .سررمایة
انسرانب ،بررن دانررش ،تحصرریالت ،شایسررتگبهرا
(2006, p.181

ررار و ارزیرراببهررا روانسررنمب اشرراره دارد

 .)Andrikopoulos,در این سال ،نبود اطالاات اتب دربارة میرزان ارزش اقتصراد

سرمایة انسانب و نیز نبود اطالاات اتب دربارة ایرن رن چرن میرزان از مخرارج هزینرن شرده بررا
آموزش و پرورش اتراد متخص

و مورد نیاز ،ارزش این را دارد ن برن سسراد دارایرب گذاشرتن

شود و چن میزان از آن ،هزیننها ازدسترتتن تلقب مبشود ،از نقرا ضرعس سیسرتمهرا تعلرب
سسابدار بن شمار مبآید (طبرساو همکراران ،0891 ،ص .)11میترة سسرابدار منرابع انسرانب
انممن سسابداران امریکا ( )0112توضیح مبدهد ن منابع انسانب تفاوتب اساسرب برا منرابع دیگرر
)1. Human Resource Accounting (HRA
)2. Commitee Human Resource Accounting (CHRA
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دارد .زیرا منابع انسانب استفاده از منابع طبیعب و مالب را آسان مب ند .بنرابراین ،میترة مرذ ور برن
رشد مدیریت منابع انسانب را بن دلید رشد یفیت االها و خدمات تولید توجن مب نرد و بررا
تعیین ارزش دارایب انسانب ،سسابدار منابع انسانب را مطرح مرب نرد (سسرنقربران0811 ،الرس،
ص )52ن اداا مبشود امدترین و دقیقترین روش برا تعیرین و بررآورد ارزش منرابع انسرانب
سازمان است (طبرسا و پا دل ،0891 ،ص .)82سسابدار منابع انسانب را مربتروان تلفیقرب از دو
سوزة سسرابدار و مردیریت منرابع انسرانب دانسرت و ابرارت از راربرد مفراهیم و روشهرا
سسابدار در محدودة مدیریت منابع انسانب است .تالمهولتز ،تعریفب از سسابدار منابع انسرانب
را بیان رد« :اندازهگیر و گزارش هزینن و ارزش اتراد در منابع سرازمانب» .در ایرن تعریرس برین
اندازهگیر هزینن و اندازهگیر ارزش اتراد تفکیک قائد شده است (.)Flamholtz, 1973, p.24
مهارت و توانایب و معلومات تخصصب هر ترد ،در واقع بن مثابة دارایب و ثروترب اسرت رن در
اختیار اوست و بزرگترین سرماین ،سرماینگذار در نیرو انسانب است .این سرماینگذار  ،زمینة
ایماد توانایبها و مهارتها را در انسان تراهم مب ند و دارا بیشتررین برازدهب اسرت .سررمایة
تیزیکب و ماد  ،استهال پذیرند و با استفادة بیشتر ،زودتر مسرتهلک شرده و از قردرت تولیرد
آنها استن خواهد شد .بناالوه ،تطبیق سرماینها تیزیکب با شرایط جدید و در سال تغییر بسریار
مشکد است .در سالب ن هر چن از سرمایة انسانب استفادة بیشتر بن امد آیرد ،موجرب اترزایش
مهارتها و ارتقا

یفیت ار آنان خواهد شد .همچنین ،سرمایة انسانب قابلیت سازگار بیشتر

با شررایط متغیرر و گونراگون دارد .توسرعة سسرابدار منرابع انسرانب ،ترالش ارزشرمند بررا
اندازهگیر میزان مک ار نان بن خلق ارزش است (جوانمرد و محمدیان ،0891 ،ص.)19
رویکردهای حسابداری منابع انسانی
بیشترین چالش در سسر ابدار منرابع انسرانب ایرن اسرت رن بتروان هزینرنهرا منرابع انسرانب،
سرماینگذار ها انمامگرتتن و ارزش ار نان را بن شکد پولب بیان رد .دو رویکرد

رن در آن
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بن ار گرتتن مبشود ،ابارتاند از .0 :رویکرد هزیننیابب  :روشهایب ن بر مبنا آن بن هزیننهرایب
ن شر ت برا نیرو انسانب متحمرد مربشرود ،توجرن مربشرود و  .4رویکررد ارزشگرذار :
روشهایب ن بر مبنا آن بن ارزش اقتصاد نیرو انسانب و سهم آنها در دسرتاوردها (منراتع)
سازمان توجن مبشود .تالمهولتز بیان ارزش اتراد را بن دو شکد پولب و غیرپرولب مطررح مرب نرد
).(Flamholtz, 1973, p.27
با توجن بن اینکن این تحقیق با رویکرد ارزشگذار انمام گرتتن است ،در ادامن ،ایرن رویکررد
بیشتر توضیح داده مبشود.
رویکرد ارزشگذاری
تالمهولتز اطالاات سسابدار منابع انسانب بن دو شکد بیان مب ند :سنمش سرماینگرذار منرابع
انسانب  ،یعنب هزیننها انمامگرتتن برا نیرو انسانب؛ و سنمش ارزش نیررو انسرانب  ،یعنرب
ارزش منابع انسانب سازمان (ارزشب است ن بدون سرماینگذار برنامنریز شدة سازمان در منرابع
انسانب موجود است) .این بخش از سسابدار منابع انسانب از پیچیردگب بریشترر دارد و ذهنرب
است .در سازمان ،اثربخشب بن خروجب سسابدار منابع انسانب برا تصمیمگیر مدیران بسرتگب
دارد بن این ن مدیران چن نوع دادههایب از سسابدار منابع انسانب نیاز دارند؛ دادههرا مربرو برن
سنمش سرمایة انسانب یا دادهها مربو بن سنمش ارزش نیررو انسرانب .تصرمیمگیرنردگان برن
خوبب در مب نند برا مطلوبیت تصمیمگیرر  ،اطالارات مربرو برن ارزشگرذار الربرغرم
پیچیدگبهایب ن دارد ،بسیار مؤثر است ).(Tomassini, 1976, p.241
با توجن بن رویکرد ارزشگذار  ،سوزة سسابدار منرابع انسرانب گسرترده شرده و ارالوه برر
مباس

سسابدار و مدیریت منابع انسانب ،سوزة رتتار سازمانب را نیرز شرامد مربشرود .رویکررد
1. Cost Approach
2. Value Approach
)3. Human Resource Investment (HRI
)4. Human Resource Value (HRV
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رتتار ،بیشتر بن مهارتها انسانب ار نان تأ ید دارد تا مهارتها تنب و نقشب ن این مهرارت-
ها در اتزایش ارزش سرمایة انسانب و بن تبع آن ،ارزش سازمان دارد .پیشگامان این ارلرن ،مرازلو،
درا ر ،آرجریس ،مکگریگور و هرزبرگ بودهاند ،ن بر سروزههرا رتترار  ،برنویرگه انگیرزش و
رضایت ار نان تأ ید داشتند و آنها را نیرو محر ة سازمان برا موتقیت مبدانستند .لیکررت و
ادیرنب ارزش دارایبها انسانب را برا رشد و رقابرت ضررور دانسرتند (

Savino et al., 2012,

.)p.41
امروزه تغییرات اساسب در رسالت سرازمانهرا ،از لحرا نظرر و املرب پدیرد آمرده اسرت.
سازمانها اصر ساضر ،برا سفظ خوشنامب ،شهرت و بقا خویش نیازمند توجن برن نیازهرا
گروهها مختلس ذ نفعان است .در ارلة نوین سازمانب ،چالشها قانونب ،سیاسرب ،اقتصراد ،
ترهنگب و اخالقب موجب ظهور ذ نفعانب شرده اسرت رن نسربت برن سرازمان خرود را ذ نفرع
مبدانند .یکب از این ذ نفعان امرده ،ار نران و منرابع انسرانب سرازمان اسرت (گیوریران،0892،
ص.)58
در مباس

مدیریت منابع انسانب ،ار نانب انالر باارزش و سرماین یرا دارایرب در نظرر گرتترن

نمبشوند ،بلکن تمر ز بر روشهایب برا اتزایش ارزش آنها ،و بن تبع آن بهبود املکرد سازمانب
است (Kouhy et al., 2009, p.247؛ اسگریان ،0895 ،ص .)14در لورتب ن برخب نظریرنپرردازان
مدیریت منابع انسانب« ،ارزش دارایبها انسانب» را ورود در ترآیند استخدام و آموزش در نظرر
مبگیرند؛ پذیرش این نظر (سنمش ارزش نیرو انسانب) بدان مفهروم اسرت رن شایسرتگبهرا
ار نان بسیار ارزشمند ،ببنظیر و غیرقابد جایگزین است (.)Savino et al., 2012, p.42
سرمایة انسانب در سسابدار جزء دارایبها ناملموس است ،دارایبهایب مانند نشران تمرار
و سق امتیاز برا سازمان ایماد ارزش مب نند .انتقرال برن اقتصراد خردماتب و دانشرب ارزش ایرن
دارایبها نامشهود را در موتقیت سازمانها چندین برابر رده است (.)Boynton, 2003
برا تعیین ارزش منابع انسانب سازمان دو رویکرد غیرپولب و پولب در نظرر گرتترن مربشرود.
پس از مشخ

ردن معیارها سنمش غیرپولب منابع انسرانب ،مربتروان از طریرق مفهرومسراز ،
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ارزش منابع انسانب را بن طور مّب بیان رد .با توجن بن اینکن میترة انممرن سسرابداران امریکرا
نتیمن گرتت انون توجن آیندة سسابدار بن استمال زیراد معیارهرا غیرپرولب را در برر خواهرد
گرتت (سسنقربان0811،د ،ص )450و با مطالعة مدلها طراسبشده در روشهرا پرولب ایرن
نکتن امالً مشهود است ن رویکرد غیرپولب مبنایب برا ایرن رویکررد (پرولب) بروده اسرت ،و از
معیارها و شاخ

هرا موجرود در رویکررد غیرپرولب بهرره گرتترن شرده اسرت ،و چرون نظریرة

تالمهولتز ،پایة اللب و ابتدایب نظرینها دیگر است ،پگوهش ساضر بررویکرد غیرپولب با نظریرة
تالمهولتز را تأ ید دارد.
اندازهگیریهای غیرپولی

2

اگرچن نحوة امد سسابدار متداول ،پول را واسد اللب اندازهگیر بن سسراد مربآورد ،میترة
انممن سسابداران آمریکا بیان مب ند دلیلب وجود ندارد ن واسد پول تنها معیار اندازهگیر بن رار
گرتتن شده در سسابدار باشد و تنها معیار اندازهگیر «ارزش» بر سسب واسد پول باشرد .رامالً
قابد پذیرش است ن سسابدار باید با معیارها گوناگونب سرو ار داشرتن باشرد ،و برا آنهرا برن
شکد منطقب برخورد ند .این میتن نتیمن گرتت انون توجن آیندة سسابدار  ،برن استمرال زیراد
معیارها غیرپرولب را در برر خواهرد گرترت (سسرنقربران0811 ،د ،ص .)452در سرال ،0118
سسابدار منابع انسانب با توجن بن اهمیت بالقوة معیارها غیرپولب در تصمیمگیر  ،بن این نتیمرن
رسید ن این معیارها مختلس بوده و تقسیمبند ها گوناگونب در این زمینرن انمرام گرتترن اسرت
( .)Dewe & Verma, 2008, p.105روشها غیرپولب همچون روشها پولب برا تعیرین ارزش
نیرو انسانب استفاده مبشود اما نن با واسدها سنمش پولب بلکرن در ایرن روش شراخ

هرا

متعدد غیرپولب مثد خالقیت برا سنمش و تعیین ارزش منابع انسانب بکار مبرود .ایرن روشهرا
مبتواند معادل روشها پولب باشد

(1999, p.31

 .)Famholtz,یکب از این معیارها ،تهین تهرسرتب
1. Commitee Human Resource Accounting
2. Non Monetary Measurement
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از اتراد لید سازمان (رئیسب ،0892،ص )15و مهارتها ،دانرش ،سرالمت ،قابلیرت بهررهور و
املکرد ار نان بن انوان دارایب است .تالمهولتز ،مدل غیرپولب بر مبنا رویکرد ارزشگرذار را
طراسب رد .این روش چهار بُعد قابلیت  ،املکرد  ،پتانسید (توانبالقوه) و نگرش را معیارهرایب
برا سنمش ارزش دارایب نیرو انسانب در سازمان در نظر گرتت.
مدل فالمهولتز
تالمهولتز در سال  ،0111در تحقیقب اطالاات پولب ( مب) و غیرپولب بررا انتخراد ار نران در
سازمان را در اختیار مدیران و سسابداران گذاشت ،ن اطالاات غیرپولب برا تصمیمگیر دربارة
منابع انسانب توجن مردیران و سسرابداران را جلرب ررد (ااتمراد و شرهریار  ،0815 ،ص.)59
تالمهولتز چهار شاخ

قابلیت ،املکرد ،پتانسید و نگررش را در رویکررد غیرپرولب پیشرنهاد داد

).(Flamholtz, 1973, p. 31
ممموان قابلیتها (شایستگبها) :یکب از ابتدایبترین روشها ارزیابب منابع انسانب سرازمان،
ممموان مهارتها و توانایبها اتراد آن اسرت (سسرنقربران0811 ،د ،ص ،)454توانرایبهرایب
مانند خالقیت ،نوآور .
ارزشیابب املکرد :روشها مختلفب برا ارزیابب املکرد ار نان وجود دارد ،در سسابدار
منابع انسانب تمر ز بر روش رتبنبند اتراد بر مبنا ویگگبهایب ماننرد دانرش ،مهرارت و جرز آن
است (.)Flamholtz, 1998, p.31
ارزشیابب پتانسید :در این بعد ،هدف شناسایب ویگگبها و لفات الزم برا برر اهرده گررتتن
مشاغد سازمان است و ار نان بر اساس این ویگگیها مورد اررزیابب قرار مبگیرند.
ارزشیابب نگرش :نگرش ،آمادگب برا وا نش ویگه نسبت بن یک ترد ،شبء ،تکر یرا وضرعیت
است .ار نران و مردیران هرر یرک نگررشهرایب نسربت برن چگرونگب انمرام رار ،نقرشهرا و
1. Capability
2. Performance
3. Attitudes
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مسئولیتهایشان در سازمان دارند ن مبتواند ببترأثیر و سترب نادرسرت باشرد (رضراییان،0811 ،
ص.)424
الگوی نظری تحقیق
پگوهش ساضر بر رویکرد غیرپولب بر مبنا نظریة تالمهولتز 0توجن مب ند .در این پگوهش ،برا
تعیین ابعاد چهار شاخ

 ،یاتتنها مطالعات پگوهشگران قبلب بن ار گرتتن شرده اسرت .در سرال

 4225طب تحقیقب بزبورا و بسکیز شاخ

ها تحصیالت ،تمربن ،شایستگب ،توانمند  ،مهرارت،

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

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

مبنا قرار دادند و در ارخاننها تولید ارا از مدیران سؤال ردند رن تأییرد شرد (جروانمرد و
محمدیان ،0891 ،ص .)15در مدیریت منابع انسانب برا ارزشیابب نیررو انسرانب ،معیارهرایب در
دستنبند ها متفاوتب معرتب شده است ن ابارتانرد از لرداقت ،استررام و تکرریم ،تعهرد برن
سازمان ،ااتماد بن نفس ،میت و یفیت ار ،دانرش شرغلب ،همکرار  ،ااتمرادپرذیر  ،نروآور ،
استعدادها تنب و سرپرسرتب در قالرب لرفات و خصولریات اختصالرب و نحروة انمرام دادن
وظایس (دوالن و شولر0811 ،؛ آذر و همکاران ،0899 ،ص)12؛ بهرهور ترد  ،وظیفنشناسرب در
گروه معیارها املکرد  ،مشرار تجرویب ،اسرتعداد ،مهرارت ،خالقیرت ،نروآور (بیگربنیرا و
همکاران ،0814 ،ص)082؛ توتیقطلبب و مالجویب ،رضایت شغلب ،وجدان رار در معیارهرا
رتتار شغلب و لداقت ،استرام و تکریم ،خوشبینب در قالب معیارها اخالقب و همین شاخ

هرا

در دستنبند دیگر بن انوان استعدادها بالقوه و بالفعرد (آرمسرتران ،0895 ،،ص411؛ ابطحرب،
 ،0895ص494؛ زارابمتین.)0899 ،
پس از مطالعن یاتتنها پگوهشها پیشین ،برا شناسایب ابعاد مرتبط با چهار شاخ

الرلب

1. Flamholtz
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در لنعت ماشینآالت و تمهیزات لنعتب ،برا  22نفرر از خبرگران دانشرگاهب و لرنعت مرذ ور
مصاسبن شد .در نهایت 44 ،بعد در قالب چهار شاخ

اللب برن انروان معیارهرا ارزشگرذار

نیرو انسانب شناسایب شد.
مدل مفهومی تحقیق
ااتماد بن نفس
مهارت
قابلیت

خالقیت
نوآور
توانایب تطبیق
قابلیتها

ار تیمب

بهرهور ترد

ارزش دارایب
املکرد

وظیفنشناسب

انسانب

خدمتمحور
مشار تجویب
اطاات و وجدان ار
توتیقطلبب

سن
سالمت

پتانسید

لداقت

تحصیالت
استعداد

خوشبینب
نگرش

استرام و تکریم
تمربن

نوعدوستب و تدا ار

تعهد سازمانب
رضایت شغلب

نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق
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فرضیهها و سؤالهای تحقیق
تحقیق ساضر هم ترضین و هم سؤال دارد .سرؤال تحقیرق پرس از آزمرون ترضرینهرا و شناسرایب
شاخ

ها سسابدار منابع انسانب قابد پاسخگویب است.

فرضیههای تحقیق

ترضینها تحقیق بن شرح زیر است:
ترضیة اول :قابلیت ،یکب از شاخ
ترضیة دوم :املکرد ،یکب از شاخ

ها سسابدار منابع انسانب است.
ها سسابدار منابع انسانب است.

ترضیة سوم :پتانسید (توانبالقوه) ،یکب از شاخ
ترضیة چهارم :نگرش ،یکب از شاخ

ها سسابدار منابع انسانب است.

ها سسابدار منابع انسانب است.

سؤال تحقیق

شاخ

ها سسابدار منابع انسانب با رویکرد ارزشگذار از چن اولویتهایب برخوردار است؟

روش تحقیق
این تحقیرق ،از نظرر هردف راربرد و از نظرر روش گرردآور دادههرا در گرروه تحقیقرات
تولیفب ،از نوع پیمایشب و مبتنب بر روش تحلید اراملب و تراینرد تحلیرد سلسرلنمراتبرب اسرت.
جامعة آمار این پگوهش ،مدیران لنعت ماشینآالت و تمهیزات لنعتب استان گلستان ،بن تعرداد
تقریبب  452نفر است ،ن تعداد  054نفر از طریق جدول رجسب و مورگان بن انوان سمم نمونن
با روش نموننگیر تصادتب ساده تعیین شد .در این تحقیق ،بن منظرور جمرعآور دادههرا در هرر
مرسلن ،پرسشنامن متناسب بن ار گرتتن شد .نخست ،برا آزمون ترضینها پرسشنامة محقرقسراختن
بر مبنا مدل تالمهولتز بن ار گرتتن شد .در گام بعد ،برا رتبنبند شاخ

ها و ابعراد تأییدشرده

در مرسلة اول و مقایسة دو بن دو آنها ،پرسشنامة تحلید سلسلنمراتبب ) (AHPبن ار گرتتن شد .بن
منظور اطمینان از روایب پرسشنامنها از لاسبنظران دانشگاهب و مدیران لنعت نظرخواهب شرد.
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در نهایت ،روایب محتوا پرسشنامن تأیید شد .جهت بررسب پایایب سؤالها پرسشنامن ،روش مطالعرن
مقدماتب اجرا شد .بدین لورت ن ابتدا  22پرسشنامن در نمونة اولیرن توزیرع و برا برن رارگیر نررماترزار
 SPSSضریب پایایب (آلفا
 ،2/105شاخ

رونباخ) محاسبن شد ن نمرة شاخ

پتانسید  ،2/128و شاخ

قابلیرت  ،2/112شراخ

املکررد

نگرش  2/101بن دست آمد .براالخره ،در ایرن تحقیرق

برا تمزینوتحلید دادهها و آزمون ترضینها تحلید اامد تأیید (با بن ارگیر نرماترزار )AMOS
و برا پاسخ بن سؤال تحقیق ،روش ترایند تحلید سلسلنمراتبب (با بن رارگیر نررماترزار

Expert

 )Choiceاجرا شد.
تحلیل عاملی تأییدی به منظور آزمون فرضیههای تحقیق
برا شناسایب مهمترین شاخ
چهار شاخ

ها و ابعاد سسابدار منابع انسانب ،مبتنرب برر نظریرة ترالمهرولتز،

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

موضوع ابعاد مرتبط با هریک از این شاخ

ها گردآور  ،و مدلها تحلید ااملب تأییرد بررا

بررسب میزان تأثیرگذار و نقش هر یک از شاخ

ها و ابعاد در تبیرین واریرانس جامعرن برن رار

گرتتن شد .هر یک از مدلها تحلید ااملب بر اساس شاخ
این شاخ

ها ،مهمترین آنها ابارتاند از شراخ

ها برازش بررسرب شرد .در میران

نیکرویب بررازش و شراخ

ریشرن میرانگین

مربعات خطا تخمین .
شاخ

نیکویب برازش هر چن بیشتر و شاخ

ریشة میانگین مربعات خطا تخمین هر چن

متر باشد ،بهتر است.
در ادامن ،نتایج تحلید ااملب تأیید و مقدار شاخ

ها برازش اللب بیان شده است:

)1. Goodness of Fit Index (GFI
)2. Root Mean Square Error of Approximating (RMSEA
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Chi- square(DF)= 222/222
P- VALUE(>=0.05)= 0/000
Relative chi- square(<=5)= 2/222
GFI(>=0.95)= 0/934
RMR(<=0.08)= 0/043
CFI(>=0.9)= 0/988
IFI(>=0.9)= 0/992
RMSEA(<=0.08)= 0/090

نمودار  4مدل اندازهگیر ارزش دارایربهرا انسرانب را در سالرت تخمرین اسرتاندارد نشران
مبدهد .همانطور ن در نمودار 4مشخ
شد ،چرا ن مقادیر شاخ

است ،ااتبار مدل تحلید اراملب در سالرت لرب تأییرد

ها بررازش  GFI ،RMSEAو  P-Valueنسربتاً مناسرب اسرت .میرزان

ا دو ،نیز با توجن بن سمم نمونن مناسب است .پایین بودن میزان این شاخ

نشاندهندة تفاوت

اند میان مدل مفهومب پگوهش با دادهها مشاهده شده است.
پس از بررسب برازش مدل ،شاخ
شاخ

ها و ابعاد از نظر بار ااملب بررسب شدند .بار اراملب همرة

ها بزرگتر از  2/8بودند ،بنابراین ،چهار شاخ

بن میزان قابد تروجهب در تبیرین واریرانس

دارایب انسانب تأثیر دارد .پس ،چهار ترضیة تحقیق تأیید مبشود .یعنرب برر مبنرا رویکررد ارزش
گذار :
 قابلیت ،یکب از شاخ -املکرد ،یکب از شاخ

ها سسابدار منابع انسانب است.
ها سسابدار منابع انسانب است.

 پتانسید (توانبالقوه) ،یکب از شاخ نگرش ،یکب از شاخابعاد

ها سسابدار منابع انسانب است.

ها سسابدار منابع انسانب است.

ن بار ااملب آنها متر از 2/8بودند ،نار گذاشتن شدند چون میزان تبیین واریرانس آن

متر از  2/0مبشود .بار ااملب هر شاخ

و بعد در نمودار  4مشخ

نوآور  ،خالقیت ،مهارت ،توانرایب تطبیرق ،قابلیرتهرا

شده است .بنابراین ،ابعراد

رار تیمرب ،در شراخ

وظیفنشناسب ،مشار تجویب ،اطاات و وجدان ار در شاخ

قابلیرت ،ابعراد

املکرد ،ابعراد سرن ،اسرتعداد،
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سالمت و تمربن در شاخ
تدا ار در شاخ
نفس در شاخ
شاخ

پتانسید و ابعاد توتیرقطلبرب ،خروشبینرب ،لرداقت ،نروعدوسرتب و

نگرش سدنصاد الزم را سب ردند و تأیید شدند .در مقابد ،بعد ااتماد برن
املکررد ،تحصریالت در

قابلیت ،بهرهور ترد و خدمتمحرور در شراخ

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

تأیید نشدند.
خالقیت

نوآور
توانایب تطبیق

2/89

اوامد مسبب

وظیفنشناسب

د

مشار تجویب ر
اطاات و وجدان ار

سازما

سن
سالمت

2/11

2/85

مهارت
نندة
و تقویت
لخرة
لخرة
ها
قابلیت
شیشنا
شیشنا

2/11

قابلیت

2/88
ار تیمب

2/11

2/22
2/58

املکرد

2/92

2/58

ن

ارزش انسان
2/28

2/51

2/20

پتانسید

2/52
استعداد

2/12

2/12

تمربن

نگرش

2/29
توتیقطلبب

2/29
خوشبینب

2/11
لداقت

2/91
نوعدوستب و تدا ار

نمودار  .2مدل اندازهگیری ارزش دارایی انسانی در حالت تخمین استاندارد

نگررش
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فرایند تحلیل سلسلهمراتبی به منظور پاسخ به سؤال تحقیق
برا پاسخ بن سؤال تحقیق ،تن ترایند تحلید سلسلن مراتبب ( )AHPبن ار گرتترن شرد .در اجررا
این تن ،شاخ

ها دو بن دو باهم مقایسن و ابعاد هر شاخ

بن دو با هم مقایسن مبشوند .برا این منظور نرماتزار

ن در مرسلة قبد تأیید شدند نیرز دو

Choice

 8و  2و جدولها  2 ،8 ،4 ،0و  ،5وزن و اولویت شاخ

 Expertبن ار گرتتن شد .نمودارها

ها تعیین ارزش دارایبها انسانب و

ابعاد آنها را نشان مبدهد.
0/ 67

0.5
0.
0.

0/ 0

نگرش

پتانسیل

وزن

0/ 5

0/ 8

0.
0.
0
عملکرد

قابلیت

شاخص
نمودار  .3وزن شاخصها

جدول  .1وزن و اولویت شاخصها

شاخص

وزن

اولویت

املکرد

2/211

0

قابلیت

2/422

4

نگرش

2/052

8

پتانسید

2/081

2

بیشترین وزن مربو بن شاخ
پس شاخ

املکرد ،و مترین وزن مربو بن شراخ

املکرد از نظر مدیران اهمیت بیشتر نسبت بن شاخ

پتانسرید اسرت،

ها دیگر دارد.
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0.6

0/518

0/449

0/390

0.4

0/285 0 260
/

0/111

0/122 0 100
/

0/092

0/129 0/119

0/181

0.3

وزن

0/263

0/354

0/323

0/303

0.5

0.2
0.1
0

زیر معیارها
نمودار . 4وزن ابعاد

شده است .همانگونرن رن مالسظرن مربشرود ،در شراخ

در نمودار  ،2وزن تمام ابعاد مشخ

املکرد ،بعد «وظیفنشناسب» بیشترین وزن و «مشار تجویب» مترین وزن را بن خرود اختصراص
داده است .در شاخ

قابلیت ،بعد «مهارت» ،بیشترین و «توانایب تطبیق» مترین وزن را بن خرود

اختصاص داده است .در شاخ

نگرش« ،توتیقطلبرب» و «خروش بینرب» برن ترتیرب ،براالترین و

پایینترین وزن را بن خود اختصاص دادهانرد .در شراخ

پتانسرید« ،اسرتعداد» براالترین و «سرن»

مترین وزن را بن خود اختصاص داده است.
جدول .2وزن و اولویت ابعاد شاخص قابلیت

شاخص

وزن

اولویت

مهارت

2/211

0

نوآور

2/090

4

خالقیت

2/041

8

2/044

2

2/001

5

قابلیتها

ار تیمب

توانایب تطبیق
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جدول .3وزن و اولویت ابعاد شاخص پتانسیل

شاخص

وزن

اولویت

استعداد

2/852

0

سالمت

2/495

4

تمربن

2/412

8

سن

2/022

2

جدول .4وزن و اولویت ابعاد شاخص نگرش

شاخص

وزن

اولویت

توتیقطلبب

2/848

0

لداقت

2/828

4

2/418

8

2/000

2

نوعدوستب و تدا ار
خوشبینب

جدول .5وزن و اولویت ابعاد شاخص عملکرد

شاخص

وزن

اولویت

وظیفنشناسب

2/509

0

2/812

4

2/214

8

اطاات و وجدان ار
مشار تجویب

بحث و نتیجهگیری
سسابدار منابع انسانب با رویکرد ارزشگذار رهیاتتب ویگه در مدیریت منابع انسرانب اسرت رن
مستلزم تعیین ارزش اقتصاد نیرو انسانب و سهم آن در دستاوردها سازمان اسرت .یاتترنهرا
این تحقیق مانند تحقیقات پیشین از جملن تحقیق الیس ( )0114و آ لن ( )0111سرا ب از اهمیرت
شاخ

ها سسابدار منابع انسانب برا مدیران است و نشان مبدهد مؤلفرنهرا ارزشگرذار
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منابع انسانب در لنعت ماشینآالت و تمهیزات لنعتب ابارتاند از مهرارت ،خالقیرت ،نروآور ،
قابلیت) ،وظیفنشناسب ،مشار تجویب ،اطاارت

توانایب تطبیق و قابلیتها

ار تیمب (در شاخ

و وجدان ار (در شاخ

املکرد) ،سرن ،سرالمت ،اسرتعداد و تمربرن (در شراخ

توتیقطلبب ،خوشبینب ،لداقت ،نوعدوستب و تدا ار (در شاخ
مذ ور شاخ
بین ابعاد شاخ

املکرد نسبت بن شاخ

نگرش) .همچنین ،در لنعت

ها قابلیت ،پتانسید و نگرش اهمیت بیشرتر دارد .در

املکررد ،وظیفرنشناسرب؛ در شراخ

توتیقطلبب و در شاخ

پتانسرید)،

قابلیرت ،مهرارت؛ در شراخ

پتانسید ،استعداد ،نسبت بن ابعاد دیگر در اولویت مبباشند.

نگررش،
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