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مختلف عملکرد سازمان و در سطحی  يها آن بر جنبه ریتأث ارتقاي سرمایه انسانی و - خالصه
 بین رقابت گسترش به توجه با. جامعه بر کسی پوشیده نیست یتر بر توسعه اقتصادي و اجتماع گسترده
 همچنین و پیشرفت استراتژیک عامل عنوان به انسانی منابع اهمیت به مؤسسات بردن پی و ها شرکت

 این مدیریت و ریزيبرنامه رقابت؛ عرصه در ماندن جهت اقتصادي هاي گیريتصمیم به مدیریت نیاز
 حسابداري مینهز در اطالعات ارائه مقاله این هدف است، گرفته قرار توجه مورد که هاست سال منابع
 نقش نهایت در و ارزیابی هاي روش جایگاه، تاریخچه، اهمیت، تعاریف، شامل انسانی، منابع

 بیان تحقیق هاي یافته. باشد می اقتصادي واحدهاي مدیران گیري تصمیم در انسانی منابع حسابداري
 بسا چه باشد، می ها تشرک براي آن هزینه و ارزش تعیین لزوم و انسانی منابع روزافزون اهمیت کننده

-سرمایه مدیریت، هاي گیريتصمیم براي انسانی منابع حسابداري اطالعات از ها شرکت بسیاري که

  .کنند می استفاده...  و گذاري
  
  مقدمه -1
توجه ویژه به منابع انسانی به عنوان عامل مهم پیشرفت، نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم توجه  

به خود معطوف نمود و پس از آن توجه به عامل انسانی بیش از گذشته در ها را  دولت و سازمان
یکی از پیشگامان تئوري سرمایه ) 1964(آلفرد مارشال . نظریات دانشمندان اقتصادي به چشم خورد

-آن است که بر روي منابع انسانی سرمایه ها يگذارسرمایه نیارزشمندتر"انسانی این موضوع را که 
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و این در حالی است که تا آن زمان اقتصاددانان هیچ تفاوتی بین سرمایه  نمود مطرح "گذاري شود
اروینگ فیشر سرمایه انسانی را مانند سرمایه  .)1990 الیاسون،( انسانی و غیرانسانی قائل نشده بودند

خاص در وجود یک  يها فیزیکی و مهارت يها تیکه به جهت قابل داند یغیرانسانی، منبع درآمدي م
درآمد یک سرمایه تلقی  نیدر اقتصاد هر منبع تأم). 1389، و نصیري صمدي( کند یتجلی مشخص 

سرمایه . سرمایه انسانی و غیرانسانی: گردد یولی در حسابداري سرمایه به دو دسته تقسیم م شود یم
ها و دفاتر ثبت و در صورت  غیرانسانی به عنوان دارایی شناخته شده و به همین خاطر در حساب

که سرمایه انسانی به طور کلی براي حسابداران ناشناخته ی، در حالگردد یمالی گزارش م يها ابحس
بنابراین حسابداري تنها بخشی از عوامل را . ها ندارد است و هیچ جایگاهی در دفاتر و گزارشات آن

مهمی که و در این میان یکی از موضوعات  دهد یکه در هر سازمان موثر است را مورد توجه قرار م
رو، نیاز به از این. )1389آذرگون، ( باشد یهمواره از قلم افتاده است اطالعات مربوط به منابع انسانی م

یک نظام اطالعاتی مربوط به مسائل منابع انسانی به وسیله بسیاري از صاحب نظران به عنوان یکی از 
که فارغ از رشدها و  يا حوزهکمبودهاي نظام اطالعاتی مورد تاکید قرار گرفته است،  نیتر مهم

مند  حسابداري و حسابداران باتجربه و عالقه پردازان هیتوسط نظر تواند یکمبودها در حسابداري ایران م
حسابداري منابع انسانی در ایران  يها یاز مشکالت و کاست يا گشوده شود و پاسخگوي بخش عمده

اهمیت منابع  تعاریف، حاضر سعی نمودیم رو، در مقالهاز این .)1391محمدي و همکاران، (باشد 
گیري  در تصمیم حسابداري منابع انسانینقش  ها و نهایتاًگیرياندازه سیر تحول آن، ، انسانی در سازمان

  .را بیان نماییم مدیران واحدهاي اقتصادي
  
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2
  حسابداري منابع انسانی 2-1

گذاري در نیروي انسانی که انتظار است براي شناسایی گزارش سرمایه حسابداري منابع انسانی کوششی
براساس این تعریف نیروي . منافعی مازاد بر منافع عادي در آینده براي شرکت ایجاد کند رود یم

ها گزارش شوند که  مالی شرکت يها انسانی، هر سازمانی زمانی باید به عنوان دارایی در متن صورت
موجب افزایش سودآوري آینده شرکت از طریق بهبود تولید و ارائه کاال و  انندتو یانتظار برود م

در قلمرو مدیریت منابع انسانی، حسابداري منابع انسانی  ).2002فالمهولتز و همکاران، (خدمات شوند 
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این زیرمجموعه از مدیریت منابع انسانی که . موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است
 یو گوتري و مورس "حسابداري اعداد نرم"یا  "حسابداري براي افراد"با عنوان ) 2009(روزلندر 

 نیتر گیري ارزش مهمبه اندازه کنند یاز آن یاد م "انسانی يها یستگیحسابداري شا"با عنوان ) 2009(
منابع گیري ارزش محور اصلی بحث در این حسابداري، اندازه. پردازد یم "افراد"منابع سازمان یعنی 

گذاري شده و به انسانی است و اینکه آیا مخارج مربوط به افراد باید به عنوان هزینه تلقی و یا سرمایه
حسابداري سرمایه انسانی فرایند ). 2011 آدام استین و همکاران،( عنوان یک دارایی شناسایی شود

کنندگان به عنوان یک ستفادهگیري سرمایه انسانی و فراهم کردن این اطالعات براي اشناسایی، اندازه
هدف اصلی از حسابداري منابع انسانی فراهم آوردن اطالعاتی است که مدیریت را در امر . منبع است

گیري کمک کند و نیز ارائه معیارهایی است براي قضاوت در مورد این مطلب که آیا استفاده تصمیم
ه داشت که هدف حسابداري منابع انسانی فقط آمیز بوده است یا خیر؟ البته باید توجاز منابع موفقیت

بلکه این هدف پیشرفت مدیریت . ها نیست شناخت ارزش منابع بکار رفته در موسسه و یا کنترل آن
بنابراین بهتر است حسابداري منابع انسانی قسمتی از فرایند مدیریت منابع  شود یمنابع انسانی را شامل م

 ،اخالقی(گیري منابع انسانی خالصه نگردد به محاسبه و اندازه انسانی تلقی شود و هدف آن نیز تنها
 يا در عین حال، سنجش و گزارش اطالعات حسابداري منابع انسانی باید مدیران را به گونه ).1393

بلندمدت تلقی  يا هیقرار دهد که افشاي روش حسابداري منابع انسانی را همچون سرما ریتحت تأث
اتفاق نظر  ).2016، توماس(کوتاه مدت که بایستی به حداقل برسند  کنند، نه به صورت مخارجی
به بعد کشورهاي پیشرفته صنعتی مانند آمریکا و ژاپن بجاي تاکید  1980خبرگان این است که از دهه 

در سایه این انتقال، . اند بر تکنولوژي باال و خدمات دهی تمرکز کرده يا بر صنایع تولیدي و کارخانه
ارزش منابع انسانی بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است و بنابراین حسابداري منابع و  يور بهره

 ).2004 چن و لین،( انسانی به یک زمینه مهم براي تحقیق تبدیل شده است

  
  اهمیت منابع انسانی 2-2

 يها يفناور نیتر شرفتهیلوازم گرفته تا پ نیتر که از ساده دهد یمجموعه دستاوردهاي علمی نشان م
متمادي براساس دانش و ارتقا  يها پیچیده، محصول فعالیت و نوآوري اندیشمندانی بوده که طی سال

که از  دهد یبنابراین پایه اصلی ثروت هر کشور را منابع انسانی تشکیل م. فکري انسان خلق شده است
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وامل تبعی نامیده و منابع طبیعی و مادي به عنوان ع شود یها به عنوان عامل اصلی فعال یاد م آن
به شدت نیازمند کارکنان شایسته، متعهد و متخصص هستند تا  يامروز يها از طرفی سازمان. دشون یم

نوین گوي سبقت را از رقبا  يها افراد این امکان براي سازمان فراهم شود تا با ایجاد روش گونه نیبا ا
اما برتري . جاد مزیت رقابتی خواهد شدد و در بازار امروزي داشتن کارکنانی متخصصی باعث اینبربای

همچون کمیابی، بدون تقلید و جانشین  ییها یژگیکه عامل این برتري، و شود یرقابتی زمانی حاصل م
پاوو، رایت، هووس، لید، کاموچی و باکسل از جمله نویسندگانی بودند که این . بودن را دارا باشد

ر بردند و مدعی شدند کارکنان سازمان تنها منابعی هستند نظریه را براي حوزه مدیریت منابع انسانی بکا
چنانچه مدیریت منابع انسانی در انجام  ).1391موسوي، (د باشن یمذکور را دارا م يها یژگیکه و

. در فرایند سازمان برخوردار خواهد بود يرگذاریوظایف خود ناتوان جلوه کند از کمترین میزان تأث
شرکت در  3مطالعاتی که این دو بر روي . مدعاستاین براي  يدییأمطالعات اسمیت کوك و فریس ت

حال رکود انجام دادند نشان داد که بودجه واحد منابع انسانی بسیار کمتر از بودجه سایر واحدها بوده و 
ترك ( شود یکاهش تخصیص بودجه در خصوص واحد منابع انسانی بیش از سایر واحدها اعمال م

که تنها  دهد یانگلیسی نشان م يها تحقیقات وسیع انجام شده در سازمان .)9113، ابراهیمیزهرانی و 
در حد متعارف و % 63کارها درگیر هستند،  از کارکنان با حداکثر توان، استعداد و انگیزه خود در% 17

به دلیل عدم تناسب استعداد، (بقیه % 20و  کنند یدر چارچوب حداقل استانداردها و انتظارات کار م
نه تنها ناراضی و ناراحت هستند بلکه اصرار دارند نارضایتی و ) یل، عالیق و شخصیت خود با شغلتما

با توجه به آمار فوق که از کشورهاي صنعتی و   . ناخشنودي خود را به کارکنان دیگر انتقال دهند
ن، آمار کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ایرا رسد یتوسعه یافته به دست آمده است به نظر م

مند باید در راه ایجاد انگیزه و  گروه سوم به مراتب باالتر باشد لذا براي افزایش تعداد کارکنان عالقه
  ).2003 گودرزي،(کارکنان حرکت نمود  يمند تیرضا

  
  سیر تحول منابع انسانی 2-3

جه قرار مرحله پیدایش مفاهیم اصلی حسابداري منابع انسانی و مورد تو): 1966-1960(مرحله اول 
تعدادي از تئوري پردازان اولیه حسابداري از این ایده که با افراد مانند سایر . گرفتن این رشته بود

مرحله  .)2002فالمهولتز و همکاران، ( رفتار شود و ارزش افراد محاسبه گردد حمایت کردند ها ییدارا
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رتباط با یک پژوهش علمی دومین مرحله پیشرفت حسابداري منابع انسانی در ا): 1971-1966(دوم 
هم (گیري هزینه منابع انسانی زیربنایی براي تکمیل، بهبود و ارزیابی اعتبار الگوهاي مربوط به اندازه

همچنین تحقیقاتی به منظور بیان دقیق و صریح . بوده است) هزینه بهاي تمام شده و هم بهاي جایگزینی
نی به عنوان ابزاري براي متخصصان منابع انسانی، کاربردهاي بالفعل و بالقوه حسابداري منابع انسا

این مرحله که از . کنندگان خارجی از اطالعات مالی شرکت، صورت گرفته استمدیران و نیز استفاده
تجربی معدودي از طریق اجراي حسابداري  يها به طول انجامید، شامل کاوش 1971تا  1966سال 

مطالعات اخیر درباره حسابداري منابع انسانی در مرحله . استواقعی بوده  يها منابع انسانی در سازمان
که در آن زمان دانشجوي دکتراي دانشگاه میشیگان بوده، انجام ) 1966(دوم توسط راجر هرمانسون 

قسمت بیشتر تحقیقات انجام شده پیرامون حسابداري منابع انسانی در همین مرحله در همان . گردید
یک گروه تحقیقاتی  1967به عالوه از ابتداي سال  ).1393پور، یمانیا( دانشگاه صورت گرفته است

را براي تشریح و تکمیل  ییها متشکل از رنسیس لیکرت، برومت، ویلیام سی پایل و فالمهولتز، پروژه
مرحله سوم  ).1393، یگانه( اند دهیحسابداري منابع انسانی شروع و به انجام رسان يها مفاهیم روش

مختلف بود، در  يها حسابداري منابع انسانی در سازمان يها يسازي عملی تئورپیاده): 1971-1976(
گیري مثبت این تجربیات وجود داشت اثرات جانبی این مرحله با وجود تمام امیدهایی که به نتیجه

ختنلو . (اشتباهات نظریه حسابداري منابع انسانی در تعریف اهداف آن را به وضوح نشان داد منفی آن،
. دوره رکود حسابداري منابع انسانی نامید توان یرا م) 1976-1980(مرحله چهارم  ).1387 و عبدل،

دلیل کاهش توجه به حسابداري منابع انسانی در این دوره به علت مشکالت به وجود آمده در ارائه 
زمان در پیچیدگی حسابداري منابع انسانی، عدم همکاري سا توان یها بود که از آن جمله م پژوهش

فالمهولتز و (ها را نام برد  بی شمار انجام این پژوهش يها نهیسازي تحقیقات به صورت عملی و هزپیاده
آغاز  1980مرحله پنجم مرحله جاري بسط و توسعه حسابداري منابع انسانی از سال  ).2002همکاران، 

قمندي به نظریه و کاربردهاي این مرحله شامل ظهور مجدد توجه و عال. شده و تا به امروز ادامه دارد
پدید آمد و از آن زمان به  1980اولین مرحله طرح مجدد در سال . حسابداري منابع انسانی است

بسیاري براي  يها همچنین کوشش. روزافزون به مطالعه و تحقیق دوباره روي آورده شده است يا گونه
  ).1393، یگانه( عمده به عمل آمده استبزرگ و  يها حسابداري منابع انسانی در سازمان يریکارگ به
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  گیري منابع انسانی اندازه 2-4
 :گیري ارزش منابع انسانیي اندازهها روش

  .مورد بررسی قرار داد از دو روش زیر توان یمحسابداري منابع انسانی را 
سایی اول به شنا   یک سیستم حسابداري منابع انسانی در وهله :یابی منابع انسانیهزینه 1- 2-4

ي واحد تجاري تفکیک ها نهیهزي واقع شده در ارتباط با نیروي انسانی که بایستی از سایر ها نهیهز
  ).1393پور، ایمانی( گردد نیاز دارد

  .تمایز قائل شود ها نهیهز يو جار يا هیسرماي مورد استفاده باید بین بخش ها وهیو ش ها روش
  :شود یمکیل ذیل تش دو بخش یابی منابع انسانی ازهزینه
نیروي انسانی شامل گزینش  و پرورش نیتأمکلیه وجوهی است که براي  :ي اولیهها نهیهز )الف

ی براي و تخصصي کاربردي ها آموزش بازآموزي و ضمن خدمت، استقرار و آموزش و استخدام،نیرو 
  .شود یمکسب مهارت مصرف 

در حال حاضر در سازمان مشغول ي جایگزینی کارکنانی که ها نهیهز :ي جایگزینیها نهیهز) ب
  :و شاملهستند 
یی است که براي جایگزینی فردي در یک ها نهیهز :ي جایگزینی پستی یا شغلیها نهیهز1-ب

پرورشی  ،نیتأم يها نهیهزکه شامل  باشد یمسازمان با شخصی که بتواند خدمات مشابهی را ارائه دهد 
خالی  گیري،ي پاداش کنارهها نهیهزشامل کلیه  گیريهزینه کناره .گیري استو کنارهیا آموزشی 
  .گیري استالتفاوت پیش از کنارهو مابهماندن پست، 

 هیو اثاثاسباب  ابزارها،(ت تسهیال ،)نقديریو غنقدي (ها  پاداش شامل ي پرسنلیها نهیهز ریسا 2-ب
 و گفتگو،شاوره ي مربوط به مها نهیهز و بهداشت،سالمت  ،)ضروري براي رفاه کارکنان زاتیو تجه

  ).1393 ،اخالقی( مانند بیمه ها پرداخت ریو ساپرداختی  و دستمزدحقوق 
  

ي گذار ارزشیابی نیازمند حسابداري منابع انسانی بیشتر از هزینه :ي منابع انسانیگذار ارزش 2- 2-4
ینکه انسان با توجه به ا. مفهوم ارزش منابع انسانی مبتنی بر نظریه ارزش در اقتصاد عمومی است. است

ارزش انسان را مانند سایر منابع به عنوان ارزش فعلی  توان یمقادر به ایجاد منافع بالقوه آتی است، 
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ي از ا مجموعهبنابراین ارزش فرد عبارتست از ارزش فعلی . خدمات آتی موردانتظار تعریف کرد
گروهی این نظریه را . فرد در طول دوره خدمت خود در سازمان ایجاد کند رود یمخدمات که انتظار 

با توجه به نظریه محققان . حقیقت غیرقابل ارزیابی است و درانسان فراتر از ارزیابی  و معتقدندرد کرده 
بدین معنی که ابتدا بایستی مفهوم منابع . گیري منابع انسانی دو مرحله اساسی وجود داردبراي اندازه

تا سپس بتوانیم آن را به بیان پولی جهت نشان دادن  انسانی را به بیان غیر پولی یا کیفی مشخص کنیم
  ).1393، یگانه( در ترازنامه سازمان ارائه نماییم

 مدیران گیريدر تصمیم انسانی منابع حسابداري نقش 2-5
- جمع مستلزم امروزي، متشنج و پیچیده بسیار دنیاي در ویژه به کارآمد، شیوه به ها سازمان امور اداره

 نویددهنده جدید، دوران آنکه ضمن. است مختلف ابعاد در گوناگون طالعاتا پردازش و آوري
. بهبودند و رشد حال در سریع آهنگی با البته که است اطالعات کارگیري به نوین هاي شیوه با نو جهانی

 مواد و آالتماشین فناوري، سرمایه، از گذشته سازد، می متمایز هم از را ها سازمان که آنچه بنابراین
). 2016 رمی،( است کارآمد و متخصص انسانی نیروي هم آن و انسانی نیروي ها، آن اختیار در ولیها

 مسیري به را انسانی نیروي در تغییرات استخدام، و اشتغال بازار ویژه به و ها سازمان و بازار شدن رقابتی
 عامل ترین مهم و ژیکاسترات برتر سالح عنوان به افراد و انسانی نیروي از که است ساخته رهنمون
 فرایند در و ها سازمان در انسانی عامل روزافزون اهمیت به توجه با. کنیم یاد رقابتی مزیت به رسیدن
 عالوه( مالی ریزيبرنامه و مشاوره همچون متنوع تخصصی خدمات ارائه زمینه در ویژه به وکارکسب

 الزم زمینه که شود می احساس ابزاري و سیستم وجود لزوم زمان، هر از بیش) عمومی وظایف انجام بر
 در ابزار ترین مهم. کند فراهم انسانی نیروي عامل توسط شده ارائه خدمات واقعی ارزش تعیین جهت را

 سازمان در شده ارائه خدمات ارزش دقیق تعیین نیز و هدف این به نیل راستاي در سازمان دسترس
  ).2016 گرهان،( است نسانیا منابع حسابداري سیستم انسانی، نیروي توسط

 عنوان به نظران،صاحب از بسیاري وسیله به انسانی منابع مسائل به مربوط اطالعاتی نظام یک به نیاز
 که اي حوزه است؛ گرفته قرار تاکید مورد حسابداري در اطالعاتی نظام کمبودهاي ترین مهم از یکی
 حسابداران و حسابداري پردازان نظریه توسط دتوان می ایران حسابداري در کمبودها و رشدها از فارغ

 در انسانی منابع حسابداري نیازهاي از اي عمده بخش پاسخگوي و شود گشوده مند عالقه و تجربه با
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 کمک گذارسرمایه و گیرتصمیم گروه دو هر به حسابداري جدید نظریه این از استفاده. باشد ایران
 خواهد آن در گذاريسرمایه بازده و شرکت ارزش از ستیدر تخمین حال عین در و کرد خواهد مؤثر

  ).1393 اخالقی،( شد خواهد منجر شرکت داخل در منابع کاراتر تخصیص به و داد
 داشته خود ذخایر و منابع از صحیحی برآورد باید همواره خود، اهداف به دستیابی براي ها سازمان

 در موجود، امکانات و منابع اثربخشی میزان سایه در را خود اهداف به دستیابی میزان همچنین. باشند
- تصمیم انسانی، منابع حسابداري سیستم کمک به). 1393 توماس،( بسنجند اهداف این به رسیدن راه

 ارزیابی مورد کیفی نظر از چه و کمی نظر از چه توان می را انسانی منابع با ارتباط در مدیران هاي گیري
 در. کرد مشخص بعدي هاي فعالیت براي را تصمیمات اثربخشی عدم و اثربخشی همچنین و داد قرار

 عمل سازمان مدیریت تصمیمات محک براي معیاري و شاخص عنوان به انسانی منابع حسابداري اینجا،
 یعنی باشد، سازمان در افراد ارزش مبین تواند می انسانی منابع حسابداري مفاهیم، این کنار در. کند می

 عمر، طول در تواند می فرد که کند بیان اي بالقوه فعلی خدمات ارزش صورت به را سانیان منابع ارزش
 هاي هزینه از صحیح و دقیق اطالعات کسب طرفی، از. کند ارائه موسسه به را خود انتظار مورد خدمت

 و توسعه و منابع بهتر جذب در تواند می سازمان فرایند در هاهزینه این اثربخشی میزان و انسانی منابع
 سازمان اهداف به دستیابی در را انسانی منابع تأثیرگذاري و اهمیت کند، ایفا مهمی نقش سازمان، بهبود

 افزایش بخش این در سازمان هاي هزینه گسترش سمت به را حرکت سرعت نهایت، در و کند مشخص
  ).1387 محمدي، و طبرسا( رود شمار به سازمان آتی گذاريسرمایه عنوان به که دهد

 کنترل و ریزيبرنامه جهت مدیریت به کمک انسانی، منابع حسابداري سیستم اولیه اهداف از یکی
 براي ابزاري و چارچوب عنوان به انسانی منابع حسابداري. است انسانی نیروي کارآمد و مؤثر

 سازيپیاده با رود می انتظار آنکه ضمن شود، می تلقی سازمان ارشد مدیران و انسانی منابع متخصصان
 کارکنان شغلی رضایت سازمان، مدیران توسط شده اتخاذ تصمیمات بهبود با سازمان در سیستم این

 مهم اهداف از یکی. شود کاسته پرسنلی هاي هزینه از نهایتاً و ارتقا اثربخشی و کارایی و یابد افزایش
 اطالعات تأمین منظور به ها سازمان براي افراد اقتصادي ارزش کردن کمی انسانی، منابع حسابداري

 انسانی منابع حسابداري اینکه به توجه با واقع در ،)2016 رمی،( است مالی و مدیریتی تصمیمات براي
 در حسابداري هاي روش و مفاهیم کاربرد) نامید توان می نیز انسانی منابع مدیریت حسابداري را آن که(
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 انسانی نیروي هزینه و ارزش سنجش معیار تواند می حسابداري این است، انسانی منابع مدیریت محدوده
  ).2016 توماس،( باشد سازمانی هر

 تصمیمات گرفتن براي مدیریت به را آن کمک توان می انسانی، منابع حسابداري دیگر اهداف از
-زینهه طریق از نوعاً انسانی منابع حسابداري. برد نام انسانی منابع گذاريسرمایه زمینه در مؤثر و مناسب

 نیاز مورد اطالعات تواند می ها، شرکت ترازنامه در مقادیر این ثبت و انسانی منابع گذاريارزش و یابی
 آوردن دست به در انسانی منابع کارایی و کارکرد ارزیابی. آورد فراهم زمینه این در را مدیران

 حسابداري). 2016 گرهان،( است انسانی منابع حسابداري دیگر اهداف از سودآوري، و وري بهره
 یادگیري، غیبت، نرخ قبیل از انسانی، منابع ارزیابی معیارهاي مورد در اطالعات ارائه با انسانی، منابع

 آموزش، و یادگیري هاي هزینه و اثربخشی سازمانی، تعهد انسانی، سرمایه بازگشت نرخ شغلی، رضایت
 به و خود راهبردهاي و اهداف به سازمان نرسید در را انسانی منابع کارکرد کارمند، هر افزوده ارزش

 فراهم آن ارتقاي و بهبود جهت را زمینه ترتیب این به و کند می مشخص سازمانی، وري بهره کلی طور
  ).2016 توماس،( سازد می

 پذیرش براي مدیران در انگیزه ایجاد جمله از دیگري اهداف داراي انسانی، منابع حسابداري البته
 با مرتبط مزایاي و ها هزینه مورد در تطبیقی اطالعات ایجاد انسانی، منابع مورد در جدید دیدگاه
 سازمان انسانی منابع درآمدزایی ظرفیت مورد در اطالعات ارائه انسانی، هاي دارایی در گذاريسرمایه

  ).1387 محمدي، و طبرسا( است...  و مند عالقه افراد همه به
  
  گیري نتیجه -3

کمیت و کیفیت منابع ه توان نتیجه گرفت که ارائه اطالعاتی دربار می ه گفته شدآنچه کبا توجه به 
در هنگام کاهش سودآوري  هاي مالی و مدیریتی، به خصوص گیري انسانی، مدیریت را در تصمیم

هاي حاوي منابع انسانی را براي درك وضعیت و  گزارشتواند ، همچنین مدیریت میدهد یاري می
بسیاري از  .به کار گرفته و بر پایه این اطالعات، تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایدشرایط واقعی شرکت 

برند و این افراد هستند که  هاي حساس بهره می ها از وجود افراد ماهر و متخصصی در پست شرکت
ارزیابی منابع انسانی  .کنند تسهیل میبا رهبري مدیریت ارشد آرمانی شرکت را  يها رسیدن به هدف

ها کمک کرده و بازخورد عملکرد مدیران و کارکنان مختلف در  اند به درك کارایی بخشتو می
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ها  سطوح متفاوت سازمانی را ممکن سازد که این امر نیز باعث تسهیل مدیریت منابع انسانی در سازمان
تواند در جهت  هاي ارزیابی منابع انسانی و حسابرسی عملیاتی می بنابراین، ترکیب روش. شود می

  .مفید واقع شود عملکرد مدیران واحدهاي اقتصاديافزایش کارایی 
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