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 چکيده
دارایی ها   عنوان به انسانی منابع به مربوط های هزینه حسابداری شامل انسانی منابع حسابداری

مخارجی به  را جزو ها هزینه این آن در که گيرد می قرار سنتی در مقابل حسابداری است که

 منابع حسابداری در جهت رشد تمایلعالقه و . شود می سود کاهش باعث که حساب می آورد

 مالی گریگزارش استانداردهایشدید  رشد. است شده مشخص بخوبی کشورها از بسياری در انسانی

 محيطی ،المللی بين مالی حسابداری محيط الزم برای دهد می نشان که است شاخصی المللیبين

و استانداردهای گزارشگری را تقویت  این دارائی هااهميت روش اندازه گيری  بالقوه که به طور است

می کند و از این احتمال که ممکن است گزارشات مالی آینده شامل اندازه گيری های غيرسنتی 

می کند.  باشند، حمایت  حسابداری منابع انسانیارزش منابع انسانی با استفاده از روش های 

شرکت و موفقيت یا شکست آن  می باشندکارمندان و کارکنان مهمترین دارایی یک شرکت 

نمی شوند چرا که شرکت ها  یبستگی به شرایط و عملکرد آنها دارد. منابع انسانی به درستی ارزیاب

دارایی  دستمزدها را به عنوان هزینه در نظر می گيرند نه به عنوان یک سرمایه گذاری در مهمترین

. سيستم حسابداری فعلی قادر به ارائه ارزش واقعی قابليت ها و دانش (سرمایه انسانی)شرکت 

يم بر سرمایه گذاری های آینده شرکت، تاثير می قکارکنان نمی باشد. این امر به طور غيرمست

نابع گذارد به طوری که هر سال هزینه توسعه و منابع و استخدام افزایش می یابد. حسابداری م

ارزیابی یکی از  ایانسانی بخش مستقيمی از حسابداری اجتماعی است و هدف آن ارائه اطالعات بر

اهميت مهمترین اجزای سازمان، یعنی سرمایه انسانی می باشد. این مقاله به دنبال نشان دادن 

 باشد.می آن و اهداف مفاهيم و بع انسانی امنی حسابدار نوع، منابع انسانی برای یک شرکت
 

 ٬المللی بين حسابداری، فکری سرمایه ،سرمایۀانسانی ٬انسانی منابع حسابداری :يديکل واژگان

 المللی بين مالی گزارش استانداردهای ٬المللی بين مالی گزارش
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 دمهمق

ن شرکت ها به عنوان سرمایه انسانی است که دارای منافعی در آینده رکناشامل حسابداری مدیریت و کا 1حسابداری منابع انسانی

 به عنوان به منابع انسانی یک شرکت را مربوط هزینه های که سنتی ف روش حسابداریالخ بر ،حسابداری منابع انسانیاست. در روش 

 صورت ، پرداختهایحسابداری منابع انسانیسود می شوند، در روش  که سبب کاهش در نظر می گيرد سود و زیانصورت  درهزینه هایی 

پيشنهاد می کند که عالوه بر خود  حسابداری منابع انسانی گزارش می شوند. دارایی عنوان به گرفته مربوط به منابع انسانی، در ترازنامه 

حسابداری منابع و پيشرفت اوليه أ مان ها اهميت دارد. اگرچه منشاندازه گيری ها، پروسه اندازه گيری نيز در تصميم گيری مربوط به ساز

دیگر از کشورها نيز آشکار شده است. این مقاله  برخیدر ایاالت متحده رخ داد، اما عالقه و کمک در جهت رشد در این زمينه در  انسانی

 را از دیدگاه بين المللی ارائه می دهد. حسابداری منابع انسانیخالصه ای از 

در ایاالت متحده که اغلب تحت عنوان اصول پذیرفته شده  بکار رفتهگزارشگری مالی  در سال های اخير، استانداردهای

برای اندازه گيری دارایی  بهایابیپذیرش روش های اندازه گيری پيچيده تر در مقایسه با روش سنتی  سمتند، به وشمی ناميده  2حسابداری

نشانه دیگری است مبنی بر اینکه این محيط برای گزارشگری  3پيش رفته اند. رشد قوی استانداردهای گزارشگری مالی بين المللی

د. کن می تقویت را جایگزین گزارشگری استانداردهای و گيری اندازه روش به حسابداری مالی، همان محيطی است که به طور بالقوه توجه

صورت در گزارش شده  مبالغمحيط گزارشگری مالی به استفاده از روش های اندازه گيری پيچيده تر برای درگير در حسابداران و دیگر افرادِ 

 ارزش نظير غيرسنتی های گيری اندازه شامل آینده مالی گزارشات است ممکن که احتمال اند. این روند از این داشته عادتهای مالی، 

 . کند می حمایت باشند، حسابداری منابع انسانی های روش از استفاده با انسانی منابع

 در ایاالت متحده حسابداري منابع انسانيپيشرفت هاي اوليه 

در دانشگاه ميشيگان و توسط یک تيم تحقيقاتی از جمله مرحوم  حسابداری منابع انسانیتحقيقات در طول مراحل اوليه پيشرفت 

رنسيس ليکرت، روانشناس سازمانی و بنيانگذار موسسه تحقيقات اجتماعی ميشيگان که به دليل کارش در مورد سبک های مدیریت و 

ز، دانشجویان دوره دکترا، انجام شد. این تم هوليتئوری مدیریت معروف است، آر.لی برومت، عضو هيأت علمی، و سپس ویليام پایل و اریک فلِ

گروه بر روی یک مجموعه پروژه های تحقيقاتی طراحی شده برای ایجاد مفاهيم و روش های حسابداری برای منابع انسانی کار کردند. یکی 

نيز  برومت و همکارانشان می داد. را نش 4از نتایج این تحقيق مقاله ای بود که یکی از مطالعات اوليه در خصوص اندازه گيری منابع انسانی

 پایان نامه دکترای .می تواند بر روی مدیریت داشته باشد ارزیابی شد حسابداری منابع انسانیمقاله دیگری منتشر کردند که در آن اثری که 

نگی ارزیابی آن از طریق ، تئوری ارزش فرد برای یک سازمان و چگوحسابداری منابع انسانی، مطالعه ای اکتشافی در زمينه  هلتز ميفل

به عنوان ابزاری برای افزایش اثربخشی  حسابداری منابع انسانی( بر 1191) زتم هوليفلِو  پایل، برومتارائه داد.  حسابداری منابع انسانی

ن تالش ها برای مدیریتی در کسب، توسعه، تخصيص، حفظ، و استفاده از منابع انسانی آن تمرکز کردند. کار این نویسندگان یکی از اولي

یک )،  5آر جی باری در شرکتِ حسابداری منابع انسانیایجاد سيستمی از حسابداری به منظور سرمایه گذاری یک شرکت ارائه داد و کاربرد 

ی حسابدار، الهام بخش مرحله بعدی پيشرفت اوليه حسابداری منابع انسانیرا بررسی کرد. کار اوليه در مورد  (شرکت کارآفرینی عمومی

مقاالت  در از جمله اوليه در بسياری مطالعات حسابداری منابع انسانیارائه دهنده مدل های اندازه گيری، شد. عالقه به  و منابع انسانی

 ، مشهود بود.(2004ن و بولن )هام( و فليم هلتز، نرسي2002بولن و هوا )، هلتز ميفل (،1191، فليم هلتز و بولن )ساکمن

 انساني و استانداردهاي گزارشگري مالي بين الملليحسابداري منابع  
 تر پيچيده گيری اندازه های روش پذیرش سوی ایاالت متحده به استانداردهای گزارشگری مالی بين المللیدر سال های اخير، 

است؛ از جمله تمرکز بر روی ارزش زمانی پول و  رفته پيش ها دارایی گيری اندازه برای سنتی بهای تمام شده تاریخی روش با مقایسه در

که در بسياری از موارد، روش جریان نقدی مورد انتظار، ابزار  معلوم شد (2001)در مقاله ميتينگ، لوک و گارسيا محاسبات ارزش فعلی. 

ش بدهی و دارایی در غياب جریان باید از آن برای گزارش ارز حسابداران خبرهاندازه گيری بهتری نسبت به روش های سنتی است و اینکه 

ارزش های متعارف بازارشان در تاریخ ترازنامه گزارش می  بههای نقدی قراردادی خاص استفاده کنند. اکنون دارایی های جاری خاصی 

کمپبل،  وند.آینده، اندازه گيری می ش یارزش فعلی جریان های نقدی برآورد بهترازنامه که غيرجاری هستند اقالم شوند و بسياری از 

                                                           
1 Humane Resource Accounting 
2 Generally Accepted Accounting Principles 
3 International Financial Reporting Standards 

 برای اولين بار در آن استفاده شد "حسابداری منابع انسانی"مقاله ای که عبارت  4
5 R.G.Barry 
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بکارگيری  9استانداردهای حسابداری مالی 55بيانيه  ند حسابداری ارزش متعارف کهکرداظهار  نيز در مقاله ای (2009) جکسون و رابينسون

، تالش می کند می باشد ملزم نموده است 2005از اوایل نوامبر آنها سال مالی شروع  کهگزارشگری صورت های مالی  بخشهایی ازدر  آن را

 . نمایدتا ارزش فعلی جریان های نقدی آینده در ارتباط با دارایی یا بدهی را محاسبه کرده و گزارش 

معيارهای شيوه های پذیرفته شده در توسعه  نظير، هستندآشنایی اندازه گيری  پيچيده که حسابداران به شيوه های از آنجایی

در گزارشات  حسابداری منابع انسانیاندازه گيری های غيرمتعارف  "ظر معقول است که احتماال، به نحسابداری منابع انسانیارزش  سنجش

د. به عالوه، عالقه به حسابداری دارایی های نامشهود در گزارشگری مالی، هم توسط هيئت استانداردهای نمالی آینده پذیرفته تر شو

، هبيان شد (2002ی فليم هلتز، بولن و هوا )مقاله ش یافته است. همانطور که درحسابداری مالی و هم کميسيون بورس و اوراق بهادار، افزای

 مجددا شکلاز دیدگاه حسابداری مالی،  حسابداری منابع انسانی به عالقهکه منابع انسانی جزء اصلی دارایی های نامشهود هستند،  از آنجایی

 د. گيرمی 

استانداردهای حسابداری مالی متأثر از این پيشرفت ها  یایاالت متحده تنها مجموعه استانداردهای گزارشگری مالی بين المللی

شده در بورس سهام  فهرست آمریکاییاعالم کرد که شرکت های غير  2005نيست. در حقيقت، کميسيون بورس و اوراق بهادار  در نوامبر 

ردهای گزارشگری مالی بين المللی ایاالت متحده، از استاندا المللی استانداردهای گزارشگری مالی بينایاالت متحده می توانند به جای 

گزارش شده  ارقاماستفاده کنند، دیگر نيازی ندارند بين  استانداردهای گزارشگری مالی بين المللیاستفاده کنند، و اگر تصميم بگيرند که از 

نوامبر  14ارائه دهند. به عالوه، کميسيون بورس و اوراق بهادار )ایاالت متحده تطابقی  استانداردهای گزارشگری مالی بين المللیشان و 

 ،ایاالت متحده دولتیاز تاریخ های پيشنهادی منتشر کرد که به موجب آن انتظار می رود در آینده شرکت های  5رهنمودی( 2009

توسط  ستانداردهای گزارشگری مالی بين المللیا، تصویب آن تاریخ. با این حال، در را بپذیرند استانداردهای گزارشگری مالی بين المللی

محقق می به شدت مورد بحث و انتقاد قرار گرفته و در سال های پيش رو مشاهده خواهيم کرد که آیا این موضوع  آمریکائی شرکت های

ن محيط برای گزارشگری اهميت استانداردهای گزارشگری بين المللی، نشانه دیگری است مبنی بر اینکه ای یا خير. با این وجود، شود

 جایگزین را تقویت می کند. استانداردهای گزارشگری ها و اندازه گيری حسابداری مالی همان محيطی است که به طور بالقوه اهميت 

)هيئت  استانداردهای گزارشگری مالی بين المللیایجاد شده و  9، هيئت استانداردهای حسابداری بين المللی2001از سال 

، 1استانداردهای حسابداری بين المللی ، کميته2001ویج داده است. پيش از سال ( را تر2001استانداردهای حسابداری بين المللی، 

کميته در هنگاميکه  هيئت استانداردهای حسابداری بين المللیرا منتشر کرد که در ابتدا توسط   استانداردهای حسابداری بين الملی

 ،استانداردهای گزارشگری مالی بين المللیکه در حال حاضر  را جایگزین کرد، صادر شد. از آنجایی حسابداری بين المللیاستانداردهای 

را ندارد، می توان استدالل کرد که آنها در مسير ارائه شيوه های انعطاف پذیر تر برای  حسابداری منابع انسانی برای استانداردهای الزم

استاندارد گزارشگری و  10دارایی های نامشهود 39شماره  ی های حسابداری هستند. برای مثال، استاندارد بين المللیگزارشگری و اندازه گير

تمایل به ی نشاندهندهسرقفلی دارایی نامشهود را می دهد که  شناسائیترکيب های تجاری، امکان  در خصوص 3شماره  مالی بين المللی

منابع انسانی. ارزیابی سرقفلی اغلب شامل ارزیابی های پيچيده ای از  نظير نيستند سنتی که دارایی های نامشهودِ است ارزیابی دارایی هایی

اند یا خير می شود. این اندازه گيری  از بين رفتهی برای تعيين اینکه آیا این ارزش های متعارف ادوارارزش متعارف و نيز ارزیابی مجدد 

پيشين در ارتباط با اندازه  مورد استنادشبيه به برخی از چالش های  ،ر سرقفلی و دیگر ارزش های متعارفهای چالش برانگيز و دشوارت

، هستند. در نتيجه، حرکت در جهت حسابداری حسابداری منابع انسانی يابیهنگام استفاده از شيوه ارزش "گيری منابع انسانی، خصوصا

و هم برای استانداردهای بين المللی، ایاالت متحده  داردهای گزارشگری مالی بين المللیاستانهم برای  ،ارزش متعارف در سال های اخير

نياز به  و شناسایی همشهود و نامشهود، را نشان می دهد. این روند ممکن است تمایل بی پيچيده تر برای اندازه گيری دارایی ها ای شيوه

 زارشگری مالی خارجی آینده را بيان کند.در گ حسابداری منابع انسانیاندازه گيری و استفاده از 

 حسابداري منابع انساني در گزارشگري مدیریت و تصميم گيري

به عنوان ابزاری مدیریتی برای کمک به تصميم گيری  حسابداری منابع انسانیعالوه بر گزارشگری مالی خارجی، ممکن است 

مدت و سودآوری شرکت خواهند شد، مفيد باشد. برخالف گزارشگری مالی سبب استفاده از اهداف استراتژیک بلند به های مدیریتی که 

در صورت های مالی  استانداردهای گزارشگری مالی بين المللیمحدودی از  یخارجی، گزارشگری مدیریتی نيازی به پایبندی به مجموعه

                                                           
6 SFAS No.157 
7 roadmap 
8 International Accounting Standards Board 
9 International Accounting Standards Committee 
10 IAS 38 
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صورت های مالی خارجی گزارش نشوند،  متندر  فرمت قابل قبول برای عموم ندارد. با این حال، حتی اگر دارایی های انسانی بهخاص 

را  حسابداری منابع انسانی معيارهای سنجشمی تواند نقشی کليدی در تصميم گيری مدیریتی داخلی ایفا کند، و  حسابداری منابع انسانی

النی مدت برای شرکت شوند، منجر به سود طو ممکن است، که سرمایه ها در منابع انسانی یک شرکتموضوع  می توان برای نشان دادن این

  (2005)بولن، . استفاده کرد

به عنوان دارایی های سرمایه ای می شوند، به احتمال زیاد  حسابداری منابع انسانیهنگاميکه مدیران وارد پروسه اندازه گيری 

(، 1151) هلتز ميفل نظر بگيرند.می خواهند تصميماتی اتخاذ کنند که کارمندان شرکت را به عنوان سرمایه های طوالنی مدت شرکت در 

برای اندازه گيری سازمانی را توصيف می کند. با  11(PTS) "تکنيکی-سيستم های روانی"مبتنی بر روش  حسابداری منابع انسانیپارادایم 

 عددی( اطالعات 2و  12( کارکردهای پروسه در پروسه اندازه گيری1، دو کارکرد این اندازه گيری بدین شرح هستند: PTS یتوجه به شيوه

، خود پروسه اندازه آن اندازه گيری های عددی است، نقش مهمتر یارائه ،حسابداری منابع انسانییک نقش  با وجود آنکه. 13اعداد آن از خود

اینکه سرمایه ، تالش می کند این شناخت را مبنی بر دوجانبهبه عنوان یک کارکرد  حسابداری منابع انسانیگيری است. پروسه اندازه گيری 

پروسه اندازه گيری منابع انسانی را  ،انسانی برای رشد و بهره وری کوتاه مدت و بلند مدت سازمان مهم است، افزایش دهد. هنگاميکه مدیران

مندی که باید ارزش انجام می دهند، به احتمال زیاد بر روی جنبه انسانی سازمان تمرکز می کنند و منابع انسانی را به عنوان منابع سازمانیِ

  . )همان منبع(مدیریت شوند، در نظر می گيرند ان شکلبه هم

 معيارهای سنجشعالوه بر  حسابداری منابع انسانی معيارهای سنجش، در یک تصميم بالقوه برای اخراج، با استفاده از "مثال

حسابداری سنتی، بهتر است مدیریت، هزینه های پنهان منابع انسانی شرکت و بازتاب های طوالنی مدت برای دارایی های انسانی را مشاهده 

، منابع انسانی را به عنوان دارایی ها و سرمایه هایی می بيند که باید برای بهره وری حسابداری منابع انسانیکند. این بدین دليل است که 

آموزش ی مدت حفظ شوند. ممکن است اخراج ها، سود بلند مدت آینده را با بهره وری از دست رفته، هزینه های استخدام مجدد و طوالن

هزینه های واقعی  ،را تحت تأثير قرار دهد. اگر مدیریت موجود در شرکتو هزینه های روحيه پایين نيروی کار  بازده ها و همچنينمجدد 

ری کند، ممکن است کمتر تمایل داشته باشد تا از اخراج به عنوان کاهش هزینه ها و افزایش سودهای کوتاه مدت به اخراج ها را اندازه گي

  .  )همان منبع(وری های بلند مدت استفاده کندبهای سودها و بهره

انتظار استفاده کردند و مورد  بازیافتنیبرای ارزش  حسابداری منابع انسانی( از اندازه گيری 2003)هلتز، بولن و هوا  ميفل

. به عالوه، این نویسندگان بيان می دهدتوسعه مدیریت، ارزش افراد برای شرکت را افزایش  یدریافتند که مشارکت کارکنان در برنامه

ی یک ، با سيستم حسابداری جایگزین برای اندازه گيری هزینه و ارزش افراد براحسابداری منابع انسانی معيارهای سنجشداشتند که 

یک پارادایم و یا روش برای مشاهده تصميمات منابع  حسابداری منابع انسانی. از اینرو، ه استرا ارائه داد باالتری سطح سازمان، مدیریت

به عنوان منابع سازمانی  افراداستراتژی های مدیریت منابع انسانی بر هزینه و ارزش  آثارانسانی و مجموعه ای از اندازه گيری ها برای تعيين 

 . ه استارائه داد

، هيچ روند و یا تعریف پذیرفته شده کسب و کار )مدیران(که به طور کلی رهبران  دادندنشان ( 1112) و دیویدوف رشرود

آموزش در ين پایسرمایه گذاری  ،کلید، و همچنين بيان می دارند که به طور نآموزش ندارگذاری ها در سرمایه  رهگيریبرای حسابداری 

همچنان  مدیراننيست. این نویسندگان اظهار می دارند که اگرچه بسياری از  مناسب (ROI) گذاری بازده کلی سرمایهدستيابی به برای 

واحد  ندمی توان ،(ROIگذاری ) سرمایه بازدهارزیابی های از طریق  14آموزش را به عنوان یک هزینه سربار می بينند، اما بخش های آموزش

 د. نرا به عنوان شریک خود در ایجاد دارایی های ضروری برای موفقيت سازمان در نظر بگير هاکه آن کنندرا متقاعد  تجاری

و پروسه اندازه  حسابداری منابع انسانیدیگر نویسندگان دیدگاه های مشابهی را اظهار کرده اند که مزایای اندازه گيری های 

بر مالی و یا  بصورت که توصيف اقدامات منابع انسانی دادندشان ن (1119) سونژوهانميبون و ، "رد. مثالگيری منابع انسانی را بيان می دا

داده هایی در مورد رضایت شغلی، موثرتر است. به دليل اینکه  نظير 15هزینه، از استفاده از اطالعات ضعيف حسابداری -منفعت حسب

، به ما منفعت -هزینه تجریه و تحليل، همانند سختصادی است، انجام تحليل با اعداد حسابداری، تعيين ارزش فعاليت اقت کالسيککارکرد 

 گذرامطالعه ای  (2004) تولسون و دیویکمک می کند چگونگی استفاده از منابع توسط منابع انسانی برای اقدامات مختلف را تعيين کنيم. 

علت مهم بودن اندازه گيری منابع انسانی یافتند. اولين دليل این است که اندازه  انجام دادند و دو دليل برای 19با استفاده از تحليل مؤلفه ای
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گيری، اهميت رقابتی و استراتژیک منابع انسانی را منعکس می کند و دومين دليل بيان می دارد که به منظور کسب اعتبار، منابع انسانی 

بودجه بندی و برنامه ریزی سرمایه انسانی، در  فرآیندی دارند که اظهار م (2001) مک کنزی و ملينگ مالی بيان شوند. بصورتباید 

صورتيکه به درستی اجرا شوند، تبدیل به یک محرک کليدی استراتژی در بودجه بندی و برنامه ریزی سرمایه انسانی استراتژیک خواهد شد 

مواقع سازمان ها بدون توجه به اثری  د که بيشتردادنکه تضمين می کند بهترین منابع برای هر پروسه داخلی در حال انجام است. آنها نشان 

 ارقامکه  کردندبر روی یافتن بودجه مالی تمرکز می کنند، و همچنين بيان  %100استراتژی خواهد داشت، ابتدا  آنهزینه بر  کاهشکه 

 موقعيتیرتباط با در ا 19یک شرکت بوده، هستند و نباید جایگزین شاخص های پيشروکه  موقعيتیدر ارتباط با  15مالی یک شاخص تأخيری

تمرکز کند که اندازه گيری های مالی موفق را تحریک  11این شرکت قرار است باشد، گردند. مدیریت باید بر شاخص های سببی و پيشرو که

 که می توان از اشتباه تمرکز مالی اجتناب کرد.  20می کند و از طریق بودجه بندی مبتنی بر مهارت هاست

که در هنگام تصميم گيری در مورد استخدام و اخراج افراد، ارزش سرمایه انسانی باید به طور کامل اظهار می دارد  (2005) مور

در نظر گرفته شود و نيز بيان می دارد که فعاليت های حسابداری که در حال حاضر توسط شرکت ها انجام می شوند می توانند اثری 

بيان می دارد که بين پروسه استخدام یک کارمند )یک  موراشته باشند. غيرضروری در تصميم گيری های استراتژیک این شرکت ها د

که بيشتر شرکت ها، سهم و همکاری  دارایی سرمایه انسانی( و کسب دارایی سرمایه ثابت، شباهت هایی وجود دارد. با این حال، باوجودی

های سرمایه انسانی به شيوه مشابهی با آنچه در مورد تفکر های کارمندانشان را اذعان می کنند، اما باز هم به استخدام و اخراج دارایی 

 استراتژیک و برنامه ریزی اندیشمندانه برای دارایی های سرمایه ثابت انجام می دهند، نگاه نمی کنند. 

 حسابداري منابع انسانيمدل هاي اندازه گيري 

لحاظ ارزش منابع انسانی اندازه گيری شود. بر اساس  ممکن است حسابداری منابع انسانی از لحاظ هزینه منابع انسانی و یا از

هزینه ها دو گروه عمده از  بر حسب، ممکن است هزینه های منابع انسانی يری هزینه های اصلی منابع انسانیبرای اندازه گ هلتز ميفلمدل 

، گزینششوند. هزینه های اکتساب شامل هزینه های مستقيم ثبت نام،  نشریح 22و هزینه های یادگيری 21هزینه های اکتسابشامل 

می شوند. هزینه های یادگيری شامل هزینه های  23و استخدام درون شرکت ترفيعاستخدام و تعيين شغل، و هزینه های غيرمستقيم 

 بعنوانع انسانی، این هزینه ها و آموزش رسمی و آموزش در حين کار می شود. در یک سيستم حسابداری مناب 24مستقيم جهت گيری

 دارایی با منافع اقتصادی آینده، به جای هزینه ها، گزارش می شوند. 

و همانند دیگر  شده استگرفته  25که مفهوم ارزش منابع انسانی از تئوری ارزش اقتصادی کل معتقد است (1111) هلتز ميفل

اظهار می دارد، ارزش  هلتز ميفلارائه خدمات آینده را دارند. در نتيجه، همانطور که دارای ارزش هستند زیرا توانایی  افراد نيز، سازمان منابع

زمانی که فرد در سازمان  یرود برای بازه یک فرد برای یک سازمان می تواند به عنوان ارزش فعلی خدمات آینده این فرد که انتظار می

برای ارزشگذاری منابع انسانی ایجاد شد و بعدها بيشتر   هلتز ميفل، تعریف شود. مدل ارزشگذاری پاداش های تصادفی که توسط باشد

، یک پروسه پنج مرحله ای است که با تعيين وضعيت ها و حاالت مختلف خدمات یا موقعيت های سازمانی که یک فرد در گردید تشریح

خدمات، برای این سازمان است  جایگاهاز می شود. مرحله بعدی، تعيين ارزش هر وضعيت یا حالت، ارزش های سازمان بدان اشتغال دارد، آغ

کميت محاسبه کرد. سپس حق مورد انتظار و یا عمر -که می توان آن را با استفاده از تعدادی روش ها همانند روش درآمد و یا روش قيمت

ممکن در زمانی مشخص در آینده را  جایگاهحتمال انتقال فرد و یا این احتمال که یک فرد هر مفيد فرد در این سازمان محاسبه می شود و ا

می  تنزیلاشغال خواهد کرد، از داده های آرشيوی گرفته می شود. سپس جریان های نقدی مورد انتظار آینده که یک فرد توليد می کند، 

مورد  مشروطارزش "جنبه دوگانه برای ارزش یک فرد وجود دارد. اول اینکه  ، یک هلتز ميفلیابند تا ارزش فعلی تعيين شود. به گفته 

 این در عضویت فرد این ، مشروط بر اینکهدریافت نموداین فرد، مقدار ارزشی است که  به طور بالقوه می توان از خدمات او  "29انتظار
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این فرد، مقدار ارزشی است که در واقع  "25مورد انتظار بازیافتنیارزش "پربارش باقی بماند. دوم اینکه  مفيد عمر یبازه طول در سازمان

 را در نظر بگيرد.  29انتظار می رود بدست آید و احتمال گردش این فرد

نشان دادند و گذاری  سرمایه بازدهنرخ روشی عملی برای محاسبه  2003، بولن و هووا در سال هلتز ميفل مدلبا استفاده از 

که یک سازمان به علت سرمایه گذاری در توسعه مدیریت دریافت خواهد کرد را ارائه کردند. این مقاله اظهار  21تفاضلیجریان های نقدی 

به عنوان ابزاری برای اندازه گيری ارزش توسعه مدیریت، نه تنها ارزش سرمایه انسانی، بلکه  حسابداری منابع انسانیکرد که استفاده از 

 ارزش حسابداری مدیریت را افزایش می دهد. 

سرمایه انسانی را با محاسبه آنها ، ارائه کردند ، مدل دیگری برای ارزش منابع انسانی فلمهلتزهمانند مدل ( 1151لو و شوارتز )

یک مدل جایگزین برای سرمایه گذاری پيشنهاد می کند که در آن  (1119) دوبيجا .کردندیدات آینده یک فرد اندازه گيری ارزش فعلی عا

سه فاکتور برای  ،با استفاده از روش بهره مرکباین روش  .نرخ سرمایه گذاری با توجه به شرایط طبيعی و اجتماعی محيط تعيين می شود

ته در یک فرد، در نظر می گيرد. این فاکتورها شامل ارزش سرمایه ای هزینه زندگی، ارزش سرمایه ای هزینه ارزشگذاری سرمایه انسانی نهف

به چارچوب صادر شده توسط کميته  (1119) ترنرتحصيالت عالی، و ارزش بدست آمده از طریق تجربه می شوند. در همين راستا، 

را پيشنهاد کرده، اشاره می کند و دارایی ها  شده توسط شرکتارزش افزوده  زش فعلیِاستانداردهای حسابداری بين الملی که استفاده از ار

 انسانی سرمایۀ سنجش برای را روشی( 1119) کاسيومی سنجد.  فعلیو ارزش بازیافتنی جاری، ارزش  بهایی، اریخبهای تروش  4را با 

 عامل نوآوری روش، این طبق. دنمو پيشنهاد آموزش قابل کارمندان فهرست و کارمند رفتارهای نوآوری، انسانی سرمایه های شاخص برپایه

. قدیمی محصوالت سود با حاشيه جدید محصوالت ناخالص سود حاشيه مقایسه با مثال برای شود؛  باید اندازه گيری بنابراین و بوده اصلی

 سنجيده باید بنابراین و بوده انسانی سرمایه از مهم شاخصی مشتری را نشان می دهد، که رضایت کارمند رفتاروی همچنين معتقد است که 

  .مورد ارزیابی قرار گيرند باید نيز او تصدی دورۀ و آموزش و تجربه کارمندان، تغيير و گردش معيارهای نيز و شود

  انساني منابع حسابداري در المللي بين تحوالت
 هنسن مانند افرادی. است آمده بوجود جهان کشورهای از زیادی تعداد در حسابداری منابع انسانی به مربوط گزارشات به عالقه 

 با قابليت گزارشات اکنون جهان در بزرگ شرکت 250سوم از  دو که کنند می اشاره "منابع انسانی های شاخص" بحث در (2005)

 قابليت گزارشگری با برای جهانی استانداردهای. کنند می صادر سازمان کامل ارزش دریافت برای مالی گزارشات با همراه را 30پایداری

 گزارشات با قابليت. باشد می سوددهی و آتی عملکرد احتمال دهنده بازتاب که باشد می کار نيروی های داده یهائار مستلزم پایداری

 سرمایه و کسب وکار المللی بين شبکۀ یک که گيرد می انجام 31جهانی گزارشگری های نوآوری  توسط هایی دستورالعمل طبق پایداری

 کالس یکبرگزاری  انسانی بيان می کنند که سرمایه های شاخص نيز درباره (2009) شوارتز و مورفی. باشد می حسابداران و کاری گذاران

 از استفاده دربارۀ فکری نظام در تغيير ،مزیت آن اولين که دارند عقيده آنها. باشد می ارشد مدیریت افراد تمام سود به موضوع این دربارۀ

 با آشنا دانشجویان که دارند عقيده نيز و باشد می تجربه به وابستگی بجای مدیریت مشی خط ارزیابی و طراحی برای ها شاخص و ها داده

   .بخشند بهبود را آن و کرده ثابت خود سازمان به را انسانی منابع های کمک بتوانند باید منابع انسانی های شاخص

مطالعات دخيل کرده اند که فعاليت های گزارشگری تعدادی از  در را حسابداری منابع انسانی های جنبه ها پژوهش از بعضی

 بيانيه در حسابداری منابع انسانی از کلی تصویری (1115) زگال و سوباربو توسط بررسی یک مثال کشورها را بررسی و مقایسه می کنند.

 کشور 9 تعداد ساليانۀ گزارشات در که دهد می بدست انسانی منابع اطالعات افشای در کشورها نبي اختالفات بررسی در خصوص مالی های

 زیادی حسابداری و مالی ای حرفه نکات و کرده پيدا کشورها بين در منابع انسانی اطالعات بيان در را اختالفاتی نویسندگان این. دارد وجود

 و بوکر  مانند افرادی دیگر مطالعۀ یک در است در کشورشان بدان تمرکز کنند، ارائه دادند. نياز که منابع انسانی اطالعاتی حوزه درباره

 که ،نموده ارزیابی 32کسب و کار پيشرفته گزارش قالب در متحده ایاالت و استراليا، اروپا، مناطق از را معاصر های گرایش (2009) مورتيس

 پيشرفته کسب و کارگزارش  زمينۀ در گسترده ای تنوع به نویسندگان این همچنين، .باشد می حسابداری منابع انسانی از جوانبی شامل

 نتایج و موانع دربارۀ بيشتر پژوهش برای نياز دهندۀ نشان و باشد می گزارشگری و سنجش های مدل شامل که نددبر پی المللی بين

 کميتۀ به رسانی اطالع در سعی و بوده گزارش تجاری پيشرفته دربارۀ معاصر مباحث دهندۀ نشان مقاله این. باشد می آن سازی هماهنگ
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 المللی بين توسعۀ برای مشکالتی دهندۀ نشان. موارد زیر دارد مالی های بيانيه در هایی پيشرفت درباره متحده ایاالت SEC مشورتی

 .دنباش می حسابداری منابع انسانی

 اسکاندیناوي حوزۀ
 گفتگوهای)  VDT مدل مثال برای. اند داشته حسابداری منابع انسانی حوزه در زیادی منافع اسکاندیناوی حوزه کشورهای

 که مدل این. گرفت قرار آزمایش مورد الکتریکی بخش در نروژی تجاری شرکت یک در و آمد بوجود ( 2000)ساندرونگ بوسيله( 33ارزشی

تمرکز  استراتژیک عامل عنوان به خالقيت رشد یا و کارمند آموزش روی بر پردازد، می سازمان های سرمایه برای مالی منافع محاسبه به

 انسانی منابع مدیریت اهداف در ها سازمان به کمک جهت کلی کسب و کار روش به صالحيت توسعۀ در سرمایه تطابق موجب و دارد

 منافع از ای مقایسه نشانگر که پردازند می تشریحی بيانيۀ یک طریق از استعدادیابی برنامۀ ارزیابی به کنندگان شرکت. شود می استراتژیک

 سرمایه بازده به رسيدن بمنظور آموزشی های هزینه با مقایسه در شرکت منافع از نيز محاسبه یک. باشد می بهبودهای تجربی و احتمالی

 .گرفت انجام توسعه و آموزشی گذاری

 انسانی منابع صورتحساب.  گرفت انجام مالی هایصورت در حسابداری منابع انسانی معيارهای گزارشگری با نيز سوئدی مطالعه  

 هوانوردی شرکت بوسيلۀ که انسانی منابع صورتحسابهمچنين  و (باشد می سوئد ملی مخابراتی شرکت یک( ) تليا، 1119) تليا بوسيله که

 صورت این انسانی، منابع گزارش بر عالوه تليا، مورد ارائه داد. در دیدگاه هایی در مورد فرمت های گزارشگریشد،  منتشر 34سوئد شهری

 شده تهيه صورتحساب. می شد انسانی منابع در هایی گذاری سرمایه شامل که بود ترازنامه یک نيز و و زیان سود حساب یک شامل مالی

عالوه بر دیگر شاخص های اصلی که  بود انسانی منابع ترازنامه یک و انسانی منابع صورت سود و زیان شامل سوئد شهری پرواز بنياد بوسيله

 را نشان می داد. انسانی سرمایه شدۀ محاسبه ارزش و کارمندان تعداد و انسانی سرمایه ارزش درصد در تغيير پرسنلی،

 های شرکت اولين از یکی که دهد می ارایه را یاندااسک گروه درباره مطالعه موردی یک در ارتباط با خود گزارش( 1111) روی

. هستند خود فکری سرمایه مدیریت دنبال به که است هایی سازمان برای خوبی نمونۀ و است فکری سرمایه درباره کار برای شده شناخته

داشتند؛ وی یکی از اولين کسانی  قرارموردی  مطالعه این در به رهبری ادوینسون 39دلفين دریانوردی  و 35یااسکند دریانوردی توسعه روند

 تأکيد که را جدید مالی های نسبت آميزی موفقيت بطور دیانااسک زمينه، دریانوردی این را اتخاذ کرده است. در 35است که عنوان مدیر دانا

 که بود فناوری اطالعات شرکت یک دلفين دریانوردی شرکت. کرد ایجاد داشت مشهود های دارایی بجای مشهودنا های دارایی روی زیادی

 هزینه کمک کرد. اثربخش شيوه  به دیانااسک دریانوردی ریزی جهانی شرکتبرنامه  به مربوط اطالعات توزیع در

 مقایسه در دارد را ریشه در سوئد اوی بویژهناسکاندی در حسابداری منابع انسانی چرا اینکه دربارۀ بهتری دورنمای (1115) گروجر

 به تواند می زمانی تنها انسانی منابع حسابداری که است شده انجام فرضيه این طریق از کار این و دهد می ارایه اروپا دیگر های قسمت با

 با ناسبتم ،سوئد سازمانی اجتماعی نظام و ناوییاسکاند مدیریت) باشد ها سازمان در اجتماعی نظام با ناسبتم که شود انجام خوبی

 نسبت های مالی بخشدر  پرسنل جدید و اصلی های نسبت ممکن است معرفی که بيان می داردگروجر . (است حسابداری منابع انسانی

 نتيجه یک .بود خواهد افرین مشکل فرایند یک بنابراین و شده مدیریت متخصصان بين اجتماعی نظام در تغييرات موجب سازمانهااصلی 

 آن و شود معرفی ها سازمان در با سرعت پائين انسانی منابعسنجش  های معيار "احتماال که است این نظر نقطه این از احتمالی گيری

 همچنين و حسابداری منابع انسانی از موفقيت این بایستی پژوهش آن باشد، اما سازمان اجتماعی نظام با مطابق ها معيار این که است زمانی

 . دهد قرار مطالعه مورد آن کامل های پيچيدگی درک به کمک برای را ها سازمان در اجتماعی نظام

 بخش در آموزش مدیریت برای ای رویه عنوان به انسانی منابع حسابداری گزارشات طریق از را پرسنل سنجش (2001) السن 

 مربوط سازمانی ارتباطات ایجاد برای مناسبی وسيله کوچکتر گروههای در آموزش بيان کرد که و انجام داد استکهلم غرب شمال بيمارستانی

 بدست انسانی منابع ارزش گزارشدهی چگونگی ی درباره بهتری اطالعات ها سازمان که شود می باعث و بوده سازمان در فکری یسرمایه به

 مهم های شرکت برای شرکت ساليانه گزارشات در انسانی منابع به مربوط ساليانه گزارشگری فعاليت های درباره اطالعاتی السن .آورند

 .ارائه کرد سوئدی

 پذیرش به فنالندی های شرکت بزرگترین آن به توجه با که ميزانی ارزیابی ، به39توسط تحليل محتوایی( 2009) ارویجونتيس

 ساليانه گزارشات در انسانی منابع با تمرکز بر گزارشگری پژوهشی یمطالعه یک در (CSR) اجتماعی مسئوليت گزارشگری رویه های
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 ویژه توجه با اجتماعی مسئوليت محدوده در و اروپایی های کشور سطوح در شده منتشر مدارک تحليل پایه بر شده تنظيم معيار با هاشرکت

 اول مرحله در هنوز اجتماعی گزارشگری اقدامات فنالند در اگرچه که داد نشان محتوا تحليلنتایج این . پرداخت 31اروپایی شورای حکم به

 بررسی به آنها اکثریت که بود این مثبت ینشانه یک. است کارمندان توسعه و آموزش از عبارت آن اصلی هدف ولی برد می بسر توسعه

 و خود کاری فضای به آنها ارجاعاتی از سوم یک تقریبا و می پردازند کارمندان سالمتی و رفاه و کارمندان گذاری اثر و مشارکت اهداف

 های شاخص نيز و بوده یکدیگر با تطبيق قابليت و کلی تداوم و انسجام فاقد ها رسانی اطالع این ولی. انجام می دهند شغلی رضایت بررسی

 .است شده رسانی اطالع آنها از کمی تعداد بوسيله کمی

  بریتانيا

 عامل عنوان به سنجش اهميت نيز و انسانی های دارایی عنوان را به بریتانيا کشور در فوتبال بازیکنان (1115و 1119) مورو

های انسانی )افراد و تيم ها( یکی از دارایی های  سرمایه که بيان می دارد واگنر دیگر، بررسی یک در بررسی کرد. دارایی شناخت در اصلی

 مجوز – اطالعاتی های سيستم – پروسه ها) ساختاری سرمایه اری یک شرکت به همراهذبه دنبال ارزشگ هستند که سرمایه گذاران نامشهود

 شرکت 900 از بر روی بيش آناليز یک طبق ولی. هستند( سهامداران سایر و کنندگان تهيه و مشتریان با رابطه مانند) ارتباطی سرمایه و( ها

 دانشکده در انسانی منابع مدیریت و سازمانی عملکرد استاد ،40هاندری کریس دکتر توسط شده انجام پژوهش یک در خدماتی و کننده توليد

انسانی  سرمایه نقش سازی حداقل و کترش عملکرد در ارتباطی سرمایه نقش به اکنون ساليانه گزارشات بيان می دارد که وگنر لندن، شهر

 پژوهش شورای مورد در یافته انجام پژوهش دهد. طبق می بدست شرکت آتی عملکرد دیدگاهی انحرافی از جهت این از و دارد بسيار تمرکز

 هایی کافی از جانب شرکت ، توجهینوآور دارای قدرت کارگران مدت بلند ارزش که بود این دیگر ینتيجه یک بریتانيا، اقتصادی و اجتماعی

 هزینه از زیادی ساليانه، مقادیر گزارشات اگرچه .هستند را جلب نمی کند گذاران سرمایه برای ساليانه گزارشات سازی آماده حال در که

نوآوری که این شرکت را کارکنان  توسط که شود می مواردی شامل و تعدادی از حق اختراعات را ارائه می دهد کهتحقيق و توسعه  های

 است. شده نوآوری برای شرکت آتی چشم انداز کاهش باعث بنابراین و است شده تهيه ترک کرده اند،

  نيوزلند و استراليا
 از نفر ها ميليون شامل که باشد می استراليا پرطرفدار ورزش اوليناستراليا  فوتبال ليگ که معتقدند (2009و گوسنزو )تاور 

 این دارایی ها هستند و ترین ارزش با ،، بازیکناناستراليا فوتبال ليگ یطبق نظر باشگاه ها که گفت باید و باشد می مختلف بخش های

 و حسابدار 59 تعداد و استراليا فوتبال ليگ به مربوط فرد 51 تعداد از شده انجام پژوهش در ولی. است سازمان آن درآمدی منبع بزرگترین

ميدانند یا  عملی ی نظریه یک ترازنامه در را بازیکنان ارزش قراردادن اصلی سهامداران کهموضوع  این ارزیابی برای حسابداری رنظ صاحب

. بودند مخالف خود باشگاه ترازنامه دراستراليا  فوتبال ليگ بازیکنان ارزش افشاء موضوع با آنها اکثریت که است شده حاصل نتيجه این خير،

 مفهوم بين مهم ارتباط یک که دهد می نشان 41واریانس آناليز و لجستيک رگرسيون آناليز از آمده بدست نتایج که کرد اشاره باید ولی

 چه اگر که دارند عقيدهتاور و گنزو . دارد وجود حسابداریاز  آنها دانش و پاسخگویان نوع دو هر و استراليا فوتبال ليگ بازیکنان ارزیابی

 ليگ که است این استراليا فوتبال ليگ مخاطبان توسط مقاومت برای دليل یک ولی باشد می مهم بسيار و ایده ای عملی بازیکنان ارزشيابی

. باشد می انتقالی مزد سيستم بدون و بوده بازیکنان به شده پرداخت مبالغ ساختن محدود برای حقوقی محدودیت یک دارای استراليا فوتبال

در  بازیکن ارزشيابی جهت در ممکن است حرکت ولی باشد نمی بازیکن ارزشيابی اجرای به نياز نشانگر مطالعه از آمده بدست شواهد چه اگر

 . کنند، ضروری باشد پيروی ارزی تبادل در دنيا دیگر مناطق ورزشی ليست و کدها از استراليا فوتبال ليگ صورتيکه باشگاههای

را  راگبی نام به ای حرفه ورزش یک در حسابداری منابع انسانی مزایای ،43چاپمن و 42وایتينگ نام به استراليایی دیگر نویسندگان

 دوستی وطن احساسات تحریک برای ترکيب یک استراليا و نيوزلند در راگبی ورزش اتحادیه که دارند عقيده نویسندگان این بررسی کردند.

 در آنها ارزش باید آیا هستند تيم این دارایی ترین پرارزش راگبی بازیکنان اینکه دليل به که پرسند می را سوال این نویسندگان است. این

 این که دارند عقيده آنها. دارد یا خير مالی صورتهای کاربران توسط شده گرفته تصميمات با تفاوتی کار این انجام آیا و شود ذکر ترازنامه

 پيدا رواج نيوزلند و استراليا در دیرتر خيلی ولی است بوده شایع سال 200 تقریبا بمدت متحده ایاالت و بریتانيا کشور در ای حرفه ورزش

 ارزشی آن در که کنند می استفاده حسابداری منابع انسانی از اغلب ای حرفه ورزشی های تيم متحده ایاالت و بریتانيا کشور در. است کرده

 سوال این به نویسندگان این. گردد می واگذار مخارج آن هزینه جای به زمان از متناوبی دوره در و شود می ذکر ترازنامه در کارمندان برای
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 پژوهش نيز و خير یا باشد می تر مفيد هزینه کاربرد به نسبت گيرنده تصميم برای حسابداری منابع انسانی اطالعات آیا که پردازند می

 این نتایج. گيرند می مختلف های موقعيت به توجه با متفاوتی بسيار تصميمات مالی اطالعات پيشرفته کاربران که دهد می نشان گذشته

 کلی، بطور. گرفت قرار نيوزلند حسابداران ای حرفه انجمن انستيتو عضو 93 تعداد اختيار در که شد بررسی پرسشنامه یک در نيوزلند در کار

هزینه و  ،انسانی منابع اطالعات آیااینکه  به توجه بدون مشابهی گذاری سرمایه تصميمات حسابداران "معموال که دهد می نشان مطالعه این

 می نشان را گيری تصميم مرحله نوع یک تنها آنها کار که کنند می نبا این حال این نویسندگان بيا. می گيرند ،شود می گذاری سرمایه یا

حسابداری منابع  اگر که کنند می آنها اشاره سپس را نشان می دهند. مختلفی نتایج بنابراین دارند دیگری ویژگی ،قبلی مطالعات و دهد

 انسانی منابع اطالعات صورت این در ظاهر شود، اقالم نامشهودگزارشگری  در که را دنبال کند المللی بين هایروند بنا است که انسانی

 شایع شود. بيشتر شده، ای سرمایه

 هندوستان
 عقيده کارشناسان امروزه" که دارد بيان می (2001) مالينگام. شود می دیده نيز هندوستان در انسانی سرمایه سنجش به عالقه 

 انسانی سرمایه این باشد، اما می ذاتی توانایی های یدهنده نشان تکنولوژی و ابزار تجهيزات، ماده، مانند سرمایه دیگر اشکال اینکه با دارند

 های مهارت پایه بر انسانی روش ارزش منابع یک نویسنده این. "انرژی ها برای خلق ثروت می شود و پتانسيل این تبدیل باعث که است

 هر که بيان می دارد مالينگام. برگردانند را پيشنهاد می دهد آینده سال 50 در ها مهارت این که انتظار می رود هایی سود و یشخص

مقادیر، ارزش کارمند و  این کلی مقدار یا تعداد با همراه که هرکدام دارای ارزش می باشد و دارد را ها صالحيت از مجموعه یک شخصی

 می درآمد توليد مشتری و ساختاری ی سرمایه با همراه که -ارزش تمام کارمندانی که تشکيل دهنده سرمایه انسانی این سازمان هستند 

 سودآور عمومی بخش های ، شرکت(2003) کول و کاتيک ،پاترا د،انجام ش هندوستان در که پژوهش یک در را تشکيل می دهد. -کند

 نویسندگان این. نمودند استفاده حسابداری منابع انسانی معيارهای ارزیابی برای شوارتز و لو الگوی از که را بررسی کردند 44سنگين مهندسی

منابع  حسابداری ارزیابی که دریافتند آنها. را مطالعه کردند توليد روی آن اثرات و پرسنل های هزینه و انسانی منابع کل مقدار بين ارتباط

 منابع حسابداری" از تعریفی (،2000) بهات .دارد اهميت بسيار نتيجه اصالح و سازمان اهداف به دستيابی برای گيری تصميم برای انسانی

 مدل به چند نویسنده این. نمود بيانسازمان  مالی های صورت یارائه در زمان پولی نظر از انسانی نيروی استعداد شرح برای "انسانی

 ی هزینهو  45استهالک تخصيص برای ذخایری با تاریخی بهای رویکرد برپایه که کند می استناد همکارانش و برومت مدل شامل ارزشيابی

ارزش  برآورد به که (1154لو ) جگی مدل همچنين نویسنده این. باشد می انسانی کل منابع آموزش و ترفيع و 49آموزش کسب جایگزینی

 یسرقفلی تحصيل نشده نيز روش و گروه های مربوط به عملکرد و بازدهی پرداختهحسابداری اساس گروه های منابعی با  بر انسانی منابع

 بهاتشود را ذکر می کند.  می ای سرمایه مشابه صنایع با مقایسه در ،انسانی منابع باالتر یحاشيه سود بالقوه آن در که (1194) هرمنسون

در  بيشتر ، یکپارچگیاوراق مشتقه در هایی نوآوری به توجه با خارجی یارز معامالت و جهانی تجارت تر شدن با پيچيده بيان می دارد که

صورت  در که مسائل مدیریت مالی و حسابداری به زودی نویسندگان بيان می دارند این. آشکار خواهد شد حسابداری اقدامات شفافيت و

 خواهد شد. تسهيل می کنند، بيان نگاریرا برخالف دفتر کاری و تاریخ که استفاده معنادارتر از حساب هاهای مالی 

 چين
 بين ارتباط به مربوط عامل که نمودتمرکز  هرمی قالب یک ایجاد در انسانی منابع بهای سنجش از روی یک بر (2005) تنگ

 سنجش به سيستم این. کند می بررسی 45انسانی منبع جایگزینی هزینه سيستم یک در را گيری تصميم و انسانی منبع جایگزینی هزینه

 این. شود می برده بکار چين کشور در مترو صنعت به مربوط شرکت یک در که پردازد می انسانی منابع مستقيم غير و مستقيم های هزینه

هزینه  مدل بودن سودمند و گرفته نظر در را اشتغال عدم یهزینه و بازده از دست رفته یآموزش، هزینه یهزینه پيشنهادی معيار نویسنده

 های بودجه و غرامت جدایی، طول مدت قراردادهای کاری کارمندان، تغييرات مانند مواردی در گيری تصميم در را  منبع انسانی جایگزینی

 تکنولوژی بهينه و انسانی منابع مدیریت به زیادی تمرکز که بيان می کند همچنين او. دهد می قرار بحث مورد پولی لحاظ از را پرسنلی

 او. "کرد مدیریت و کنترل توان نمی کرد سنجش توان نمی که را چيزی: گوید می که است شده المثل ضرب این ایجاد موجب اطالعات

 برای جدید راههای یافتن برای زیادی های کوشش ،کرده حمایت و طرفداری رفورم، سياست از چين کشور زمانيکه از که کند می اضافه

 بودجه در تواند می حسابداری منابع انسانی اطالعات همچنين اظهار می دارد که تنگ  است. شده ایجاد آنها مدیریت و ها سازمان کنترل

 در واقعی گذاری سرمایه انسانی، منابع جایگزینیهزینه  در پنهان های هزینه. گردد واقع مفيد انسانی منابع استخدام مجدد و ترفيع بندی

                                                           
44 profit making heavy engineering public sector company 
45 provisions for appropriate depreciation 
46 replacement cost of acquiring 
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 با واقعی های هزینه این ترکيب باشد. می افراد آموزش و بکارگيری، توجيه مستقيم واقعی یهزینه یدهنده بازتاب که هستندانسانی  منابع

 سيستم بيان می کند که تنگ. شود واقع مفيد آن پرسنلی های فعاليت بندی بودجه در شرکت یک به تواند در کمک می انسانی منابع نياز

 انسانی منابع موثر مدیریت سهولت برای دسترسی قابل اطالعات کيفيت اصالح برای کوششی ،افراد در جایگزینی هزینه برای حسابداری

 غرامت جدایی، طول مدت کارمندان، تغييرات مانند مواردی در را گيری تصميم و سود یا ای هزینه آناليز یک برای را الزم اطالعات و بوده

 به نباید انسانی منابع باالی های هزینه که شود مورد توجه این به باید می کند. مهفرا پولبر حسب  پرسنلی بندی بودجه و کاری قرارداد

 زیرا شود نظر گرفته در مثبت های هزینه منابع انسانی هم نباید بعنوان پایينهمچنين هزینه های   و تلقی شده منفی های هزینه عنوان

 و بوده آغازین مطالعه یک پایه بر منبع انسانی جایگزینیهزینه  سيستم چه اگر. باشد می باالتر یآموزش کيفيت دهنده نشان باال های هزینه

 آگاهی آن نتيجه مورد نظر و بوده حسابداری منابع انسانی عملکرد برای مهمی بخش یدهنده نشان ولی باشد می توسعه و اصالح مستلزم

 . است کارمندان تغيير باالی های هزینه مدیریت با رابطه در جدید

-سرمایه کنترل و سنجش که می کند و بيان می دارد اشاره حسابداری منابع انسانی به مربوط اطالعات فواید به (2004) ان جی

می  ها شرکت واقعی رقابتی مزایای افزایش برای محدود و شده تعریف قالب یک" که گفت شود می ولی نيست مشکلی بسيار کار انسانی ی

 آناليز نویسنده، این نظر طبق. باشد می انسانی سرمایه تحليل نيازمند انسانی دارایی این تعيين ارزش که کند می اشاره همچنين او ".باشد

 این بر عالوه و کند می حمایت دفاع قابل های بينی پيش و شده ارزیابی و دقيق اطالعات حمایت مورد سریع تصميمات از انسانی یسرمایه

 بکار شرکت اهداف به دستيابی در را انسانی سرمایه فعاالنه اقدامات بتوانند ها سازمان می شود باعث که های اساسیدیدگاه  شناخت در

 .کند می زیادی کمک ببرند

  پرتغال
را آناليز  کارمندان آموزشی های فعاليت برای شرکت حسابداری سرمایه گذاری یک در رقابتی روش ، دو(2009) برس و رودریگرز

 مدیریت روش وشود  شناسائی آموزشی فعاليت از نباید دارایی گونه هيچ آنها ی پایه بر که حسابداری نيروی کار یا اقتصادی روش کردند:

 و استفاده کرده اند استنادی آناليز نویسندگان از این. شود که در آن دارائی شناسائی حسابداری منابع انسانی توسط شده انجام انسانی منابع

 آناليز یک یارایه به مقاله این. گيرند می بهره شرکت دیدگاه از آموزش یپدیده فهميدن و درک برای خود کار در هایی مصاحبه از نيز

 آن در که سازد می روشن را موجود های موقعيت و پردازد می دارایی استنباط مباحث و انسانی یسرمایه و حسابداری از موردی تجربی

 .گردند استنباط ،شوند می ایجاد آموزش های هزینه طریق از که اقالمی عنوان به بایستی ها دارایی

  آلمان

 می المللی بين تکاليف تشریح و ارزیابی به انسانی منابع کارورزان اندازه چه تا که دهند می نشان (2005) اشميت و مينسن

 بين در کيفی پژوهش یک از هایی داده نویسندگان این. دهند می ربط انسانی منابع هزینه حسابداری یافته های به را نتایج این و پردازند

 مدیران که آنها دریافتند. دادندارائه  شيميایی شرکت 9  انسانی منابع مدیران با کارشناسانه های مصاحبه و آلمان شيميایی شرکت 415

 برای المللی بين وظيفه یک درازمدت فواید معموال کنند، اما می استفاده شخصی توسعه در خارجی وظایف مثبت اثرات از انسانی منابع

 .کمتر تخمين می زنند شرکت را

 کانادا
 ارزش ایجاد موارد وی نشان می دهد که. "را بها بدهند افراد بایستی مالی گزارش سيستم های" معتقد است که (2000) جونز

 برخورد حال در کانادا کشور در منابع انسانی اجرایی عوامل با کارمندان رضایت های پژوهش یا و سازی بهبود یبرنامه آموزش برای اوليه

 باشد می زیادی اهميت دارای مالی عوامل نظر از که کاری برای را حالت کسب و کار باید شخص یک چرا که کند می اشاره و هستند دائمی

 ساخته منتشر( IAS 38) نامشهود های دارایی درباره را استانداردهایی که المللی بين حسابداری استاندارد یکميته وی به. آورد بوجود

 اخير ی دهه دو در نامشهود های دارایی اهميت از آگاهی و گذاری نشان می دهد سرمایه که گزارشاتی را ابراز می کند اشاره می کند و

چگونگی  روی مستقيمی اثر استاندارد رسد این می نظر به که ازآنجایی که وی بيان می دارد این، بر عالوه. است کرده پيدا افزایش بسيار

 به نياز و بوده دیگر کشورهایی در دفاتری با مليتی چند شرکت یک شرکت اینکه مگر)  ندارد کانادایی مجاز های شرکت ثبتگزارش و 

 دهد. می ارائه نامشهود های دارایی برای کلی تعریف یک ،(باشد  کميته استانداردهای حسابداری بين المللی های استاندارد با هماهنگی

 جدید سنجش سيستم یک ایجاد و گسترش برای نياز مورد علمی پایه یک ایجاد جهت در کارورزان با که دارد انتظار پژوهشگران ازجونز 

نيز  مورد این به نویسنده این. کنند همکاری و شده گروه هم است، ارزش استنباط سنجش کنونی سيستم با مطابقکه  ارزش ایجاد برای

 حساس موارد سایر نيز و فکری سرمایه مدیریت در دانش پيشبرد برای 49کانادا عملکرد گزارشگری نوآوری هيئت چگونه که کند می اشاره
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بها دادن  از اطمينان برای تا فراهم می کند منابع انسانی مدیران برای مناسبی فرصت و باشد می استقرار حال در عملکرد، سنجش به مربوط

 .کنند همکاری ،به کارمندان

  یونان
 پيشنهاد که با ایجاد کند (IC)فکری  سرمایه گزارش و سنتی مالی تئوری بين ارتباطی تالش کرد تا( 2005) اندریکوپولوس

 این حل راه. شودشود، گزارش  می گرفته نظر در پرتفوی انتخاب مسئله برای یحل راه عنوان به سازمانی های اولویت آن در که مدلی

 مستلزم مقاله در موجود کمی روش که کند می اشاره مطلب این به نویسنده این. کند می فراهم سازمانی تغيير برای هایی اولویت ،مسئله

و اینکه زمانيکه گزارشگری سرمایه انسانی  باشد می IC های بيانيه در موجود سازمانی عملکرد در اطالعات و ها داده از گسترده یاستفاده

IC  کاربرد ،تجاری و علمی های مجتمع در گسترده بطور تواند می حسابداری منابع انسانیرخ می دهد، کارهای انجام شده بر روی نتایج 

 اولویت تشخيص در آنها از و بوده مناسب و مفيد اريبس شرکت این های توانایی کشف در نظر مورد مدل که وی دریافت. باشد داشته وسيع

 .کند می استفاده IC ارزش ایجاد جهت سازمانی های

 نتيجه گيري

و مطالعه  حسابداری منابع انسانیمنجر به رشد زمينه  حسابداری منابع انسانیمشارکت های بين المللی صورت گرفته در زمينه 

حسابداری وسيع تر سرمایه انسانی، شاخص های منابع انسانی، سرمایه فکری، و مدیریت سازمانی شده است. به همراه پيشرفت ها در تئوری 

ار ، بيان این مطلب نيز حائز اهميت است که برخی از مطالعات بر اساس تحقيق تجربی، مطالعات موردی و ميدانی بوده اند. انتظمنابع انسانی

در تصميمات منابع انسانی، مفاهيمی  حسابداری منابع انسانیسنجش  معيارهای دخيل کردنهمچنين و  کاری پروسه هر دو موردمی رود 

د ند و نشان دهناز نقطه نظر ارائه سنجش هایی که می توانند با دیگر طرح های سرمایه گذاری برای منابع شرکت رقابت کنند، داشته باش

استانداردهای هم برای  منصفانه،مدت از چنين سرمایه گذاری هایی می تواند مثبت باشد. حرکت به سوی حسابداری ارزش مزایای طوالنی 

مشاهده شده که شيوه ای پيچيده تر برای در سنوات اخير و هم برای استانداردهای بين المللی ایاالت متحده  گزارشگری مالی بين المللی

حسابداری این سنجش و استفاده از  بهتمایل به شناخت نياز  ،، را نشان می دهد. این روندنامشهودچه و  مشهودسنجش دارایی ها، چه 

 در گزارشگری مالی خارجی آتی را بيان می کند.  منابع انسانی
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