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 چکیده
در این تحقیق به ارزیابی جایگاه مدل حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی در چارچوب مفاهیم نظرری گزارشرگری مرا ی    

تعیین میزان پوشش ا گوی جامع حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی برا   ،هدف از این تحقیق پاسخ به  سوال .پردازیم می
نفر  00برای وصول به هدف،  .شود مبنای هدف کاربردی محسوب می بر تحقیق حاضرباشد.  می ،گزارشگری ما ی مفاهیم نظری

از خبرگانی که شناخت کافی از حوزه مشررر  منرابع انسرانی و گزارشرگری مرا ی دارنرد       ، ز خبرگان عملگرا و علمی دانشگاهیا
نفر از خبرگران علمری    50نفر از خبرگان عملگرا در حوزه  و  50باشد به طوری که  نمونه گیری هدفمند میاسرفاده شده و روش 

دانشگاهی در حوزه مشرر  مدیریت منابع انسانی و حسابداری اسرفاده گردیده و بنابراین از حجم نمونه کافی و مناسر  اسررفاده   
زیه و تحلیل اطالعات آزمون فرضیه های مربوطه پرداخره شده است. برای تجشود و با اسرفاده از آموزن د فی فازی مثلثی به  می

نرایج آزمون فرضیه های تحقیرق برا توجره بره تجمیرع      در بخش آمار توصیفی و اسرنباطی اسرفاده شده است.   spssراز نرم افزا
یک از معیارهرای مرورد بررسری مربرو  بره       دهد که حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، هیچ نظرات خبرگان، نشان می

 دهد.های ما ی در ا گوی جامع را با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش نمیصورت

 .ارزش منابع انسانی، مدل حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری ما ی: واژگان کلیدی

 

 مقدمه
های انباشره شده توسط واحد  داکثر کردن سود سهامداران است و ثروت چیزی بیش از ارزشهدف اصلی هر واحد تجاری، ح

شود. عامل  هایی که از طریق منابع انسانی و غیر انسانی آن واحد کس  و کار خلق می تجاری محسوب نمی شود. ارزش
و واحد تجاری  ر قابلیت آن افزایش یابدشود که هر چقد های کس  و کار محسوب می انسانی از مهم ترین مزایای رقابری واحد

نیروی انسانی با قابلیت باال برخوردار باشد؛ به تبع اسرفاده از آن، ارزش و ثروت واحد تجاری نیز افزایش خواهد یافت.  از
شود.  قابلیری که از حاصل ضرب ظرفیت )پرانسیل( تک تک منابع انسانی و فرصت اعطاء شده توسط سازمان به آنها ایجاد می

از این رو الزم است تا همواره سازمان با توسعه منابع انسانی که توانایی خلق ارزش برای آن را دارند؛ به ارزش آفرینی بیشرر 
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باشد و یقیناً او ین گام در  در راسرای حداکثر کردن ثروت سهامداران بپردازند. فرآیند توسعه منابع انسانی مسرلزم مدیریت می
گیری نباشد، قابل  ی و ارزیابی وضعیت موجود منابع انسانی واحد تجاری است و هر چیزی که قابل اندازهمدیریت آن؛ شناسای

 (.5313کنررل و مدیریت کردن نیست )محمدی، 

حسابداری منابع انسانی دیدگاهی است برای تحلیل نرایج تصمیم گیریها )نظیر اخراج و برکناری( بر سازمان انسانی و تشریح 
 های مهم تجاری. های پنهانی در اثر تصمیم گیری ست آمده برای مدیریت و هزینهنرایج به د

گیری هزینه و ارزش منابع انسانی است. به عالوه،  بعد اصلی دیگر حسابداری منابع انسانی اسرفاده از آن برای اندازه
د )برآورد هزینه جایگزینی به د یل جانشین گیری کنن های اخراج و بر کناری را اندازه توانند هزینه مرخصصان منابع انسانی می

کردن نیرو کار از دست رفره(. نکره اساسی این نیست که شرکت نباید سیاست برکناری و اخراج را اتخاذ کند بلکه، مدیریت 
ی مدیریت و ( بنابراین،  برا5310، 5فالمهونس .ها را مد نظر قرار دهد. )اریک جی ها و منافع این گونه تصمیم باید تمام هزینه

ای که واحد تجاری  گیری منابع انسانی موجود واحد تجاری و نیز منابع انسانی با قوه توسعه منابع انسانی باید به شناخت و اندازه
گیری کمبودهای این بخش از منابع واحد تجاری پرداخت تا در  تواند ازآن بهره ببرد، پرداخت و باید به شناخت و اندازه می

 (.5313ان آن را توسعه داد )محمدی، صورت  زوم برو
ها و ارزش افراد از دیدگاه  گیری حسابداری منابع انسانی، اقدام کنرر ی و تعیین میزان هزینه به هر ترتی ، تاثیر دیگر بعد اندازه

ام سرمایه شوند. در حسابداری مرداول تم ها به عنوان هزینه تلقی می منابع انسانی است. در روش سنری، افراد در سازمان
هایی که الزمه گزینش، انرخاب، آموزش و حقوق و مزایا است به عنوان هزینه برای تعیین سود خا ص شرکت در نظر  گذاری

هایی است که ارزش آتی سازمان را تعیین  سرمایه گذاری در ایجاد دارایی د. در حا ی که، بیشرر این مخارج،شو گرفره می
گیرد، بنابراین؛ یکی  ها به عنوان هزینه در نظر می آگاهانه و ناآگاهانه مخارج افراد را در سازمانکنند. براین ترتی ، مدیریت  می

از وظایف حسابداری منابع انسانی آن است که، روش درست برخورد با این گونه مخارج را به مدیریت نشان دهد )اریک جی. 
 (.5310فالمهونس، 

کند: چارچوبی را برای  مرخصصان منابع انسانی تعیین میوظیفه اصلی برای  به طور خالصه، حسابداری منابع انسانی سه
ها را  کند، اطالعات مورد نیاز درباره بهای تمام شده و ارزش انسان تسهیل تصمیم گیری درست درباره نیروی انسانی فراهم می

ت با در نظر گرفرن دیدگاه منابع انسانی دهد و موج  انگیزش مدیری ها به دست می سازمان ]بخشی از ارزش [به عنوان دارایی
 (. 5310گردد )اریک جی. فالمهونس،  های مربو  به افراد سازمان می در تصمیم گیری

 

 بیان نظری

 جایگاه و محتوای مفاهیم نظری گزارشگری مالی

سابداری هماهنگ، جهت دسریابی به اسرانداردهای حگاه آن بدین شرح عنوان شده است: مفاهیم نظری گزارشگری ما ی جای
وجود یک مجموعه به هم پیوسره از اهداف و مبانی مرتبط که برواند ماهیت، نحوه عمل و حدود گزارشگری ما ی را مشخص 
کند الزم است. چنین مجموعه ای، همانند یک قانون پایه، در تدوین اسرانداردهای حسابداری و حل و فصل مسایلی که 

ال  عمل قرار خواهد گرفت. عالوه بر مزیت فوق، وجود یک مجموعه از مفاهیم نظری، به ممکن است در این راه پیش آید، م
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دن های حسابداری به منظور افزایش قابل مقایسه بو ای در تهیه صورتهای ما ی و محدود کردن رویه تعیین حدود قضاوت حرفه
 (.5381) نوروش و دیگران،  خواهد کرد اطالعات ما ی کمک

مفاهیم نظری گزارشگری ما ی در مواردی که اسراندارد حسابداری وجود ندارد چارچوب مناسبی برای واکاوی و افزون بر این، 
کند بلکه در  حل موضوعات حسابداری است. بنابراین، مفاهیم نظری نه تنها به فهم روشهای موجود حسابداری کمک می

 های جدید نیز مرجع معربری است.   هدایت سازمان یافره روش
 مفاهیم نظری گزارشگری ما ی از شش فصل به شرح زیر تشکیل شده است:   

 هدف صورتهای ما ی  -5

 خصوصیات کیفی اطالعات ما ی -0

 عناصر صورتهای ما ی  -3

 شناخت در صورتهای ما ی  -4

 گیری در صورتهای ما ی  اندازه -1

 (.5381نحوه ارائه اطالعات در صورتهای ما ی )نوروش و دیگران،  -1
 

  هدف صورتهای مالی
صورتهای ما ی هسره اصلی گزارشگری ما ی است و بنابراین تعیین اهداف تهیه آن نخسرین گامی است که باید برداشره شود. 

(. طبق 5381های گزارشگری ما ی نیز تعمیم داد )بزرگ اصل،  توان به سایر حوزه عالوه بر این، هدف صورتهای ما ی را می
اهیم نظری، هدف صورتهای ما ی عبارت از ارائه اطالعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت فصل اوّل مف 5-5 بند

(. فرض بر 5381ما ی، عملکرد ما ی و انعطاف پذیری ما ی در اتخاذ تصمیمات اقرصادی مفید گردد )اسرانداردهای حسابداری، 
 اسرفاده از صورتهای ما ی برخوردارند.این است که اسرفاده کنندگان صورتهای ما ی از دانش نسبی برای 

 

 خصوصیات کیفی اطالعات مالی
است که دارای خصوصیات شود باید برای اسرفاده کنندگان مفید باشد. اطالعاتی مفید  اطالعاتی که در صورتهای ما ی ارائه می

صل دوّم مفاهیم نظری (. این خصوصیات با عنوان خصوصیات کیفی اطالعات ما ی در ف5381)بزرگ اصل،  معینی باشد
 باشد: گزارشگری ما ی معرفی شده است. خصوصیات کیفی اصلی به شرح زیر می

 مربو  بودن 

 قابل اتکا بودن 

 قابل مقایسه بودن 

  ،(.5381قابل فهم بودن )اسرانداردهای حسابداری 

 اهمیت 

نظر گرفره شود. یعنی اگر اطالعات ی در به عنوان یک اهمیت آسرانه ای، نقطه انقطاع است وباید قبل از سایر خصوصیات کیف
با اهمیت نباشد نیازی به بررسی از جهت مربو  بودن و قابل اتکا بودن ندارد. منظور از اطالعات با اهمیت اطالعاتی است که 

 (.5381شود، تاثیر گذارد )تاری وردی،  برواند بر تصمیمات اقرصادی اسرفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای ما ی اتخاذ می
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 مربوط بودن

شود که بر تصمیمات اقرصادی اسرفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای حال یا آینده یا تایید یا  اطالعاتی مربو  تلقی می
 های گذشره موثر واقع شود. ویژگیهای اطالعات مربو  به شرح زیر است: تصحیح ارزیابی

 ایج رویدادهای آتی.ارزش پیش بینی کنندگی:  فایده مندی برای پیش بینی نر 

 .ارزش تایید کنندگی: ارائه بازخورد دراره رویدادهای گذشره برای تایید یا تصحیح انرظارات 

 (.5381ای که قرار است در صورتهای ما ی گزارش شود )تاری وردی،  انرخاب خاصه: خاصه 

 قابل اتکا بودن 

ه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که اطالعاتی قابل اتکاست که عاری از اشرباه و تمایالت جانبداران
 های الزم برای قابل اتکا بودن عبارتند از: رود بیان کند. ویژگی ای معقول انرظار می مدعی بیان آن است یا به گونه

 اید تا حد بیان صادقانه: به معنای رابطه و تطابق بین اطالعات و رویدادهای زیر بنای آن است. ارقام حسابداری ب
 امکان واقعیت اقرصادی منابع، تعهدات یا معامالت و سایر رویدادهای را نشان دهد.

  ،رجحان محروا بر شکل: برای اینکه اطالعات بیانگر معامالت و سایر رویدادهایی باشد که مدعی بیان آن است
 آنها در نظر گرفره شود.باید محروا و واقعیت اقرصادی معامالت و سایر رویدادها نه صرفاً شکل قانونی 

  بی طرفی: اطالعات صورتهای ما ی اسرفاده کنندگان مرعددی دارد و نباید برای تاثیر گذاری بر تصمیمات در
ای از قبل تعیین شده تهیه شود. همچنین اطالعات نباید به نفع گروهی  یک جهت خاص یا حصول به نریجه

ین کنندگان اسراندارد نیز نباید تحت تاثیر آثار با قوه یک خاص و در جهت زیان رساندن به دیگران باشد. تدو
 روش جدید بر یک شرکت یا صنعت خاص قرار گیرند.

 کند در تهیه اطالعات  احریا : ابهامات حاکم بر محیط اقرصادی و عدم امکان پیش بینی قطعی آینده ایجاب می
ها یا بدهیها  یا داراییها بیشرر از واقع و هزینه صورتهای ما ی احریا  شود. احریا  یعنی اینکه سعی شود درآمدها

 کمرر از واقع ارائه نشود. 

  کامل بودن: اطالعات مندرج در صورتهای ما ی باید با توجه به اهمیت آنها و در نظر گرفرن فزونی منافع
بود با ارائه  اطالعات بر هزینه تهیه آن، کامل باشد. اگر چه کامل بودن یک مفهوم نسبی است امّا باید مراق 

 اطالعات ناقص، موجبات گمراهی اسرفاده کنندگان فراهم نشود.

  .قابل مقایسه بودن: اطالعات ما ی زمانی مفید است که بروان بر پایه آن شباهرها و تفاوتها را تشخیص داد
ا اسرفاده کنندگان برای تصمیم گیری، عملکرد یک شرکت براساس اطالعات ما ی با شرکرهای دیگر یا ب

 کنند. عملکرد گذشره همان شرکت مقایسه می

  ثبات رویه: قابل مقایسه بودن مسرلزم این است که حسابداری رویدادهای مشابه در هر دوره حسابداری و از یک
های یکنواخت برای  دوره به دوره بعد با روش یکسان صورت گیرد و شرکرهای مخرلف نیز باید از رویه

 ند.رویدادهای مشابه اسرفاده کن

 های حسابداری به کار رفره در تهیه صورتهای  افشاء: یکی از شرایط الزم برای قابل مقایسه بودن، افشای رویه
 ها و آثار چنین تغییراتی است.  ما ی و همچنین افشای هر گونه تغییرات در آن رویه

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                           )جلد دوم(                                                  7318 ، زمستان71 ، شماره2دوره 

 

501 
 

 یر قابل فهم باشد. در این قابل فهم بودن: ممکن است صورتهای ما ی حاوی اطالعات مربو  و قابل اتکاء امّا غ
صورت چنین اطالعاتی برای تصمیم گیری مفید نیست، چون قابل فهم نمی باشد. توان اسرفاده کنندگان و 

 ادغام و طبقه بندی دو خصیصه موثر بر قابل فهم بودن است.

 هی معقو ی شود که اسرفاده کنندگان، آگا توان اسرفاده کنندگان: اطالعات ما ی براساس این فرض تهیه می
درباره فعا یرهای تجاری و اقرصادی و نحوه حسابداری آن دارند و اینکه با صرف تالش معقول مایل به مطا عه 

 آن هسرند.

  ادغام و طبقه بندی: ظرفیت پردازش مغز انسان محدود است و برای تحلیل ناگزیر از طبقه بندی است.  ذا برای
آن به نحو مناس  در یکدیگر ادغام و طبقه بندی شود )بزرگ اصل، قابل فهم بودن اطالعات ما ی باید اجزای 

5381.) 

 عناصر صورتهای مالی

نخسرین شر  ورود آثار رویدادها به حوزه صورتهای ما ی، انطباق با تعریف یکی از عناصر صورتهای ما ی است. این عناصر، 
عناصر صورتهای  هر قلمی که در یکی از تعاریف سنگ زیر بنای صورتهای ما ی است. طبق مفاهیم نظری گزارشگری ما ی

در صورتهای ما ی منعکس شود. عناصر صورتهای ما ی و تعریف آنها در فصل سوم مفاهیم نظری  گنجد نبایدما ی ن
 گزارشگری ما ی به شرح زیر است:

 نافع که در عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقرصادی آتی یا سایر راههای دسریابی مشروع به م دارایی
 نریجه معامالت یا سایر رویدادهای گذشره به کنررل واحد تجاری درآمده است.

 بدهی عبارت است از تعهد انرقال منافع اقرصادی توسط واحد تجاری ناشی از معامالت یا سایر رویدادهای 
 گذشره.

 ه گذاری در واحد تجاری حقوق صاحبان سرمایه عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از سرمای
 جهت کس  یا افزایش حقوق ما کانه.

  سرانده صاحبان سرمایه  عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از انرقال داراییها به صاحبان
 سرمایه یا ایجاد بدهی در قبال آنها به منظور کاهش حقوق ما کانه و یا توزیع سود.

  حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربو  درآمد عبارت است از افزایش در
 شود. می

   هزینه عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که به سرانده صاحبان سرمایه مربو
 (.5381شود )اسرانداردهای حسابداری،  می

 نامه، و درآمد و هزینه عناصر تشکیل دهنده دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سرمایه عناصر تشکیل دهنده تراز
باشد. نریجه عملکرد همراه با آورده و سرانده صاحبان سرمایه، بیانگر تغییر خا ص در  گزارش عملکرد ما ی می

 (.5381حقوق صاحبان سرمایه است )بزرگ اصل، 
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 گیری شناخت و اندازه 
بروان آنها را در صورتهای ما ی وارد کرد. منظور از شناخت،  معامالت و سایر رویدادها باید دارای شرایط خاصی باشند که

(. در 5381مشخص کردن عنوان و مبلغ پو ی یک عنصر و احرساب آن مبلغ در جمع اقالم صورتهای ما ی است )همان منبع، 
سازگار باشد، ثانیاً ما ی  فصل چهارم مفاهیم نظری، برای شناخت یک قلم اوالً باید آن قلم با تعریف یکی از عناصر صورتهای

شواهد کافی مبنی بر وقوع تغییر در داراییها یا بدهیهای مرتبط با آن وجود داشره باشد و ثا ثاً بروان با قابلیت اتکای کافی در 
 (.  5381گیری کرد )اسرانداردهای حسابداری،  قا   واحد پو ی آن را اندازه

ی توضیحی صورتهای ما ی افشا شود بلکه آن قلم باید در جمع اقالم منظور از شناخت این نیست که یک قلم در یادداشرها
 یکی از صورتهای ما ی اساسی منظور گردد.

های مرفاوتی برای  گیری که مفهومی کامالً مرتبط با شناخت است، یکی از موضوعات بغرنج حسابداری است، زیرا خاصه اندازه
تمام شده تاریخی، بهای جاری جایگزینی، ارزش بازار، خا ص ارزش بازیافرنی  گیری اقالم بر مبنای پول وجود دارد. بهای اندازه

 (. 5381گیرد )تاری وردی، هایی است که در عمل مورد عمل قرار می و ارزش فعلی از جمله خاصه
ی گیری عناصر صورتهای ما ی نظام بهای تمام شده تاریخ براساس فصل پنجم مفاهیم نظری گزارشگری ما ی، در اندازه

مال  عمل قرار خواهد گرفت و ارزشهای جاری نیز، تا میزانی که با خصوصیات اتکاپذیری و مالحظات منفعت و هزینه 
 (.5381سازگار است، در تعدیل این نظام اسرفاده خواهد شد )اسرانداردهای حسابداری، 

 

 نحوه ارائه اطالعات در صورتهای مالی 
کند.  حجم عظیمی از معامالت و سایر رویدادها در راسرای اهداف خود حرکت مییک واحد اقرصادی در طول سال با انجام 

مروسل شوند و  حسابداران برای به تصویر کشاندن معنی دار آثار این معامالت و سایر رویدادها باید به تلخیص و طبقه بندی
(. براساس فصل ششم مفاهیم نظری 5381اطالعات ما ی را در قا   منظم به نام صورتهای ما ی ارائه کنند )تاری وردی، 

 زارشگری ما ی، صورتهای ما ی شامل اجزا زیر است:گ
 صورتهای ما ی اساسی -5

 ترازنامه 

 صورت سود و زیان 

 صورت سود و زیان جامع 

 صورت جریان وجوه نقد 

 یادداشرهای توضیحی صورتهای ما ی -0

تواند شامل اطالعات آماری و شاخصها باشد  عات میشود. اطال عالوه بر صورتهای ما ی، گاه اطالعات مرمم هم ارائه می
 (.5381های حسابداری،  که احرماالً به د یل بیش از حد ذهنی بودن، برای درج در صورتهای ما ی مناس  نباشد )اسراندارد

 منابع انسانی

 و مدیران کارکنان فردی تجربه و مهارت دانش، ها، توانائی انسانی شامل منابع :کرد تعریف اینگونه توان می را انسانی منابع

 دیگر تعریفی در اند. کس  کرده خود فردی های اندوخره همچنین و درسازمان محو ه وظایف طریق از آنها که است سازمان

 .یابد می تجلی سازمان کارکنان توسط، که است مان ساز یک دانش ذخیره انسانی نمایانگر منابع گفت توان می
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 ی منابع انسانیحسابدار

گیری  (، آن را به عنوان فرآیند شناسایی و اندازه5113انجمن حسابداری آمریکا در مورد تعریف حسابداری منابع انسانی )
های مربو  به منابع انسانی و برقراری ارتبا  از این اطالعات برای اشخاص عالقه مند تعریف کرده است )محمدی،  داده

5311.) 

 

  منابع انسانی تاریخچه حسابداری
ها همچون کاال خرید و فروش و ارزش  می گردد. در آن مقطع زمانی برده تاریخچه حسابداری منابع انسانی به رم باسران بر

کرد  )انسان( را مشخص می گردید. اگر چه این روش به د یل اینکه ارزش مباد ه یک نوع دارایی ها در حسابها منعکس می برده
انسان در  باشد  ذا گزارش  ی مذموم نبود اما به د یل اینکه برده داری همیشه منفور بوده است و میو در سیسرم اطالعات ما

های روحی  های مادی دارای جنبه ای معرقدند که انسان عالوه بر جنبه سیسرم اطالعات ما ی مورد بی توجهی قرار گرفت. عده
 (.5313، و پوریانس  )تاالنه جان برخورد شود باشد. بنابراین با آن به مثابه یک دارایی بی و معنوی می

 : ین دانش حسابداری نوین، سه مرحلهحسابداران از بدو تدو
حسابداری مدیریت را طی کرده اند و چا ش آینده حسابداری )مرحله  -3حسابداری ما ی و  -0حسابداری سیاهه نویسی، -5

 ری منابع انسانی یکی از موضوعات آن است.می دانند که حسابدا اقرصادی -حسابداری اجرماعی چهارم حسابداری( را
در مراحل او یه از تحقیق های توسعه حسابداری منابع انسانی در دانشگاه میشیگان تیم تحقیقاتی که شامل روانشناس 

های تحقیقاتی به منظور توسعه  شد، به تحقیق پرداخرند. گروه  یکرت بر روی یکسری از پروژه سازمانی رنسیس  یکرت می
از  ( به یکی5118های حسابداری منابع انسانی مشغول به کار برد و نریجه این تحقیق ها این بود که مقا ه آنها ) م و روشمفاهی

برای او ین بار اسرفاده  "حسابداری منابع انسانی"گیری منابع انسانی تبدیل شد که در آن واژه  او ین مطا عات مربو  به اندازه
( مقا ه دیگری را که درآن به اطالعات فشرده حسابداری منابع انسانی دست یافره بودند 5118) 0شد. فالم هو رز و برومت می

( در حوزه مطا عات اکرشافی از حسابداری منابع انسانی، توسعه نظریه ارزش فرد به 5111ارائه دادند. رسا ه دکرری فالم هو رز )
 گیری شود، پرداخره است. اندازهتواند  سازمان و اینکه چگونه حسابداری منابع انسانی می

( به عنوان ابزاری برای افزایش اثر بخشی مدیریری در فراگیری، توسعه، تخصص، ارتقاء و 5111، فالم هو رز و برومت )3لپپا
 نگهداری و اسرفاده از منابع انسانی، خود را مرمرکز کردند. کارهای او یه حسابداری منابع انسانی ا هام بخشیدن برای مرحله

 های در حال توسعه است.  بعدی از توسعه حسابداری منابع انسانی ابردایی، پایه تحقیقات دانشگاهی مدل
کاهش و  افزایش، 5110گردد که در آن توجه به این موضوع از دهه  حسابداری سرمایه انسانی به چندین دهه قبل باز می

های مربو  به حسابداری منابع انسانی را  (. پیشرفت0000 ،، فالم هو رز و همکاران0001 ،4دوباره افزایش پیدا کرد )تیک
 مرحله تقسیم کرد: 1توان به  می

 : برقراری مفاهیم حسابداری منابع انسانی5111-5110های  مرحله اول سال

                                                           
2

 Buretle
 

3 
Papel

 

4
 Tikc 
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نوین و  در این دوره مفهوم حسابداری منابع انسانی اسرنراجی از نظریه اقرصادی سرمایه انسانی و مراثر از مکر  منابع انسانی
 ها مرمرکز و تاثیر نقش رهبری در سازمان بود. روان شناسی سازمان
 گیری های اندازه : ابداع پژوهش آکادامیک و عرضه مدل5115-5111مرحله دوم سا های 

و  گیری دقیق و تعیین هویت اسرفاده کنندگان با قوه، این روش تحقیق های فنی و عملی در این دوره به ا گوهایی برای اندازه
 اسرفاده تجربی حسابداری منابع انسانی در سازمانهای واقعی معطوف گشت.

 : افزایش توجه به حسابداری منابع انسانی 5111-5115مرحله سوم سا های 
های کوچک تالش  ها به حسابداری منابع انسانی دانست. سازمان توان دوره توجه پژوهشگران و سازمان این دوره را می

 های به عمل آمده براساس تاثیرات با قوه ها و نریجه گیری ر بردن حسابداری منابع انسانی داشرند. برآوردبیشرری برای به کا
 اطالعات حسابداری منابع انسانی برمدیریت اجرایی و تصمیمات سرمایه گذاران موثر بود.

 های حسابداری منابع انسانی  : توجه به نقصان5180-5111مرحله چهارم سا های 
جه دوباره به حسابداری منابع انسانی است. این مسئله به کمک مطا عات جدید، به صورت کوشش بعضی از دوره تو
 های بزرگ برای اسرفاده از حسابداری منابع انسانی نشان داده شده است. سازمان

 : افزایش توجه به اقالم نامشهود5110-5180مرحله پنجم سا های
گیرد که  ز افزایش توجه به اقالم نامشهود و تشخیص این امر سرچشمه میتوجه جاری و تجدید شده در این بخش ا

 .گیرد می های نامشهود نشات ادی از داراییهای خلق ثروت سازمان ها، امروزه تا حد زی قابلیت
د به بعد: نمونه هایی از مفاهیم، روشها و اسرانداردهای حسابداری، افشاگرى و درمان، تو ی -5110مرحله ششم سا های 

 اطالعات 
در این دوره تمرکز حسابداری منابع انسانی از تغییر اندازه گیری و تهیه اطالعات حسابداری، به روشی که بیشرر مرمرکز بر 

 (.5111هو رز، م پردازد )فال تامین اطالعات منابع انسانی می
 

 اهداف حسابداری منابع انسانی 
 های ما ی ثبت ارزش اقرصادی انسان در گزارش -5
 سرمایه گذاری یک سازمان در منابع انسانی خوداحرساب  -0

های آموزشی  برنامه های پرسنلی نظیر افزایش کارایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزشیابی خط مشی -3
 و توجیهی

 ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از این نظر که حفظ شده، تحلیل رفره و یا توسعه یافره است -4

 د غیر عملیاتی و بهره وری ایجاد شده ناشی از سرمایه گذاری در منابع انسانیشناسایی سو -1

 (.5380کند )رئیسی،  محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع ما ی و فیزیکی سازمان ایجاد می -1

 

  ابعاد مهم حسابداری منابع انسانی
ی است که در نگهداری نیروی انسانی بی تفاوت هسرند، مدیرانی هدف اصلی حسابداری منابع انسانی بیشرر جل  توجه مدیران

های مثبت در کارکنان بی توجهند و به امنیت شغلی، ایجاد امید و حس وفاداری، ایجاد  که به ایجاد رضایت شغلی و انگیزه
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 آورند ا فراهم میفرصت برای پیشرفت و رفع مشکالت منابع انسانی نمی اندیشند و موجبات اخراج و اسرعفای کارکنان ر
 (.5381)ترابی، 

 

 کارکردهای حسابداری منابع انسانی
توان بررسی کرد: تجزیه و تحلیل مبرنی بر هزینه و تحلیل مبرنی بر ارزش و روش  حسابداری منابع انسانی را با دو روش می

هزینه فرصت است )طبرسا،  نی و یاهزینه جایگزی مبرنی بر هزینه بر پارامررهای هزینه تمرکز دارد که مرتبط با هزینه او یه،
ها در کس  درآمد بسرگی دارد، که این روش  کند که ارزش منابع انسانی به توانایی آن روش مبرنی بر ارزش فرض می(. 5381
 (.5311توان به دو شاخه پو ی و غیر پو ی تقسیم کرد )شاه علی زاده،  را می

 

 زش منابع انسانی به روش محمدیشالوده نظام حسابداری توسعه یافته با مفهوم ار

های مرتبط با اطالعات ما ی را مورد توجه قرار  حسابداری به عنوان یک نظام اطالعاتی، هدف مشخص تهیه، تدار  و گزارش
نظام  های مهم در طراحی و پیاده سازی کارامد این نظام توجه به کس  و کار و عوامل مرتبط با آن است. دهد. از مو فه می

شود. به طوری که در هر کس  و کاری، نیازهای  میش خاص کس  و کار؛ طراحی و اجرا ی و کارآمد با توجه به روحسابدار
اطالعاتی وجود دارد که مدیران برای تصمیم گیری به آن نیاز دارند و سیسرم حسابداری به تناس  وظیفه خود، باید آن 

ای را فراهم آورد.  ئه نماید تا مبنای تصمیم گیری و قضاوت حرفهاطالعات را به صورت قابل اتکاء و مربو  تهیه و ارا
حسابداری به عنوان یک تکنو وژی اطالعاتی باید خود را با شرایط محیطی کس  و کارها تطبیق دهد و به سمت و سوی 

ای آن فضا مناس  های ایسرا بر چابکی پیش رود، زیرا که امروزه فضای کس  و کار مبرنی بر چابکی و پویایی است و ابزار
ها و حقوق صاحبان سرمایه است.  ها مساوی حاصل جمع ارزش بدهی نمی باشند. حسابداری دو طرفه نیز که در قا   دارایی

بیش از یک ابزار ایسرا نیست و باید به یک ابزار و تکنو وژی پویا و چابک تبدیل شود که این مدل حسابداری دوطرفه، 
. مدل حسابداری و گزارشگری چابک و ناچابک برای ضای کس  و کار چابک نیستپاسخگوی نیازهای اطالعاتی ف

پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی فضای چابک کس  و کارها طراحی شده است و حسابداری ارزش منابع انسانی فیزیکی از 
حسابداری ارزش منابع انسانی  باشد. با این وجود باید به ارتقای مدل حسابداری دو طرفه نیز پرداخت که های آن می ماجول

 (.5311باشد )محمدی،  یکپارچه شده در این راسرا می
سنری با محوریت ارزش منابع انسانی به این طریق است که ارزش منابع انسانی با ماهیت  ارتقای مدل حسابداری دو طرفه

و سرمایه قابلیت تعامل را دارد. ضمناً  های دارایی،بدهی شود و با تمامی حساب ها اضافه می حساب بدهکار به سمت دارایی
خا ص ارزش منابع انسانی انباشره نیز به عنوان انعکاس اثر انباشره ارزش ناشی از منابع انسانی با ماهیت حساب بسرانکاری به 

 (.5311شود )محمدی،  سمت بدهی او سرمایه به عنوان یک طبقه مسرقل اضافه می
 

 ا مفهوم ارزش منابع انسانی به روش محمدیصورتهای مالی اساسی توسعه یافته ب
 توان با عناوین زیر عنوان کرد: صورتهای ما ی اساسی با عملیاتی کردن مفهوم حسابداری ارزش منابع انسانی را می

 ترازنامه توسعه یافره با ارزش منابع انسانی  .5
 صورت سود و زیان توسعه یافره با ارزش منابع انسانی  .0
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 توسعه یافره با ارزش منابع انسانی صورت سود وزیان جامع  .3

 صورت جریان وجوه نقد توسعه یافره با ارزش منابع انسانی  .4

 صورت ارزش افزوده منابع انسانی  .1

 (.5311صورت خا ص ارزش انباشره منابع انسانی )محمدی،  .1

 

 ترازنامه توسعه یافته با ارزش منابع انسانی 

ها و زیر آن ترازنامه  ها به صورت هم ردیف با دارایی سطحی برابر با داراییارزش منابع انسانی در قا   گروه حساب دارای 
های حساب بدهی و  ای از گروه جداگانهای  بع انسانی نیز به عنوان طبقهگیرد و خا ص ارزش انباشره منا مورد گزارش قرار می

همان قسمت اشاره شده به صورت داخل پرانرز  شود و اگر مانده آن بدهکار باشد در زیر آنها گزارش می ،حقوق صاحبان سرمایه
  (5311گردد: )محمدی،  ارائه می 5 با ارزش منابع انسانی به شرح شکلای از ترازنامه توسعه یافره  شود. نمونه ارائه می

 شرکت ....
 ترازنامه   

 )ارقام به ...(                                x/01/50به تاریخ                                                
 بدهی ها:  ها و ارزش منابع انسانی:                                             دارایی      
 بدهی ها:دارایی ها:                                                                           

                                      ....x                                                                                    .... x    
                                    ....  x                                                                                  ....   x    
 xها                                                       جمع بدهی                  x                              ها               جمع دارایی      
 بع انسانی:حقوق صاحبان سرمایه و خا ص ارزش انباشره منا ارزش منابع انسانی:                                                              

 حقوق صاحبان سرمایارزش شغل:                                                                             
 x                                                                                             ....        x                              اداری          

 xجمع حقوق  صاحبان سرمایه                                                                                 x  تو یدی                                  

       x(x) نابع انسانی                               خا ص ارزش انباشره م          .....                                                                        

 x(x)جمع ارزش شغل                                     
 ارزش شاغل:     

 x  اداری                                
      x   تو یدی                             

 x(x)جمع ارزش شاغل                                  
 x(x)شاغل                            -ارزش شغل     

 xجمع ارزش منابع انسانی                             

 x     جمع                                                                                          x    جمع                                                     

 

  ن توسعه یافته با مفهوم ارزش منابع انسانیزیا صورت سود و

های حسابداری ارائه شده در تحقیق فوق را که در قا   حساب خالصه سود و زیان  حاظ  های شناسایی در ثبت سود و زیان
رداول شدن کنیم و در زمان م های کس  و کار باشد را به عنوان سود و زیان عملیاتی  حاظ می کرده ایم را اگر مربو  به فرآیند

: ترازنامه توسعه یافته7 رهشکل شما  
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بحث حسابداری ارزش منابع انسانی پس از سود عملیاتی )سود قبل از کسر بهره و ما یات( به عنوان کاهنده )اضافه کننده( به 

نماییم و سپس بهره و  می "سود عملیاتی پس از اعمال اثرات ناشی ارزش منابع انسانی"کنیم و آن را  عملیاتی  حاظ می سود
 (5311)محمدی،  0کنیم  به شرح شکل  یما یات را از آن کسر م

 

 
 شرکت....

 صورت سود و زیان

 )ارقام به ...(                                      x/01/50برای دوره ما ی منرهی به                                   
 

 x                                                       فروش خا ص                                                                  

 (x)بهای تمام شده کاالی فروش رفره                                                                               :شود کسر می

 x                                                        سود ناخا ص                                                                  

 :های دوره هزینه شود: کسر می

 xهای اداری و تشکیالتی                                                                                 هزینه
 x                                             های توزیع و فروش                                         هزینه

 (x) های دوره                                                                                                               جمع هزینه

 x                                             عملیاتی قبل از تعدیل ارزش منابع انسانی                              )زیان( سود

 x(x)سود و زیان ناشی از تعدیل ارزش منابع انسانی                                                                              

 x(x)                                             سود )زیان( عملیاتی                                                                 
 (x)های ما ی                                                                                                   شود: هزینه کسر می

 x                                                 سود قبل از کسر ما یات                                                          

 (x)ما یات                                                                                                                

 x                                               سود خا ص                                                                           

 

 صورت سود و زیان جامع 

های ما ی ناشی منابع انسانی که مسرقیماً در بخش حقوق صاحبان سرمایه در ترازنامه ارائه  سود و زیان جامع از بابت رویداد
تواند اثرات مد نظر را به  اشره که در این صورت میشود مورد تغییر قرار نمی گیرد و صرفاً از این بابت حساب سود )زیان( انب می

 (.5311)محمدی،  این صورت ما ی انرقال دهد
 

  صورت گردش سود )زیان( انباشته توسعه یافته با ارزش منابع انسانی

 اثرات اعمال شده در حساب سود )زیان( در قا   ثبرهای حسابداری قبالً بیان گردید را باید در صورت گردش حساب سود
 (.5311)زیان( انباشره به عنوان تعدیالت اول دوره حساب سود )زیان( انباشره منظور نمود )همان منبع، 

 

: صورت سود و زیان توسعه یافته2شکل   
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 صورت جریان وجوه نقد توسعه یافته با ارزش منابع انسانی

باشند؛ در  شاغل در واقع نشان دهنده وجوه نقد ورودی و خروجی می -های شغل، شاغل و شغل جریانات نقد ناشی از ارزش

جریانات نقد "های سه گانه عملیاتی، تامین ما ی و سرمایه گذاری تحت عنوان  خشی جداگانه از جریانات نقد ناشی از فعا یتب

بحث حسابداری  گردد و سپس پس از مقبو یت تمام گزارش شوند تا بحث حاضر مرداول "های منابع انسانی ناشی از فعا یت
سه گانه فوق نیز برخی یا تمامی اقالم مربو  جریانات نقد ناشی از  بندی توان در قا   طبقه ارزش منابع انسانی می

 (.5311های منابع انسانی را درج کرد )محمدی،  فعا یت
 

 صورت ارزش افزوده منابع انسانی 

از این رو الزم  گیرند، های ما ی مربو  به منابع انسانی در قا   واژه ارزش افزوده مورد شناسایی قرار می از آنجایی که رویداد
است در پایان هر دوره ما ی که حسابداری ارزش منابع انسانی را اعمال کرده ایم؛ صورت ارزش افزوده منابع انسانی را )شکل 

  (5311( ارائه نماییم: )محمدی، 3
 

 شرکت ...
 صورت ارزش افزوده انسانی

 )ارقام به  ...(                      x/01/50برای دوره ما ی منرهی به                                                                   
 ارزش افزوده منابع انسانی طی دوره ناشی از :

 شغل:*
 افزایش در ارزش شغل در طی دوره:

 x    اداری                                                                                                   
 x  تو یدی                                                                                                   

 x        افزایش خا ص                                                                                                                  

 ر ارزش شغل در طی دوره:کاهش د

 xاداری                                                                                                      
 x  تو یدی                                                                                                  

 (x)                                                                                                                  کاهش خا ص       

                                           x(x)                  ارزش افزوده خا ص شغل طی دوره                                                                                                 

 شاغل:*

 افزایش در ارزش مشاغل در طی دوره
 xاداری                                                                                                     

         x                                                تو یدی                                                   

 x       افزایش خا ص                                                                                                                  
 کاهش در ارزش شاغل در طی دوره:

 x                                                                      اداری                             
 x  تو یدی                                                                                               

                                                                           ....                           x   

 (x)  کاهش خا ص                                                                                                                    

 : صورت ارزش افزوده منابع انسانی3شکل 
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                                         x(x)                                             ارزش افزوده خا ص شاغل طی دوره                                                                  

 شاغل: -شغل*

 x(x)   اداری                                                                                             
 x(x)                                                   تو یدی                                           

                                                                                             ....      x(x) 

                                                                      x(x)                                         شاغل طی دوره                                                              -ارزش افزوده خا ص شغل
       x(x)                  ارزش افزوده منابع انسانی طی دوره                                                                                             

 

 صورت خالص ارزش انباشته منابع انسانی  

های )مثبت و منفی( از منابع انسانی است که هنوز  شماره بیانگر ارزش 4انباشره منابع انسانی شکل  صورت خا ص ارزش
ها و حقوق  بدهیتحقق نیافره اند و تا زمان تحقق، باید انباشره شوند، مانده نهایی این صورت به صورت جداگانه هم ردیف با 

 (.5311گیرد )محمدی،  صاحبان سرمایه در ترازنامه مورد ارائه قرار می
 

 
 شرکت...

 خا ص ارزش انباشره منابع انسانی

 )ارقام به ...(                     x/01/50برای دوره ما ی منرهی به                                      
                          x(x)                       وره                                        ارزش افزوده منابع انسانی طی د

                           x(x)                       تعدیل از محل سود و زیان دوره منابع انسانی                                 

 x(x)                       منابع انسانی                               تعدیل از محل سود و زیان انباشره 

                            x(x)                       ارزش افزوده منابع انسانی تعدیل شده طی دوره                           
                          x(x)                        مانده اول دوره خا ص ارزش انباشره منابع انسانی             

  x(x)                                   خا ص ارزش انباشره منابع انسانی پایان دوره                                  

 

 های مالی اساسی های همراه صورت یادداشت
های ما ی ارائه شده فوق ا ذکر به تبیین تفضیلی هر  های ما ی اساسی باید به ترتی  صورت های توضیحی صورت در یادداشت

های ما ی اساسی بپردازیم و آنها را به صورت شفاف ارائه نماییم. ضمناً عالوه  یک از عوامل منابع انسانی ارائه شده در صورت
مندرج در صورتهای ما ی اساسی توسعه یافره با ارزش منابع انسانی؛ )رویدادهای غیر مرتبط بر افشاء دقیق و تفضیلی اطالعات 

 "با منابع انسانی با توجه  جنبه و سطح اهمیت جهت گزارشگری در انرهای یادداشرهای همراه صورتهای ما ی به عنوان بخش

 (.5311، گزارش شوند )همان منبع "های با اهمیت غیر ما ی منابع انسانی رویداد
 

 پیشینه پژوهش
در یک بررسی در زمینه اقدامات مدیریت افراد و عملکرد، به شواهد تجربی مبنی بر اسرفاده از  0008کامیل و تیشلر در سال 

آموزش برای ارتقای عملکرد شغلی از طریق تاثیرش برروی دانش و مهارت، تاثیر طراحی شغل بر سالمت فیزیکی و روانی 

رزش انباشته منابع انسانی: صورت خالص ا4شکل   
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رهبری و مشارکت شغلی با انگیزش، تعهد و اسررس کارکنان پی بردند. عالوه بر این، آنها دریافرند که کارکنان و ارتبا  
بررسی های به عمل آمده در بین بخش های کاری به طور مسرمر از ارزش کار تیمی در ارتقای حس کنررل، مسئو یت 

 پذیری، پاسخگویی، وابسرگی و همکاری بین کارکنان حمایت کرد.
در مقا ه ای تحت عنوان رشد اقرصادی منطقه ای و سرمایه انسانی، عملکرد اخیر اقرصادی  0001و همکاران در سال  1راموس

در ناحیه اروپا، با افزایش در آموزشهای تکمیلی ارتبا  تنگاتنگی دارد. در یک چشم انداز سیاسی، نرایج آنها به این نکره اشاره 
پیدا کردن شغل مناس  ناتوان هسرند، آنها در سطح کل نسبت به همکاران غیر ماهر  دارد که حری وقری کارگران ماهر برای

 .خود، بیشرر سودآور می باشند

به بررسی گزارشگری سرمایه انسانی در شرکت های برتر بنگالدش  0050در سال  1حبی  ا زمان خان و رشید ا زمان خان
ین شرکت ها وضعیت نامطلوبی ندارد و وضعیت این گزارشگری در سال پرداخرند. آنان در نهایت بیان نمودند که گزارشگری ا

  بهبود داشره است. 0050و  0001های 
به بررسی موانع و مشکالت پیاده سازی حسابداری منابع انسانی در ایران پرداخت و نریجه گرفت که  5381غالمی در سال 

، عدم آگاهی اسرفاده کنندگان و حسابداران کشور است و علت اساسی عدم پیاده سازی حسابداری منابع انسانی در ایران
 دانشگاه ها و مجامع حرفه ای نیز در جهت معرفی آن اقدامات موثری انجام نداده اند.

در پژوهشی به بررسی موضوع حسابداری منابع انسانی رویکردی نوین در حسابداری پرداخرند.  5381همت در سال طبرسا و 
پژوهش اشاره گردید که حسابداری منابع انسانی رویکرد جدیدی در حسابداری می باشد. حسابداری منابع انسانی در این 

تلفیقی از دو حوزه مدیریت منابع انسانی و حسابداری است. در این پژوهش ضمن مروری بر پیدایش و سیر تحول ا گوی 
 بعاد اصلی آن بررسی شد. جدیدی به نام حسابداری منابع انسانی برخی کاربرد ها و ا

)مفاهیم، ویژگی ها و شاخص های اندازه  در پژوهشی به بررسی موضوع مقدمه ای بر سرمایه انسانی 5388صنوبری در سال 
گیری( پرداخت. در مقا ه پژوهش، سرمایه انسانی از طریق اشاره به تعاریف، مفاهیم، عناصر و شاخص های اندازه گیری آن به 

جامع از این شاخص ها  فی شد. کانون توجه این پژوهش بر شاخص های اندازه گیری اسروار بود و فهرسری نسبراًاجمال معر
 به منظور اسرفاده ارگان ها و سازمان های مخرلف فراهم آمد.

ی انسانی در پژوهشی به بررسی موضوع شاخص های موثر در سنجش سرمایه ها 5381محمدیان در سال جوانمرد و 
پرداخرند. هدف این پژوهش تعیین تاثیر و دسره بندی عوامل و شاخص های موثر بر سنجش سرمایه انسانی بود. در این 
پژوهش با تعیین عوامل و شاخص های مطرح در ادبیات پژوهش، ابردا با اسرفاده از تحلیل عاملی، عامل های موثر در سنجش 

سرفاده از معادالت ساخراری میزان اثر عوامل و شاخص ها بر سنجش سرمایه سرمایه انسانی مشخص شدند و سپس با ا
انسانی محاسبه شد. نرایج این پژوهش نشان داد که شاخص های موثر بر سنجش سرمایه انسانی به ترتی  اهمیت عبارتند از: 

ن، بنابراین مال  ارزش گذاری ثابلیت رهبری و دانش مدیران، شایسرگی کارکنان، توانمندی کارکنان و دانش شغلی کارکنا
 اسرادان باید مشخص شود. ریا ی برای رهبران و

یافرند که بین اطالعات هزینه یابی منابع انسانی و سازه های سیسرم ارزیابی مروازن )با  حاظ  5381نمازی و جامعی در سال 
هم در سطح شاخص ها، رابطه مثبت و  اندازه و نوع شرکت، تحصیالت و تجربه مدیران منابع( هم در سطح کلیه شرکت ها و

معناداری وجود دارد. همچنین اسرنراج نمودند که در سطح شاخص ها، اندازه و نوع شرکت تاثیری مثبت بر رابطه اطالعات 

                                                           
5 

Ramos 
6 

Habib al-khan and Rishid al-khan 
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هزینه یابی منابع انسانی و شاخص های سازه ما ی )سود خا ص، مدیریت هزینه ها و درآمد کل(، سازه های مشرری )برگشت 
 وش رفره و خدمات پس از فروش( و سازه های فرآیند داخلی )مطا بات سوخت شده و هزینه تعمیر و نگهداری( دارد.کاالی فر

 فرضیه های پژوهش

: حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، اهداف صورتهای ما ی در ا گوی جامع را با توجه به مفاهیم فرضیه اول
 نظری گزارشگری پوشش می دهد.

: حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، خصوصیات کیفی در ا گوی جامع را باتوجه به مفاهیم نظری ومفرضیه د
 گزارشگری پوشش می دهد. 

: حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، عناصر صورتهای ما ی در ا گوی جامع را با توجه به مفاهیم فرضیه سوم
 نظری گزارشگری پوشش می دهد.

: حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، شناخت در صورتهای ما ی در ا گوی جامع را با توجه به چهارم فرضیه
 مفاهیم نظری گزارشگری پوشش می دهد. 

: حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، اندازه گیری در صورتهای ما ی در ا گوی جامع را با توجه به فرضیه پنجم
 رشگری پوشش می دهد.مفاهیم نظری گزا

: حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، نحوه ارائه اطالعات صورتهای ما ی در ا گوی جامع را با فرضیه ششم
 توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش می دهد.

 
 روش شناسی تحقیق

در این تحقیق مبرنی بر اسردالالت شود.  کاربردی محسوب می -این تحقیق از حیث روش تحقیق از نوع هدف، تحقیق بنیادی
پردازد که  ارزش منابع انسانی در چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری ما ی می های های منطقی اقدام به ارائه شاخص و تحلیل

ای دانست و از حیث اجرا از  توان آن را از حیث روش دارای مردو وژی توسعه افزاید پس می به مجموعه دانش در این حوزه می
 ع تحقیق عملی دانست.نو

باشند به این شکل که؛ تحقیق از خبرگانی که  نفر از خبرگان عملگرا و علمی دانشگاهی می 00جامعه آماری در این تحقیق، 
باشد به  شناخت کافی از حوزه مشرر  منابع انسانی و گزارشگری ما ی دارند اسرفاده شده و روش نمونه گیری هدفمند می

نفر از خبرگان علمی دانشگاهی در حوزه مشرر  مدیریت منابع انسانی و  50برگان عملگرا در حوزه  و نفر از خ 50طوری که 
 شود. حسابداری اسرفاده گردیده و بنابراین از حجم نمونه کافی و مناس  اسرفاده می

های منابع انسانی ارائه  بی ا گونمونه آماری در دو بخش قابل ارائه است. بخش اوّل نمونه آماری، خبرگان مورد اسرفاده در ارزیا
 باشد که باید از حداقل شرایط زیر برخوردار باشند: شده در گزارشگری ما ی می

  در حوزه مشرر  منابع انسانی و حسابداری دارای فعا یت بوده باشند که معیارداشرن چنین ویژگی داشرن مقاالت یا
 اشند یا ب کر  و یا تحقیقات انجام شده مسرند در این راسرا می

 دارای مدر  دکرری حسابداری باشند که در رابطه با حوزه مشرر  حسابداری و منابع انسانی مطا عاتی داشره باشند 
 یا 

 .دارای تحقیقات کافی در حوزه منابع انسانی باشند که در زمینه حسابداری کار کرده اند 
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ه از نظرات آنها اسرفاده خواهد شد، دانشجویان دوره های پرسشنام بخش دوم؛ اعضای نمونه آماری که جهت جمع آوری داده
از تعداد کل دانشجویان دوره دکرری تخصص، ارشد و کارشناسی  باشند که حسابداری میکارشناسی  دکرری تخصصی، ارشد و

سه به بین نفر از دانشجویان به عنوان نمونه تحقیق انرخاب و پرسشنامه شماره  13حسابداری در زمان تحقیق حداقل تعداد 
 .آنان توزیع و جمع آوری گردید

نوعی به هم  اده شده است. به عبارتیعات اسرفدر این پژوهش از سه روش اسنادی، د فی و پیمایشی برای گردآوری اطال
پیوسرگی در روش وجود دارد. به منظور گردآوری اطالعات مورد نیاز جهت مبانی نظری تحقیق و در راسرای تشکیل مدل 

ای و بررسی جدیدترین مقاالت علمی و کر  اصلی مربو  به حسابداری منابع انسانی و  از روش اسنادی و کرابخانه مفهومی
های مربو  به حسابداری منابع انسانی از  گزارشگری ما ی اسرفاده شده است. همچنین به منظور پاالیش و نهایی نمودن ا گو

ها در  رگان اسرفاده گردید. نهایراً از روش پیمایشی به منظور ارزیابی آن ا گوفازی در راسرای اجماع نقطه نظر خب –روش د فی 
 قا   گزارشگری ما ی فعلی در ایران اسرفاده شده است.

و ا بره یک نفر زن حضور داشره اند.  51مرد و  31نفر تشکیل داده اند که در این میان  13نمونه آماری مورد بررسی شامل را 
سال  30تا  01بیشررین تعداد حاضرین در مطا عه را افراد در گروه سنی شناخری را تکمیل نکرده است.  نیز اطالعات جمعیت
 سال و زیر 31تا  35ی سنی پس از این گروه افراد در محدوده شوند. درصد کل جمعیت را شامل می 34تشکیل داده اند که 

شود  های سنی نیز مالحظه می در سایر گروه گیرند. عد قرار میهای ب درصد در رده 1و  55سال به ترتی  به درصد فراوانی  01
 که تعداد اندکی پاسخ دهنده حضور داشره اند.

درصد را شامل  33و  11که به ترتی  حدود  باشند رشناسی ارشد و کارشناسی میاکثریت پاسخ دهنده گان دارای مدر  کا
 ی مدر  دکررا بوده اند.نفر از جمعیت نمونه مورد بررسی نیز دارا 1 شوند می

درصد  31ها به ترتی   در هر یک از این گروهسال بوده اند.  50تا  1سال و  1اکثر افراد دارای سابقه کاری یا مطا عاتی کمرر از 
 حضور دارند.

ایی زیادی درصد آشن 30درصد افراد بیان داشره اند که تا حدودی با اسراندارهای حسابداری آشنایی دارند،  00در این بخش 
 درصد نیز آشنایی کمی داشره اند. 1.1درصد خیلی زیاد و  1.1درصد دارای آشنایی خیلی کم،  1.1داشره اند، 

 1.1درصد تاحدودی اطالع داشره اند.  35درصد آشنایی زیادی داشره اند و  40در مورد آشنایی با فرآیند تهیه صورتهای ما ی 
 ه اند. سایر افراد کم یا خیلی کم آگاهی داشره اند.درصد خیلی زیاد با این مبحث آشنا بود

درصد  01حدود  انسانی تاحدودی اعالم کرده اند. ی خود را در حوزه حسابداری منابعد افراد پاسخ دهنده میزان مطا عهدرص 40
صد نیز خیلی زیاد در 3.8درصد مطا عه کم و  55درصد میزان مطا عه خیلی کم، حدود  51مطا عه زیادی در این حوزه دارند، 

 مطا عه دارند.
ها صورت گرفره است.  در این بخش به منظور بررسی و تحلیل فرضیات مورد نظر پیش از تحلیل، تغییرات الزم بر روی داده

پس از آن کم تا خیلی زیاد تبدیل شده است. تایی خیلی  1به طیف  50-0های  ها از حا ت پاسخ برای این منظور در ابردا داده
 شوند.  مقادیر به معادل فازی خود تبدیل می 5بق جدول مطا
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 (70تا  0: اعداد فازی مثلثی و متغیرهای کالمی )براساس 7جدول 
 اعداد فازی مثلثی       عبارات زبانی      

 (0و0و01/0) کم خیلی

 (0و01/0و1/0) کم

 (01/0و1/0و11/0) مروسط

 (1/0و11/0و5) زیاد

 (11/0و5و5) زیاد خیلی

ها و روابط فی مابین نرایج اعداد فازی تجمیع شده و در نهایت با دیفازی کردن مقادیر حاصل وزن  ه از این دادهحال با اسرفاد
برای ایجاد یک  10-30 های مورد نظر از قانون شود. در انرها نیز برای اسرخراج شاخص شاخص مورد بررسی محاسبه می

براساس این قانون اگر مقدار دیفازی شده عدد فازی شود.  اسرفاده می قانون جهت تعیین معیارهای دارای اهمیت در هر بخش
یا باالتر باشد، آن معیار به عنوان معیار با اهمیت پذیرش  1/0حاصل از تجمیع نظر خبرگان در مورد معیار مورد بحث حدود 

 شود. شده و در غیراینصورت حذف می

با توجه به مفاهیم نظری  نی، اهداف صورتهای ما ی در ا گوی جامع را: حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسافرضیه اول
 دهد. گزارشگری پوشش می

ها و دیفازی  معیار برای اهداف صورتهای ما ی در نظر گرفره شده است. پس از انجام مراحل الزم بر روی داده 1در این فرضیه 
 باشد. می 0نمودن ضری  نهایی حاصل، نرایج به شرح جدول 

 : معیار و ضرایب دیفازی شده اهداف صورتهای مالی در الگوی جامع 2جدول 
 شده دیفازی ضری  معیار

 151/0 های اسرفاده کننده از اطالعات صورتهای ما ی منافع گروه

 تهیه مفیدترین اطالعات حسابداری منابع انسانی 
 های مرعدد اسرفاده کننده  ممکن با حداقل هزینه، برای گروه

108/0 

اد قابل توجهی از اسرفاده کنندگان نیاز به اطالعات حسابداری منابع تعد
 انسانی مشابه دارند.

153/0 

 پیش بینی جریان نقدی آتی با اسرفاده از اطالعات 
 حسابداری منابع انسانی

118/0 

 111/0 زمانبندی و اطمینان از توانایی در ایجاد وجه نقد 

توان به عنوان عوامل موثر از دید خبرگان در نظر گرفت که ضرب  حاصل  عیارهایی را میرود م انرظار می 10-30قانون  مطابق
دهد که حسابداری و گزارشگری ارزش منابع  بنابر جدول باال تجمیع نظرات خبرگان نشان میباشد.  1/0ها بیش از  آن برای

ر ا گوی جامع رابا توجه به مفاهیم نظری انسانی، هیچ یک از معیارهای مورد بررسی مربو  به اهداف صورتهای ما ی د
 گزارشگری پوشش نمی دهد.

فاهیم نظری : حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، خصوصیات کیفی در ا گوی جامع را باتوجه به مفرضیه دوم
 . دهد گزارشگری پوشش می

حی شده است. پس از انجام مراحل الزم بر معیار مربو  به خصوصیات کیفی در ا گوی جامع طرا54این فرضیه نیز براساس 
 باشد. می  3ها و دیفازی نمودن ضری  نهایی حاصل، نرایج به شرح جدول  روی داده
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 : معیار و ضرایب دیفازی شده خصوصیات کیفی در الگوی جامع3جدول 
 شده  دیفازی ضری  معیار

 131/0 ری منابع انسانی نا مرغوبتفکیک اطالعات حسابداری منابع انسانی مرغوب از اطالعات حسابدا

اسرفاده کنندگان از صورتهای ما ی بهررین و سودمند ترین اطالعات حسابداری منابع انسانی در خصوص 
 وضعیت ما ی، عملکرد ما ی و انعطاف پذیری ما ی انرخاب نمایید.

111/0 

 131/0 اطالعاتی که حائز اهمیت نیست نمی تواند مفید باشد.

ای اهمیت و محدودیت  بداری منابع انسانی در صورتهای ما ی باید از  حاظ کیفیت آسرانهاطالعات حسا
 فراگیر، فزونی منافع بر هزینه کامل باشد.

113/0 

ای از مراقبت که از اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به  کاربرد درجه
 ها یا بدهی، کمرر از واقع ارائه نشود. شرر از واقع و هزینهها یا دارایی ها، بی ای که درآمد گونه

145/0 

های خاص حمایت نشود، منافع گروه خاصی در  تهیه و ارائه اطالعات حسابداری منابع انسانی که از گروه
 ای از پیش بینی شده ارائه نشود. ا ویت قرار نگیرد و اطالعات به قصد بیان نریجه

145/0 

رود را  کند یا انرظار می ی منابع انسانی باید اثر معامالت و سایر رویدادهایی را ادعا میاطالعات حسابدار 
به صورت صادقانه بیان کند و این اطالعات براساس محروا و واقعیت اقرصادی و نه صرفا شکل قانونی 

 ها بیان نماید. آن

100/0 

 413/0 ای که قرار است در صورتهای ما ی گزارش شود. انرخاب خاصه

 415/0 ارزش تاییدکنندگی اطالعات حسابداری منابع انسانی 

 484/0 ارزش پیش بینی کنندگی اطالعات حسابداری منابع انسانی 

 طبقه بندی و ادغام مناساب و شفاف اطالعات حسابداری 
 منابع انسانی 

153/0 

 در  اسرفاده کنندگان از اطالعات حسابداری منابع انسانی 
 ها  ها از گروه از گروه  حساب و اسرنبا  آن

151/0 

 151/0 های تجاری  ثبات رویه به کار رفره در واحد

 130/0 های حسابداری اسرفاده شده  افشای رویه

حاصل شده است. بنابراین تجمیع نظرات خبرگان  1/0در این بخش نیز ضرای  حاصل برای معیارهای مورد بررسی کمرر از 
ری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، هیچ یک از معیارهای مورد بررسی مربو  به خصوصیات دهد که حسابدا نشان می

 حسابداری در اطالعات حسابداری را پوشش نمی دهد.
: حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، عناصر صورتهای ما ی در ا گوی جامع را با توجه به مفاهیم نظری فرضیه سوم

 .دهد گزارشگری پوشش می
ها و دیفازی  معیار برای عناصر صورتهای ما ی در نظر گرفره شده است. پس از انجام مراحل الزم بر روی داده 8در این فرضیه 

 باشد. می 4جدول  ن ضری  نهایی حاصل، نرایج به شرحنمود
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 : معیار و ضرایب دیفازی شده عناصر صورتهای مالی در الگوی جامع 4جدول 
 شده دیفازی ضری  معیار

های گذشره که به کنررل واحد تجاری در  یا سایر رویداد HRی معامالت نریجه
 آمده است.

108/0  

131/0 تعهد انرقال منافع اقرصادی آتی   

485/0 گذارد. ها به طور مسرقیم بر حقوق صاحبان سرمایه تاثیر می ها و بدهی دارایی  

154/0 شود. ان سرمایه محسوب میها همان تغییر در حقوق صاحب تغییر در خا ص دارایی  

481/0 افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز آورده صاحبان سرمایه  

104/0 کاهش در حقوق صاحبان سرمایه به جز سرانده صاحبان سرمایه   

484/0 کس  یا افزایش حقوق ما کانه  

101/0 کاهش حقوق ما کانه و یا  توزیع سود   

 

باشد، حاصل نشده است.  بنابر  1/0معیارهایی که ضربی حاصل برای آنها حدود  10-30ق قانون در مورد این بخش نیز مطاب
معیارهای مورد  دهد که حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، هیچ یک از جدول باال تجمیع نظرات خبرگان نشان می

 یم نظری گزارشگری پوشش نمی دهد.بررسی مربو  به عناصر صورتهای ما ی در ا گوی جامع رابا توجه به مفاه
فاهیم : حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، شناخت در صورتهای ما ی در ا گوی جامع را با توجه به مفرضیه چهارم

 . دهد نظری گزارشگری پوشش می
ها و  ل الزم بر روی دادهمعیار برای شناخت در صورتهای ما ی در نظر گرفره شده است. پس از انجام مراح 1در این فرضیه 

 باشد. می  1دیفازی نمودن ضری  نهایی حاصل، نرایج به شرح جدول 

 : معیار و ضرایب دیفازی شده شناخت در صورتهای مالی در الگوی جامع5جدول 
 شده دیفازی ضری  معیار

483/0 شناخت او یه)ثبت یک قلم برای او ین بار در  صورتهای ما ی(  

141/0 ی بعدی) تغییر مبلغ پو ی قلمی که قبال ثبت و شناسایی شده است.(گیر تجدید اندازه  

133/0 قطع شناخت)حذف یک قلم که قبال شناسایی شده از  صورتهای ما ی(  

باشد. بنابر جدول باال تجمیع نظرات  درصد می 10نرایج حاصل در این بخش نیز بیانگر فاصله ی ضرای  حاصل از معیار 
هد که حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، هیچ یک از معیارهای مورد بررسی مربو  به شناخت د خبرگان نشان می

 در صورتهای ما ی در ا گوی جامع رابا توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش نمی دهد.
فاهیم جامع را با توجه به م گیری در صورتهای ما ی در ا گوی : حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، اندازهفرضیه پنجم

 .دهد نظری گزارشگری پوشش می
ها و  گیری صورتهای ما ی در نظر گرفره شده است. پس از انجام مراحل الزم بر روی داده معیار برای اندازه 8در این فرضیه 

 باشد. می  1ایی حاصل، نرایج به شرح  جدول دیفازی نمودن ضری  نه
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 گیری در صورتهای مالی در الگوی جامع ازی شده اندازه: معیار و ضرایب دیف6جدول 
 شده دیفازی ضری  معیار

گیری عناصر ما ی نظام مبرنی بر بهاء تمام شده تاریخی مال  عمل  اندازه
 است.

411/0  

های جاری نیز تا میزانی که خصوصیات قابلیت اتکاء و مالحظات منفعت  ارزش
 م اسرفاده خواهد شد.و هزینه سازگار است، در تعدیل این نظا

410/0  

بهاء تمام شده تاریخی) به مبلغ تحصیل شده دارایی اموال، ماشین آالت و 
 شود.( تجهیزات و موجودیها گفره می

100/0  

بهای جاری جایگزینی)به مبلغ پرداخت یا معادل آن برای تحصیل و جایگزین 
 نمودن موجودیها(

410/0  

امله که در تاریخ گزارشگری ما ی این اوراق ارزش جاری بازار) اوراق سریع ا مع
 رسند.( به این مبلغ در بازار به فروش می

101/0  

تواند بدان  مبلغ بازیافرنی )باالترین ارزشی است که ما ک فعلی دارایی می
دسریابد خا ص ارزش فروش دارایی یا ارزش اقرصادی آن هر کدام که بیشرر 

 باشد.(

418/0  

هایی که در بردارنده تعهدات برای تهیه کاال و ارائه  عایدات تاریخی) بدهی
 خدمات برای مشرریان هسرند.(

144/0  

ارزش تسویه )این ارزش در خصوص حسابهای پرداخرنی کوتاه مدت مورد 
 گیرد.( اسرفاده قرار می

104/0  

گیری عناصر ما ی نظام مبرنی بر بهاء تمام شده تاریخی مال  عمل  اندازه
 است.

411/0  

دهد که شاخص دی فازی شده برای هیچ یک از عوامل مورد بررسی حدود  نابر جدول باال تجمیع نظرات خبرگان نشان میب
توان گفت حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، هیچ یک از معیارهای مورد بررسی  و باالتر نیست. بنابراین می 1/0

 ی جامع رابا توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش نمی دهد.گیری در صورتهای ما ی در ا گو مربو  به اندازه
: حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، نحوه ارائه اطالعات صورتهای ما ی در ا گوی جامع را با توجه به فرضیه ششم

 .دهد فاهیم نظری گزارشگری پوشش میم
 ی در نظر گرفره شده است. پس از انجام مراحل الزم بر روی معیار برای نحوه ارائه اطالعات صورتهای ما 3در این فرضیه 

 باشد. می  1ها و دیفازی نمودن ضری  نهایی حاصل، نرایج به شرح  جدول  داده

 : معیار و ضرایب دیفازی شده نحوه ارائه اطالعات صورتهای مالی در الگوی جامع1جدول  
 شده دیفازی ضری  معیار

رود برای ارزیابی وضعیت ما ی، عملکرد ما ی و انعطاف  عموماً اطالعاتی انرظار می
 گیرد. پذیری ما ی حائز اهمیت باشد در ا ویت گزارشگری قرار می

108/0 

شود که اقالم با اهمیت یا  طبقه بندی اقالم در صورتهای ما ی به نحوی ارائه می
 شوند.دارای نقش مشابه با هم نمایش یابند و از اقالم غیر مشابه تمیز داده 

101/0 

ارائه اقالم با خصوصیات مشابه نظیر تدوام، ثبات، مخاطره و اتکاء پذیری جدا از 
 اقالم غیر مشابه، مفید تر خواهد بود.

101/0 
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دهد که شاخص دی فازی شده برای هیچ یک از عوامل مورد بررسی حدود  بنابر جدول باال تجمیع نظرات خبرگان نشان می
توان گفت حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، هیچ یک از معیارهای مورد بررسی  نابراین میو باالتر نیست. ب 1/0

 مربو  به نحوه ارائه اطالعات در صورتهای ما ی در ا گوی جامع رابا توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش نمی دهد.

 بحث و نتیجه گیری فرضیه های تحقیق

  :های ما ی در ا گوی جامع را با توجه به گری ارزش منابع انسانی، اهداف صورتحسابداری و گزارشفرضیه اول
 دهد.مفاهیم نظری گزارشگری پوشش می

دهد که حسابداری و گزارشگری ارزش منابع نرایج آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به تجمیع نظرات خبرگان، نشان می
های ما ی در ا گوی جامع را با توجه به مفاهیم نظری اهداف صورت انسانی، هیچ یک از معیارهای مورد بررسی مربو  به

( نشان داد که؛ عملکرد اخیر اقرصادی در ناحیه اروپا، با 0001دهد. نرایج تحقیق راموس و همکاران )گزارشگری پوشش نمی
این نکره اشاره دارد که حری  انداز سیاسی، نرایج آنها بههای تکمیلی ارتبا  تنگاتنگی دارد. در یک چشمافزایش در آموزش

وقری کارگران ماهر برای پیدا کردن شغل مناس  ناتوان هسرند، آنها در سطح کل نسبت به همکاران غیر ماهر خود، بیشرر 
 باشند.سودآور می

  :حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، خصوصیات کیفی در ا گوی جامع را با توجه به مفاهیم فرضیه دوم
  دهد.گزارشگری پوشش می نظری

حاصل شده است. بنابراین  1/0بر اساس آزمون فرضیه های تحقیق، ضرای  حاصل برای معیارهای مورد بررسی کمرر از 
دهد که حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، هیچ یک از معیارهای مورد بررسی تجمیع نظرات خبرگان نشان می

بر اساس مطا عه پیشین، جوانمرد و محمدیان  دهد.ر اطالعات حسابداری را پوشش نمیمربو  به خصوصیات حسابداری د
های موثر بر سنجش سرمایه انسانی به ترتی  اهمیت عبارتند از: ( در تحقیق خود به این نریجه دست یافرند که؛ شاخص5381)

گذاری شغلی کارکنان، بنابراین مال  ارزشثابلیت رهبری و دانش مدیران، شایسرگی کارکنان، توانمندی کارکنان و دانش 
( نیز نشان داد که؛ بین اطالعات 5381ریا ی برای رهبران و اساتید بایسری مشخص گردد. نرایج تحقیق نمازی و جامعی )

بع( هم های سیسرم ارزیابی مروازن )با  حاظ اندازه و نوع شرکت، تحصیالت و تجربه مدیران منایابی منابع انسانی و سازههزینه
( نیز نشان داد که عدم 5381ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. غالمی )ها و هم در سطح شاخصدر سطح کلیه شرکت

ها و مجامع آگاهی اسرفاده کنندگان و حسابداران کشور است و دانشگاهسازی حسابداری منابع انسانی در ایران، عدمپیاده
( نیز به این نریجه رسیدند که؛ شواهد 0008کامیل و تیشلر ) اند.امات موثری انجام ندادهای نیز در جهت معرفی آن اقدحرفه

تجربی مبنی بر اسرفاده از آموزش برای ارتقای عملکرد شغلی از طریق تاثیرش بر روی دانش و مهارت، تاثیر طراحی شغل بر 
گیزش، تعهد و اسررس کارکنان پی بردند. عالوه بر سالمت فیزیکی و روانی کارکنان و ارتبا  رهبری و مشارکت شغلی با ان

های کاری به طور مسرمر از ارزش کار تیمی در ارتقای حس های به عمل آمده در بین بخشاین، آنها دریافرند که بررسی
تحقیق ( نیز در 0001پذیری، پاسخگویی، وابسرگی و همکاری بین کارکنان حمایت کرد. سیکونی و پاپیانو )کنررل، مسئو یت

خود به این نریجه رسیدند که؛ ساخرار تو ید و رشد، رشد تو ید در صنایعی که نسبت به آموزش کارکنان خود حساسیت زیادی 
دهند و باشد که به سطوح و کیفیت آموزش کارکنان خود اهمیری نمیاند، از  حاظ آماری، بسیار بیشرر از صنایعی مینشان داده

 ند.دهیا الاقل کمرر اهمیت می
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 های ما ی در ا گوی جامع را با توجه به حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، عناصر صورت: فرضیه سوم
 دهد.مفاهیم نظری گزارشگری پوشش می

باشد، حاصل  1/0معیارهایی که ضربی حاصل برای آنها حدود  10-30مطابق با نریجه آزمون فرضیه های تحقیق و نیز قانون 
دهد که حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، هیچ یک از نابر جدول باال تجمیع نظرات خبرگان نشان مینشده است. ب

های ما ی در ا گوی جامع را با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش معیارهای مورد بررسی مربو  به عناصر صورت
ها، اندازه و نوع شرکت تاثیری مثبت بر که؛ در سطح شاخص( نیز نشان داد 5381دهد. نرایج پژوهش نمازی و جامعی )نمی

های ها و درآمد کل(، سازههای سازه ما ی )سود خا ص، مدیریت هزینهیابی منابع انسانی و شاخصرابطه اطالعات هزینه
ینه تعمیر و های فرآیند داخلی )مطا بات سوخت شده و هزمشرری )برگشت کاالی فروش رفره و خدمات پس از فروش( و سازه

( نیز در پژوهش خود به این نریجه رسیدند که؛ ساخرار تو ید و رشد، رشد تو ید در 0001نگهداری( دارد. سیکونی و پاپیانو )
باشد که اند، از  حاظ آماری، بسیار بیشرر از صنایعی میصنایعی که نسبت به آموزش کارکنان خود حساسیت زیادی نشان داده

 دهند.دهند و یا الاقل کمرر اهمیت میزش کارکنان خود اهمیری نمیبه سطوح و کیفیت آمو

  های ما ی در ا گوی جامع را با توجه حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، شناخت در صورت :چهارمفرضیه
  دهد.به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش می

هد که حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، هیچ یک از دهای تحقیق، تجمیع نظرات خبرگان نشان میبا توجه به یافره
های ما ی در ا گوی جامع را با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش معیارهای مورد بررسی مربو  به شناخت در صورت

های سیسرم و سازهیابی منابع انسانی ( نیز نشان داد که؛ بین اطالعات هزینه5381دهد. نرایج پژوهش نمازی و جامعی )نمی
ها و هم در سطح ارزیابی مروازن )با  حاظ اندازه و نوع شرکت، تحصیالت و تجربه مدیران منابع( هم در سطح کلیه شرکت

ها، اندازه و نوع شرکت تاثیری ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین اسرنراج نمودند که در سطح شاخصشاخص
-ها و درآمد کل(، سازههای سازه ما ی )سود خا ص، مدیریت هزینهیابی منابع انسانی و شاخصزینهمثبت بر رابطه اطالعات ه

های فرآیند داخلی )مطا بات سوخت شده و هزینه های مشرری )برگشت کاالی فروش رفره و خدمات پس از فروش( و سازه
 تعمیر و نگهداری( دارد.

 های ما ی در ا گوی جامع را با توجه گیری در صورتع انسانی، اندازه: حسابداری و گزارشگری ارزش منابفرضیه پنجم
 دهد.به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش می

دهد که شاخص دیفازی شده برای هیچ یک از بر اساس آنچه خروجی آزمون فرضیه های، تجمیع نظرات خبرگان نشان می
وان گفت حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، هیچ یک از تو باالتر نیست. بنابراین می 1/0عوامل مورد بررسی حدود 

های ما ی در ا گوی جامع را با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری گیری در صورتمعیارهای مورد بررسی مربو  به اندازه
منابع انسانی و یابی ( در تحقیق خود نشان دادند که؛ بین اطالعات هزینه5381دهد. پژوهش نمازی و جامعی )پوشش نمی

ها های سیسرم ارزیابی مروازن )با  حاظ اندازه و نوع شرکت، تحصیالت و تجربه مدیران منابع( هم در سطح کلیه شرکتسازه
ها، اندازه و نوع ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین اسرنراج نمودند که در سطح شاخصو هم در سطح شاخص

ها و های سازه ما ی )سود خا ص، مدیریت هزینهیابی منابع انسانی و شاخصبطه اطالعات هزینهشرکت تاثیری مثبت بر را
های فرآیند داخلی )مطا بات های مشرری )برگشت کاالی فروش رفره و خدمات پس از فروش( و سازهدرآمد کل(، سازه

 سوخت شده و هزینه تعمیر و نگهداری( دارد.
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 :های ما ی در ا گوی جامع را با ری ارزش منابع انسانی، نحوه ارائه اطالعات صورتحسابداری و گزارشگ فرضیه ششم
 .دهدتوجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش می

دهد که شاخص دیفازی شده برای هیچ یک از عوامل مورد بررسی با توجه به خروجی آزمون، تجمیع نظرات خبرگان نشان می
توان گفت حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، هیچ یک از معیارهای مورد میو باالتر نیست. بنابراین  1/0حدود 

های ما ی در ا گوی جامع را با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش بررسی مربو  به نحوه ارائه اطالعات در صورت
رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد  ( نشان داد که؛ عوامل تاثیرگذار بر0050دهد. نرایج تحقیقات سینگ و همکاران )نمی

کنند، ارائه ای از عوامل که بررسی تجربی این رابطه را تسهیل میآوری نمودند و چارچوبی را در قا   مجموعهسازمانی را جمع
رند. های برتر بنگالدش پرداخ( به بررسی گزارشگری سرمایه انسانی در شرکت0050خان و دیگران ) دهند. حبی  ا زمانمی

 0050و  0001های ها وضعیت نامطلوبی ندارد و وضعیت این گزارشگری در سالآنان بیان نمودند که گزارشگری این شرکت
 بهبود داشره است.

 

 ج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیقپیشنهادهای مبتنی بر نتای
-رزش منابع انسانی، اهداف صورتبا توجه به نریجه حاصل از آزمون فرضیه اوّل مبنی بر حسابداری و گزارشگری ا -5

دهد که مورد عدم تایید واقع گردید  ذا های ما ی در ا گوی جامع را با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش می
های مرو ی حسابداری و امور ما ی دو ری بویژه وزارت امور اقرصادی و دارایی که مسئو یت ما ی را از سوی به سازمان

-ها و مؤسسات آموزش عا ی درباره انجام تحقیقشود؛ ضمن تعامل با دانشگاهدارد، پیشنهاد می قوه مجریه بر عهده

های مادی و معنوی را برای سوق دادن مؤسسات های بنیادی و گسررده در زمینه حسابداری منابع انسانی، انگیزه
تحوالت صورت گرفره در سیسرم  مذکور به سمت این تحقیقات ایجاد نمایند. انجام مطا عات تطبیقی و همسو با

تواند سب  بهبود نظام حسابداری و گزارشگری منابع انسانی گزارشگری منابع انسانی در کشورهای توسعه یافره، می
 در ایران شود.

با توجه به نرایج حاصل از آزمون فرضیه دوّم مبنی بر حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، خصوصیات کیفی  -0
دهد که مورد عدم تایید واقع گردید  ذا با توجه به جامع را با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش می در ا گوی

 مناس  روش انرخاب و گیریمحدوده تصمیم گوناگونی و تنوع موج  منابع، حسابداری مخرلف هایاینکه روش
 انجام با شود؛گردد پیشنهاد میمی (و ... سازمانی فرهنگ موجود، اطالعات )تناس  با ایران هایسازمان جهت

 هایروش بهبود در توانمی های موجودروش سازی بومی و ابداع حری و مخرلف هایروش آزمون و تحقیقات بیشرر
 نمود.  اقدام حسابداری و حسابرسی ایران هایسازمان مرناس  ابعاد کیفی مرفاوت با انسانی منابع حسابداری

-حاصل از آزمون فرضیه سوم مبنی بر حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، عناصر صورتبا توجه به نرایج  -3

دهد که مورد عدم تایید واقع گردید  ذا های ما ی در ا گوی جامع را با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش می
 افزایش نریجه و در کارکنان ردعملک بهبود راسرای در توانهای ما ی میعناصر صورت ارزش شناخت با توجه به

 انسانی منابع نمود. و با توجه به اینکه حسابداری تالش انسانی سازمان سرمایه عنوان به آنان غیرپو ی و پو ی ارزش
 کشورهای از بسیاری سا هاست در که است انسانی منابع ارزش برآورد هایروش و مفیدترین انگیزترین بحث از یکی

 توسط های مناسبیزمینه که کند می پیشنهاد محقق توجه به این موضوع به شود، بامی سرفادها آن از یافره توسعه
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 های ما ی درسازی عناصر صورت نهادینه و راسرای گسررش در ها سازمان حسابداری و انسانی منابع بخش
 .پذیرد صورت انسانی منابع حسابداری

مبنی بر حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، شناخت در با توجه به نریجه حاصل از آزمون فرضیه چهارم  -4
دهد که مورد عدم تایید واقع های ما ی در ا گوی جامع را با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش میصورت

لی کنندگان داخ های اسرفادهگردید ؛ با توجه به اینکه گزارش اطالعات مربو  به منابع انسانی موج  شفافیت تصمیم
های ما ی ها تمامی معیارهای الزم برای شناخت صورتگردد و از طرف دیگر، نیروهای انسانی شرکت و خارجی می

ها اطالعات مربو  به نیروی انسانی خود را نیز کنیم که؛ شرکت کنند،  ذا پیشنهاد می ها را احراز نمیاز جمله دارایی
 یند.های ما ی ارائه نماهای پیوست صورتدر یادداشت

گیری در با توجه به نریجه حاصل از آزمون فرضیه پنجم مبنی بر  حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، اندازه -1
دهد که مورد عدم تایید واقع های ما ی در ا گوی جامع را با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش میصورت

 است انسانی منابع ارزش برآورد در روش و مفید مباحث مهم از یکی یانسان منابع گردید؛ با توجه به اینکه حسابداری

 زمینه این در اند  توجه توجه به با شود،  ذابکار گرفره می  یافره توسعه کشورهای از بسیاری سا هاست در که

 توسط ناسبیهای مهای ما ی، زمینهگیری در صورتهای اندازهبا توجه به تفاوت شاخص که؛ کندمی پیشنهاد محقق

 های ما ی درگیری عناصر صورتاجرایی کردن اندازه و راسرای گسررش در هاسازمان حسابداری و ما ی بخش

 .پذیرد صورت انسانی منابع حسابداری

با توجه به نریجه حاصل از آزمون فرضیه ششم مبنی بر حسابداری و گزارشگری ارزش منابع انسانی، نحوه ارائه  -1
دهد که مورد عدم ای ما ی در ا گوی جامع را با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری پوشش میهاطالعات صورت

گردد کمیره تدوین اسرانداردهای حسابداری دو ری نیز مانند کمیره تدوین اسرانداردهای تایید واقع گردید پیشنهاد می
ی( تشکیل گردد تا نسبت به تهیه مفاهیم ما ی توسط وزارت امور اقرصاد و دارایی )به نوعی از طریق سازمان حسابرس

های ما ی، نظری و اسرانداردهای نوین حسابداری منابع انسانی در آینده از جمله اسرانداردهای مربو  به تهیه صورت
 ها و .. اقدام گردد.ها، اسرانداردهای نحوه شناسایی درآمدها و هزینهاسرانداردهای نحوه شناسایی و بدهی
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