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بررسی امکان سنجی بکارگیري مدل هاي ارزشگذاري منابع انسانی در 
  موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران   -  دکتر قدرت اله طالب نیا

  همدان کارشناسی ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -ی بهروز قربان

 
  چکیده

اریخی و مـدل ارزش  امکـان سـنجی بکـارگیري مـدل بهـاي تمـام شـده تـ        در این پژوهش 
مـورد بررسـی قـرار     عضو جامعه حسابداران رسمی ایـران  موسسات حسابرسی  اقتصادي در

کـردن ارزش   یکه از طریق مدل هاي مذکور، با کم تحقیق آنست این هدف از. می گیرد
 ،تحقیـق حاضـر   .گـزارش نمـود  را اندازه گیري و به عنوان دارایـی   ، بتوان آنها منابع انسانی

 جهت جمع آوري اطالعات که در آن از پرسشنامه می باشد تحقیقی نظري از نوع توصیفی
دکتـري  مدرك  مدرك داراي ي هستند کهافرادجامعه آماري تحقیق،  .استفاده شده است

 بوده ساده تصادفی نیز از نوع گیريروش  نمونه  ویا کارشناسی ارشد حسابداري می باشند 
آزمون فرضیه  برايت ولیکرمقیاس جهت تجزیه وتحلیل پاسخ سواالت پرسشنامه از  .است

نتـایج بدسـت   . اسـت  شـده استفاده  و مدل رگرسیونی )دنتاستیو( tروش آماري  از  نیز ها
ي ارزش بـراي انـدازه گیـر    هاي مزبـور دل یق بیانگر این است که بکارگیري مآمده از تحق

ارائه شـده توسـط   کردن ارزش خدمات  یبراین اساس باکم و منابع انسانی امکان پذیر بوده
گـزارش  شناسـایی و  توان آنها را به عنوان دارایـی  می، بر مبناي معیارهاي پولی منابع انسانی

  .نمود
  

ارزشگذاري منابع انسانی، مدل بهاي تمام  حسابداري منابع انسانی،: واژه هاي کلیدي
  .هاي انسانیاریخی، مدل ارزش اقتصادي، داراییه تشد
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تحوالت اقتصادي دوران حاضر که باعث تجدید نظـر در نگـرش بـه سـطح وقـوع اشـتغال       
نیروي انسانی شده است خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده را ضامن بقاء سازمان هاي نـوین  

با سـایر   منابع انسانی که در مقایسهمؤثر از موفقیت این سازمان ها در گرو استفاده . می داند
بنابراین ضروري . می باشداي ماهیت پویا، زنده و مستقل هستند منابع سازمان ممتازتر و دار

قانونمند جهت اندازه گیري و ثبت حساب ثـروت نیـروي انسـانی شناسـایی      میاست مکانیز
ه در قالب زبان تجاري گردد تا به کمک آن بتوان ارزش منابع انسانی را با سایر منابع مؤسس

حسابداري منابع انسـانی پاسـخ مناسـبی بـه      .]9[یعنی حسابداري مقایسه و گزارشگري نمود
سیستم  هاي  فعلی  حسابداري  بر پایه  ساختار اقتصاد  مبتنی  بر  .این نیاز سازمانها می باشد

، ماشـین آالت  تاسیسـات،  ،ساختمان( هستند  و منابع فیزیکی سرمایه هاي  فیزیکی   و مالی
 ..... )دریافتی و سرمایه گـذاري هـا و   وجه  نقد ، حساب هاي( منابع  مالی ،... )تجهیزات و

سـازمانها را   ... ) ، سـر قفلـی و   عالئم تجاريحق  اختراع، ( ومنابع فنی و حاصل از مالکیت 
یکی گزارش  می کنند اما کماکان  نمی توانند اطالعات زیادي درباره مخارج و ارزشهاي 

در حـالی  کـه   . از بزرگترین و مهمترین منابع  آنها  یعنـی  منـابع  انسـانی گـزارش نماینـد       
 .]13[سازمان ها به طورفراینده اي  نیاز  بـه  اطالعـات  دربـاره  منـابع انسـانی خـود  دارنـد       

ع انسانی را می توان تلفیقی از دو حوزه حسابداري و مـدیریت منـابع انسـانی    بنامحسابداري 
کاربرد مفاهیم و روش هاي حسابداري در محدوده مـدیریت منـابع انسـانی     ست و شاملدان

فن اندازه گیـري اسـت کـه مـی      وبه عبارت دیگر، حسابداري منابع انسانی، الگو . می باشد
تواند اثـرات عمیقـی بـر چگـونگی اداره افـراد در سـازمان داشـته باشـد و مـی تـوان آن را           

وانایی هاي کارکنـان سـازمان   ، دانش، مهارت ها و تتشخیص، کمی سازي و گزارش دهی
دراین خصوص یکی از مباحث مهم براي مدیریت تمایز میان منـابع انسـانی و    .]15[دانست

سایر منابع سازمان می باشد زیرا منابع انسانی عناصري با قابلیـت یـادگیري ، تغییـر پـذیري ،     
یریت و هدایت شـوند مـی تواننـد    نوآوري ، خالقیت و امثالهم می باشند که اگر خوب مد

.                                                                                                 ]10[بقاي طوالنی مدت سازمان را تضمین نمایند
  مسأله واهمیت موضوع پژوهشبیان 
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حرکت (ال تغییر است در عصر حاضر که رویکرد اصلی سازمان ها و شرکت ها دائما در ح
تمرکـز اصـلی بـر دانـش و اطالعـات بـراي بقـا و        ) از اقتصاد صنعتی بـه اقتصـاد فراصـنعتی   

بنـابراین  . هسته اصلی در این تحول محسوب می شود سودآوري می باشد و سرمایه انسانی،
موفقیت بالقوه سازمان ها، بیشتر به توانایی هاي فکـري کـه فراتـر از دارایـی هـاي فیزیکـی       

از این رو سازمان ها باید توجه خاصی به بهبود و توسعه سرمایه فکـري  . ت بستگی دارد اس
متاســفانه حســابداري مــالی و حســابداري مــدیریت . و ســرمایه انســانی خــود داشــته باشــند

به عالوه پارادایم هاي حسابداري و فنـاوري مـرتبط بـا    . پاسخگوي این تغییر شرایط نیستند
نتقاالت اقتصادي مفهوم سازي نشده اند و استفاده مستمر از ابزارهاي آنها براي محاسبه این ا

 .]16[تناسب با شرایط این عصـر نمـی باشـد   سنجش فعلی که خالف قاعده نتیجه داده اند م
توماس کان محقق و اندیشمند در زمینه حسابداري منابع انسانی ، پیشنهاد می کند افراد هـر  

رك هستند که می خواهند به مدل هـا،  ارادایمی مشتگروهی در یک مقطع زمانی ، داراي پ
، بـر طبـق ایـن تعریـف    . داشـته باشـند   ، الگوها و نمادهاي سازمانی مشترکی اعتقادارزش ها

، که از حسابداري منابع انسانی و فـرض کـردن ایـن منـابع     گروهی از محققان و متخصصان
اکثـر  . یـک پـارادایم هسـتند    به عنوان دارایی، حمایت می کنند به طور یقین مبدا) انسانی(

نظریه پردازان نوین، معتقدند افراد در سازمان هاي خود، دارایی هاي ارزشـمندي محسـوب   
و بایـد بـر   ، مهم تـر هسـتند  از دارایی هاي فیزیکی سازمان هم می شوند که باید اذعان کرد

یر کـرده و  م ها تغیطبق نظر توماس کان پارادای. مبناي یک معیار مناسب اندازه گیري شوند
 .، آنها به آرامی حرکت می کنند ولـی در نهایـت ایـن تغییـر رخ مـی دهـد      تحول می یابند

پارادایم پیشنهاد شده براي منابع انسانی ، برتعهد سازمان در قبال منابع انسانی یا افراد، زمانی 
 مـدیریت توانـایی هـاي کارکنـان     این تاکید بـر . که آنها را استخدام می کنند تمرکز دارد

چنین تمرکزي می تواند با در نظر گرفتن معیار هاي واقعی بـراي ارزشـگذاري منـابع    . است
. منابع انسـانی، یـک راه کـامال قابـل قبـول باشـد      انسانی و گزارش اطالعات مالی مربوط به 

 18 [آینده حسابداري منابع انسانی در جهت تغییر به سمت این پارادایم جدید تمرکز دارد
اگر یکی از مهمترین ابداعات قرن حاضر را خلق سازمان هاي نـوین بـدانیم   با این وجود  .]

ی وهمچنـین  ان ها در گرو استفاده مؤثر از منابع اعـم از انسـانی و غیـر انسـان    توفیق این سازم
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راهبـرد و   هـر محـور   در ایـن صـورت  . مخارج حاصـل از آنهـا مـی باشـد     و ترکیب درآمد
زمان بسـتگی  بنابراین موفقیت یا شکسـت یـک سـا   . سیاست سازمانی، افراد سازمانها هستند

مـدیران تمـام   . ردکامل به چگونگی جذب، اندازه گیري و ثبت ارزش منـابع انسـانی آن دا  
واحد هاي اقتصادي و نهاد هاي اجتماعی براي ارتقاء سطح عملکرد، به دنبال آن هستند تـا  

عل سازند و از طریق توسـعه منـابع   با صرف هزینه هاي مالی ، توان بالقوه منابع انسانی را بالف
بنـابراین تصـمیم گیـري در    . انسانی موجب رشد،کارآیی واثربخشی عملیات سازمان شـوند 

ارزیـابی   .]3[زمینه توسعه منابع انسانی، نیاز به اطالعات مفیـد در خصـوص ایـن منـابع دارد    
ز اهـداف  ، یکـی ا سود آوريکارکرد و کارآیی منابع انسانی جهت رسیدن به بهره وري و 

، بـا ارائـه اطالعـات در مـورد     حسابداري منابع انسانی. م حسابداري منابع انسانی می باشدمه
نــرخ غیبـت، یـادگیري ، رضـایت شـغلی، نــرخ     : معیارهـاي ارزیـابی منـابع انسـانی از قبیـل      

بازگشت سرمایه انسـانی، تعهـد سـازمانی، کـارآیی و اثربخشـی، هزینـه هـاي یـادگیري  و         
زوده هر کارمند، کارکرد منابع انسانی را در رسیدن سازمان به اهـداف و  آموزش، ارزش اف

راهبردهاي خود و بطور کلی بهره وري  سازمانی، مشخص می کند و بدین ترتیب زمینه را 
سیستم حسـابداري فعلـی بـه عنـوان یـک سیسـتم        .] 19 [جهت ارتقاي آن فراهم می سازد

اطالعات مالی  گروههاي مختلف استفاده کننده، اطالعاتی و تأمین کننده نیازهاي اطالعاتی
مربوط به مهمترین سرمایه واحدهاي اقتصادي یعنی نیروي انسانی را انـدازه گیـري و افشـاء    

منـابع انسـانی    از طرفی در کشورهاي در حال توسعه به ویژه در کشور ما ایـران، . نمی نماید
تمـامی واحـدهاي اقتصـادي     ماهر و متخصص، جزء دارایی هاي نادري هستند که مدیریت
هزینـه   صـرف بـوده و بـا    هـا براي ارتقاء سطح کیفی و کمی عملکرد خود، در جستجوي آن

لذا مدیران بـراي   .اي رسیدن  به سطح مطلوب را دارندهاي گزاف سعی در آموزش آنها بر
ه االت زیـر مواجـ  ؤتصمیم گیري در زمینه برنامه هاي توسعه واندازه گیري منابع انسانی با س

  :ات مربوط و قابل اتکاء نیازمندنداطالع به ،بوده وبراي پاسخ به آنها
  ارزش منابع انسانی چقدر است؟) 1  

 چه میزان از مخارج آموزش وپرورش منابع انسانی باید به عنوان دارایی شناسایی شوند؟) 2
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صـت از  چه میزان از منابع مالی صرف شده جهت منابع انسانی بایـد بـه عنـوان هزینـه فر    ) 3
تحقیق حاضر، تالشی در جهت فراهم نمودن مبانی عملـی،   .]7[دست رفته شناسایی شوند؟

جامعه حسـابداران رسـمی    موسسات حسابرسی عضو جهت اندازه گیري ارزش منابع انسانی
ایران به عنوان یکی از مهم ترین مراجع حرفه اي که منابع انسانی نقش  با اهمیتی را در آنها 

  .می باشدد نایفا می کن
  هدف پژوهش

یکی از اهداف مهم حسـابداري منـابع انسـانی، کمـی کـردن ارزش اقتصـادي افـراد بـراي         
سازمان ها به منظـور تـامین اطالعـات مفیـد بـراي اتخـاذ تصـمیمات مـدیریتی و مـالی مـی           

هدف اصلی این پژوهش بررسی امکان اجراي مدل بهاي تمام شـده تـاریخی  و    .]11[باشد
عضـو جامعـه    موسسات حسابرسیارزشگذاري منابع انسانی در  جهت ديمدل ارزش اقتصا

بـه   ایران افراد عضو جامعه حسابداران رسمی و از آنجا که می باشد حسابداران رسمی ایران
جـزء دارایـی    می نماینـد لـذا  را ایفا  اهمیتیبا فعالیت حرفه اي در مؤسسات خود نقش دلیل

می روند که از طریق مدل هاي مذکور با کمی به شمار  موسسات حسابرسی هاي با اهیمت
، می توان این منابع را به عنوان دارایـی شناسـایی   بر مبناي معیارهاي پولی کردن ارزش آنها

  .نمودگزارش و
  مبانی نظري پژوهش

) غیرمادي(ارزش یک واحد تجاري تا حد زیادي مبتنی بر مفروضات درباره سرمایه معنوي 
سرمایه معنوي است و به عنوان ی یکی از عناصر پویا در چارچوب آن می باشد و منابع انسان

 »مجموع قابلیت هاي فـردي، دانـش، مهارتهـا وتجربـه کارکنـان و مـدیران یـک مؤسسـه        «
زمانی که افراد در مؤسسات یا شبکه هایی براي تبـادل اطالعـات گـردهم     .تعریف می شود

این وضعیت در مورد مؤسساتی  .ندپیدا می کمی آیند مجموع کل دانسته هاي آنها افزایش 
بـزرگ  که فعالیت هاي آنها ارائه خدمات می باشد بیشتر تجلی می یابد مانند شرکت هـاي  

پیمانکاري و مؤسسات حسابرسی که بر خالف جریان اقتصاد سنتی، تولید ثروت را در گرو 
انسانی را در  بنابراین نیاز به یک سیستم حسابداري که ارزش منابع. مدیریت دانش می دانند

قالب  واحد اندازه گیري پولی، شناسایی و گزارش نماید ضروري به نظر می رسد زیـرا تـا   
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سیسـتم   .]12[سـابداري معرفـی نشـده اسـت    کنون هیچ مبناي کمی دیگري به کار آیـی ح 
اطالعات نسبتا  کامل و جامعی در رابطه بـا منـابع مـادي و دارایـی     ) سنتی(حسابداري فعلی 

ارائه می کند ولی راجع به منابع انسانی و ارزش اقتصادي آنها اطالعات کاملی هاي فیزیکی 
مخارج منابع انسانی باید ست که سوال اساسی که در اینجا وجود دارد این ا .دهد ارائه نمی

ــري شــوند  ــدازه گی ــه شناســایی و ان ــرروي  و ؟چگون ــا ســرمایه گــذاري یــک ســازمان ب آی
ه شناسایی شود یا به عنوان یک نـوع دارایی،کـه منـافع    کارمندانش باید به عنوان هزینه دور

آتی سازمان را تامین می کند در نظر گرفته شود؟ کمیته حسابداري منابع انسانی وابسـته بـه   
انجمن حسابداران آمریکا بیان می کند که منابع انسانی تفاوتی اساسی  بـا سـایر منـابع دارد    

بنابراین نباید فقط از نقطه . دیگر را آسان می سازد زیرا طریقه استفاده از منابع طبیعی و مالی
نظر یک منبع که در اختیار موسسه است مد نظر قرار گیرد بلکه باید بـه عنـوان یـک عامـل     

. اساسی که باعث افزایش کیفیت کاالها و خدمات تولیدي می شود مورد توجه قرار گیـرد 
مانند اخراج و (تصمیم گیري ها تحلیل نتایج  جهتحسابداري منابع انسانی دیدگاهی است 

اتخــاذ تشـریح نتــایج بدسـت آمـده بـراي مـدیریت جهـت       بـر سـرمایه انسـانی و   ) برکنـاري 
ن براي اندازه گیـري  ، استفاده از آداري منابع انسانیبعد دیگر حساب .تصمیمات مهم تجاري

د مخارج و ارزش منابع انسانی است که در این صورت متخصصـان منـابع انسـانی مـی تواننـ     
نکتـه حـایز اهمیـت در ایـن     . اري کارکنان را اندازه گیـري کننـد  هزینه هاي اخراج و برکن

خصوص این نیست که شرکت نباید سیاست اخراج و برکناري را اتخاذ کند بلکه مدیریت 
  .]16[ینه ها و منافع این گونه تصمیمات را مد نظر قرار دهدباید تمامی هز

منـابع انسـانی، اگـر بـه جـاي شناسـایی        مخارج ر مورددر ارتباط با نحوه عمل حسابداري د
دارایـی، هزینـه در صـورت هــاي مـالی شناسـایی گـردد صــورت سـود و زیـان و ترازنامــه         

سود وزیان تحریف شده می باشد زیرا  مخدوش خواهند شد و رقم سود خالص در صورت
ان مخـارج  به جذب و توسعه منابع انسانی بـه جـاي شناسـایی بـه عنـو     تمامی مخارج مربوط 

اي  دوره ت مورد انتظار این منابع، به عنوان هزینه اسرمایه اي و استهالك آن طی عمر خدم
از این رو بکارگیري شیوه هـایی قابـل   . که مخارج در آن رخ داده است شناسایی می شوند

به عنوان  دارایـی جهـت    بع انسانی و شناسایی آنهااتکا ومعتبر براي اندازه گیري مخارج منا
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شناسایی منابع انسانی  همچنین در ارتباط .]8[سود، ضروري می باشدتحریف از وگیري جل
به عنوان دارایی، موضوع آن نیست که افراد و کارکنان به عنـوان  دارایـی شناسـایی شـوند     

د کـه در  نـ دهد ارائه شود دارایی را تشکیل مـی  بلکه خدماتی که انتظار می رود توسط افرا
بـالقوه   عداشتن مناف :نظیر اي اصلی شناختدارایی باید معیاره ییاین خصوص جهت شناسا

کنتـرل بـودن توسـط    قابل  و قابلیت اندازه گیري بر حسب واحد پولی، قابل تصاحب ،آتی
در قالـب   اندازه گیـري ارزش منـابع انسـانی    . ]17[مد نظر قرار گیرند شخصیت حسابداري

شد کـه  امی بمیسرن خصوص ای درشده ارائه از طریق بکارگیري مدل هاي  معیارهاي پولی
بهاي تمـام شـده تـاریخی و ارزش اقتصـادي      هدر این تحقیق دو مدل تقریبا عملی و پیشرفت

  :گردند ته اندکه درزیرتشریح میمورد بررسی قرار گرف
مدل بر اساس اصل بهاي تمام شده تاریخی  این : مدل بهاي تمام شده تاریخی )الف

به طور مستقیم باعث افزایش  مخارج انجام شده براي کارکنانطبق این روش . بنا شده است
از طریـق محاسـبه بهـاي تمـام شـده       یخدمات آنها مـی گـردد و ارزش منـابع انسـان     ارزش

بهاي تمام شده تاریخی منابع انسانی را می توان به دو بخـش   .گرددهامحاسبه می تاریخی آن
  :نمودمخارج جاري و سرمایه اي تفکیک 

مبالغ پرداختی براي حقوق و مزایاي مسـتمر کارکنـان مـی باشـد کـه در       :ريمخارج جا) 1
  .دوره وقوع، به حساب سود و زیان منظور می گردند

مبالغ صرف شده براي استخدام، آموزش، آشنا کردن با محیط کار و  :مخارج سرمایه اي) 2
که باید طـی سـال   کلیه مخارج اولیه انتقال و استقرار کارکنان در مشاغل مختلف می با شد 

مخارج استخدام و آمـوزش  ضمنا  .هاي خدمت با نرخی از پیش تعیین شده مستهلک گردد
  .به دو جزء مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندي نمودیک فرد را می  توان 

در صورتی که قبل از استفاده کامل از منابع انسانی به دالیلی از قبیل ترك خدمت، اخراج، 
شـده بـه عنـوان     منتوان از خدمات منابع انسانی استفاده نمود مخارج انجـا  باز خرید یا استعفا

  .زیان به حساب هزینه دوره منظور می گردد
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این روش هماهنگ با اصول پذیرفته شده حسـابداري   :مزایاي مدل بهاي تمام شده تاریخی
و ویژگی عینی بودن اطالعات حسابداري در آن لحاظ می شود که درایـن صـورت، قابـل    

  .]6[بول براي مراجع قانونی، حسابرسی و مالیاتی خواهد بودق
روش مبتنی بر تئوري ارزش سرمایه است و توسـط دو   این : مدل ارزش اقتصادي )ب

آنها استفاده از اقدامات جبرانـی را بـه    .ه استشدارائه  )1971(وارتزشمحقق به نامهاي لو و 
د و بـراي انـدازه گیـري ارزش فـرد در     عنوان معیاري جهت تعیین ارزش فرد پیشنهاد نمودن

بنـابراین  . سازمان، سودهاي مورد انتظار ناشی از خدمات انسـان را مبنـاي عمـل قـرار دادنـد     
ارزش  در این مدل. ارزش یک فرد، ارزش فعلی سودهاي باقیمانده ناشی از استخدام اوست

الیته قابـل   .ي می شودمنابع انسانی از طریق حقوق و مزایاي پرداختی به کارکنان اندازه گیر
ذکر است که حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان، بهاي اسـتفاده از خـدمات آنهـا بـراي     
یک زمان معین یا مقدار کـار مشـخص اسـت ولـی آنچـه کـه در اینجـا از اهمیـت بـاالیی          

بـه  . برخوردار است منافعی است که از خدمات ارائه شده توسط هر فرد حاصـل مـی شـود   
  :رزش اقتصادي منابع انسانی عبارت است ازاعبارت بهتر 

مـی   یخـدمت  حیات که در طول ارزش فعلی درآمد آتی مورد انتظار ناشی از استخدام فرد 
 عوامـل مهمـی   مـدل ایـن  ]. 16[ن عایدي مورد انتظار محاسبه گـردد به شکل کل میزا تواند
 ،رگ یـا بازنشسـتگی  دالیلی غیـر از مـ   به در نظر گرفتن احتمال خروج فرد از سازمان: نظیر

را در انـدازه   آوردهـا رتعیین نرخ واقعـی تنزیـل و درونـی بـودن ب     ،تغییر نقش سازمانی افراد
الگوي ارزشگذاري در ایـن مـدل بـه شـرح      .]3[گیري ارزش منابع انسانی در نظر می گیرد

  :زیر است
  

  :    که در آن
  

   = E(V*t)  ارزش مورد انتظار سرمایه ي انسانی فرد
  Pt(t) = t رگ فرد در سناحتمال م

  = t سن فعلی فرد                  و                = *Ii درآمد سالیانه فرد تا زمان بازنشستگی
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 =  r نرخ تنزیل مختص فرد و            = T سن بازنشستگی 
  پیشینه تحقیق

یریت مـد "و همگام با مکتـب  آغاز 1960تحقیقات در مورد حسابداري منابع انسانی از سال 
محرك اصلی پیدایش حسابداري منابع انسانی ، توجه به نیروي . است، توسعه یافته "انسانی

در . نظریه اقتصادي سـرمایه انسـانی بـود   ثر وانسانی، روانشناسی سازمانی در مورد رهبري مو
،  1970کـاربردي بـود امـا در اوایـل     ابتدا، تحقیقات در این زمینه به صورت بنیـادي و غیـر   

ي منابع انسانی مورد توجه محققان و سازمان ها قـرار گرفـت و در بعضـی سـازمان     حسابدار
هاي کوچک، به صورت عملی اجراو از اطالعات آن جهت تصمیم گیري ها اسـتفاده مـی   

، تحقیقات در این زمینه چـه بـه صـورت بنیـادي و چـه بـه       1970تقریبا در اواسط دهه . شد
ایجـاد  : دالیل آن مـی تـوان مـواردي ماننـد    صورت کاربردي رو به کاهش گذاشت که از 

مخالفت هایی جهت ارزشگذاري روي انسان ، عدم توافـق برسـر چگـونگی انـدازه گیـري      
. کم بودن الگوها و مواردي از این قبیل را نام برد ، ،کمبود متخصصان منابع انسانی در عمل

 که علت آن را می تـوان مجددا عالقه به حسابداري منابع انسانی ایجاد شد  1980اما از سال 
                                                         :    موارد زیر نسبت داد به
توجـه بـه منـابع    (جهـانی  مطرح شدن ژاپن به عنوان رقیبی سرسـخت در عرصـه تجـارت     - 

  .)انسانی
که در ) سفناوري و ناملموس به جاي صنعتی و ملمو –خدماتی ( نوع اقتصاد قرن بیستم   -

  .آن مغز افزار و منابع انسانی بسیار مهم تلقی شدند
پی بردن به نقش منابع انسانی و یا به عبارتی نقش مدیریت منابع انسانی جهت رسـیدن بـه    -

 ].15) [منابع انسانی به عنوان بزرگترین منبع مزیت رقابتی(بهره وري 
، جایگاه خاصی را در میـان  رن بیستمدین ترتیب حسابداري منابع انسانی، تقریبا از اواخر قب

ر سراسر جهان آن را بـه  بسیاري از اندیشمندان و مدیران پیدا کرد و بسیاري از شرکت ها د
، دو شـرکت بـی   ال در هندبه طور مث. اساسی پذیرفته و عمال بکار گرفتند عنوان یک اصل

یستم ، حسابداري منابع اینفوسیس اندریالینس ایناستریز از اوایل دهه آخر قرن باچ اي ال و 
انسانی را به طور عملی بکار گرفتند و منابع انسـانی را بـه عنـوان دارایـی در ترازنامـه نشـان       
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از این بابت ارزش هاي بازاري باالیی را کسب در حال حاضر به شرکت اینفوسیس (ند داد
همـه شـرکت    2000همچنین وزارت تجارت و صنعت کشور دانمارك در سـال  ). می کند

، فراینـد هـا و   زم بـه نشـان دادن اطالعـات مشـتریان    ي به ثبت رسیده در این کشور را ملـ ها
شـاخص را   سرمایه انسانی در گزارش هاي سالیانه شان کرد و براي ایـن کـار حـداقل پـنج    

ها خواست نتایج حاصـل از سـرمایه گـذاري در منـابع     براي هر کدام ارائه کرد، سپس از آن
در زیر  .]14[قایسه و گزارش هاي مفصلی در این باره ارائه نمایند انسانی را با دو سال قبل م

  :اشاره می شودانجام شده درسایرکشورها تحقیقات ومطالعات به برخی از
در یک آزمون تجربی از حسابداران رسمی خواسـت تـا از بـین دو نفـر،     ) 1976(فالمهولتز 

: ر اختیار حسابداران گذاشتاو سه نوع اطالعات د. یکی را براي تصدي شغل انتخاب کنند
اطالعات غیر پولی در مـورد حسـابداري منـابع    ) اطالعات سنتی در مورد عملکرد ب) الف

این اطالعات دربـاره سـه مـورد     .اطالعات پولی در مورد حسابداري منابع انسانی) انسانی ج
پولی بـر  الف و ب و ج به حسابداران عرضه شد و بر خالف انتظار فالمهولتز، اطالعات غیر 

  .تصمیمات تأثیر داشت
ــابع انســانی در تصــمیمات اتخــاذ شــده توســط   ) 1976(شــوان  تــأثیر میــزان هزینــه هــاي من
ایـن تحقیـق نشـان دادکـه وارد کـردن اطالعـات        نتـایج . ان را مورد بررسی قرار دادبانکدار

ینـی  حسابداري منابع انسانی در گزارش هاي مالی منجر به اختالف بسیار زیـادي در پـیش ب  
  .سودخالص یک شرکت می شود

ت، آرلـی برومـت، ویلیـام    ریک گروه تحقیقاتی متشکل از رئیس لیک1967در ابتداي سال
. ایل و فالمهولتز پروژه اي براي تشریح مفاهیم حسابداري منابع انسانی در شـرکت آر سی پ
نتـایج  .ندندروع و به پایـان رسـا  بري براي تعیین بهاي تمام شده تاریخی منابع انسانی ش. جی 

ارزش منابع انسانی با استفاده از مدل بهاي تمام شده تاریخی  این پروژه نشان داد که محاسبه
      .امکان پذیر است

و  ارائـه ) CPA(شش دفتر عمده حسابرسـی   در اوگان نیز یک مدل ارزیابی منابع انسانی را
اسـتفاده از مـدلهاي مربوطـه،    و نتایج نشان داد اندازه گیري ارزش منابع انسانی با  اجرا نمود

  .منجر به دستیابی به سطح معقولی  از ارزش این منابع می گردد
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در ایران انجام گرفته  یدر سال هاي گذشته تحقیقات اندکی در موردحسابداري منابع انسان
اي از کاربرد حسابداري قالب تحقیقات دانشگاهی می باشند و هیچ نمونه  که بیشتر آنها در

برخی از تحقیقـات در ایـران    .]5[استگزارش نشده  تا کنون به صورت عملی انیمنابع انس
  :عبارتند از

تحقیقی درمورد حسابداري منـابع انسـانی در یـک مؤسسـه حسابرسـی      ) 1373(حسن قربان 
محقق در روش تجربی و با استفاده از الگوي ارزشیابی پاداشهاي تصادفی به ایـن  . دادانجام 

نتیجه رسیده است کـه حسـابداري منـابع انسـانی مـی توانـد روشـی را بـراي انـدازه گیـري           
  .]1 [به ارزش کارکنان خود فراهم آورد پیشرفت مدیریت در قدردانی نسبت

ر رفتار اسـتفاده  العات حسابداري منابع انسانی بتحقیقی در مورد تأثیر اط) 1374(شهریاري 
جامعه آماري این تحقیق مدرسـین رشـته   . کنندگان اطالعات حسابداري در ایران انجام داد

حسابداري و دانشجویان دوره دکتري حسابداري در دانشگاههاي شهر تهران بـوده اسـت و   
نی در یادداشت هـاي همـراه و   که ارائه اطالعات حسابداري منابع انسادادنتایج تحقیق نشان 

گزارشهاي مدیریت، بر رفتـار اسـتفاده کننـدگان تـأثیر معنـی داري دارد و بیشـترین تـأثیر        
  .]4[گذاري بر رفتار مدیران، سرمایه گذاران، کارکنان و اعتبار دهندگان بوده است

ي مـدل  ایران در رابطه با امکـان بکـارگیر   ضمنا تا قبل از این تحقیق هیچ گونه پژوهشی در
عضو جامعه حسابداران رسمی ایـران   موسسات حسابرسیگذاري منابع انسانی در هاي ارزش

  .نشده است گزارش
  اصلی پژوهش هاي پرسش

ر موسسـات  انـدازه گیـري ارزش منـابع انسـانی د     جهتبهاي تمام شده تاریخی آیا مدل )1
  ؟باشد اجرا می عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قابل حسابرسی

مدل ارزش اقتصادي جهت اندازه گیري ارزش منابع انسانی در موسسـات حسابرسـی    آیا)2
  عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قابل اجرا می باشد؟

آیا استقرار حسابداري منابع انسانی بر مبناي مدل بهاي تمام شـده تـاریخی بـا ویژگیهـاي     )3
، تفکیک مخارج جاري یاتخاذ تصمیمات مناسب مدیریت عینی بودن اطالعات حسابداري،
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ــ  ــابع انس ــرمایه اي من ــات   و س ــت اطالع ــزایش کیفی ــی، اف ــارآیی و اثربخش ــزایش ک انی، اف
  ؟، قابل قبول بودن از سوي مراجع تدوین  استاندارد رابطه معنادار داردحسابداري

آیا استقرارحسابداري منابع انسانی بر مبناي مدل ارزش اقتصادي با ویژگیهاي اتخاذ )4
افزایش کیفیت اطالعات ، افزایش کارآیی و اثربخشی، اسب مدیریتیتصمیمات من

   حسابداري رابطه معنادار دارد؟
  فرضیه هاي پژوهش

ارزشگذاري منابع انسـانی ازطریـق اجـراي مـدل بهـاي تمـام شـده تـاریخی در         : فرضیه اول
  .عضو جامعه حسابداران رسمی ایران امکان پذیراستموسسات حسابرسی 

موسسـات  گذاري منابع انسانی از طریق اجـراي مـدل ارزش اقتصـادي در    ارزش: فرضیه دوم
  .پذیر است نعضو جامعه حسابداران رسمی ایران امکاحسابرسی 

استقرار حسابداري منابع انسانی بر مبناي مدل بهاي تمام شده تاریخی با  :فرضیه سوم 
، تفکیک تییاتخاذ تصمیمات مناسب مدیر عینی بودن اطالعات حسابداري،ویژگیهاي 

، افزایش کیفیت سرمایه اي منابع انسانی، افزایش کارآیی و اثربخشیمخارج جاري و 
  .اطالعات حسابداري ، قابل قبول بودن از سوي مراجع تدوین  استاندارد رابطه معنادار دارد

استقرار حسابداري منابع انسانی بر مبناي مدل ارزش اقتصادي با ویژگیهاي : فرضیه چهارم
افزایش کیفیت اطالعات  ،، افزایش کارآیی و اثربخشیتصمیمات مناسب مدیریتیاتخاذ 

   .حسابداري رابطه معنادار دارد
  روش تحقیق

مـی باشـد کـه در آن جهـت جمـع آوري       این پژوهش یک تحقیق نظري از نـوع توصـیفی  
 همچنین علت اسـتفاده  .از پرسشنامه استفاده شده است، ات وارزیابی مدل هاي مزبوراطالع

از پرسشنامه آنست که سیستم هاي فعلی حسابداري که در شرکت ها و سـازمان هـا مـورد    
استفاده قرار می گیرند هیچ نوع اطالعات کمی در رابطه بـا میـزان مخـارج انجـام شـده در      
مورد منابع انسانی ارائه نمی نمایند و به دلیل وجود ایـن نـوع محـدودیت هـا، از پرسشـنامه      

  .استفاده شده است
  زار گردآوري اطالعاتاب
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  :اطالعات در این پژوهش به شرح زیر جمع آوري شده اند
جهــت گــردآوري اطالعــات در زمینــه مبــانی نظــري وادبیــات  :  روش کتابخانــه اي) الــف

جهـانی اینترنـت    کتابهـاي مـرتبط و نیـز از شـبکه      موضوع، از منابع کتابخانه اي، مقاالت ،
  .استفاده شده است

ها و اطالعات براي تجزیه و تحلیل از  که به منظورر جمع آوري داده:  تحقیقات میدانی)ب
 طبقه ،می باشد که در سه قسمت سئوال 28پرسشنامه نیز شامل . پرسشنامه استفاده شده است

  .بندي و متمایز شده اند
  فنون تجزیه و تحلیل اطالعات

به منظور آزمون  وپاسخ سواالت پرسشنامه  بررسی جهتدر این پژوهش از مقیاس لیکرت  
» نوفاسـمیر  -گـوروف  کولمو«ربوط به هر مـدل از آزمـون  نرمال بودن توزیع پاسخ هاي م

 tاستفاده شده است کـه در صـورت نرمـال بـودن توزیـع پاسـخ هـا مـی تـوانیم از آزمـون           
همچنین از مدل رگرسـیونی نیـز    .استفاده نماییم براي تجزیه و تحلیل فرضیه ها) استیودنت(

سطح اطمینان جهـت آزمـون    همچنین .استفاده خواهد شد تحلیل فرضیه ها جهت تجزیه و
می باشد یعنی در بررسی هر یک از فرضیه ها، حداکثر میزان خطا » % 95« فرضیه ها کمینه 

می توان اقدام به تایید فرضـیه هـاي پـژوهش    »  α≥%5«می باشد که در سطح خطاي » % 5« 
  .وهش رد می گرددنمود و در غیر این صورت فرضیه هاي پژ

  جامعه آماري
 وعضو جامعه  حسابداران رسمی ایران بوده که افرادي هستند  جامعه آماري این پژوهش

 1388و تعداد آنها در سال د نمی باشداراي مدرك دکتري یا کارشناسی ارشد حسابداري 
 نفر 708حسابداري و  يمدرك دکتر نفر از آنها داراي 70که  ،نفر 778در مجموع 

براي تعیین حجم نمونه آماري از  .کارشناسی ارشد حسابداري می باشندمدرك  زداراينی
نفر از  193که نمونه آماري انتخابی تعداد  ]2[کوکران استفاده شده) فرمول(مبناي آماري 

 .نیز از نوع تصادفی ساده بوده استروش نمونه گیري . اشخاص مذکور می باشد
 

   اطالعات جمعیت شناختی:  1نگاره
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  درصد  تعداد  حجم نمونه
193  100%  

      :جنسیت 
  88.6  171 مرد
  11.4  22 زن

      :مدرك تحصیلی
  14.5 28 دکتري

  85.5  165 کارشناسی ارشد
   :سمت 

 16.6 32 شریک موسسه
  40.4 78 مدیر فنی

  18.7 36  سرپرست ارشد
  17.1 33  سرپرست

  7.3 14 حسابرس ارشد
      :تجربه کاري 

  10.4 20     سال 10-6 
  20.7 40        سال15-11 
  21.8  42  سال20-16 

  35.8  69 سال30-20
  11.4  22  سال 30ازباالتر
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مدرک تحصیلي

مدرک تحصیلي

ريکارشناسي ارشد دکت
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نمودار بر حسب تجربه کاري پاسخ دهندگان  -2                                                 

سمت

سمت

ــد  تحسـابرس ارش ــھمدیر فني سرپرسـت ارشـد  سرپرســ موسس شریک 
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     نمودار بر حسب سمت تخصصی پاسخ دهندگان  -3                            

  پژوهشآزمون نرمال بودن داده هاي 
این نتیجه رسیدیم که توزیع پاسخ هاي به »اسمیرنوف -کولموگوروف« با استفاده از آزمون

از توزیـع نرمـال    ، مربوط به هر یک از عوامل مؤثر برمدل هاي ارزشـگذاري منـابع انسـانی   
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ي آزمون فرضـیه هـا  براي  )استیودنت( t آماري روشدرنتیجه می توان از  .عیت می کنندتب
  .نمودفرضیه هاي سوم و چهارم استفاده  آزموننیز جهت اول ودوم و از مدل رگرسیونی 

  آزمون فرضیه ها
پاسخ سواالت پرسشنامه استفاده شده اسـت   براي بررسی در این پژوهش از مقیاس لیکرت 

: ، کم1:خیلی کم: ت کهبدین صور .است بوده 5تا  1هاي پرسشنامه از یف امتیاز پاسخ و ط
  .می باشند 5: و خیلی زیاد 4 :، زیاد3:يتا حدود ،2
که در آن حد مـرزي   استفاده می شود» میانگینآزمون «تجزیه و تحلیل پاسخ ها از جهت  
 -کولمـوگروف «ز آزمـون  و بـا توجـه بـه اینکـه بـا اسـتفاده ا       در نظر گرفته شده اسـت » 3«

مشخص گردید که توزیع پاسخ هـاي تمـامی عوامـل داراي توزیـع نرمـال مـی       » اسمیرنوف
با توجه به اینکـه شـاخص هـا در     .استفاده نماییم میانگینزمون می توانیم از آ بنابراین دنباش

 3متیاز شاخص هاي عامـل مـورد نظـر از   پرسشنامه به صورت مثبت توصیف گشته اند اگر ا
کوچکترباشد آن عامل به عنوان مانعی براي اجـراي مـدل هـاي ارزشـگذاري منـابع انسـانی       

باشـد آن عامـل بـه     3 از بیشـتر یـا  برابرو اگرامتیاز شاخص عامل موردنظر محسوب می شود 
  .عنوان مبنایی براي اجراي مدل هاي ارزشگذاري منابع انسانی محسوب می گردد

  )استیودنت( t از طریق آزمون 2و1تجزیه و تحلیل فرضیات 
  1فرضیه 

: H ت موسساارزشگذاري منابع انسانی از طریق اجراي مدل بهاي تمام شده تاریخی در•
 .عضو جامعه حسابداران رسمی ایران امکان پذیر نمی باشد حسابرسی

: H موسسات راي مدل بهاي تمام شده تاریخی درارزشگذاري منابع انسانی از طریق اج1
  .عضو جامعه حسابداران رسمی ایران امکان پذیر می باشدحسابرسی 
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  اي مدل بهاي تمام شده تاریخیخروجی آزمون میانگین بر:  2نگاره
 

 
 

 آماره آزمون
t  

درجه 
 آزادي

سطح 
  اختالف میانگین  معنادار

  درصد اختالف 95فاصله اطمینان 
  حد باال حد پایین

مدل بهاي تمام 
  18/59 77/57  47/58 001/0 192  314/163 شده تاریخی

  
مقایسـه  کـه در صـورت    ه استشد  n -1=192 و t=314/163بر مبناي نتایج نمونه تحقیق  

کمتـر  ) 001/0( و مقدار سطح معنـادار   α= 05/0 همچنین با توجه به اینکهو  tآن با جدول 
Hکـه فـرض   می توان نتیجـه گرفـت  شده است  αاز  Hرد و فـرض  •  .گـردد تاییـد مـی   1

Hهمچنین قابل قبول بودن فرض به دلیل قرار گرفتن اختالف میانگین بین حد باال و حـد   1
  . پایین، به نوع دیگري تایید می گردد

  2فرضیه 
: H ارزشگذاري منابع انسانی از طریق اجراي مدل ارزش اقتصادي درموسسات حسابرسی •

  .عضو جامعه حسابداران رسمی ایران امکان پذیر نمی باشد
: H درموسسات حسابرسی از طریق اجراي مدل ارزش اقتصادي  ارزشگذاري منابع انسانی1

  .عضو جامعه حسابداران رسمی ایران امکان پذیر می باشد
 

  خروجی آزمون میانگین براي مدل ارزش اقتصادي:  3نگاره
 

 
 

 آزمونآماره 
t  درجه آزادي 

سطح 
  معنادار

اختالف 
  ینمیانگ

درصد  95فاصله اطمینان 
  اختالف

 حد باال حد پایین
مدل ارزش 

 19/55  73/53 46/54 001/0  192 527/147 اقتصادي
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شذه است کـه در صـورت مقایسـه      n -1=192و  t=527/147بر مبناي نتایج نمونه تحقیق  
  آن با 

 αکمتـر از  ) 001/0(و مقـدار سـطح معنـادار    α= 05/0همچنین با توجه به اینکه و  tجدول 
Hمی توان نتیجه گرفت که فرضشده است  Hرد و فرض• همچنین قابل . تایید می گردد1

Hقبول بودن فرض به دلیل قرار گرفتن اختالف میانگین بین حد باال و حد پایین، به نـوع   1
 . ی گردددیگري تایید م

 
  آمار توصیفی و نتایج کلی حاصل از ارزشیابی مدل ها:  4نگاره 

  
 

  رتبه  اعتبار  انحراف معیار  واریانس  میانگین  میانه  شرح
  2  751/0  974/4  740/24  46/57  00/58  مدل بهاي تمام شده تاریخی

  1  832/0  129/5  302/26  47/61  00/62  مدل ارزش اقتصادي
 

بیانگر این است که نتایج پارامترها  )4نگاره( یانگین در دو مدل فوقمقایسه مقادیر میانه و م
در مدل ارزش اقتصادي بیشتر از مدل بهاي تمام شده تاریخی می باشد که در این صورت 

 .شده تاریخی تشخیص داده می شود قابل قبول تر ازمدل بهاي تماممدل ارزش اقتصادي 
فاده از ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده است که با است  میزان اعتبار پرسشنامه همچنین

 751/0، که این میزان اعتبار براي مدل بهاي تمام شده تاریخی برابر  782/0براي کل نمونه 
و بیانگر این است که میزان اعتبار  می باشد 832/0رزش اقتصادي برابر و براي مدل ا

بوده است و این  شده تاریخیپرسشنامه در مدل ارزش اقتصادي بیشتر از مدل  بهاي تمام 
  .نتیجه از طریق رتبه هاي مدل ها نیز قابل تبیین می باشد

  از طریق مدل رگرسیونی 4و3فرضیات  تجزیه و تحلیل
حسابداري منابع انسانی بر مبناي مدل بهاي تمام شده تاریخی با  استقرار : 3فرضیه

، تفکیک سب مدیریتیتخاذ تصمیمات مناا ،عینی بودن اطالعات حسابداريویژگیهاي 
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ج جاري و سرمایه اي منابع انسانی، افزایش کارآیی و اثربخشی، افزایش کیفیت مخار
 .دار داردراجع تدوین  استاندارد رابطه معنا، قابل قبول بودن از سوي ماطالعات حسابداري

 
 بر مبناي مدل رگرسیون 1نتایج حاصل از ارزیابی فرضیه:  5نگاره 

  
_
_ / / / / / / /

Model t x x x x x x
Model t x x x x x x

α β β β β β β= + + + + + +
= + + + + + +

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

1 2 3 4 5 617 92 2 001 1 88 1 33 1 32 2 44 2 26  

  مدل رگرسیونی
عالئم 
مورد 
  انتظار

خطاي  ضرایب
  استاندارد

  آماره آزمون
t  

سطح 
 دار معنا

 001/0 038/8 230/2  926/17   مقدار ثابت
عینی بودن اطالعات 

x(حسابداري 1(  + 001/2 334/0 989/5 001/0 

 اتخاذ تصمیمات مناسب مدیریتی
)x 2( + 888/1 339/0 572/5 001/0 

تفکیک مخارج جاري و سرمایه 
x(اي منابع انسانی 3(  + 339/1 325/0 123/4 001/0 

افزایش کارآیی و اثربخشی  
)x 4(  +  325/1 245/0 404/5 001/0 

افزایش کیفیت اطالعات 
x(حسابداري 5( +  446/2 484/0 052/5 001/0 

قابل قبول بودن از سوي 
x( استانداردگذاران 6( + 260/2 316/0 149/7 001/0  

/R =2 0 724     ,     /F = 81 313       ,      . /sig F =0 001  
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م شده با مدل بهاي تما شش ویژگی عنوان شدهمالحظه می شود  5 هطور که در نگارن هما
ق رابطه مثبت و معنـی داري دارندکـه ایـن نتیجـه از طریـ     نی تاریخی بر مبناي مدل رگرسیو

 نتـایج  .گـردد  تعیـین مـی  ) tدر آزمـون  (رداسـطح معنـا   عالمت ضرایب مدل رگرسـیونی و 
F/(مون فیشـر آماره آز و واریانسحاصل ازآنالیز  = 81 بیـانگر معنـی دار بـودن    نیـز   )313

اختالف میانگین هاي ویژگیهاي موثر بر مدل بهاي تمام شده تـاریخی مـی باشـد وضـریب     
R/(تعیین  =2 0 ویژگی فـوق بـر مـدل بهـاي تمـام شـده        شش میزان تاثیر گذارينیز)724

ن میزان خطاي استاندارد هر یک از شش ویژگی فوق و اثر همچنی .تاریخی را بیان می کند
  .آن بر مدل بهاي تمام شده تاریخی نیز  به طور جداگانه مشخص شده است

استقرار حسابداري منابع انسانی بر مبناي مدل ارزش اقتصادي با ویژگیهاي  : 4فرضیه 
فیت اطالعات یکافزایش  ،ثربخشیا ویی افزایش کارآ اذ تصمیمات مناسب مدیریتی،اتخ

   .دار داردحسابداري رابطه معنا

 
 بر مبناي مدل رگرسیون 2نتایج حاصل از ارزیابی فرضیه:  6نگاره 

  
_
_ / / / /

Model e x x x
Model e x x x

α β β β= + + +
= + + +

1 1 2 2 3 3

1 2 320 52 3 71 2 89 2 68  

  مدل رگرسیونی
عالئم مورد 

  انتظار
خطاي  ضرایب

  استاندارد
  آماره آزمون

t 
سطح 

 دارمعنا 
 001/0  252/8  487/2 527/20   مقدار ثابت

xذ تصمیمات مدیریتی اتخا 1 +  711/3 420/0  840/8 001/0 
افزایش کاریایی و اثر بخشی 

x 2 + 894/2 485/0  972/5 001/0 

افزایش کیفیت اطالعات 
xحسابداري 3 + 681/2  518/0  172/5  001/0  

/R =2 0 563     ,     /F = 81 258       ,      . /sig F = 0 001  
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مدل ارزش اقتصادي ویژگی عنوان شده با  مالحظه می شود سه 6همان طور که در نگاره 
که این نتیجه از طریق عالمت رابطه مثبت و معنی داري دارند ونی یبر مبناي مدل رگرس

حاصل  نتایج .گردد تعیین می)  tدر آزمون (سیونی و نیز سطح معناداررایب مدل رگرض
F/(آماره آزمون فیشرو آنالیز واریانس از = 81 بیانگر معنی دار بودن اختالف نیز  )258

می باشد و نیز ضریب تعیین ارزش اقتصادي هاي ویژگیهاي موثر بر  میانگین
)/R =2 0 بیان می  را ارزش اقتصاديویژگی فوق بر مدل  میزان تاثیر گذاري سه )563

ارزش همچنین میزان خطاي استاندارد هر یک از سه ویژگی فوق و اثر آن بر مدل  .کند
  .نیز  به طور جداگانه مشخص شده استاقتصادي 

  نتیجه گیري
نـابع در تصـمیم   رقابتی قرن حاضرا ست و ارزشـیابی ایـن م   مزیت ،منابع انسانی یک مؤسسه

ابزار سنجش منابع انسـانی بـه   . گیري هاي استراتژیک مؤسسات حائز اهمیت بسیار می باشد
در این تحقیق ضمن معرفی دو مـدل بهـاي تمـام     .است معیار پولی، حسابداري منابع انسانی

جامعه  موسسات حسابرسی عضو آنها درامکان بکارگیري  شده تاریخی و ارزش اقتصادي،
نقش بسـیار بـا    هاآنان یک مرجع حرفه اي که منابع انسانی دررسمی ایران به عنو حسابداران

همچنین پـس از امکـان سـنجی دو مـدل      .مورد بررسی قرار گرفت اهمیتی را ایفا می کنند
مزبور، معناداربودن رابطه بین مدل ها و برخی از ویژگی هایی که مـدل هـا بـر اسـاس آنهـا      

نتایج حاصله از تحقیق بیانگر آنست که هر دو مدل  .گردید تجزیه و تحلیل شده اند بررسی
کـردن ارزش منـابع انسـانی مـی تـوان آنهـا را مـورد         یقابلیت پیاده سازي دارند و براي کم

اقتصادي بیشتر از مدل بهاي تمام شـده  بر مبناي نتایج حاصله، مدل ارزش . استفاده قرار داد
طریق روابـط آمـاري اثبـات گردیـده اسـت و       که این موضوع از تاریخی قابلیت اجرا دارد

در . مـی باشـد  ) ویژگی مربـوط بـودن  (نتایج مدل ارزش اقتصادي بیشتر مبتنی بر ارزش هاي
بوده و بیشتر بـر ارزش هـاي   ) قابل اتکاتر(صورتی که مدل بهاي تمام شده تاریخی عینی تر

اي خصوصـیات  بـااین وجـود ممکـن اسـت اطالعـات منـابع انسـانی دار        .تاکید داردواقعی 
د امـا مـی تـوان از ایـن     اطالعات مالی براي ارائه به استفاده کننـدگان بـرون سـازمانی نباشـ    
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اسـتفاده  ... مانند ارزیابی عملکرد، ارتقاء ، تشویق، پاداش و  مقاصد مدیریتی اطالعات براي
  .در اختیار استفاده کنندگان برون سازمانی قرار دادو یا به عنوان اطالعات مکمل  نمود

 پیشنهادها
مهمترین پیشنهادي که بر اساس یافته هاي تحقیق می تـوان بـه آن اشـاره کـرد آنسـت کـه       
نهادهاي حرفه اي که مسئولیت تدوین استانداردهاي حسابداري را بر عهده دارند به تدوین 

ه استانداردهاي منابع انسانی توجه بیشتري نموده و مراجع قانونی با ایجاد الزاماتی براي انـداز 
ــراي تصــمیمات اســتفاده   ــابع انســانی، اطالعــات مفیــدتري را ب گیــري و گــزارش ارزش من

داري منابع انسانی بـه  پیشنهادات براي تحقیقات آتی در زمینه حساب .کنندگان فراهم آورند
  :باشد شرح زیر می

 بر مبناي معیا رهاي پولی بر اساس مدل هاي بهايمنابع انسانی  واقعی اندازه گیري ارزش )1
تمام شده تاریخی و مدل ارزش اقتصادي در موسسات حسابرسی عضو جامعـه حسـابداران   

  رسمی ایران
  بررسی رابطه بین بازده واقعی منابع انسانی و میزان مخارج انجام شده براي این منابع )2
بررسی مشکالت اجرایی الحاق سیستم حسابداري منـابع انسـانی بـه سیسـتم حسـابداري      ) 3

   .)فعلی(سنتی 
  محاسبه نرخ هزینه سرمایه گذاري در منابع انسانی در موسسات حسابرسی) 4
بررسی اثرات ارائـه اطالعـات حسـابداري منـابع انسـانی بـر رفتـار اسـتفاده کننـدگان از          ) 5

  اطالعات حسابداري
 فهرست منابع و ماخذ تحقیق

سـالمی تهـران   انشـگاه آزاد ا ، د“ حسـابداري منـابع انسـانی   “، )1373(حسن قربان، زهرا . 1
  . ، پایان نامه کارشناسی ارشدمرکزي

اي بـر روش تحقیــق در   مقدمــه ،)1382(وسـرمد،غالمعلی،  حـافظ نیا،محمدرضـا   .2
  .سمت ،،چاپ اول علوم انسانی

، ، چـاپ اول حسابداري مدیریت راهبـردي ، )1387(، فریـدون  رهنماي رود پشتی. 3
  .دانشگاه آزاد اسالمی
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بررسی تـاثیر اطالعـات حسـابداري منـابع انسـانی بـر        “، )1374(شهریاري، محمد رحیم . 4
، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه تربیت مدرس”رفتار استفاده کنندگان اطالعات حسابداري

 .ارشد
ــوژان ، طبرســا، غالمعلــی و همــت. 5 ــابع انســانی“، م ــوین در : حســابداري من رویکــردي ن

  . انجمن حسابداران ایران ، ماهنامه197، شماره مجله حسابدار،  “حسابداري 
، ترجمـه دکتـر زهـرا حسـن     حسابداري منابع انسـانی ، ) 1379(فالم هولتز، اریک، . 6

  .، چاپ اول آزاد اسالمی ، مرکز انتشارات دانشگاهقربان
ــی و مجتهــد زاده . 7 ــدا نیکخــواه آزاد، عل ــئولیت  "، ) 1378(، وی بررســی حــوزه هــاي مس

فصلنامه بررسی هاي حسـابداري و   ،”کننـدگان حسابرسان مستقل از دیدگاه استفاده 
 . 24و 26دانشکده علوم اداري و مدیریت بازرگانی دانشکده تهران، شماره ، برسیحسا

مبــانی نظــري حســابداري و ، )1378(ات تــدوین اسـتاندارد هــاي حسـابداري،   هیـ . 8
  .113، نشریهرسی، سازمان حسابدر ایران گزارشگري مالی
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