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ها در سراسر دنیا، حسابداری منابع انسانی را به عنوان یت عنصر ضروری بسیاری از سازمان - چکيده

توسعه و بكارگیری عملیاتی آن بویژه در حوزه اند و بصورت مستمر برای وارد سازمان خود كرده

حسابداری منابع انسانی در حقیقت یت سیست  . كنندتدوین اهداف و راهبردهای سازمان تال  می

-گذاریگذاران در سرمایهها و به سهامداران و سرمایهگیریاطالعاتی است كه به مدیران در تصمی 

. نمایدهمچنین به تحقق اهداف سازمان كمت بسزایی می های منابع انسانی وهایشان براساس دارایی

مطالعه حاضر با هدفی علمی و برحسب گردآوری اطالعات بصورت توصیفی كه هدف آن توصیف 

های مورد بررسی است، به بررسی نظری و جامع تحقیقات انجام شده در حوزه كردن شرایط یا پدیده

پردازد و در یت نگاه اجمالی، توسعه كشور میحسابداری منابع انسانی در داخل و خارج از 

 .نمایدحسابداری منابع انسانی را تشریح می

حسابداری، منابع انسانی، ارزیابی منابع انسانی، آموز  منابع انسانی، ارز  پولی  :کلمات کليدی

 .منابع انسانی

 

 مقدمه

توجه به تغییرات اساسی در  ها باهای مالی شركتقیمت گذاری نیروی انسانی و انعكاس آن در صورت

مولود نیازهای  1حسابداری منابع انسانی. امری ضروری است...  های اقتصادی، اجتماعی وتمامی عرصه

عصر خود، رشد و گستر  دانش بشری و نیز نیازهای اطالعاتی استفاده كنندگان اطالعات حسابداری 

كه انسان  2آغاز شده است و توأم با مكتب مدیریت انسانی 1921مطالعات در این زمینه از سال . است

دهد و معتقد به رفتار شایسته و را به عنوان یكی از منابع با ارز  هر سازمان مورد توجه خاص قرار می

                                                             
1. Human resource accounting 

2. Human management school 
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پنج مرحله را در ( 1931) 1فل  هولتز(. 1719پور، اللیان) ها است؛ گستر  یافته استدرخور این ارز 

ها، ، كه در طی این سال(1921-1922) مرحله اول: كندتوسعه حسابداری منابع انسانی ذكر می

سانی استخراج شده و تحت تأثیر مكتب منابع انسانی حسابداری منابع انسانی از نظریه اقتصادی سرمایه ان

ها، ، كه در طی این سال(1922-1931) مرحله دوم. نوین و متأثر از نقش رهبری در سازمان، بوده است

كنندگان الگوهایی ارائه گشت و استفاده تجربی گیری دقیق و تعیین هویت استفادهبرای اندازه

، كه در طی (1931-1932) مرحله سوم. های واقعی معطوف گشتحسابداری منابع انسانی در سازمان

های كوگت در بكارگیری حسابداری منابع انسانی بیشتر شد و همچنین این ها، تال  سازماناین سال

 مرحله گهارم. ها به حسابداری منابع انسانی دانستتوان مرحله توجه پژوهشگران و سازمانمرحله را می

های بازرگانی، حسابداری منابع انسانی را ها، پژوهشگران و شركتی این سال، كه در ط(1911-1932)

ها، حسابداری منابع ، كه در طی این سال(1911-تاكنون) مرحله پنج . توجهی قرار دادندمورد بی

انسانی دوباره مورد توجه قرار گرفت و این امر توسط مطالعات جدید پژوهشگران، بصورت كوشش 

رئیسی، ) ی بزرگ برای استفاده از حسابداری منابع انسانی نشان داده شده استهابعضی سازمان

گیری مدیران در مورد منابع آورد كه تصمی حسابداری منابع انسانی اطالعاتی را فراه  می(. 1711

-هایشان براساس داراییگیریگذاران نیز در تصمی تحت اختیارشان بهتر و مفیدتر گردد و به سرمایه

الزم به توضیح است كه حسابداری منابع انسانی بدنبال . كندمنابع انسانی كمت بسزایی میهای 

باشد و صرفاً اختصاص اعداد و نیروی انسانی می 7و كارایی 2وریحمایت، رشد، توسعه و افزایش بهره

 .های انسانی نیستارقام به سرمایه
 

 تعریف حسابداری منابع انسانی

، 4حسابداری منابع انسانی ارائه شده است، از جمله انجمن حسابداری آمریكاتعاریف مختلفی برای 

رآیند مانی، فمابداری منابع انسمحسانی را به این صورت تعریف كرده است كه محسابداری منابع انس

در . تبه منابع انسانی و ارائه گزار  آن به اشخاص ذینفع اس های مربوطتشخیص و سنجش داده

حسابداری منابع انسانی به عنوان سنجش بهای تمام شده و ارز  نیروی كار یت  تعریفی دیگر از

كند بلكه شود كه حسابداری منابع انسانی به سیست  بهایابی بسنده نمیكند و یادآور میسازمان یاد می

                                                             
1. Flamholtz 

2. Efficiency 

3. Performance 

4. America Accounting Association 
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كمیته حسابداری منابع . شودشامل رو  و تفكری درباره مدیریت افراد و كاركنان یت شركت نیز می

سلسله مراحلی كه به : ، حسابداری منابع انسانی را اینگونه تعریف كرده است1سانی انجمن آمریكاییان

كنند و موجب انتقال این های مورد نیاز و مربوط به منابع انسانی كمت میتشخیص و تأمین داده

بیان  در مطالعه خود( 1912) 2هرمانسون (.1719آذرگون، ) شوندهای ذینفع میاطالعات به طرف

انی ما در منابع انسمهگیری دادههای شناخت و اندازهی رو دربرگیرندهابداری منابع انسانی منمود، حس

توان گنین اریف مطروحه میمبا توجه به تع. ای مربوط استمهجهت بخش اطالعاتو ارتباط این 

 .باشدارز  میهای اقتصادی منبعی با گیریاستنباط نمود كه انسان برای اقتصاد و تصمی 
 

 ابعاد و کاربردهای حسابداری منابع انسانی

تجزیه و تحلیل مبتنی بر هزینه، كه بر  -1توان از دو رو  بررسی نمود، حسابداری منابع انسانی را می

تجزیه و تحلیل مبتنی بر  -2. باشدمی 4و هزینه فرصت 7عوامل هزینه تأكید دارد و مرتبط با هزینه اولیه

طبرسا و ) ها در كسب درآمد بستگی داردكند ارز  منابع انسانی به توانایی آنض میارز ، كه فر

یابی هزینه -1: لذا با این توصیف دو بعد اصلی حسابداری منابع انسانی عبارت است از(. 1713همت، 

یابی ینهفل  هولتز، هز. شود، كه به منظور استخدام یا جایگزینی افراد در سازمان صرف می1منابع انسانی

هزینه اولیه، كه به منظور دستیابی، آموز  و بهسازی نیروی انسانی ( منابع انسانی را به دودسته، الف

هزینه جایگزینی، كه به منظور جایگزین كردن منابع انسانی فعلی با افراد جدید ( ب. شوندتقبل می

مبتنی بر نظریه ارز  در اقتصاد ، كه 2گذاری منابع انسانیارز  -2. كندشود، تقسی  میتقبل می

گیری منابع انسانی ای بسیار گسترده است و برای اندازهگذاری منابع انسانی مقولهارز . است 3عمومی

طبرسا و (. همان) گیری پولی و غیرپولی منابع انسانی، وجود داردانسانی دو گام اساسی یعنی اندازه

تهیه و ارائه اطالعات كمی جهت  -1: املكاربردهای حسابداری منابع انسانی را ش( 1713) همت

كمت به  -7نفعان سازمان، گذاران و ذیارائه اطالعات مفید به سرمایه -2گیری مدیریت، تصمی 

 .دانندسنجش هزینه و ارز  منابع انسانی، می

                                                             
1. CHRA 

2. Hermanson 

3. The initial cost 

4. Replacement cost 

5. Cost of human resources 

6. Valuation of human resources 

7. General economy 
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 ارزیابی منابع انسانی

كنندگان درون و ادههای استفگیریاطالعات مربوط به نیروی انسانی هر شركتی موجب بهبود تصمی 

بندی صحیح شود، لیكن باید توجه داشت كه این اطالعات مستلزم ارزشیابی و طبقهبرون سازمان می

های مختلفی مدل. ها در رسیدن به اهداف سازمان استگنین منابعی برحسب مهارت و تخصص آن

 -2، 1مدل رفتاری -1: عبارت ازها برای ارزیابی منابع انسانی ارائه شده است كه به اختصار برخی از آن

ارزیابی گروهی جاگی  -2، 1لیو و اسچوارتز -1، 4بهای استاندارد -4، 7مزایده رقابتی -7، 2هزینه واقعی

. باشدها میتر از دیگر مدلهای فوق، مدل لیو و اسچوارتز تقریباً جامعاز مدل. باشد، می2جاگی و لیو

های فیزیكی محاسبه ابع انسانی خود را مانند دیگر داراییسازد، تا ارز  مناین مدل شركت را قادر می

زمانی ارز  منابع انسانی یت شركت افزایش خواهد یافت كه این منابع بتوانند، فرایند . نماید

 (. 1791نژاد، فروغی و احمدی) سودآوری شركت را بهبود بخشند
 

 گزارشگری منابع انسانی

ها وجود های مالی ساالنه شركتدر منابع انسانی در گزار  هاگذاریگهار رو  برای انعكاس سرمایه

گزار  هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، كه اغلب شامل  -1: باشددارد، كه بدین شرح می

تر از مخارجی باشد كه برای اطالعاتی درباره مخارج مربوط به منابع انسانی است و ممكن است مه 

های مشهود، كه توسط موسسه حسابرسی گزار  دارایی -2ه است، های مشهود انجام شددارایی

های ای كه صرف داراییكند، مبالغ عمدهآرتور اندرسون پیشنهاد شده است و این موسسه پیشنهاد می

 -7ود، مهای مالی بصورت جداگانه گزار  ششود، در صورتنامشهود از جمله منابع انسانی می

های مالی را كه در برگیرنده توانند، صورتها میكه در آن شركت های مالی حسابرسی نشده،صورت

های مالی های انسانی است، به عنوان اطالعات تكمیلی به همراه صورتگذاری در داراییسرمایه

گذاری در های مالی اساسی، كه در این رو  سرمایهمنظور كردن در صورت -4ساالنه ارائه كنند، 

 شودنوان دارایی بلندمدت مطرح و طی عمر مفید مورد انتظار آن مستهلت میهای انسانی به عدارایی

 (.1732حسن قربان، )

                                                             
1. Model behavior 

2. Historical cost method 

3. Competitive bidding procedure 

4. Standard cost method 

5. Liv and Aschvartz method 

6. Zhang and Liv group valuation method 
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 های حسابداری منابع انسانیچالش

یابد، لیكن معضل اصلی ناشی از این هزینه منابع انسانی براحتی در صورت سود و زیان انعكاس می

های اطالعاتی الزم و اطالعات عدم وجود بانت .است كه منابع انسانی هیچ جایگاهی در ترازنامه ندارد

گذاری در زمینه نیروی انسانی و مشكالت عملی گردآوری اطالعات سرمایه انسانی مربوط به سرمایه

برای گزارشگری و درک مناسب از این اطالعات، گزارشگری سرمایه انسانی را به گالش كشانده 

های در مطالعه خود بیان نمودند كه برخی گالش( 1791) موتمنی و دیگران(. 1713وادی زاده، ) است

انی، نگر  و مابداری منابع انسمگیری حسای اندازهمپیچیدگی الگوه: حسابداری منابع انسانی عبارت از

های حسابداری منابع انسانی، عدم آگاهی از مزایای سیست  طرز برخورد مدیریت در استفاده از سیست 

واری گردآوری اطالعات مرتبط با ارز  منابع انسانی، مقاومت كاركنان حسابداری منابع انسانی، دش

سازمان، هزینه باالی اجرای سیست  حسابداری منابع انسانی و عدم وجود یت استاندارد حسابداری در 

 .مورد حسابداری منابع انسانی، است
 

 جایگاه حسابداری منابع انسانی در ایران

انی بر مابداری منابع انسمأثیر ارائه اطالعات حسمدر رابطه با ت( 1737) االنه و دیگرانمنتیجه تحقیق ت

-دهد كه ارائه اطالعات حسابداری منابع انسانی در یادداشتكنندگان در ایران، نشان میار استفادهمرفت

كنندگان از اطالعات، های حسابداری مدیریت بر رفتار استفادههای مالی و گزار های همراه صورت

عدم آگاهی سازی حسابداری منابع انسانی در ایران، علت اساسی عدم پیاده. داری داردمعنی تأثیر

ها و مجامع گذاران، اعتباردهندگان و حسابداران كشورمان بوده و نیز دانشكدهكنندگان، سرمایهاستفاده

ادامه به بررسی  این مطالعه در. دانای كشور ه  در جهت معرفی آن اقدامات مؤثری انجام ندادهحرفه

 .پردازدنقش آموز  در توسعه حسابداری منابع انسانی می
 

 نقش آموزش در توسعه حسابداری منابع انسانی

شناسی یادگیری، آموز  یكی از مهمترین فرآیندهای روانی است، این فرایند به عنوان یت در روان

تواند اهمیت بسزایی در بهبود میگیری جدید و بسیار مؤثر عامل تغییر و تحول، عامل نگر  و جهت

های قابل اعمال در نظام اداری داشته ها و شیوهكیفیت عملكرد كاركنان یت سازمان و بازسازی رو 

برای رشد و : نویسدگذاری در آموز  میدر كتاب خود در ضرورت سرمایه 1مایكل لوبوف. دباش

                                                             
1. Michael LeBoeuf 
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های باالتر آماده نشده باشند، ولیتئمشاغل و مساگر افراد برای . گذاری كنیدهپیشرفت كاركنان سرمای

هایی كه كاركنان وفادار دارند در تعلی  و تربیت سازمان. ترفیع از داخل سازمان فاجعه آفرین است

بدون تردید، آموز  و رشد كاركنان گران  .كنندگذاری میآموز  و پیشرفت مستمر آنان سرمایه

قیمت است، هزینه نادانی را در نظر بگیرید، ه آموز  گرانكنید كقیمت است، لكن اگر شما فكر می

اند یا های باالتر برای جذب كسانی كه آموز  دیدهدیر یا زود یت سازمان از طریق پرداخت حقوق

مچنین، پیگورز و ه .دپردازنهای آموزشی را میاز طریق صرف وقت برای كاركنانی كه دارند، هزینه

آموز  خوب، نارضایتی شغلی و دوباره كاری را به مقدار : گویندمیمایرز در زمینه نقش آموز  

های دهد كه با تمام ظرفیت خود كار كنند، یت گنین هدفزیاد كاهش داده و كاركنان را یاری می

به اهمیت ( از مدیر اجرایی تا كاركنان) یابند، مگر آنكه تمام سلسله مراتب سازمانمهمی تحقق نمی

وری توان گفت یكی از عواملی كه تاثیر بر بهرهبنابراین می(. 2111، 1ایوانسویچ) دآموز  آگاه باشن

ای نو و مهانی است، تكنیتمتواند در بهبود آن نقش مهمی را ایفا كند آموز  نیروی انسداشته و می

 تواند بدون نیروی انسانی آموز  دیده در تمام سطوح سازمان بهوری نمیهای جدید بهبود بهرهطرح

 .طور مؤثر ایجاد و یا به كار گرفته شود
 

 گيرینتيجه

توان نتیجه گرفت كه ارائه اطالعات در مورد كمیت و كیفیت منابع باتوجه به مطالب ارائه شده می

های مالی و مدیریتی، بخصوص در هنگام كاهش سودآوری یاری گیریانسانی مدیریت را در تصمی 

های حاوی منابع انسانی را برای درک برون سازمانی نیز، گزار كنندگان دهد و همچنین استفادهمی

وری و های حصول به بهرهترین راهیكی از اساسی. كنندوضعیت و شرایط واقع شركت بهتر ارزیابی می

های علمی و طریق آموز  كارشناسان و نیروی انسانی، از های مدیران،ارتقای سطح دانش و مهارت

در خاتمه . یافت دست وری در جامعهتا بتوان به سطح مطلوبی از بهره ،ر استكاربردی مداوم و مستم

نباید فرامو  كرد كه امروزه یكی از مهمترین ابزارهای توسعه، مدیریت است و اگر موفقیتی در 

توسعه حاصل شود، مرهون توجه به نیروی انسانی و محیط اجتماعی است و در این میان نقش 

 .تر خواهد بودی حساسحسابداری منابع انسان

 

 

                                                             
1. Ivancevich, John. M. 
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