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آن ارائر

اطالعات برای ارزیابی یکی از مهمترین اجزای سازمان ،یعنی سرمای انسانی است .این مقال بر دنبرا نشران
دادن اهميت منابع انسانی برای یک شرکت ،نوع حسابداری منابع انسانی و مفاهيم و اهردا

آن و درنهایرت

ارزیابی و گزارشیری آنها است.
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 .0مقدم

جهاني شدن و رقابت فزاینهده تهري را سهب
مشکالت ادعاي مسئوليت رو ب افهزای

شهد شهركت هها به طهور فزاینهده اي قدرتمنهد شهدند و
رفهت؛ شهركت هها اهميهت بيشهتري بهراي یکپارچه كهردن

مسئوليت اجتماعي دادند؛ انتظهارات مشهتري در مهورد كيفيهت محصهول و حفاظهت محيحهي توسهط
یافت؛ جوامه در یه

توليدكنندگان افزای

بحهران اقتصهادي غيرقابه بهاور قهرار دارنهد؛ امها ایه

موضوع دیر یا زود ب پایان خواهد رسيد از ای رو ،شناخت اینک سرمای گذاري در سهرمای انسهاني
چ نقشي را براي ح ای معض ایفا مي كند بسيار مهم است در ی
ب عنوان محهافظي و نگه دارنهدگان دانه
(نيکوتسکو )5002

اقتصاد مبتني بهر دانه  ،مهرد

هسهتند كه بهاارز تهری دارایهي یه

سهازمان هسهتند

1

در اقتصاد دان  ،5سازمان هاي معمولي در حال توسع وجود دارنهد كه سهازمان ههاي دانه

یها

شناختي -متمركز 3ناميده ميشوند اصحالح «دان  -متمركز» 4براي سازمانهایي ب كار مهيرود كه
در آن ها دان

داراي اهميت بيشتري نسبت ب سایر ورودي ها است و سرمای ي انساني بر انواع دیگهر

سرمای ها غلب دارد (استارباک )1995
براي دان

2

دو بعد ویژه انساني و اقتصادي وجود دارد در سح شركت ،دانه

در نيهروي كهار

(سرمای انساني) در مورد نيازها و ترجيحات مشتري ها (سرمای ي مشتري) در محصهوتت ،فراینهدها،
قابليتها و سيستمهایشان (سرمای ساختاري) است درنتيج  ،ارز
طههور قاب ه تههوجهي فراتههر از ارز

دارایهيههاي دانه

مهيتوانهد به

دارایههيهههاي مشهههود بههرود ارزیههابيهههاي شههركتهههایي ماننههد

مایکروسافت در ای زمين گویاي ای محل

است

1. Nicolescu
2. economy of knowledge
3. cognitive-intensive
4. knowledge-intensive
5. Starbuck,1992
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 .2روند تحوالت حسابداری

مالي» و «حسابداري مدیریت» را طي كرده اند و چال

آینده حسابداري ،مرحل چهار حسابداري یا

«حسابداري اجتماعي -اقتصادي» است ك حسابداري مناب انساني یکي از مقوتت آن است
فليم هولتز پنج مرحل را در توسع حسابداري مناب انساني ذكر ميكند:
 مرحل اول سال هاي  :19۱0-19۱۱در ای دوره مفهو حسابداري مناب انساني ،استنتاجي ازنظری ه اقتصههادي «سههرمای انسههاني» و متههر ر از مکت ه
سازمانهاي متمركز و تر ير نق

«منههاب انسههاني نههوی » و روانشناسههي

رهبري در سازمان بود

 مرحل دو سال هاي  :19۱۱-19۹1تحقيقات فني و عملي در ای دوره به الگوههایي بهراياندازه گيهري دقيه و تعيهي هویهت اسهتفاده كننهدگان بهالقوه ایه رو

و اسهتفاده تجربهي

حسابداري مناب انساني در سازمانهاي واقعي معحوف گشت
 مرحل ه سههو سههالهههاي  :19۹1-19۹۱ای ه دوره را مههيتههوان دوره توج ه پژوهشههگران وسازمانها ب حسابداري مناب انساني دانست سازمانهاي كوچ

تهال

بيشهتري بهراي به

كار بردن حسابداري مناب انساني داشتند برآوردها و نتيج گيريهاي ب عم آمده بر اساس
تههر يرات بههالقوه اطالعههات حسههابداري منههاب انسههاني بههر مههدیریت اجرایههي و تصههميمات
سرمای گذاران بود
 مرحل چهار سال هاي  :19۹۱ -19۹0ای دوره ،دوره توج نکردن محققهان حسهابداري ومؤسس هاي بازرگاني ب حسابداري مناب انساني بوده است
 مرحل پنجم از سال  19۹0تاكنون :ك دوره توج دوباره ب حسابداري مناب انسهاني اسهتای مسئل ب كم

محالعات جدید ،ب صورت كوش

بعضي از سازمان هاي بزرگ بهراي

استفاده از حسابداري مناب انساني نشان داده شده است
 .3حسابداری منابع انسانی
طب تعریف انجم حسابداري آمریکا ،حسابداري مناب انساني عبهارت اسهت از «فراینهد تشهیي
اندازه گيري اطالعات درباره مناب انسهاني و گهزار

و

ایه اطالعهات به افهراد عالقه منهد و ذينفه »

درواق حسابداري مناب انساني تبدی مفهو كيفي و ذهني ارز

مناب انساني در قال

كمي و عينهي
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حسابداران از بدو تولد حسابداري نوی س مرحله شهام «حسهابداري سهياه نویسهي»« ،حسهابداري
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با استفاده از دان

حسابداري است و با س بی

اقتصادي و گزارشگري مالي مناس

آن سهروكار

دارد
مناب «تمامي انسان ها ،كاتهها یها مهواد ،عناصهر واقعهي و پهولي هسهتند كه مهي تواننهد در توليهد
كاتهاي اقتصادي براي برآورده كردن نيازهاي اجتماعي ایجاد و استفاده شوند»(دوبروتا  1)1999بها
ظهور اقتصاد جدید (اقتصاد مبتني بر دان ) ای نتيج گرفت شد ك مناب انسهاني به طهور فزاینهدهاي
كلي ی

در تعيي ارز

شركت ،اهميت بيشتري یافت اند سرمای انساني به مجموعه اي از دانه

و

رقابت ،مهارت ها و آموز  ،نوآوري و قابليت ها ،نگر ها و مهارت ها ،توانهایي و انگيهزه یهادگيري
پرسنلي ك سازمان را شک مي دهند اشاره دارد با وجود اینک ترسيسات فنهي و تکنيکهي ،تجهيهزات
یا سرمای مالي مهم هستند ،مناب انسهاني به صهورت ویهژه تهر بسهيار بااهميهت هسهتند (آرموسهتران
 5)5001مانولسکو ( 3)5003معتقد است ك رویکرد سنتي با پرسن ب عنوان «هزین » محض برخهورد
مي كند و گرای
انساني ،ناق

رویکرد حسابداري نيز ب عنوان هزین هاي محهض اسهت پهارادایم مشهترک منهاب

و محدود است و در ذه ای را تداعي مي كند ك ب عنوان ی

هزین زا است و درنتيج تال
عام یا عنصر استراتژی

نهوع منبه مصهرفي و

براي ب حداق رساندن ای هزین ها صورت مي گيرد اما درواق  ،ی

ضروري در آینده شهركت ،سهرمای انسهاني اسهت سهرمای انسهاني شهام

دان  ،مهارت ،خالقيت ،ابتکار و توانایي تركي شده ههر كارمنهد یها كاركنهان یه
انجا فعاليتهاي روزمره است همچني شام ارز هاي شركت ،فرهن

شهركت بهراي

و فلسف آن نيز ميشود

 .0-3اجزای حسابداری منابع انسانی

حسابداري مناب انساني بیشي مستقيم از حسهابداري اجتمهاعي بها حسهابداري زیسهت محيحهي و
اخالقي را تشکي ميدهد (گيجوو جرج سيپریيان :)500۹

4

1. Dobrota,1999
2. Armostrang,2001
3. Manolescu
4. Giju George Ciprian,2007
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كميت و كيفيت آن ،ارزیابي و اندازه گيري ارز

مهم و اساسي پيرامون مناب انساني شام  :شناسهایي

حسابداری منابع انسانی...

03

حسابداري اخالقي

حسابداري مناب انساني
حسابداري محيحي

 .2-3عوامل اصلی حسابداری اجتماعی

كميت انجم حسابداري آمریکا در خصوص حسهابداري منهاب انسهاني ،1آن را به عنهوان جریهان یها
فرایند شناسایي و اندازه گيري داده هاي مربوط ب مناب انساني و برقراري ارتباط ایه اطالعهات بهراي
افراد عالق مند تعریف كرده است بنابرای حسابداري مناب انساني ن تنها شهام انهدازهگيهري تمهامي
هزین ها یا سرمای گذاري هاي مرتبط با استیدا  ،جایگزیني ،آموز

و پيشرفت كاركنان است ،بلک

كمّي اقتصادي پرسن در سازمان را نيز دربر ميگيرد فليمهلتهز ( 5)19۹1نيهز تعریهف مشهابهي

ارز

براي حسابداري مناب انساني ارائ داده است وي حسابداري مناب انساني را ب عنوان «اندازه گيهري و
گزار

ارز ها و هزین هاي پرسن در مناب سازماني» تعریف ميكند

با نگاهي ب نظرات میتلف ،تئوري مناب  ،مناب انساني را ب شهکلي صهری تهر در نظهر مهي گيهرد
(كانر  3)1991ای تئوري موقعيت رقابتي ی

شركت را ك ب دارایي هاي خهاص و نه تکهراريا

بستگي دارد ،در نظر مي گيرد خاص تری دارایهي (نه تکهراري) آن اسهت كه یه
پرسن خود

باشد و از دان

شهركت داراي

متکي ب آنها بهره برداري كند ای بهاور توضهي مهيدههد كه چهرا

برخي شركت ها سازنده تر از دیگر شركت ها هستند ی
تمامي تفاوتها را ایجاد ميكند (ارچ )1992

گروه یا تيم منب انساني ،با همان فه آوري

4

1.gnn cgnAernh crremh ehT cooeren eehmo egge nn eh Amgnh nnoemArn crremh ehT
2. zangnea F
3. ehhnA
4. cArnna
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 .3-3ویژگیهای حسابداری منابع انسانی

-

سرمای گذاري ایجادشده در مناب انساني باید بت شود.

-

اندازهگيري هزین ها و ارز ها انجا شود.

 تغييرات رخداده در مناب انساني در طول ی-

دوره زماني نيز بت ميشوند.

اطالعات مرتبط از طری صورتهاي مالي ب اشیاص عالق مند ارائ ميشود.

اصلی حسابداری منابع انسانی

 .9-3اهدا

 -مدیریت مناس

مناب انساني؛

 بهبود مناب انساني؛ -ب تصویر كشيدن ارز

واقعي سازمان؛

 ارائ اطالعات كمّي راج ب مناب انساني ك ب مدیران و سرمای گذاران در تصميم گيري هاميكند؛

كم

 -حسابداري مناب انساني ارز

مناب انساني را براي سازمانها و براي عمو مرتبط ميكند

 .5-3انواع سيستمهای حسابداری منابع انسانی

سازمان هاي میتلف بر اساس نوع نيازها و امکانات ب درجات متفهاوتي از سيسهتم منهاب انسهاني نيهاز
دارند در جدول  1پنج سيستم حسابداري ارائ شده است
جدو  .0سيستمهای حسابداری منابع انسانی
سيستم 1
سيستم 5
سيستم 3

داراي سيستم پرسنلي ابتدایي هدفمند و فاقد قابليتهاي پيشرفت
برآورد هزین هاي گزین

و آموز

 بودج بندي هزین هاي پرسنلي ب صورت مجزا  -خط مشي پرسنلي مبتني برتحلي هزین منفعت

قابليت متوسط در زمين حسابداري مناب انساني  -برآورد و بودج بندي هزین هاي اولي و هزین هاي جایگزیني
داراي سيستم پيشرفت در زمين حسابداري مناب انساني  -برنام ریزي بر مبناي هزین هاي استاندارد پرسنلي  -استفاده

سيستم 4

از الگوهاي تصادفي و مدلسازي براي پي بيني جابجایي مناب انساني و نيازهاي آتي  -نگهداري مناب انساني بر
اساس هزین هاي جایگزیني و تارییي و هزین فرصت  -تعيي ارز

اقتصادي گروههاي كاري

داراي باتتری قابليتها در زمين حسابداري مناب انساني  -برنام ریزي مناب انساني مبتني بر مدلهاي ارزیابي
سيستم 2

احتمالي  -مقایس بازده سرمای گذاري با میارج سرمای اي در مناب انساني  -تصميمات پرسنلي كامالً مبتني بر
تحلي هزین فرصت  -تعيي ارز

مرخذ :یافت هاي پژوه

اقتصادي افراد و همچني واحدها و مجموع هاي كاري
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سيستمي از حسابداري در شناسایي مناب انساني موجود است.
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حسابداری منابع انسانی...

 .6-3روشهای اندازهگيری ارزش منابع انسانی:

 .0-6-3بهایابی منابع انسانی

ی

سيستم حسابداري مناب انساني در وهل اول ب شناسایي هزین هاي واق شده در ارتباط بها نيهروي

انساني ك باید از سایر هزین هاي واحد تجاري تفکي
استفاده باید بي بی

شهود نيهاز دارد رو هها و شهيوهههاي مهورد

سرمای اي و جاري هزین ها تمایز قائ شوند

بهایابي مناب ك از دو بی

تشکي ميشود:

 -1هزین هاي اولي  :كلي وجوهي است ك براي ترمي و پرور
استیدا  ،استقرار و آموز
كس

نيروي انساني شام گهزین

ضم خدمت ،بازآموزي و آمهوز

نيهرو و

ههاي كهاربردي و تیصصهي بهراي

مهارت مصرف ميشود
جدو  .2هزین های اولي منابع انسانی
هزین دستيابي ب مناب انساني
هزین مستقيم

هزین غيرمستقيم

كارمند یابي

هزین غيرمستقيم

هزین مستقيم
هزین هاي آموز

انتیاب
استیدا

هزین آموز

و بهسازي مناب انساني

رسمي و آشنا سازي
ارتقا از داخ

هزین هاي جهتدهي

استقرار

هزین هاي ترفي

قرارداد

هزین هاي بهبود

زمان آموز دهنده
كاه

بهرهوري در زمان
آموز

مرخذ :یافت هاي پژوه

 -5هزین هاي جایگزیني :هزین ههاي جهایگزیني كاركنهاني كه در حهال حاضهر در سهازمان مشهغول
هستند و شام :
الف) هزین هاي جایگزیني پستي یا شهغلي :هزینه ههایي اسهت كه بهراي جهایگزیني فهردي در یه
سازمان با شیصي ك بتواند خدمات مشابهي را ارائ دههد صهورت مهيگيهرد كه شهام هزینه ههاي
ترمي  ،پرورشي یا آموزشي و كناره گيري مي شود هزین كناره گيري شام كليه هزینه ههاي پهادا
كنارهگيري ،خالي ماندن پست و ماب التفاوت پي

از كنارهگيري است
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حسابداري مناب انساني را ميتوان از دو رو

زیر مورد بررسي قرار داد:

06
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ب) سایر هزین هاي پرسنلي شام پادا ها (نقدي و غير نقدي) ،تسهيالت (ابزارها ،اسباب و ا ا يه و
حقوق و دستمزد پرداختي و سایر پرداختها مانند بيم
جدو  .3هزین های جاییزینی منابع انسانی
هزین دستيابی ب منابع انسانی
هزین

هزین مستقيم
-

غيرمستقيم

كارمندیابي
-

انتیاب

-

استیدا

هزین آموزش و بهسازی منابع انسانی

هزین غيرمستقيم

هزین مستقيم
هزین هاي آموز
رسمي و آشناسازي

ارتقا از داخ

زمان آموز دهنده
بهره وري در

هزین هاي جهتدهي

كاه

-

استقرار

هزین هاي ترفي

زمان آموز

-

قرارداد

هزین هاي بهبود

هزین انفصا

هزین مستقيم

هزین غيرمستقيم

عد كارایي

هزین خالي بودن

قب از ترک

پست در حال

خدمت

جستجو

مرخذ :یافت هاي پژوه

 .2-6-3ارزشگااری منابع انسانی

حسابداري مناب انساني بيشتر از بهایابي نيازمند ارز گذاري است مفهو ارز

مناب انسهاني مبتنهي

بر نظری ارز

در اقتصاد عمومي است با توج ب اینک انسان قادر ب ایجاد مناف بالقوه آتهي اسهت،

مي توان ارز

فعلي خدمات آتي مورد انتظار تعریف كهرد

بنابرای ارز

انسان را مانند سایر مناب ب عنوان ارز
فرد عبارت است از ارز

فعلي مجموع اي از خدمات ك انتظار ميرود فرد در طهول

دوره خدمت خود در سازمان ایجاد كند گروهي ای نظریه را رد كهرده و معتقدنهد انسهان فراتهر از
ارزیابي و در حقيقت غيرقاب ارزیابي است با توج ب نظری محققان براي اندازه گيري منهاب انسهاني
دو مرحل اساسي وجود دارد بدی معني ك ابتدا باید مفهو مناب انساني را ب بيان غيرپولي یا كيفهي
مشی

كنيم تا سپس بتوانيم آن را ب بيان پولي جهت نشان دادن در ترازنام سازمان ارائ دهيم
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تجهيزات ضروري براي رفاه كاركنان) ،سالمت و بهداشت ،هزین هاي مربوط به مشهاوره و گفتگهو،

حسابداری منابع انسانی...

09

جدو  .9معيارهای مورد استفاده و مطلوب در ارزشگااری منابع انسانی

-

نرخ سانح

-

نظرسنجي رضایت مشتریان

-

شایستگيها

-

هزین فرد

-

هزین آموز

-

نرخ ترک خدمت

-

نرخ غيبت

-

نظرسنجي رضایت مشتریان

-

شایستگيها

-

هزین افراد

-

رضایت شغلي

-

رهبري

-

یادگيري

-

تعهد سازماني

-

بازدهي آموز

-

نرخ ترک خدمت

مرخذ :یافت هاي پژوه

 .9-3پيادهسازی حسابداری منابع انسانی

با توج ب باركنز 1و همکاران  ،حسابداري مناب انساني مي تواند از دو دیدگاه اجرا شود (گري فول
ميکوال وگوترز -سوموزا لوپز -والوردو كاتف  -باركونس ویالردل -مویا:)1999 ،
 .1اجرا از منظر حسابداري مالي
ب عنوان مثال ،سواب حسابداري در روماني در دست هاي زیر طبق بندي شدهاند:
 گروه « 45حساب هاي پرسنلي یها همسهان شهده( »5كه به دنبهال ههم عملکهرد حسهابداريحسابهاي فعال ،3محتواي اقتصادي بدهي و حسابهاي بدهي بها دفهاتر حسهابداري و ههم
محتواي اقتصادي بدهيها است)
 گروه « 43امنيت اجتماعي ،رفاه و حسابهاي مشاب ( »4حسابهاي بها عملکهرد حسهابداريبدهي ،محتواي اقتصادي بدهيها ب جز حساب  43۹5با عنوان «سایر بهدهيههاي اجتمهاعي»
ك داراي عملکرد حسابهاي فعال ،محتواي اقتصادي بدهيها است)

1. snAreho
2. snAoehhna nh nooegean n nrremh o
3. nrremh ehT imhr eeh ei nr e n nrremh o
4. serena onrmAe is dnainAn nh oegeanA nrremh o
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معيارهای مورد استفاده

غيبت

معيارهای مطلوب

09
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 حساب « 444ماليات بر درآمد ناشي از حقهوق و مزایها »1كه بها توجه به حسهاب بهدهي و گروه « ۱4هزین هاي كاركنهان» حسهابداري بها عملکهرد حسهاب ههاي دارایهي ،از محتهواياقتصادي استفاده ميكند.

پس از تعاریفي ك قبالً توضي داده شد ،تا زماني ك از ای هزین هاي آموزشي انتظهار منهاف در
آینده وجود دارد ،ای هزین ها مي توانند ب صورت دارایي گزار

شوند با ای حال ،در واقعيت ای

امر درست نيست
سيا گارسيا )1990( 5معتقد است «فقدان تناظر بي دارایي هاي واقعي 3در شركت ههاي موجهود و
آن دارایيهاي ك در ترازنام ب رسميت شناخت شدهانهد وجهود دارد درواقه  ،دارایهيهها خيلهي به
مفهو حقوقي آن مربوط مي شوند (ك متعل ب شركت اسهت) در مقابه  ،یه

رویکهرد اقتصهادي

محض ك در آن دارایي ،هر ابزار یها روشهي اسهت كه مهيتوانهد در فراینهد توليهد -توزیه شهركت
استفاده شود یا ب طور كلي ،هر طبق از ارز

اقتصادي ك مي تواند تبدی ب كاتها یا خدمات یا هر

ابزاري در خدمت رساني ب شركت باشد یا شركت بدون در نظر گرفت وضعيت حقوقي آن اسهتفاده
كند ،و همچني تمامي كاتها یا حقهوقي كه شهركت صهاح
استفاده ميكند یا بعداً مال

آن خواهد شد ،ب موج

آن نيسهت امها در حهال حاضهر از آن

قراردادها یا موافقهتنامه ههاي و يقه اي 4كه

ممک است آن تحمي كند »
بنابرای ب مفهومي غال

دارایهي مهي رسهيم ایه وضهعيت به هنگها اشهاره به

درباره تشیي

دارایي هاي نامشهود مي تواند با دو مشک مهم ك مواج شهود :شناسهایي بههاي تمها شهده دارایهي و
برآورد دورهاي ك در آن دارایي باید مستهل

شود

در حسابداري بي المللي ،عالوه بر شناسایي واضه برخهي اقهال به عنهوان دارایهي (وجه نقهد،
موجودي ،ماشي آتت ،و غيره) ،مباحه

زیهادي وجهود دارد كه آیها سهایر اقهال دیگهر سهرمای اي

مي شوند یا خير ای موارد ب عنوان میارج انتقالي در ادبيات حسابداري انگليسي شهناخت مهيشهوند
1. gng eh ehregn iAeg dnTno
2. nnrnAren
3. Anna noon o
4. reaan nAna reh Anr o eA nTAnngnh o
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محتواي اقتصادي بدهيها ب حساب ميآید

00

حسابداری منابع انسانی...

(وان بردا  1995و هندریکسه ) 1مهي تهوان گفهت كه نه تنهها محهدودیت ههایي بهراي شهناخت بهي
چ عناصري ب عنوان میارج شناسایي شوند نيز جزو همي محدودیتها هستند
 .2اجرا از دیدگاه حسابداري مدیریت
پرسن در حال كار براي یه

شهركت مشهی

 ،درواقه در یه

جریهان و فراینهد ارز آفرینهي،

مشاركت مي كنند ك هرگون فعاليت اقتصادي باع تحمه هزینه توسهط شهركت مهي شهود یه
طبق بندي سنتي هزین دست بنديهاي مهواد اوليه  ،تجهيهزات صهنعتي و پرسهن را در نظهر مهيگيهرد
هنگا اضاف شدن جریان درآمد ب بازار كاتها و خدمات مؤسس  ،اگر ایه جریهان ،برتهر از جریهان
هزین باشد ،ارز

افزوده ایجاد مي شود ای ارز  ،نتيج تعام بهي مهواد اوليه و منهاب انسهاني در

توليد است از آنجایي ك شناخت و اندازه گيهري ایه ارز

سهیت اسهت ،از معيارههاي جهایگزی

حسابداري مانند بهاي تحصي  ،بهاي جایگزیني و حتي بهاي فرصت ازدست رفت استفاده شهده اسهت
(ماركز )19۹4

5

 .9-3مد ها و روشهای حسابداری منابع انسانی

بسياري از مدلها براي ارز

نهادن ب سرمای انساني ایجاد شدهاند برخهي از آنهها بهر اسهاس بههاي

تما شده تارییي هسهتند ،در حهالي كه برخهي بهر اسهاس منهاف آینهده هسهتند امها ههر یه

داراي

محدودیت هایي هستند در زیر شرحي كوتاه از مهمتهری مهدلههاي حسهابداري منهاب انسهاني ارائه
ميگردد:
رو

بهاي تما شده تارییي :بهاي واقعي صرفشده براي اسهتیدا  ،به كهارگيري ،آمهوز

و

توسع مناب انساني سازمان ك در طول عمر و زندگي مفيد مهورد انتظهار منهاب انسهاني ،سهرمای اي و
مستهل
رو
ای رو

ميشوند
بهاي جایگزیني :ای مورد اندازه گيري بهاي جانشيني مناب انساني موجود شهركت اسهت
داراي مزیت تحبي روند قيمتي ارز

انساني با اقتصاد است

1.Van Breda & Henderiksen
2. snAqmao
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دارایيهاي ابت ،نامشهود و میارج انتقالي وجود دارند ،بلک اینک چ عناصري به عنهوان دارایهي و
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099

هزین فرصت :در ای رو  ،منب انساني ی

رو

ارز

رو

مناف زای شده است ،با قرار دادن كاربرد فعلي آن ارز گذاري شود

فعلي مناف آینده :ای رو

در طي دوره خدمت رساني ا

ارز

اقتصادي مورد انتظار فرد را بهراي شهركت

ی

ب رسميت مي شناسد ی

برآورد درباره مناف آینده انجا مي شود و

ای مناف مربوط ب دوره اي است ك تا تاریخ بازنشستگي كاركنان ب طول مي انجامد چنهي منهافعي
در ی

دامن مناس

فعلي تنزی ميشوند

براي ب دست آوردن ارز

نظری ضری ارزشي :بر اساس ای نظریه  ،ارز

بهازار كه

منهاب انسهاني برابهر اسهت بهاارز

شركت و ارز

دفتري شركت ك از بابت دارایي هاي نامشهود ازجمل ح امتيهاز ،ميهزان وابسهتگي

مشتریان و ارز

ب ميزان وابسهتگي

قراردادهاي بلندمدت تعدیالتي صورت مي گيرد طب ای رو

پرسن ب سازمان و انتظار بهره وري شركت از خدمات آن ها یه

ضهری

اختيهاري از صهفر تها 5.2

تعل ميگيرد
الگوي ارز گذاري پادا هاي تصادفي :پادا ها نمایانگر خدمت ارائ شده ب سازمان درنتيج
افراد میتلف است بنابرای سنج

ایفاي نقش اي سازماني از جان

ارز

هر فرد براي ههر سهازمان

شام مراحلي ازجمل موارد زیر است:
 -تعریف ی

دست از حالتهاي ب طور كام انحصاري ك هر فرد در هر سازمان اشغال ميكند؛

 -تعيي ارز

هر حالت خدمتي براي سازمان؛

 برآورد دوره خدمت هر فرد در سازمان؛ تعيي احتمال آنک شیالگوي فلِيم هولتز (رو

در زمان مشی

ارزشيابي پادا

در آینده هر حالت خدمتي ممک را اشغال ميكند

فردي) :ای الگو تکمي «الگوي ارز

آینده» است ،چراك احتمال جابجایي كارمند از نقشي ب نق

فعلي عایهدات

دیگهر در دوره خهدمت و نيهز امکهان

ترک زودتر از موعد بر ا ر مرگ یا بازنشستگي را مورد توج قرار ميدهد بر اساس ای الگو معيهار
نهایي ارز

ی

فرد براي سازمان ارز

براي سازمان را ميتوان ب مثاب ارز
دورهاي ك شی

قاب تحققي است ك از او انتظار ميرود ارز

یه

فهرد

فعلي مجموع از خدمات آینده دانست ك انتظار ميرود طهي

در سازمان باقي ميماند براي سازمان انجا دهد
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هزین هاي فرصت ك ارز

سازمان باید بر اساس مفههو اقتصهاددانان از

حسابداری منابع انسانی...

الگوي ليکرت – باورز (رو

گروهي) :یعني توانایي توليد ی

ارزشيابي پادا

090

شركت چقدر

متغيرهاي تریيدكننده نتيج نهایي
الگوي مورس (الگوي سود خال

) :طب ای رو

خالصي است ك توسط سازمان از خهدمت كاركنهان

ارز

مناب انساني برابر باارز

حاصه مهيشهود ایه رو

فعلي سهود

از مراحه زیهر

تشکي شده است:
 1ارز

خههدمات ارائ ه شههده توسههط كاركنههان در آینههده بهها قابليههت فههردي و نيههز

ناخههال

توانایيهاي جمعي آنان تعيي ميشود
 5ارز

پرداختهاي آینده (چ مستقيم و چ غيرمستقيم) نسبت ب كاركنان مشی
مناب انساني در آینده (مانند مرحل ی

 3مازاد ارز

) بر ارز

ميشود

پرداختههاي آینهده (ماننهد

مرحل دو) تعيي ميشود در حقيقت ای موضوع نشاندهنهده سهود خالصهي اسهت كه به
خاطر مناب انساني عاید سازمان شده است
فعلي سود خال

 4ارز
مشی

با اعمال نرخ تیفيف از پي

ميشود ای مبلغ ارز

مناب انساني براي سازمان را نشان ميدهد

الگوي پکي اوگان (الگوي سود خهال
خال

تعيهي شهده (معمهوتً هزینه سهرمای )

ریسه

مهدار) :درواقه ایه رو

است ك توسط مورس پيشنهاد شده اسهت طبه ایه رو

انساني مشی

ميشود ،اطميناني ك بر اساس آن سود خال

ادامه رو

در همهان حهال كه ارز

سهود
منهاب

در آینده حاص خواهد شد نيهز بایهد

مورد توج قرار گيرد
ای رو

نيازمند تعيي موارد زیر است:

 -1سود خال

هر كارمند آنطور ك رو

سود خال

آن را شرح داده است

 -5عام اطمينان از اینک سود فراهم خواهد بود
 -3سود خال

تما كاركنان ضرب در عام اطمينان آنان ،سود خال

ميدهد ك ای همان ارز

مناب انساني سازمان خواهد بود

الگوي اس كي چاكرا بورتي (رو
ن بر ی

معادل اطمينان را نشهان

پرداخت متراكم) :او مناب انساني را ب صهورت متهراكم و

مبناي فردي ارزیهابي كهرد وي معتقهد اسهت نيهروي انسهاني مهدیریتي و غيهر مهدیریتي را
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است س متغيهر تر يرگهذار بهر ا ربیشهي فهاكتور انسهاني عبارتنهد از :متغيرههاي علهي ،مداخله گهر و
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092

ميتوان ب طور جداگان مورد ارزیهابي قهرار داد ارز

منهاب انسهاني بهر پایه جمعهي یها گروههي را

مناب انساني محسوب ميشود
نظری مزایده :بر اساس ای نظری شركت ب مراكهز سهرمای گهذاري تقسهيم مهيشهود و خهدمات
نيروي انساني متیص
بدی ترتي

بر اساس اشتغال در ای مراكز سرمای گهذاري به مزایهده گذاشهت مهي شهود

مدیري ك باتتری قيمت را براي خدمات نيروي انساني مورد مزایده پيشهنهاد مهيكنهد

نيروي انساني را در اختيار خواهد گرفت الگوي مزایده متفاوت تر از سایر الگوهاست بر اساس ایه
الگو ارز گذاري كاركنان توسط مدیران سازمان براي رقابت در مورد مناب انساني محهدود كه در
سازمان موجود هستند صورت ميگيرد مدیران براي دستيابي ب مناب كميهاب بها بهاتتری قيمهت در
مزایده در برابر یکدیگر قرار مي گيرند از نظر مفههومي ایه رو

بهر ارزیهابي عملکهرد مهدیران در

بیش اي میتلف واحد اقتصادي مبتني است ك مراكز سرمای گذاري مذكور را دربر ميگيرد
رو

دستمزد تنزی شده تعدی یافته  :ایه رو

توسهط هرمانسهون پيشهنهاد گردیهد كه ارز

غرامت محاسب شده در مدل لوو و شوارتز را براي محاسب ا ربیشي نسبي سرمای تعدی نمود
نظری پاركر :در ای نظری فرض اولي ای است ك برآورد احتمال ماندن و تهرک شهغ پرسهن
مشک است ك براي ح ای مشک  ،ارز

مناب انساني ب صورت گروهي ارائ ميگردد

بهاي استاندارد :بسياري از شركتها بجاي استفاده از بهاي تارییي یا جهایگزیني بهراي ارزیهابي
دارایيهاي انساني از بهاي استاندارد استفاده ميكنند همان گون ك از آن براي دارایيههاي مهادي و
مههالي اسههتفاده مههيشههود ،به كاركنههان یه

سههازمان بههراي اسههتفاده از بهههاي اسههتاندارد بهها توجه به

موقعيتهاي طبق بنديشده ب گروههاي میتلفي تقسيم ميشوند بههاي اسهتاندارد بهراي ههر طبقه از
كارمندان ابت است و ارز

آن ها محاسب ميشود ای روشي ساده است ،اما اختالفهات كاركنهاني

را ك در همان گروه قرار دارند ب حساب نميآورد در بسياري از موارد ممک است ای اختالفهات
كامالً حياتي باشد طب ای رو
دستمزد ،آموز

ساليان متمادي طول ميكشد ك هزین هاي استاندارد جهذب نيهرو،

و توسع هر رتب از كاركنان تعيي شود
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ميتوان در ميانگي دوره استیدا كاركنان در آن گروه ضرب كرد و ای همهان سهرمای گهذاري در
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رو

نرخ بازده تال ها :ای رو

093

ك توسهط واتسهون ارائه گردیهد توسهط طهرح طبقه بنهدي

نظر گرفت ميشود درنهایت مناف هر ی

رو
ارز

از پرسن نسبت ب سود ك شركت سنجيده ميشود

لوو و شوارتز :1مدل لوو و شوارتز بيان مي كند ك منب انساني ی

هاي فعلي خال

شركت ،مجموع تمها

میارج كاركنان است سرمای انساني مشمول در ی

فعلي مناف ناشي از اشتغال او است طب ای مدل ،مراح زیر بهراي تعيهي ارز

فهرد بها سه  ،Aارز
منهاب انسهاني طهي

ميشوند
 -طبق بندي ك نيروي كار در گروه هاي مشاب مشی

 ،مانند ماهر ،غيرماهر و نيم ماهر و و

با توج ب طبق بنديهاي میتلف و س براي مثال در اینفوسيس 5طبق بندي و دسهت بنهدي بهر اسهاس
نر افزار حرف اي و كاركنان پشتيبان و غيره است
 ساخت و ایجاد جریان مناف متوسط براي هر گروه :براي مثهال در اینفوسهيس ،منهاف افزایشهي(تفاضلي) بر اساس گروه/س در نظر گرفت شده است
 -تنزی مناف متوسط با ی

نرخ از پي

فعلهي منهاب

تعيي شهده بهراي به دسهت آوردن ارز

انساني هر گروه
 -جم كردن ارز

فعلي گروههاي میتلف ك مناف آینده سرمای اي شده مربهوط به ارز

را

ب صورت كلي ارائ ميدهد
) I (t
t r

) (1  r

Vr 

ك در آن
 =rAارز

ی

فرد  Aسال ؛

( )  =Iمناف ساتن فرد تا بازنشستگي؛
= س بازنشستگي؛
 =Aنرخ تنزی میت

هزین سرمای شركت

gnn en t srndeA F gn ne 1
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طب ای الگو ارز

ميشود:

مناب انساني ب صورت زیر مشی

 -5براي گروههاي میتلف سني ميانگي درآمد ساتن تعيي ميشود
 -3مجموع درآمدي ك هر گروه تا س بازنشستگي ب دست خواهد آورد محاسب ميگردد
 -4مجموع درآمد محاسب شده از طری فوق ب ميزان هزین سرمای كسهر مهيشهود ارزشهي كه
بدی صورت ب دست ميآید ارز

مناب یا دارایيهاي انساني خواهد بود

ارزیابي و برآورد بسيار مهم لوو و شوارتز ب شرح زیر است:
 -اساساً آن یه

معيهار ارزیهابي ورودي اسهت و خروجهي یعنهي بههره وري كاركنهان را نادیهده

ميگيرد
 -حالت خدمترساني هر ی

از كاركنان در نظر گرفت نميشود

 -هزین ههاي آمهوز ههاي متحمه شهده توسهط شهركت در مهورد كاركنهان

در نظهر گرفته

نميشوند
 -نرخ و ميزان فرسای

كاركنان در سازمان نيز نادیده گرفت ميشود

 -عوام مربوط ب مناف بالقوه باتتر هر ی

از پرسهن ماننهد مقها (جایگهاه) ،قهدرت مهذاكره،

مهارت ،تجرب ك ممک است ساختار مزایاي متفاوتي را باع

شود ،همچنان نادیده گرفت ميشود

 .0-3معيارهای اندازهگيری سرمای انسانی:

 -معيارهاي مالي مانند فرو

و عملکرد مالي؛

 معيارهاي بازده كات و خدمات توليدشده ،خدمات ارائ شده ب مشتري ،تعداد؛ خحاها ،رضایت مشتري ،كيفيت خدمات؛ معيارهاي ترخير زماني ،غيبتدرسهت هماننههد حسههابداري زیسهتمحيحههي ،حسههابداري منههاب انسهاني بههراي مشههمول شههدن در
صورت هاي مالي ب دلي سودمندي داخلي یا مدیریتيا

در تصميم گيريها توسط كاربران بالقوه و

همچني تصميم گيري هاي خارجي دربهاره كاركنهان توسهط مهدیران ،مههم اسهت حسهابداري منهاب
انساني شام اطالعات صورت هاي مالي فعلي راج ب ارزیهابي یکهي از مههم تهری اجهزاي سهازمان،
یعني سرمای انساني است
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 -1هم كاركنان بر اساس س و ميزان مهارت خود در گروههاي مشیصي طبق بندي ميشوند

حسابداری منابع انسانی...

095

براي نداشت تضاد با اصول و قواعد حسابداري بي المللي ،سادهتری راهح براي قهانونگهذاري
باشد ،یعني:
 1اطالعات غيرمالي :رهبري؛ انگيزه؛ توانایي اجراي وظایف محول ؛ رابحه ؛ تعهداد كاركنهان؛
برتر بودن در شركت؛ بات در پست و موض شركت؛ تعداد مدیران؛ تعداد مدیران خهانم؛
درصد مدیران با آموز

عالي؛ متوسط س كاركنان؛ متوسهط زمهان برنامه ههاي آموزشهي

(ساعات/كارمند)؛ دان

IT

 5اطالعات مالي :هزین تبليغات براي استیدا ؛ هزین انتیاب؛ هزین آموز ؛ هزین آمهوز
شغ ؛ كم

ب معا

و گذران زنهدگي؛ كمه

به صهندوق؛ هزینه سهفرهاي آموزشهي؛

هزین هاي درماني؛ پرداخت وا ها یا اعانات قبلي؛ صندوق رفاه كاركنان و كارمندان.

همانطور ك ميبينيد ،تمهامي مههارتهها ،توانهایيهها و تجربيهات فهردي كاركنهان و مهدیریت،
خالقيت و روی نوآوري ،سرمای گذاري در استیدا  ،انتیاب ،قرارداد ،مهدرک تحصهيلي پرسهن و
بهبود و پيشرفت ،بر حس

سرمای انساني مشمول ميشوند

 .09-3چالشهای ارزشگااری منابع انسانی

طرفداران مدیریت مدرن ،روت ملت را در چهار مقول انسان ،مواد ،ماشي آتت ،و پول طبقه بنهدي
كردهاند و اصحالحات كارگر و انسان را مناب انساني نا گذاري نمودهاند ولي باید اذعان داشت كه
مناب انساني تنها تعداد افراد مشغول در سازمان نيست ،بلک چيزي فراتر از شمار

افراد است منهاب

انساني ب مجموع ي دان  ،مهارت ها ،توانایي هاي خالقان  ،استعدادها و نگر هاي نيروي كار یه
كسه شهده و مههارتههاي

سازمان اطالق ميشود كه درواقه مجمهوع توانهایيههاي ذاتهي ،دانه

كارمندان است هزین مناب انساني ب راحتي در صورت سود و زیان انعکاس ميیابد امها ارز
انساني هيچ جایگاهي در ترازنام نداشت و مشک اصلي دقيقاً نداشت ی
آن است گردآوري اطالعات سرمای انسهاني و عهد درک مناسه
سرمای انساني و كيفيت اطالعات آن را ب چال

كشانده است

منهاب

فرمول ساده بهراي اجهراي

از ایه اطالعهات ،گزارشهگري
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پذیر

ضميم اي براي صورتهاي مالي ساتن است ك باید شام اطالعاتي درباره سهرمای انسهاني
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 .0-09-3سرمای فکری

حرف اي است ك آن را در بازار در موض رقابتي قرار ميدهد و ب س دست زیر تقسيم ميشود:
 -1سرمای انساني :توانمندي گروهي شركت در اتیاذ بهتری راهح ها و انتیاب بهتری افراد
 -5سرمای ساختاري :توانمنديهاي سازماني شركت در برآورده كردن نيازهاي بازار
 -3سرمای هاي مشتري :رابح سازمان با شبک شركت هاي تابع و ميزان رضایت آن ها ب شركت
و وفاداري ب آن عمده ارز
بی

برخي كاتها نيهز در جههان امهروز برگرفته از سهرمای فکهري بهوده و

اعظم بهاي كاتها را ای هزین تشکي ميدهد بهاي تما شده مواد ی

گوشي موبایه بهدون

در نظههر گههرفت تکنولههوژي توليههد آن بسههيار نههاچيز اسههت ،امهها سهههم تکنولههوژي فکههري به كاررفته
تعيي كننده سهم عمده ارز

آن است

با توج ب مباح فوق ،ای طور احساس مي شود ك حسابداري منب انسهاني اطالعهات كمهي و
كيفي درباره ارز

دارایي انسان تهي مي كند ك ب مدیریت ارشد و برتر بهراي تصهميم گيهري هها در

مورد كفایت مناب انساني كم
ضروري است ك اغل

مي كند بنابرای  ،مي توان نتيج گرفت ك مناب انساني یه

عنصهر

نادیده گرفت مي شود درنتيج براي پيشروي ب منحق صنعتي در جهت بهبود

اقتصاد هستند
 .2-09-3چ مدارجی باید سرمای ای تلقی شوند

ای موضوع درواق طبق بندي كردن میارج انساني ب عنوان هزین هاي جهاري و میهارج سهرمای اي
است ضابح اصلي بهراي تعيهي اینکه چه میهارجي بایهد جهاري به حسهاب آیهد و چه میهارجي
سرمای اي یا دارایي ،ب امکان بالقوه خدمات آینده بستگي دارد اگرچه دارایهي ههاي نامشههود عمهر
مفيد نامحدود دارند ،اما از لحاظ حسابداري باید طي عمر مفيهد بهرآوردي مسهتهل

شهوند ههدف

اصلي از استهالک دارایيهاي انساني تحاب استفاده از دارایي با منهاف حاصه از آن اسهت به طهور
معمول ای امر در حسابداري تحاب هزین ها با درآمدها ناميده مي شود عمر سرویس دههي (خهدمت)
برخي از دارایي هاي انساني ممک است معادل دوره انتقال مورد انتظهار فهرد در سهازمان باشهد عمهر
سرویس دهي برخي دیگر ممک است معادل دوره اي تلقي شود ك انتظار مي رود فرد پست معيني را
در ی

سازمان اشغال كند عمر سرویسدههي برخهي دیگهر ممکه اسهت تهابعي از وضهعيت مهورد
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سرمای فکري ی

شركت شام دان  ،تکنولوژي سازماني ،تجرب  ،روابهط مشهتري و مههارت ههاي

099

حسابداری منابع انسانی...

انتظار مي رود فرد در استیدا سازمان خواهد بود ،تعيي گردد اگرچ استهالک رو

اصهلي بهراي

تیصي

دارایهي انسهان به هزینه هاسهت ،در برخهي شهرایط و وضهعيت هها تز اسهت كه حسهاب

دارایي هاي انساني تعدی شوند براي مثال دارایي انساني ممک است ب دلي ترک خدمت كاركنان
یا تغيير در برآوردهاي دوره هاي خدمت ،تعدی و یا از حساب ها حذف شود مانده مسهتهل

نشهده

حساب دارایي انساني باید ب عنوان زیان دوره اي تلقي شود ك تغيير در آن رخ داده است ی

جنب

دارایي هاي انساني ك مشکالت گزارشگري خارجي را به وجهود مهي آورد احتمهال تهرک خهدمت
كاركنان است برخي از سازمان ها با كاركنان خود قراردادهاي اسهتیدامي دارنهد كه جها به جهایي
آن ها را محدود ميكند اما بدیهي است ك انسانها در مالکيت سازمانها قرار ندارند و پرس

اصلي

حسابداري نيز از همي جا نشرت ميگيرد ك چگون ميتوان ای مسئل را با در نظر گرفت ذخيهرهاي
براي هزین هاي مورد انتظار ترک خدمت ح كرد
 .9نتيج گيری
ادعاي سرمای گذاران ،نياز به شهفافسهازي بيشهتر و بهتهر و دسترسهي آزاد به اطالعهات به تناسه
افزای

ارز

دارایي هاي نامشهود ،گزار

مالي شركت هایي كه داراي رویکهرد گسهترده تهري در

آینده هستند را باع خواهد شد بنابرای ميتواند شام اندازهگيري تال

مستمر حاكميت شهركتي

یا سرمای انساني باشد ماهيت و اص نسبت هاي مالي در آینهده تغييهر خواههد كهرد ،همهان طهور كه
اهميت ارقا تنها جنب و مفهومي براي تیمي و در نظر گرفت نیواههد بهود بنهابرای یه

گهزار

مالي مي تواند سهرمای انسهاني ،مسهئوليت اجتمهاعي شهركت یها حتهي صهدور و انتشهارهاي كهرب را
اندازهگيري كند
سيستم حسابداري حاضر اهميت ارز

منب انساني و كمبود اطالعات مدیریت درباره ا ربیشهي

سرمای گذاري منب انساني را نادیده مي گيرد هيئت بهي المللهي اسهتانداردهاي حسهابداري به اغله
هزین هاي مربوط ب سرمای انساني ،ب عنوان هزین  ،به جهاي دارایهي مهي نگهرد بيشهتر شهركتهها در
سرمای انساني ،كمتر از سود خال

فعلي ،سرمای گذاري ميكنند

هيچ مدلي از حسابداري مناب انساني وجود ندارد ك توسط حسابداري سرتاسهر جههان پذیرفته
شود با ای حال ،هنوز كاربردهایي از مدل لوو و شوارتز در واحدهاي بیه

عمهومي و بیه ههاي
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ف آوري اطالعات یافت مي شود چيزي ك نياز است انهدازه گيهري توانهایي ههاي كاركنهان در یه
و توانهایي آن هها در ههر سهححي اسهت حسهابداري منبه انسهاني

از دان

شركت براي ایجاد ارز

(حسابداري مناب انساني) اساساً سيستم اطالعاتي است ك ب مدیریت مي گوید چ تغييراتي بهر منهاب
انساني مؤسس در طول زمان در حال اتفهاق افتهادن اسهت حسهابداري منهاب انسهاني همچنهي شهام
اقتصهادي افهراد در

حسابداري سرمای گذاري در پرسن و هزین هاي جایگزینيشان و همچني ارز
سازمان است

ی

 پيشنهادها.5
 استفاده از داده ها و اطالعات مربوط ب هزین هاي مناب انساني براي تصميم گيري هاي پای و-

.ارائ گزارشي ساتن از سازمان
 برخورد با سرمای گذاريهايي در توسع و پيشهرفت كاركنهان در سهححي مشهاب بها سهایر-

.سرمای گذاريهاي سازمان
و پيشرفت كاركنان همانند میارج سرمای گهذاري در

 برخورد با هزین هايي مانند آموز-

.ظرفيت توليدي كاركنان ميشود

افزای
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