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 چکیده 

 عوامل موثرترين از يكی نوانع به انسانی منابع به نوين نگرش حسابداری، دانش در جديد مباحث از يكی

 با دارايی مثابه به انسانی منابع اقتصادی ارزش مبحث، اين در. است موسسات درآمد ايجاد در مولد

 گزارش صدد در حسابداری .گردد می مطرح مالی هایصورت در آن ارايه امكان و تلقی موسسه اهمیت

 در انسان پارامتر که زمانی است، قیحقو و حقیقی از اعم اشخاص اقتصادی عملكرد و مالی وضعیت

 حسابداری در جايی نیز انسانی های ارزش نگیرد، قرار نظر مد عملیات نتیجه و مالی وضعیت گزارش

 و ای کتابخانه مطالعات از استفاده با که باشد می تحلیلی-توصیفی پژوهش اين تحقیق روش.ندارد

 اساس بر پرسشنامه 21 تعداد منظور اين رایب. است شده پرداخته تحقیق، هدف به پرسشنامه تكمیل

 ديزل خودرو ايران شرکت در انسانی منابع مديريت خبره و کارشناس 21 توسط قضاوتی گیری نمونه

 نرم و ديمتل رياضی روش با  بر جنبه مالی حسابداری منابع انسانی موثر عوامل و است گرديده تكمیل

 ديزل خودرو ايران شرکت در که است موضوع اين مبین ها هداد. گرفت قرار ارزيابی مورد EXCEL افزار

 بیشترين ارزش افزوده اقتصادی معیار سرمايه، ساختار تعیین برای شده معرفی داخلی معیار چهار بین در

 تاثر و تاثیر بیشترين دارای و معیار ترين اهمیت با عبارتی به و دارد معیارها ساير روی بر را تاثیرگذاری

 .دارد پژوهش معیارهای ساير از را تاثیرپذيری بیشترين رشد درآمد معیار همچنین. است مسیست کل در

 

 ديمتل تكنیک انسانی، منابع ،حسابداریمالی،واژگان كلیدی: 
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 قدمه م

 های سازمان در انسانی های سرمايه و است دانش بر مبتنی اقتصاد دوره واکنون شده سپری صنعتی خالص وتفكر صنعت صرع

 رمز به امروزی سازمانهای در دانشگران و انسانی های برسرمايه ومديريت نموده پیدا ای ويژه اهمیت و نقش محور انشد

 را تولید های نهاده ساير ، خود تغییر ضمن میتواند که است ای نهاده تنها انسانی سرمايه لذا. است شده تبديل آنان موفقیت

 .بینجامد اقتصادی رشد به وسیع سطح در که سازد فراهم آوری نو یبرا مبنايی و کند تعديل يا داده تغییر

 واثر کارايی مقوله ودو يافته تغییر مربیگری نقش به وکنترل فرماندهی های نقش از مدير نقش, مديريت نوين رويكردهای در

 های دارايی با همراه سناملمو و مجازی دارايیهای امروز اقتصاد در داشت توجه بايد و. است مديران توجه محور بخشی،

 رشد با شدن همگام و سازگاری در آن توانايی میزان به شرکت هر موفقیت امروزه.کنند می مشخص را سازمان ارزش ملموس

 سرمايه، از نظر صرف میسازد متمايز يكديگر از را سازمانها که آنچه راستا اين در دارد، بستگی بازار تغییرات و فناوری سريع

 در مؤثر عامل مهمترين را آن میتوان واقع در که است کارآمد و متخصص انسانی نیروی...  و اولیه مواد زات،تجهی فناوری،

 (2831پاکدل، و طبرسا)دانست سازمانها شكست يا موفقیت

 فطر يک از که است يافته ويژهای اهمیت و جايگاه آن ارزيابی راهكارهای و انسانی منابع موضوع مديريت، جديد مباحث در

 اين ماحصل. داد خواهد قرار تأثیر تحت را ديگر منابع کلیهی آن به توجهی کم ديگر طرف از و میشود تلقی اليزال منابع جزء

  .Gebuer, 2003))باشد نداشته وجود سازمانها انسانی منابع ارزشگذاری به نسبت ترديدی امروزه که است شده باعث مباحث

 گزارشهای کنندگان استفاده رفتار بر انسانی منابع حسابداری اطالعات که است آن مؤيد پذيرفته صورت تاکنون که مطالعاتی

 (2831شهرياری، و اعتمادی) دارد اهمیتی با و مثبت تأثیرات سازمانها مديران و مالی تحلیلگران سرمايهگذاران، مخصوصاً مالی

 فیزيكی های دارايی مشابه دقیقاً  سازمان در انسانی ابعمن با بايد که دارد می بیان انسانی منابع حسابداری خالصه، طور به

 .(2831پاکدل، و طبرسا)داد نشان ترازنامه در مشهود های دارايی مانند نیز را انسانی خدمات ارزش و کرده برخورد

 

 :است شرح بدين پژوهش اهداف

 :از عبارتست تحقیق اين اصلی هدف

 .ديمتل تكنیک از استفاده با داری منابع انسانیبر جنبه مالی حساب موثر عوامل تحلیل و تجزيه

 :از عبارتند فرعی اهداف

 انسانی منابع حسابداری مالی جنبه بر تاثیرپذير و تاثیرگذار عوامل شناسايی

 انسانی منابع حسابداری مالی جنبه عامل ترين مهم شناسايی

 انسانی نابعم حسابداری مالی جنبه عامل تاثیرپذيرترين و تاثیرگذارترين شناسايی

 
 تحقیق موضوعی چارچوب و مفاهیم

 برای. کرد ارائه آن با مرتبط متغیرهای و عوامل و پديده آن از مشخصی تعريف ابتدا تا است الزم ایپديده هر شناخت برای 

 :کرد اشاره زير تعاريف به توانمی جمله آن از که شده ارائه گوناگونی تعاريف حسابداری منابع انسانی

 

 انسانی منابع حسابداری مفهوم

 ی آينده چالش و کرده طی را  نويسی سیاهه حسابداری ،  مالی حسابداری  و  مديريت حسابداری   مرحله سه حسابداری

 از يكی انسانی منابع حسابداری که است )اقتصادی اجتماعی حسابداری( حسابداری چهارم ی مرحله سازی پیاده حسابداران

 (2831فرد، عباسی)رود می شمار به آن های مقوله
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 دانست سازمان کارکنان های توانايی دهی گزارش و سازی کمی تشخیص، میتوان را انسانی منابع حسابداری

Flamholtz,. 1998) .)و انسانی منابع در ها داده گیری اندازه و شناخت روشهای ی دربرگیرنده انسانی منابع حسابداری 

 (.Hermanson, 1986)است بوطمر بخشهای جهت اطالعات اين ارتباط

 اطالعات گیری اندازه و تشخیص فرآيند از است عبارت انسانی منابع حسابداری ، آمريكا حسابداری انجمن تعريف طبق

 ((Rana, & Maheshawari. 2005ذينفع و مند عالقه افراد به اطالعات اين گزارش و انسانی منابع دربارهی

 که مراحلی سلسله: است کرده تعريف اينگونه را انسانی منابع حسابداری ، آمريكايی نجمنا انسانی منابع حسابداری ی کمیته

 های طرف به اطالعات اين انتقال موجب و میكنند کمک انسانی منابع به مربوط و نیاز مورد های داده تأمین و تشخیص به

 . (2833ذرگون،)آ شوند می ذينفع

 

 انسانی منابع حسابداری اهداف

 مالی گزارشهای در انسان اقتصادی شارز ثبت-

 خود انسانی منابع در سازمان يک گذاری سرمايه احتساب-

 های برنامه نظیر پرسنلی های مشی خط ارزشیابی برای امكاناتی ايجاد و انسانی منابع مديريت کارايی افزايش-

 توجیهی و آموزشی

 است يافته توسعه يا و رفته حلیلت شده، حفظ که نظر اين از سازمان يک انسانی منابع ارزيابی-

 انسانی منابع در سرمايهگذاری از ناشی شده ايجاد بهرهوری و غیرعملیاتی سود شناسايی-

 (2831رئیسی،)کند می ايجاد سازمان فیزيكی و مالی منابع ساير در انسانی منابع که ارزشی میزان ی محاسبه-

 

 

 عملکرد بیارزیا در انسانی منابع حسابداری اطالعات كاربرد

 که آوردمی فراهم را اطالعاتی انسانی منابع حسابداری مديريتی، هایگیریتصمیم برای اطالعات به مديران نیاز به توجه با

 (.11:2831رئیسی،) کنند استفاده خود اختیار تحت انسانی منابع از بتوانند مفیدتر و بهتر چه هر مديران

 نیز انسانی منابع استهالک کشورها، از بسیاری در بلكه شود،نمی خالصه سود ارقام در هاتن انسانی، منابع واحد عملكرد ارزيابی

 افزايش آتی هایزمان طی در را سود خود نوبه به موضوع اين که شودمی تلقی مالیاتی قبول قابل ایهزينه مجموعه در

 زير دارای انسانی، منابع حسابداری به توجه مینهز تريناصلی که کرد اذعان بايد توضیح، اين با(. 88:1118گئوبیر،)دهدمی

 تحول و تغییر حال در ويژه به و اقتصاد شرايط بايد ناچار به موضوع، اين اهمیت درک و شناخت برای و است اقتصادی ساخت

 و ایپايه شكل تغییر جهان، پیشرفته اقتصادهای بیشتر که دارد وجود رشد حال در آگاهی اين. داد قرار مدنظر را آن بودن

 برای ایسرمايه هایدارايی تجهیزات، و کارخانجات که) صنعتی اقتصاد از آنها. هستند تجربه حال در يا و کرده تجربه را اساسی

 حرکت( است آنها ایسرمايه دارايی انسانی، سرمايه خصوصاً فكری، دارايی که) صنعتیفرا اقتصادهای تا(. شدندمی قلمداد آنها

 درک قابل و مشهود کامالً ها،زمینه و ابعاد کلیه در بلكه کل، يک عنوان به اقتصاد در فقط نه( شكل تغییر)انتقال اين. کردند

 اجتماعی سرمايه قوت پر اقتصاد سوی به حرکت جهت در عمومی روند نشانگر ها،آن شدن جابجا و هادارايی مفهوم تغییر. است

 ها،شرکت فراصنعتی عصر در ولی بود تولید به مربوط هایتوانايی به گويیپاسخ ها،شرکت اصلی رويكرد صنعتی، عصر در. است

 .اندکرده متمرکز سودآوری و بقاء برای اطالعات و دانش به را خود توجه کانون

 ویسبه هاروستر،اينترنشنال و موتورز جنرال استیل، يواس اينترنشنال مثل بزرگ و وسیع دامنه با هایشرکت که زمانی

 و عینی زيادی حد تا انتقال و عالئم اين کردند، حرکت آمگن و کورپ، اينتل مايكروسافت، مثل حجم کم و مدرن هایشرکت
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 وابسته سازمان، آن فیزيكی هایدارايی از فرآتر و فكری هایتوانايی به بیشتر سازمان، بالقوه موفقیت عصر، اين در. شد مشهود

 نه متاسفانه،. باشند داشته خود انسانی سرمايه و فكری سرمايه توسعه و بهبود به خاصی توجه يدبا ها،سازمان رو اين از. است

 پارادايم اين، بر افزون(. 843: 1112هولتز،فلم) نیستند شرايط تغییر اين گويیپاسخ مديريت حسابداری نه و مالی حسابداری

 از مستمر استفاده خاطر به و اندنشده سازیمفهوم اقتصادی انتقاالت اين محاسبه برای آن با مرتبط فنآوری و حسابداری

 (.41،13: 1111 تیكی،) باشدنمی عصر اين شرايط با متناسب که اندداده نتیجه فعلی، سنجش ابزارهای

 مقطع يک در گروهی هر افراد که کندمی بیان انسانی، منابع حسابداری زمینه در انديشمند و محقق( 1114) کانتوماس

 داشته اعتقاد مشترکی سازمانی نمادهای و الگوها ها،ارزش ها،مدل به خواهندمی که هستند مشترک پارادايمی دارای مانی،ز

 به( انسان)منبع اين کردنفرض و انسانی منابع حسابداری از که متخصصان، و محققان از گروهی تعريف، اين طبق بر. باشند

 و( 1114)کان جمله از نوين، پردازاننظريه اکثر. هستند پارادايم يک مبداء يقین طور به کنند،می حمايت دارايی عنوان

 از گفتتوانبه شايد که شوندمی محسوب ارزشمندی هایدارايی خود، هایسازمان در کارکنان معتقدند( 1114) هولتزفلم

 نظر طبق. شوند گیریاندازه بايد( انسانی یهادارايی) هادارايی اين لذا هستند، ترمهم هم، سازمان فیزيكی هایدارايی

. دهدمی رخ تغییر اين نهايت در ولی کنندمی تغییر آرامی به آنها يابند،می تحول و کرده تغییر هاپارادايم ،(1114)کانتوماس

 بر تاکید اين. دارد رکزتم کنند،می استخدام را آنها که زمانی انسانی، منابع قبال در سازمان تعهد بر شده، پیشنهاد پارادايم

 انسانی، منابع به مربوط مالی اطالعات گزارش و گرفتن نظر در برای تواندمی تمرکزی چنین. است کارکنان هایتوانايی مديريت

 (.منبع همان)دارد تمرکز جديد پارادايم اين سمت به تغییر انسانی، منابع حسابداری آينده. باشد قبول قابل کامالً راه يک

 
 تحقیق روش 

 روش کمک به. است پیمايشی ها، داده گردآوری نحوه اساس بر آن روش و است کاربردی هدف اساس بر تحقیق نوع

DEMATEL پس  از تعین  شرکت خبرگان. اند گرفته قرار سنجش مورد ديزل خودرو ايران شرکت بر موثر عوامل تاثیر شدت

 آوری جمع از پس. کردند مقايسه لیكرت طیف از استفاده با و زوجی صورت به را ، معیارهاپژوهش نظر مورد معیارهای

 .است شده EXCEL افزار نرم وارد ها داده ها پرسشنامه

( نفر 21تا 21 بین) خبرگان از گیری بهره به نیاز و ديمتل روش و پرسشنامه از استفاده به توجه با تحقیق اين در

 که شدند انتخاب نمونه عنوان به قضاوتی هدفمند روش به ديزل روخود ايران شرکت خبرگان از نفر 21،(2831)اصغرپور،

 .داشتند انسانی منابعحسابداری  و صنعت مسائل با بااليی آشنايی

 و خبرگان از ای عده به آن ارائه با پرسشنامه تنظیم و طراحی از پس ها، پرسشنامه صوری روايی از اطمینان برای است گفتنی

 ماهیت به توجه با پايايی، تعیین منظور به. گرفت قرار توجه مورد گیری اندازه ابزار صوری اعتبار اساتید، تأيید و بازبینی

 بودن منطقی از اطمینان حصول منظور به ولی  نیست، انجام قابل پرسشنامه اين برای کرونباخ آلفای آزمون ديمتل، پرسشنامه

 اندازه چه تا دهد می نشان که است شده گرفته نظر در  یناسازگار شاخص عنوان تحت  شاخصی ديمتل، روش در ها قضاوت

 .است آمده بدست 2/1از کمتر تحقیق اين در عوامل کلیه ناسازگاری نرخ. است بوده منطقی گرفته صورت های قضاوت

 
 

  دیمتل روش

 ارائه 2331 سال در گابوس و فونتال توسط ديمتل تكنیک. باشد می معیاره چند گیری تصمیم های تكنیک از ديمتل روش

 ژنو، تحقیقاتی مرکز در بار اولین برای است زوجی های مقايسه اساس بر گیری تصمیم های روش از که تكنیک اين. شد

 تاثیرپذيری و تاثیرگذار روابط استخراج به گراف تئوری اصول از مندی بهره با روش اين.(2838)جعفری مقدم،گرديد معرفی
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 معین عددی امتیاز صورت به را مذکور روابط اثر شدت که طوری به پردازد، می مطالعه وردم گراف در موجود عناصر متقابل

 et al,2003)& (Trevithickکند می

 :باشد می زير شرح به گام  1دارای تكنیک اين

 .نمايید مشخص را بررسی مورد سیستم دهنده تشكیل عناصر: اول گام

 .اند کرده کسب را اولويت باالترين که است  تعیین ساختار سرمايه ابعاد زا دسته آن های شاخص همان عناصر پژوهش اين در

 مستقیم روابط ماتريس تهیه: دوم گام

 .بود خواهد 2جدول  صورت به امتیازدهی صورت به شدت اين. شويد خواستار خبرگان از را عناصر از نهايی روابط شدت 

 (.2831اصغرپور،(تحلیل مدل تاثیرات (2 )جدول

 تاثیر خیلی زياد تاثیرزياد تاثیر کم تاثیرخیلی کم بدون تاثیرات تتاثیرا

 3 3 1 8 2 مقدارعددی

 ای مولفه عنوان به را مخاطب نظر دو عامل، هر بین مستقیم تاثیر ارزيابی برای که شود می خواسته مخاطبین از مرحله اين در

 قرار تاثیر تحت را J  عامل  ، Iعامل است معتقد مخاطب که است ای درجه مقدار اين. گیرند نظر در   صورت به ماتريس از

 بهJ    از فلش جهت است، تاثیرگذار I بر J متغیر چنانچه و  Jبه I از فلش جهت است، تاثیرگذارJ   بر I متغیر چنانچه. دهد می

I  ماتريس صورت به و شود می سبهمحا حسابی میانگین هاآن از خبرگان همه نظر گرفتن نظر در برای. بود خواهد M نشان 

 ابتدا که مفهوم اين به گیرد، می انجام طرفه دو صورت به ها پرسشنامه ديمتل مقايسه در(.Lee&et al,2013)شود می داده

 د.گیر قرار ارزيابی مورد X روی بر Yمتقابل تاثیر بايست می بعد مرحله در و شده گرفته نظر در Y عامل روی بر X عامل تاثیر

 مستقیم روابط ماتريس سازی نرمال: سوم گام

 می ضرب ستونی مقدار بزرگترين جمع حاصل معكوس در ماتريس های درايه تمامی مرحله اين در ها، داده کردن نرمال جهت

 .شود

 کل روابط ماتريس محاسبه:  چهارم گام

 :2 فرمول از استفاده با کامل ارتباط ماتريس محاسبه

     -2فرمول

 .است خبرگان نظرات میانگین H و يكه ماتريس I رابطه اين در که  

 .دياگرام آوردن بدست و آستانه مقدار محاسبه و علی نمودار ايجاد: پنجم گام

 که است نیاز دهد، می قرار تاثیر تحت را فاکتورها ساير چگونه فاکتور يک که شد مشخص کل روابط ماتريس در آنكه از پس

 ماتريس مقادير میانگین گرفتن نظر در با. نمود حذف را جزيی تاثیرات بتوان آن از استفاده با تا شود مشخص ای تانهآس مقدار

 مقادير فقط و شده حذف آستانه از کمتر مقادير. گردد می مشخص ای آستانه مقدار صنعت، خبرگان نظر اظهار يا کل روابط

 جهتداری های گراف بر مبتنی ديمتل روش.)همان منبع(شود می داده نشان فگرا در و شود می گرفته نظر در آن از بزرگتر

 يک عناصر میان وابستگی رابطه ها گراف اين. نمايند تفكیک معلول و علت دوگروه به را دخیل های مؤلفه توانند می که است

  .ودش می حاصلR-J,R+J) )مرتب های زوج ترسیم با علی های گراف.کشند می تصوير به را سیستم

 نشان ( R+J ) آن در که شود می مشخص ( R-J ) و ( R+J ) ستون توسط نهايی مراتب سلسله در شاخص هر واقعی محل

 بیان به. است شدن واقع نفوذ نظر از هم و نفوذکنندگی نظر از هم ها طول محور طول در شاخص يک شدت مجموع دهنده

 موقعیت دهنده نشان که ( R-J ) مورد در. دارد سیستم بر را تاثر و تاثیر بیشترين درسیستم  ( R+J ) مقدار بیشترين تر ساده
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 کننده نفوذ يک قطع بطور ( R-J ) بودن مثبت صورت در موقعیت اين که گفت بايد است ها عرض محور درطول شاخص يک

 )همان منبع(.بود خواهد نفوذ تحت قطع بطور بودن منفی صورت در و
 

 

 DEMATEL تكنیک از استفاده با پژوهش یها يافته تحلیل و تجزيه-1

 از پس و گرديد صورت حضوری توزيع مديران و خبرگان شرکت ايران خودرو ديزل به از نفر 21 میان ديمتل پرسشنامه

 تكنیک از آمده بدست اطالعات بخش اين در .گرديد ارائه آن نتايج و تحلیل Excel افزار نرم کمک به ها داده ها، آن دريافت

 .شود می داده نمايش 1تا 1 جداول قالب در ديمتل

 
 سیستم دهنده تشکیل عناصر (2)جدول

 رديف عالمت اختصاری عوامل موثر بر جنبه مالی حسابداری منابع انسانی

 c1 2 سود خالص

 c2 1 رشد درآمد

 c3 8 نرخ بازده سرمايه گذاری

 c4 4 ارزش افزوده اقتصادی

 
 خبره 22 نظرات میانگین (3 )جدول

c4 c3 c2 c1  میانگین نظر تمام

 خبرگان

21/4 1/1 11/8 1 c1 

11/1 41/8 1 21/1 c2 

3 1 1,1 13/1 c3 

1 1/1 88/3 1 c4 

 
 M) شده)ماتریس نرمالیزه (ماتریس4 )جدول

c4 c3 c2 c1 ماتريس نرمالیزه شده 

11/1 81/1 23/1 1 c1 

13/1 23/1 1 11/1 c2 

81/1 1 81/1 28/1 c3 

1 81/1 81/1 8/1 c4 
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 (Tماتریس( كل روابط ماتریس (5)جدول

c4 c3 c2 c1 ماتريس روابط کل 

11/2 13/2 18/2 32/1 c1 

11/2 33/1 33/1 38/1 c2 

12/2 32/1 14/2 34/1 c3 

13/2 13/2 41/2 21/2 c4 

 

 با برابر حاضر پژوهش در انهآست شدت. گرددمی مشخص(R-J) ها معیار بین رابطه و( R+J)معیارها اهمیت میزان بعدی مرحله

 .شد نخواهد داده نمايش دياگرام در و بوده اهمیت بی باشد مقدار اين از کمتر که مقاديری تمامی و باشد می  11/2

 
 سابداری منابع انسانیحجنبه مالی  تأثیرگذاری و (اهمیت6)جدول

 زيرشاخص (R جمع سطری) (J جمع ستونی )   R-J R+J تاثیرگذاری

1 2/1 11/3 31/8 31/8  

4 32/1- 42/3 11/4 31/8   

8 11/1 11/3 11/4 82/4  

2                      

      

11/1 81/3 4/4 31/4  
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 عمودی محور و ها شاخص اهمیت نمودار افقی محور. دهدمی نشان را ها معیار بین تأثیرگذاری و اهمیت میزان 2شكل 

 .دهدمی نشان را ها شاخص پذيریتأثیر يا تأثیرگذاری

 
 دیمتل روش از استفاده با  عوامل جنبه مالی حسابداری منابع انسانی رابطه و علی نمودار (2)شکل

 

 بین در سطری مجموع بیشترين با ارزش افزوده اقتصادی معیار که گرديد مشخص باال جدول و پژوهش های يافته از استفاده با

 معیار ها ساير روی بر گذاری اثر بیشترين دارای خبرگان نظر از منابع انسانی جنبه مالی حسابداریموثر بر  های معیار ساير

جنبه مالی حسابداری منابع ساير معیارهای موثر بر  روی بر را اثرگذاری کمترين سطری مجموع کمترين با سودخالص و است

 .داراست انسانی

 مقدار کمترين با سودخالصو معیار  اثرپذيرترين ستونی مقدار بیشترين با رشد درآمد معیار که رديدگ مشاهده همچنین

 .است پژوهش منابع انسانی جنبه مالی حسابداریهای موثر بر  معیار ساير از اثرپذيری میزان کمترين دارای ستونی

 سیستم کل در تاثر و تاثیر دارای بیشترين عبارتی به و رددا ها معیار ساير بین در را وزنی ضريب بیشترين که شاخصی نهايتا و

 در ارزش افزوده اقتصادی ديگر عبارت به. باشد می81/3برابر  آن R+J مقدار که باشد می ارزش افزوده اقتصادی است

 داخلی گانه 4 لبین عوام کارکنان شرکت ايران خودرو ديزل در برای خبرگان ديد و از  حسابداری منابع انسانی از جنبه مالی

 و سیستم در عنصر نفوذپذير رشد درآمد معیار که بايد گفت R-J مقادير مشاهده با همچنین. باشد می اهمیت بیشترين دارای

 . هستند سیستم در نفوذگذار عناصر سودخالص،نرخ بازده سرمايه گذاری، ارزش افزوده اقتصادی های معیار

 

  گیریبحث و نتیجه
 به. شود فراهم الزم های زمینه پیش بايد آن، موفق اجرای برای و است چندبعدی و پیچیده فرايندی انی،انس منابع حسابداری

 آنها،حسابداری قلبی اعتقاد و ارشد مديريت حمايت با و شود مهیا سازمان در آن اجرای مناسب،بستر ايجاد با ديگر، عبارت

 به توجه" يعنی بعدآن، به توجه مستلزم انسانی، منابع حسابداری های برنامه اجرای. يابد گسترش سازمان در انسانی منابع

 است سازمان هر اصلی منابع عنوان به انسانی نیروی هزينهیابی و سنجش معیار انسانی منابع حسابداری است "مالی جنبه

 آن، نشدن کاربردی رد مشكالت مهمترين از يكی و قرارگرفته بررسی و تحقیق مورد است سالها سیستم اين معايب و مزايا.

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 که صورتی در اقتصادی، مشكالت وجود با. است استفاده مورد فرمولهای پیچیدهبودن و انسانی نیروی ارزشگذاری مشكل

 و توسعه بماند، باقی کشور اقتصادی ی عرصه در توانمند و فعال جامعهای عنوان به همچنان بخواهد ايران حسابداری جامعهی

 ..میباشد ضروری مديريت حسابداری سیستمهای از جزئی انعنو به سیستم اين ترويج

 قرار بررسی مورد شود، می سازمانها مالی حسابداری مبحث در مالی جنبه توجه موجب که ای چهارگانه عوامل مقاله اين در

 الزم رو، اين از. اردد هاشرکت در آفرينیارزش محرک موتور عنوانبه ،ارزش افزوده اقتصادی از نشان پژوهش اين نتايج.  گرفت

 و اهداف اساس بر و نمايند مبذول بیشتری توجه آن از ناشی عوامل و ارزش افزوده اقتصادی به هاشرکت مديران است

 فراهمدر جهت آن  انسانی نیروی بیشتر وریبهره و حسابداری وضعیت بهبود راستای در جامع ایبرنامه هاشرکت ها،اندازچشم

 . نمايند

 بهبود که بطوری دارند، هم با معلولی و علت روابط مالی سازه از يک هر که است آن از حاکی پژوهش نهايی ریگینتیجه

 در و شده مشتری بیشتر وفاداری و رضايت موجب امر اين و بخشدمی بهبود را مشتری به خدمات ارائه کارکنان، هایمهارت

 عملكرد بهبود و ارتقاء انسانی منابع روی مدت بلند گذاریسرمايه عبارت، ديگر به. يابدمی افزايش خالص سود و درآمدها نهايت

 . داشت خواهد دنبال به را هاشرکت
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