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چكيده
سابقه نگاه به منابع انسانی به عنوان یک دارایی به قرن هفدهم میالدی برمیگردد ،ویلیام پتی( ،)0961کنتیلون( )0511و آدام
اسمیت( ) 0559بودندکه برای اولین بار اهمیت منابع انسانی در سازمان به عنوان یک سرمایه را مطرح نمودند .به طور کلی تعداد
زیادی از مطالعات نمایانگر این موضوع هستند که گزارشات مرتبط با سرمایه انسانی بر تصمیمگیری سرمایه گذاران و تحلیل آنها
اثرگذار است و این موضوع اهمیت گزارشگری سرمایه های انسانی را آشکار می سازد ،با این وجود تا کنون توسعه قابلتوجهی در
زمینه گزارشگری سرمایه های انسانی انجام نشده است .این تحقیق با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد 0مدلی جهت توسعه
گزارشگری سرمایه های انسانی ارائه می دهد ،اگرچه در وضعیت ایدهآل ارائه ارزش سرمایه های انسانی در متن صورتهایمالی
)همانند سایر داراییهای فیزیکی( بهترین شکل گزارشگری سرمایه های انسانی است ولی با در نظر گرفتن شرایط و محدودیتهای
موجود ،حداقل در آینده نزدیک ،مدل پیشنهادی تحقیق یک رویکرد گام به گام جهت توسعه گزارشگری سرمایه انسانی را توصیه
میکند.
واژههای کليدی :گزارشگری سرمایه انسانی،حسابداری منابع انسانی،سرمایه فکری،سرمایه انسانی،نظریه پردازی داده بنیاد.
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 -1مقدمه
تغییر اقتصادهای بزرگ از اقتصاد تولید محوور بوه اقتصواد
مبتنی بر دانش به عنوان محرک اصلی پویایی روزافزون کسو
و کارها و به تبع آن ،افزایش وزن و اهمیت سرمایه های فکوری
از قبیول منوابع انسوانی ،الوزام ایجواد تغییراتوی در رویوه هوای
حسابداری و گزارشگری مالی را پر رنگ کرده ،لیکن علی رغوم
ارائه مدلهای مختلف در خصوص حسابداری منابع انسانی،وجود
مشکالتی مانع از گزارشگری ارزش منوابع انسوانی سوازمانها در
صورتهای مالی شده است (فلم هولتز )0666،تحوت تواثیر ایون
مساله ،این مخاطره مطرح شده که عدم توجه حرفه حسابداری
به بخش قابل توجهی از منابع سازمان از قبیل سرمایه انسانی و
عدم ارائه اطالعات در ارتباط با آنها ممکن است سهم اطالعوات
حسابداری در سبد اطالعواتی موورد اسوتفاده سورمایه گوذاران
بالفعل و بالقوه و همچنین تحلیل گران موالی را کواهش دهود،
این موضوع وقتی مهم تر جلوه می کند کوه طبوق یافتوه هوای
برخی محققان حدود  01درصود از ارزش بوازار شورکتها تحوت
تاثیر ارزش داراییهای نامشهود می باشود کوه سورمایه انسوانی
بخش با اهمیتی از آن محسوب می گردد (لو.)1110،
سابقه تاریخی گزارشگری سرمایه انسانی گویای این مساله
است که حسابداری منابع انسانی و گزارشگری سرمایه انسوانی
به نتایح موفقیت آمیزی نرسیده است که علت آن را موی تووان
این دانست که از یک طرف برخی از صواحبنظران حسوابداری،
رفتار با منابع انسوانی بوه عنووان یوک دارایوی را صوحیح نموی
دانستند(مایو )1112،و از طرف دیگر وزن دهی زیاد به بخشوی
از ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری از قبیل "قابلیت اتکوا"
م انع از توسعه گزارشگری سرمایه انسانی در حرفوه حسوابداری
شده است .حرفه حسابداری با اولویت دادن به ویژگیهایی مانند
قابلیت اتکای اطالعات مالی و همچنین عینوی بوودن اطالعوات
تمایلی به افشای اطالعاتی مشوابه اطالعوات مورتبط بوا منوابع
انسانی نداشته است چون چارچوب نظوری حسوابداری تمایول
دارد اطالعاتی ارائه شود که دارای ویژگیهوای کیفوی اطالعوات
حسابداری ازقبیل مربوط بودن،قابول تاییود بوودن ،قابول فهوم
بودن،بی طرفی،به موقع بودن،قابلیت مقایسوه داشوتن و کامول
بووودن باشوود تووا اسووتفاده کننوودگان از ایوون اطالعووات ،بتواننوود
تصمیمات با کیفیتی اتخاذ کننود(بلکویی )1111،ولوی نظراتوی
وجود دارد که در حال حاضر اطالعات ارائه شده در ارتبواط بوا
سرمایه انسانی توسط حسابداری فاقد این ویژگیهای کیفی می
باشد به طور مثال در مدل گزارشگری فعلوی در موورد سورمایه
های انسانی ،ویژگی مربوط بودن اطالعات حسابداری بخصوص
در شرکتهای خدماتی به طور جدی تحت الشوعاع قورار گرفتوه
است و صواحبنظرانی ماننود پوورتر( )0661معتقدنود کوه ایون
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رویکرد ،حسابداری را به یک حرفه غیر مطمئن تبدیل کورده و
اثرگذاری اطالعات تولید شده توسط توسوط ان را کواهش داده
اسووت .نادیووده گوورفتن گزارشووگری سوورمایه انسووانی توسووط
حسابدارها ،این نگرانی را ایجاد می کند که به تدریج از میوزان
مفید بودن اطالعات ارائه شده توسط آنها کاسته شود ،توجه به
مواردی مانند آنچه در ادامه در مورد تفاوت نوع فعالیت شرکتها
ذکر می شود حساسیت این موضوع را مشوخ تور موی کنود:
سازمانها در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه شرکتهای تولیود
محور و شرکتهای خدمت محور تقسیم موی شووند ،شورکتهای
تولیدی به روش تولید و ماشین آالت خود وابسوتگی دارنود در
حالیکه شرکتهای خدمت محور به مهارتها و ظرفیتهای سرمایه
انسانی خود تکیه می کنند ،لیکن مدل فعلی گزارشگری موالی
ارزش ماشین آالت را گزارش میکند ولی ارزش سرمایه انسانی
را در گزارشات ارائه نمی نماید و بدین شکل گزارشوگری موالی
بخش عموده ای از ویژگیهوای کیفوی اطالعوات حسوابداری را
تامین نمی کند(باگودو. )1101،
بررسی میزان توجه به گزارشگری سرمایه انسانی در ایوران
نشان می دهد که علی رغم تمامی موضوعات مطرح در ارتبواط
با اهمیت گزارشگری منابع انسانی،عدم وجود مدلهای مناسو
از یک طورف و عودم متناسو سوازی ایون مودلها بوا شورایط
اقتصادی و اجتماعی ایران ،باعث شده که تقریبوا در صوورتهای
مووالی منتشوور شووده توسووط شوورکتهای ایرانووی هووی اثووری از
گزارشگری سرمایه انسانی مشاهده نشود و بخش قابل تووجهی
از منووابع سووازمان هووی نمووودی در گزارشووات تولیوود شووده در
گزارشات حسابداری نداشته باشد از این رو انجوام تغییراتوی در
شیوه گزارشگری اطالعات مورتبط بوا منوابع انسوانی سوازمانها
ضروری به نظر می رسد(.صمدی و نصیری)0006،
با توجه به مباحوث فوو  ،گزارشوگری سورمایه انسوانی در
صورتهای مالی شرکتها به عنوان مساله اصلی تحقیق حاضور در
نظر گرفته شده است ،از ایون رو در ایون تحقیوق سوعی شوده
امکان پذیری و نحوه گزارشگری سرمایه انسوانی در صوورتهای
مالی و گزارشات همراه آن مورد بررسی قرار گرفتوه و مودل و
چارچوبی جهت گزارشگری سرمایه انسانی ارائه گردد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
تیلور و گالتیر( )0652معتقد بودند که اهمیت و حساسیت
منابع انسانی در سطح سازمانها و شرکتها در ادبیات مدیریتی و
سازمانی و نیز تئوریهای مدیریت بسیار مشخ و شفاف اسوت
ولی حسابداری خود را به گزارش داراییهوای فیزیکوی محودود
کرده است .از طرفی یک مساله جدی و با اهمیوت وجوود دارد
که در حال حاضر عمودتا اطالعوات داراییهوای فیزیکوی ماننود
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اموال و ماشین آالت در گزارشهای حسابداری افشاء می شود و
از گزارش ارزش سرمایه انسانی صرف نظر می گردد در حالیکه
سرمایه انسانی هم در کنار داراییهای فیزیکی در ایجواد درآمود
برای شرکت ها ایفوای نقوش موی کنود (.لوو و شووارتز)0650،
تدوین مفاهیمی همچون حسوابداری منوابع انسوانی و سورمایه
فکری از جمله واکنش هوای حسوابداری بوه ایون مسواله بووده
است(.رهنمای رودپشتی،بنی مهد و میرسعیدی)0060،
برخی از محققان معتقدند که امکان ارزشیابی منابع انسانی
بوور اسوواو اصووول حسووابداری و در قال و چ وارچوب مفهووومی
گزارشووگری مووالی ارائووه شووده توسووط  IASB1امکووان پووذیر
است(خالد جمال جارات )1100،در مقابل گروه دیگری به ایون
دلیل که اصول پذیرفته شده حسابداری بر پایه یکسری مبوانی
مانند اصل عینی بودن و قابلیت اتکا قرار دارد ،ارزشیابی سرمایه
انسانی بر پایوه ایون اصوول را بسویار سوخت موی داننود (آدام
استین )1100،ولی آنچه طبق تحقیقات انجام شده مشهود می
باشد این موضوع است که اطالعات مربوط به سرمایه انسانی در
تصمیم گیری سرمایه گذاران بسیار موثر است علوی رغوم ایون
موضوع ،در مدل فعلی حسابداری اطالعوات ناقصوی از سورمایه
گذاری در منابع انسانی به استفاده کنندگان از صورتهای موالی
منتقل می شود ،در نتیجه سرمایه گذاران برداشت صوحیحی از
جریانات نقدی آتی شرکت که تحت تواثیر سورمایه گوذاری در
منابع انسانی خواهد بود ندارند بوه هموین دلیول کامول بوودن
اطالعات حسابداری ارائه شده به استفاده کنندگان زیر سوئوال
مووی رود(هانسووون .)0665،بووا در نظوور گوورفتن همووین شووواهد
اکینتوی( )1101معتقد است که صورتهای مالی منتشور شوده
توسط شرکتها بدون ارائه گزارشات مرتبط بوا سورمایه انسوانی
یک گزارش ناق تلقی می شوود .بوه نظور موی رسود رویکورد
موجود در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللوی( )IFRSو
تغییرات انجام شده در چارچوب نظری ماننود آنچوه در بیانیوه
مفهومی شماره هشت عمول شوده شورایط مسواعدی را جهوت
توسعه گزارشگری سرمایه انسانی ایجاد کرده است.
موافقین و طرفدارن گزارشگری سرمایه انسانی به دالیلی از این
موضوع حمایت می کنند که بخشوی از مهمتورین ایون دالیول
عبارتند از:
 )0کمیاب ترین منبع یک سازمان نیروی انسوانی اسوت و نوه
منابع دیگر شبیه پول ،با این حال حسابداری فعلی با ایون
منبع به عنوان بی ارزش ترین موضوع برخورد موی کنود و
آن را گزارش نمی کند.
 )1از آنجاییکه منابع انسانی اثر باالیی در ایجاد درآمدهای آتی
شرکتها دارد عدم افشوای اطالعوات آن بوه عنووان دارایوی
باعث ارزشیابی کمتر از واقع ارزش شرکت موی گوردد و از

طرفی اصل تطابق درآمدها و هزینه ها را دچار مشکل موی
کند در نتیجه می توان اینگونه بیان داشت کوه در شورایط
فعلی حسابداری اطالعات مناسبی را برای تصومیم گیوری
سرمایه گذاران ارائه نمی کند.
 )0سیستم حسابداری باید اطالعاتی در مورد تغییرات سرمایه
انسانی و افزایش و کاهش آن به اسوتفاده کننودگان بورون
سازمانی ماننود سورمایه گوذاران ،تحلیول گوران ،دولتهوا و
موسسات آموزشی ارائه نماید کوه در حوال حاضور چنوین
اتفاقی نمی افتد.
 )2گزارشگری سرمایه انسانی میتواند باعث افوزایش انگیوزه و
تعهد پرسنل در راستای تحقق اهداف سازمان باشد.
 )1گزارشگری سرمایه انسانی می تواند بوه عنووان یوک ابوزار
جدید در راستای پیش بینی سوود و رشود آتوی سوازمانها
کمک کننده باشد.
در مقابل موافقین گزارشگری سرمایه انسانی ،این موضووع
مخالفینی هم دارد که به دالیلی که به بخشی از آنهوا در اداموه
متن اشاره شده ،موافق این موضوع نیستند:
 .0پرسنل توسط شرکتها خریوداری یوا تصواح نموی
شوند  ،از طرفی تعهدی برای ایجاد منافع آتوی توسوط پرسونل
برای شرکت ها وجود ندارد بنابراین نمیتوان پرسنل را به عنوان
سرمایه و دارایی محسوب کرد.
 .1در حال حاضر روش قابل قبول و قابل اتکوایی بورای
گزارشگری سرمایه انسانی وجود ندارد .از طرفی در مورد اجزای
سرمایه انسانی و همچنین زمان و میزان ایجاد درآمدهای آتوی
هی اتفوا نظوری وجوود نودارد بنوابراین توسوعه گزارشوگری
سرمایه انسانی می تواند باعث توسعه تقلو و دسوتکاری سوود
گردد.
استفاده کنندگان از صورتهای مالی در حال حاضور
.0
عالقه و اشتیاقی نسبت به گزارشات مرتبط بوا سورمایه انسوانی
نشان نمی دهند و در واقع تقاضایی برای این گزارشوات وجوود
ندارد.
 .2ایجاد و توسعه سیستم گزارشگری سرمایه انسانی در
سازمانها هزینه های زیادی دارد که احتمواال منوافع حاصول از
پیاده سازی آن بیشتر از این هزینه ها نخواهد بود.
 .1مشووخ کووردن ارزش مووالی بوورای پرسوونل نوووعی
توهین به آنها محسوب می شود که با رویکردهوای اخالقوی در
مدیریت مغایر است.
اولین تحقیقات مربوط به گزارشوگری سورمایه انسوانی در
سووال 0691در دانشووگاه میشوویگان و تحووت سرپرسووتی آقووای
رنسیس لیکرت (بنیانگذار موسسه مطالعات اجتمواعی دانشوگاه
میشیگان) آغاز شد ولی این موضوع برای اولین بار در مقاله ای
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با عنوان "حسابداری منابع انسانی" توسط اریوک فلوم هوولتز،
برومت و پایل در سال  0690منتشر شد مطرح گردید.
نمازی و جامعی( )0006نقش اطالعات حسوابداری منوابع
انسانی را بر روی سیستم ارزیوابی متووازن شورکتهای پذیرفتوه
شده در بورو اورا بهادار تهران را مورد بررسی قورارداده انود.
این تحقیق بر روی اطالعوات موالی حسابرسوی شوده سوالهای
 0000تا  0005شرکتهای پذیرفته شده در بورو تهران انجوام
شده است .تعداد شرکتهای مورد بررسی  69شرکت بوده است.
نتایج این تحقیق حاکی از این بود که صرف نظر از اندازه و نوع
شرکت و تحصیالت و تجربه مدیران ،بین اطالعات حسوابداری
منابع انسانی و سازه های سیستم ارزیابی متوازن رابطوه مثبوت
معن اداری وجود دارد .حسابداری منابع انسانی بیشترین تاثیر را
بر جنبه "رشد و یادگیری" سیستم ارزیابی متوازن داشته و بعد
از آن به ترتی جنبه های "مالی"" ،مشتری" و در پایان جنبه
"فرآیندهای داخلی" را تحت تاثیر قرار داده است.
اعتمادی و شهریاری( )0051تاثیر ارائه اطالعات حسابداری
منابع انسانی بر رفتار استفاده کنندگان اطالعات حسابداری در
ایران را مورد بررسی قورار داده انود .اطالعوات ایون تحقیوق از
طریق توزیع پرسشنامه بین  15نفر از اعضوای هیوات علموی و
دانشجویان مقطع دکتری حسابداری جموع آوری شوده اسوت.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارائوه اطالعوات مورتبط بوا
حسابداری منابع انسانی در یادداشتهای همراه صورتهای مالی و
گزارشات حسابداری مودیریت بور رفتوار اسوتفاده کننودگان از
صورتهای مالی تاثیر معنی داری دارد .طبق نتایج ایون تحقیوق
عوودم اجوورای عملیوواتی حسووابداری منووابع انسووانی در ایووران و
کشورهای دیگر و همچنین عودم الوزام در بوه کوارگیری آن از
موانع اصلی توسعه حسابداری منابع انسانی می باشد.
ابیسکرا( )1110موضوع عوامول تعیوین کننوده در افشوای
اطالعات سرمایه هوای انسوانی در صوورتهای موالی شورکتهای
پذیرفته شوده در بوورو سوهام کلمبوو(0بوورو سوهام کشوور
سریالنکا) را مورد بررسی قرار داد ،در ایون تحقیوق بوا مودیران
ارشد منابع انسانی  01شورکت مصواحبه شود ،نتیجوه تحقیوق
نشان می داد که افشای اطالعوات منوابع انسوانی در گزارشوات
مالی صرفا با هدف کاهش نگرانی ذینفعان شرکت در رابطوه بوا
رشد سرمایه شرکت انجام شده است .طبق نتوایج ایون تحقیوق
شرکتها در ارائه اطالعات مرتبط به منابع انسانی صرفا بوه ارائوه
اطالعات کیفی در ضمائم صورتهای مالی اکتفوا کورده بودنود و
اطالعاتی از قبیل ارزیابی پرسنل ،آموزش پرسنل و رفاه پرسنل
را گزارش کرده اند و از طرف دیگر شاخصهای سالمتی پرسونل
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و مهارتها و خالقیتهای پرسونل در ایون گزارشوها کمتور موورد
توجه قرار گرفته اند.
کورمیر( )1116عکس العمل بازار سوهام بوه میوزان دقوت
افشای اطالعات مرتبط با ارزش سرمایه انسانی را مورد بررسوی
قرار داد ،در این مطالعه ،صورتهای مالی  011شورکت پذیرفتوه
شده در بورو تورنتو مورد بررسی قرار گرفوت  ،نتوایج تحقیوق
نمایانگر این موضوع بود که افشوای اطالعوات کموی 2در موورد
منابع انسانی در صورتهای موالی شورکتها باعوث کواهش عودم
تقارن 1اطالعات افشا شده توسط شرکت می شوند .نتوایج ایون
تحقیق بیان می دارد که برداشت استفاده کنندگان از صورتهای
مالی بدین شکل است که افشای اطالعات کمی نشانگر افشوای
اطالعات دقیق تری نسبت به افشای اطالعات کیفی موی باشود
از ایوون رو افشووای اطالعووات کمووی در مووورد منووابع انسووانی در
صووورتهای مووالی شوورکتها مطلوبیووت بیشووتری بوورای اسووتفاده
کنندگان ایجاد می کند.
میر و سینگ( )1100مطالعه ای در مورد چارچوب نظری و
توسعه حسابداری منابع انسوانی در سوطح کشوورهای مختلوف
انجام دادند ،نتایج این مطالعه نشان موی داد کوه کمیتوه بوین
المللی استانداردهای حسابداری( )IASCاخیورا اسوتانداردی در
ارتباط با داراییهای نامشهود منتشر کرده و در آن اشواره کورده
که آگاهی از اهمیت داراییهوای نامشوهود و همچنوین سورمایه
گذاری در آن طی دو دهه منتهی بوا تواریخ تحقیوق بوه شوکل
عمده ای افزایش یافته است .از طرفی این مطالعوه نشوان داده
است که گزارشات تهیه شده توسط حسوابداری منوابع انسوانی
تاثیر مهمی بر تصمیم گیوری اسوتفاده کننودگان اطالعوات در
راستای نیل به اهداف و بهبود بازده شرکتها دارد.
فلمینگ( )0655یک تحقیق پیمایشی در موورد مشوکالت
بالقوه در ارتباط با حسابداری منابع انسوانی انجوام داد ،در ایون
تحقیق پرسشنامه ای بین  06دانشجوی حسابداری و  10عضو
هیات علمی تمام وقت دانشکده اقتصاد و مدیریت کس و کوار
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا توزیع شد .دانشوجویان حوداقل  0تورم
درسی را گذرانده بودند و اغل آنها تجربه کاری داشتند .جموع
بندی نتایج این تحقیق نشان می داد که اکثر دانشجویان موافق
ارائه ارزش منابع انسانی در ترازنامه بودند ولی ایون اکثریوت در
مورد اعضای هیات علمی مشاهده نمی شد ،اگرچوه  20درصود
اعضای هیات علمی مخالف این موضوع بودند که کموی کوردن
ارزش منابع انسانی توهین به مقوام و شخصویت آنهاسوت ولوی
معادل همین درصد هم معتقد بودند که گزارش ارزش انسوانها
با واحد پولی نه تنها اهانت به شخصویت آنهاسوت بلکوه رفتوار
مشابه با منابع انسانی و ماشین آالت بوه شومار موی رود .اکثور
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پاسخ دهندگان معتقد بودند که در صوورت ارزشوگذاری کموی
منابع انسانی در صورتهای موالی بهتور اسوت ایون ارزشوگذاری
توسط یک نهاد بیرونی مانند حسابداران رسمی 9انجام پذیرد.
آدام اسووتین و دنوویس ولوو ( )1100قابلیووت اسووتفاده از
شاخصهای حسابداری بورای ارزشویابی منوابع انسوانی را موورد
بررسی قرار دادند .در این تحقیق  6شرکت بوین المللوی موورد
بررسووی قوورار گرفتنوود 1 ،شوورکت دارای اصوولیت فنالنوودی و 2
شرکت اسوترالیایی بودنود .شورکتها طیفوی از صونایع از قبیول
ساختمانی ،معدنی ،اتومبیل سازی ،مشاوره ،صنایع آشوامیدنی،
صنایع چوب و صنعت الکترونیک را شامل می شودند .سوئوال
اصلی این تحقیق این بود که پاسخ دهندگان به چه شکل بازده
داراییها 5را محاسبه می کنند ،در این تحقیق از  00مدیر منابع
انسانی فعلی و  25نفر که قبال در شرکتهای بین المللوی مودیر
منابع انسانی بوده اند به عنوان نمونه آماری استفاده شده بوود.
در این تحقیق از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته 0برای جمع
آوری اطالعات استفاده شود .نتوایج تحقیوق نشوان داد کوه در
شناسایی و استفاده از داراییهای نامشهود از قبیل منابع انسانی
نارسایی عمده وجود دارد و همین امر منجر به خطا در محاسبه
نسبت بازده داراییها می شود.
خالد جمال جارات( )1100در راستای شناسایی علل عودم
افشای ارزش منابع انسوانی در صوورتهای موالی تحقیقوی را در
دانشگاه خاورمیانه ترکیه انجام داد .این تحقیق در بین مودیران
عامل ،مدیران مالی و مدیران منابع انسانی  001شرکت اردنوی
از طریق توزیع  061پرسشنامه انجام شد .محقق در این تحقیق
به نتایج زیر رسیده است:
 )0امکان ارزشیابی منابع انسانی بر پایه اصول پذیرفتوه شوده
حسابداری مطابق با چارچوب نظری منتشور شوده توسوط
هیات تدوین استاندادهای حسابداری بین المللوی ()IASB
وجود دارد.
 )1بر پایه تعریوف حسوابداری از دارایوی کوه عبوارت اسوت از
"منووابع اقتصووادی تحووت کنتوورل شوورکت کووه ب ور اسوواو
رخدادهای گذشته تحصیل شده و باید برای شورکت دارای
منافع بوده و همچنین به شکل قابل اتکایی قابل ارزشویابی
باشد" می توان منوابع انسوانی را در قالو داراییهوا طبقوه
بندی کرد.
 )0با توجه به افزایش و کاهش ارزش منابع انسانی ،ارزش این
منابع باید حداالمکان به شکل ماهانه و حوداقل بوه شوکل
ساالنه مورد ارزشیابی مجدد قرار گیرد.
در مقاله ای که در سال  1101توسط وینیت چوهان و نادر
نقش بندی به چاپ رسیده وضعیت حسابداری منابع انسانی در
کشور هند موورد بررسوی قورار گرفتوه اسوت .در راسوتای ایون

تحقیق صورتهای مالی پنج شرکت(شامل دو شورکت دولتوی و
سه شرکت خصوصی) که در گزارشوات سواالنه خوود اطالعوات
منابع انسانی را افشاء می کردند مورد مطالعوه و بررسوی قوررار
گرفته است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که سوودآوری شورکتهای
مورد تحقیق تحت تاثیر دو فاکتور فروش و ارزش منابع انسانی
قرار داشته اند ،در همین راسوتا ایون تحقیوق اهمیوت گوزارش
ارزش منابع انسانی به عنوان یک عامل مهم و برجسته را بیوان
می دارد.
ویتهانا( )1102نحوه شناسوایی سورمایه گوذاری در منوابع
انسانی،در  011شرکت پذیرفته شده در بوورو لنودن را موورد
بررسی قرار داد ،این تحقیق بر روی اطالعات یک دوره  1ساله
این  011شرکت انجام شد .شرکتهای بررسوی شوده در طیوف
گسترده ای از صونایع مختلوف اعوم از صونایع دفواعی ،صونایع
آشامیدنی و غذایی ،نفت و گواز ،دارو  ،بیموه  ،معودن ،صونایع
ارتباطی ،نرم افزار و کامپیوتر ،دخانیات  ،بانک و ساختمانی قرار
داشته اند .مخارج صرف شده در این شرکتها در ارتباط با منابع
انسانی بین  21میلیون پوند توا  02میلیوارد پونود بووده اسوت.
طبق نتایج این تحقیق نحوه برخورد حسوابداری و گزارشوگری
مالی بوا شناسوایی سورمایه هوای انسوانی تحوت تواثیر عوامول
مختلفی از قبیل میزان نقد شووندگی داراییهوای شورکت،اندازه
شرکت،نوع صنعت،حجم سرمایه های فکری،نسبت هزینه هوای
منابع انسانی به کل هزینه ها،رویکرد کمیته های حسابرسوی و
تعداد اعضای هیات مدیره بوده است.
بووا بررسووی پیشووینه نظووری و تجربووی مباحووث موورتبط بووا
گزارشگری سرمایه انسانی این نتیجه حاصل موی شوود کوه در
مورد اهمیت و ضرورت گزارشگری سرمایه انسانی یوک اجمواع
نسبی وجوود د ارد ولوی بوه دلیول وزن دهوی بواال بوه اصوول و
ویژگیهایی مانند محافظه کاری و قابلیت اتکا و همچنین مسائل
موجود در اندازه گیوری سورمایه انسوانی ،گزارشوگری سورمایه
انسانی نتوانسته توسعه قابل توجهی داشته باشد ،لذا با مشاهده
توجه بیشتر نهادهای متولی تدوین استانداردها بوه ویژگیهوایی
مانند مربوط بودن در سالهای اخیر ،به نظر موی رسود شورایط
مساعدتری برای توسعه این موضوع ایجاد شده است.
 -3روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق یوک تحقیوق کواربردی
محسوب می شود و با توجه به ایون موضووع کوه بوا داده هوای
کیفی سرو کار خواهد داشت در طبقه تحقیقات کیفی 6قرار می
گیرد .در این تحقیق با استفاده از نظریه پردازی داده بنیواد بوه
جمع بندی و تحلیل داده ها پرداخته شده است .نظریه پردازی
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داده بنیاد یک رویکرد پژوهشی است که بور اسواو داده هوای
واقعی و از طریق روشی علمی بوه تودوین نظریوه هوای جدیود
کمک می کند .این رویکرد توسط گلیوزر و اسوتراوو ()0691
مطوورح شووده و هوودف آن تقویووت مطالعووات کیفووی و ارائووه
راهکارهایی برای کاهش سیطره کمی گرایی متوداول در علووم
اجتماعی می باشد .استقرا محور اصلی در نظریوه پوردازی داده
بنیاد است .در این رویکرد تحلیل کیفی مقدم بر تحلیل کمی و
تولید نظریه مقدم بر آزمون در نظر گرفته می شود .ایون روش
این فرصت را ایجاد می کند کوه پدیوده هوای پیچیوده ای کوه
توسط مدلهای کمی قابل بررسی نیسوتند موورد مطالعوه قورار
گیرند(.سلدن )1111،در نظریه پوردازی داده بنیواد ،اسوتخراج
اطالعات از متن ها و تحلیول اطالعوات و در نهایوت اسوتخراج
مدل و نظریه طی سه مرحله اصلی انجام می شود :کد گوذاری
01
باز ،کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی.
تحقیق حاضر شامل یک طرح تحقیق 00با مراحل زیر بوده
است:
الف :مطالعه کتابخانه ای ،جهت گردآوری ادبیات موضوعی
و شاخ های سنجش از طریق مطالعه پژوهش ها ،مقواالت و
کت معتبر مرتبط با موضوع از طریق منابع مکتوب مبتنوی بور
اینترنت ،کتابخانه ها و مراجع پژوهشی در دسترو
ب :انجام مصاحبه با افراد خبره (نووع مصواحبه بوه شوکل
مصاحبه اکتشافی) 01
ج :بررسی تحلیلی اطالعات جموع آوری شوده در مرحلوه
مصاحبه با به کارگیری روشهای مطرح شده در نظریه پوردازی
داده بنیاد جهت تحلیل داده ها .این بررسی در دو مرحلوه کود
گذاری باز و کد گذاری محوری انجام پذیرفت ،در مرحلوه کود
گذاری باز با مطالعه چندباره متن پیاده سازی شده مصاحبه ها،
مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق استخراج شد کوه لیسوت ایون
مفاهیم در جدولی در بخش یافته های تحقیق ارائه شده است،
در مرحلووه بعوودی (کوود گووذاری محوووری) بووا بررسووی مفوواهیم
استخراج شده در مرحله کدگذاری باز ،این مفواهیم بوا الگووی
مطرح در نظریه پوردازی داده بنیواد بوا محوریوت گزارشوگری
سرمایه انسانی طبقه بندی شد و در قال شرایط علی ،شورایط
مداخله گر ،شرایط زمینه ای ،راهبردها و پیامدها به هم مرتبط
شد .در ادامه هر یک از مراحل به شکل مختصور تشوریح شوده
است.
کد گذاری باا  :13ایون مرحلوه از کود گوذاری فرآینودی
تحلیلی است که طی آن مفاهیم مد نظور تحقیوق و ویژگیهوا و
ابعاد مرتبط با آن مفاهیم از داده های موجود استخراج و طبقه
بندی می شوند .در تحقیق حاضر متن حاصل از پیواده سوازی
فایلهای ضبط شده در مصاحبه ها به طور کامل موورد مطالعوه
36

مجدد قرار گرفته و مفاهیم کلیدی مرتبط بوا موضووع تحقیوق
استخراج و نشانه گذاری شده است .برای استخراج این مفاهیم
نیاز بوده که متن مذکور چند بار توسط محقق مطالعه شود توا
لیستی از مفاهیم و مقوله های استخراج شده از متن قابل تهیه
باشد.
کد گذاری محوری :14در مرحله کد گذاری محوری ،محور
اصلی تحقیق مشخ می شود و مقوله های استخراج شوده در
مرحله کدگذاری باز به شکلی نظوام منود و سواختار یافتوه بوه
مقوله محوری تحقیق پیوند خورده و مرتبط می شوند .در ایون
کد گ ذاری روابط بین مقوله های حاصل از کد گذاری اولیه ،باز
می شود و در درون ساختار خاصی قرار می گیرد ،ارتباط سوایر
مقوله ها با مقوله محوری ،در قالو "شورایط علوی"" ،شورایط
مداخله گر"" ،شرایط زمینوه ای" " ،راهبردهوا" و "پیامودها"
انجام می شود.
شرایط علی مقوله هایی هستند که بر مقولوه محووری اثور
مووی گذارنوود و بووه نوووعی توجیووه کننووده مقولووه محوووری
هستند،راهبردها عمل و عکس العملهایی هستند که در راستای
مقوله محوری ایجاد می شوند و شرایط مداخلوه گور و شورایط
زمینه ای مقوله هایی هستند که بر راهبردها اثر موی گذارنود و
راهبردها تحت تاثیر این شرایط ایجاد می شووند ،پیامودها هوم
نتیجه حاصل از ارائه راهبردها خواهند بود.

شرایط
مينه ای

پيامدها

راهبردها

شرایط
علی

شرایط
مداخله گر

شكل شماره یک :نحوه ارتباط مقوله ها با مقوله
محوری در نظریه سا ی داده بنياد
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د :اسووتخراج موودلی جهووت گزارشووگری سوورمایه انسووانی
سازمانها .در این مرحلوه بوا کود گوذاری گزیتشوی ،01در اداموه
مراحل قبلی(کد گذاری باز و محووری) مقولوه هوای اسوتخراج
شده بر اساو فراوانوی تاکیود افوراد خبوره یکپارچوه سوازی و
پاالیش شدند و بر اساو ارتباطواتی کوه در مرحلوه کدگوذاری
محوری بین مقوله ها ایجاد شده بوود ،مفواهیم موورد تاکیود و
اجماع مصاحبه شوندگان در قال یک مدل ارائه شود ،در ایون
مرحله جهوت انتخواب مقولوه هوای اصولی از فراوانوی نظورات
مصاحبه و بررسی میانگین و میانه نظرات استفاده شوده اسوت.
این مدل در دو قال تشریحی و تصویری در بخش یافتوه هوای
تحقیق ارائه شده است.
ه :ارزشیابی مقبولیت مدل ارائه شده بوا اسوتفاده از توزیوع
پرسشنامه و تحلیل آن با مدلهای آموار کموی :در ایون مرحلوه
تعدای پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری توزیع و پوس از
جمع آوری پرسشنامه ها و انجام آزمون نرمال بودن ،در مرحله
نهایی با اسوتفاده از آزموون  ، tاطالعوات پرسشونامه هوا موورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،بر اسواو نتوایج حاصول از تحلیول
پاسخ های پرسشنامه مقبولیت مدل ارائه شده مورد تایید قورار
گرفته است.
جامعه آمواری تحقیوق حاضور شوامل اسواتید حسوابداری
دانشگاه ها و دانشجویان و فارغ التحصیالن دوره دکتری رشوته
حسابداری بوده اند .در مرحله مصاحبه این تحقیوق ،از اسواتید
دانشگاه که دارای مدرک دکتری در رشته حسوابداری بودنود و
طبق نظر محقق یا توصویه مصواحبه شووندگان ،بوه نحووی در
حوزه تحقیق صاح نظر محسوب می شودند بوه عنووان افوراد
خبره مصاحبه شد ،این مصاحبه ها به تعدادی انجوام شود کوه
اطالعات الزم و کافی را جهت طراحی مدل در اختیوار محقوق
قرار می داد .در این مرحله ،ابتدا تعدادی از اسواتید صواحبنظر
در حیطه مرتبط با تحقیق ،شناسایی شده و در ادامه با استفاده
از روش گلوله برفی 09خبرگوان بعودی انتخواب شودند .در ایون
مرحله بوا بیسوت نفور از صواحبنظران مصواحبه شود ،ترکیو
مصاحبه شوندگان خبرگانی با این مشخصات بوده است :شواغل
در کمیته های فنوی سوازمان حسابرسی(سوه نفور) ،شواغل در
سازمان بورو(دو نفر) ،شاغل در شرکتهای کارگزاری و سرمایه
گوووذاری(چهار نفووور) ،مووودیر در انجمووون هوووای حرفوووه ای
حسابداری(یک نفور) ،شوریک موسسوات حسابرسوی(دو نفور)،
اساتیدی که در مقطع تحصیالت تکمیلوی مباحوث حسوابداری
منابع انسانی تدریس می کنند(دو نفر) ،اساتیدی که در مقطوع
تحصیالت تکمیلی دروو تئوریهوای حسوابداری تودریس موی
کنند(چهار نفر) و شاغل در امور موالی سوازمانها و شورکتها(دو
نفر) .در انجام تحقیق سعی شد کوه بوا انتخواب افوراد خبوره از

حوزه های مختلف مرتبط با موضوع تحقیوق ،اطالعوات الزم در
مورد ابعاد مختلف گزارشوگری سورمایه انسوانی در حسوابداری
جمع آوری گردد و از زوایای مختلف به بررسی موضوع پرداخته
شود .در مرحله بررسی مقبولیت مدل ارائه شده از دانشجویان و
فارغ التحصیالن دوره دکتری رشته حسابداری درخواست شود
که پرسشنامه تحقیق را تکمیل کنند در این راستا با توجوه بوه
غیر احتمالی بودن روش نمونوه گیری،پرسشونامه بوه افوراد در
دسترو جامعه آماری ارسال و نتایج جمع آوری گردید .در این
تحقیق تعداد  60پرسشنامه جمع آوری و پاسخها مورد بررسی
و تحلیل قرار گرفت.
سئوال تحقيق
با توجه به پیشینیه موضوع گزارشگری سرمایه انسانی کوه
منجر به استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد در تحقیوق حاضور
شده است ،در این تحقیوق فرضویه ای وجوود نودارد و تحقیوق
حاضر به سئوال زیر پاسخ می دهد:
" مدل مناس برای گزارشگری سرمایه انسوانی در حسوابداری
چیست؟"
 -4یافته های پژوهش
مطابق آنچه که در بند "ج" طرح تحقیق تشوریح شود ،بوا
مرور کامل متن مصاحبه های انجوام شوده بوا اسواتید خبوره و
انجام فرآیند کدگذاری باز  ،تعداد  001مفهوم اسوتخراج شود،
مفاهیم استخراج شده مورد بررسوی قورار گرفوت و سوعی شود
مفاهیمی که تا حدی مشابه بودند ادغام شوند ،در ایون مرحلوه
پس از بررسی و ادغام مفاهیم استخراج شده ،تعداد مفاهیم بوه
 61مفهوم کاهش پیدا کرد .نمونه ای از متن یکوی از مصواحبه
ها با مفاهیم استخراج شده از آن در پاراگراف بعد آمده است:
"من فکر می کنم که پوارادایم در حسوابداری تغییور نموی
کنه ،چون اگه تعریف کوهن رو نگاه کنویم االن شوواهد تغییور
پارادایم در حسابداری رو نداریم چون تقریبا هیچیک از بزرگان
حسابداری ضرورت شناسایی منابع انسوانی رو رد نموی کننود،
(تغییر پارادیم در حسابداری( ))C108اینکه االن ما حسوابداری
منابع انسانی رو به طور جدی نداریم بیشتر بوه خواطر موضووع
مربوط به قابلیت اتکا و مربوط بودن و موضوعات اندازه گیریه".
(تاثیر ویژگی کیفی "قابلیت اتکواء" در عودم رشود حسوابداری
منابع انسانی ())C136
در ادامه مفاهیم استخراج شده طبقهبندی شده و ابعاد هور
مفهوم مشخ شود ،در جودول شوماره یوک لیسوت مفواهیم
استخراج شده ارائه شده است.
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جدول شماره یک :ليست مفاهيم استخراج شده در مرحله کد گذاری با
کد

عنوان مفهوم

کد

عنوان مفهوم

C107

سرعت تغییرات در حسابداری

C151

استفاده از سنجه های غیرمالی و
کیفی در گزارشگری مالی

تخصی بخشی از فاصله ارزش دفتری و
C147
ارزش بازار به منابع انسانی

C108

تغییر پارادیم در حسابداری

C152

ویژگی کیفی "سن"

C148

قابلیت تقلید از مدل اکچوئری و سایر
مدلها در حسابداری منابع انسانی

C109

اثر محافظه کاری

C153

ویژگی کیفی "میزان آموزش"

C149

شناسایی طرف بستانکار برای منابع
انسانی

C110

تناقض در شناسایی سرقفلی

C150

قابلیت تعمیم مدل باشگاه های ورزشی

 C154ویژگی کیفی "سیستم جذب نیرو"

C111

میزان خالقیت در حسابداری

C155

ویژگی کیفی "ترکی هیات
مدیره"

C184

C112

وظیفه حسابداری برای ارزشگذاری

C156

افشای پاداش هیات مدیره در
یادداشتها

اثر افشا منابع انسانی در بخشی از صنایع
C185
بر قابلیت مقایسه

الزام به گزارش منابع انسانی در تمامی
شرکتها

C113

میزان رعایت اصل تطابق در مورد
هزینه های منابع انسانی

C157

معرفی نیروهای خبره شرکت در
گزارشات مالی

C186

اختیار در افشای اطالعات حسابداری
منابع انسانی

C114

اهمیت نقش کنترلی اطالعات
حسابداری

C158

گزارش روندهای نیروی انسانی

C101

وضعیت گزارشگری مالی در ایران

C115

اهمیت نقش پیش بینی کنندگی
اطالعات حسابداری

C159

ویژگی کیفی "رضایت مشتری"

C102

ارتباط با نهادهای حسابداری و
حسابرسی خارجی

C116

رشد نقش ویژگی "مربوط بودن" در
استانداردهای حسابداری

C160

ویژگی کیفی "ماندگاری"

C103

تاثیر دولتی بودن اقتصاد بر گزارشگری
مالی

C117

اثر مساله تورم بر گزارشگری مالی

C161

افشای فاصله حقوقها با سیستم
طبقه بندی مشاغل

C104

فاصله گزارشگری ایران با کشورهای
خارج

C118

رویکرد غال در حسابداری

C162

افشای ترکی و تحصیالت پرسنل

C105

تصویر وضعیت مالی شرکت در ترازنامه

C119

کنترل منابع انسانی

C163

افشای اطالعات مقایسه ای با
نورمهای صنعت

C106

نیاز به توسعه گزارشگری دارایی
نامشهود

C120

لزوم رعایت چارچوب مفهومی
حسابداری در گزارشگری سرمایه
انسانی

C143

اختصاص مبلغ به منابع انسانی

C121

رویکرد استانداردهای حسابداری از
بعد قاعده و اصول

C165

افشای تعداد پرسنل

C144

سرمایه ای کردن هزینه های منابع
انسانی

C122

"گزارشگری یکپارچه"

C166

افشا مدل ارتقاء پرسنل

C145

مناس بودن ارزش جایگزینی برای
منابع انسانی

C123

کارکرد گزارشگری مالی در بورو

C167

ویژگی کیفی "گواهینامه های
پرسنل"

C124

میزان کارایی بازار سرمایه

C125

میزان اتکای استفاده کننده به
اطالعات گزارشگری مالی

میزان توسعه ابزارهای بازار سرمایه در
C126
ایران
C127

67

کد

عنوان مفهوم

بلوغ بازار سرمایه

افشای تخص ها و امتیازات خاص
C164
پرسنل

مناس بودن ارزش اقتصادی برای منابع
C146
انسانی

 C168ویژگی کیفی "خالقیت و نوآوری"

C190

مدل گام به گام در افشای اطالعات
منابع انسانی

C169

افشای سرانه های مرتبط با منابع
انسانی در یادداشتها

C191

افشاء اطالعات منابع انسانی در سطح
جزییات

C170

ویژگی کیفی "وابستگی درآمد به
فرد"

C192

اثر هم افزایی در ارزش منابع انسانی

C171

افشای اطالعات ترکیبی در مورد
پرسنل

C193

اثر میزان رشد فرد در درون سازمان بر
ارزش فرد
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کد

عنوان مفهوم

کد

عنوان مفهوم

کد

عنوان مفهوم

C128

تکیه بر دانش به جای ماشین االت

C172

شناسایی منابع انسانی در متن
صورتهای مالی(شرایط فعلی)

C139

تاثیر بازار منابع انسانی

C129

اهمیت حسابداری منابع انسانی

C173

شناسایی منابع انسانی در متن
صورتهای مالی(آینده)

وجود متقاضی برای اطالعات حسابداری
C140
منابع انسانی

C130

حجم شرکتهای خصوصی در بازار
بورو ایران

C174

ارائه اطالعات منابع انسانی در
یادداشتهای پیوست

توانایی حسابداری در اندازه گیری منابع
C141
انسانی

C131

شناسایی منابع انسانی به عنوان
دارایی

C175

ارائه مبالغ ریالی منابع انسانی در
یادداشتهای پیوست

C132

ارتباط منحنی یادگیری با ارزش
منابع انسانی

C176

افشا در گزارشات مکمل

C133

فاصله ارزش بازار و ارزش بنیادی
سهام

C177

C134

ارزش اطالعات منابع انسانی برای
استفاده کنندگان برون سازمانی
نسبت به درون سازمانی

ارتباط گزارش منابع انسانی با گزارش
C135
ریسک
C136

تاثیر ویژگی کیفی "قابلیت اتکاء"

C142

گمراه کننده بودن اطالعات حسابداری
منابع انسانی

ارتباط قابلیت جایگزینی و کلیدی بودن
C183
افراد

اثر عامل مالیات در عدم افشای
ارزش منابع انسانی در متن
صورتهای مالی

C187

کنترل صحت ارزش محاسبه شده برای
منابع انسانی

C178

تفاوت ارزش افشای اطالعات در
متن و خارج از متن

C188

امکان حسابرسی اطالعات حسابداری
منابع انسانی

C179

افشا اطالعات منابع انسانی در
گزارش هیات مدیره به مجمع

C189

امکان استفاده از مدلهای مختلف برای
ارزشگذاری منابع انسانی

C180

نحوه گزارش اطالعات پرسنل

تاثیر محیط(اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
C138
و فناوری)

ارتباط رده سازمانی و کلیدی بودن
اختصاص مبلغ به منابع انسانی از بعد
C181
C137
افراد
اخال

پس از بررسی مفاهیم استخراج شده در مرحله کدگوذاری
باز" ،گزارشگری سرمایه انسانی" به عنووان مقولوه محووری در
نظر گرفته شد و مطابق روش تشریح شوده در بنود "ج" طورح
تحقیق که در بخش روش شناسی پژوهش ارائه شد ،کد گذاری
محوری انجام پذیرفت ،در این مرحله شرایط علوی ،بوه عنووان
عواملی که مقوله محوری را تحت تاثیر قرار می دهنود در نظور
گرفته شد و سپس شرایط مداخلهگر و شرایط زمینه ای تعیین
و بر اساو آنها راهبردهوای گزارشوگری سورمایه انسوانی ارائوه
گشت ،در مرحله بعد مطابق بند "د" طرح تحقیق از مطالعوه و
بررسی شرایط مذکور ،مدل گزارشگری سرمایه انسانی استخراج
شد .در این مدل ،شرایط علی به عنوان بخش نخسوتین مودل،
ضرورت گزارشگری سرمایه انسانی را مطرح می کنند  ،به طوور
مثال"نیاز به گزارشگری داراییهای نامشهود" به عنوان یکوی از
دالیلی است که با توجه به نظرات جمع آوری شوده در مرحلوه
مصاحبه ،لزوم گزارشگری سورمایه انسوانی بوه عنووان یکوی از
داراییهای نامشهود با اهمیوت سوازمان را مطورح موی کنود .در
بخش بعدی مدل با توجه به تحلیل اطالعات حاصل از مصاحبه
ها ،راهبردهایی برای گزارشگری سرمایه انسانی ارائه شده است.

 C182ارتباط میزان حقو و کلیدی بودن افراد

راهبردها در و اقع بخش مرکزی مدل محسوب شده و چارچوب
اصلی گزارشگری سرمایه انسوانی را مشوخ موی نماینود ،بوه
عنوان مثال "گزارش اطالعات منابع انسانی خارج از صوورتهای
مالی" به عنوان یکی از راهبردها ،گویای این مسواله اسوت کوه
طبق مدل ارائه شده امکان گوزارش ارزش سورمایه انسوانی در
متن صورتهای مالی وجود نودارد ولوی بوا درنظور گورفتن ایون
موضوع که راهبرد اصلی مدل ،توسعه گوام بوه گوام اسوت ایون
امیدواری وجود دارد که در آینده این موضوع محقق شود ولوی
مدل ارائه شده در شرایط فعلی این مساله را توصیه نمی کنود.
شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر شامل عواملی هستند که
بر اتخاذ راهبردهای اشاره شده در مدل اثرگوذار بووده انود ،بوه
طور مثال "تاثیر ویژگی کیفی قابلیت اتکا" به عنوان یک عامل
مداخله گر باعث شده که در راهبردهای ارائه شده نتوان راهبرد
"گزارش ارزش سورمایه انسوانی در موتن صوورتهای موالی" را
مطرح کرد .در طرف دیگر تاثیر "شرایط فرهنگوی -اجتمواعی"
به عنوان یک عامل زمینه ای ،منجر به ارائه راهبرد "ایجاد الزام
در مورد گزارشگری سرمایه انسانی برای شرکتها" شوده اسوت.
در انتهای مدل به پیامدها اشاره شده که محصوول گزارشوگری
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سرمایه انسانی در چارچوب راهبردهای اتخاذ شده خواهد بوود،
پیامدهای مطورح شوده عمودتا از جونس مزایوای گزارشوگری
سرمایه انسانی می باشند .در ادامه متن ابتدا "مدل گزارشگری

سرمایه انسانی در حسابداری" به شکل تصویری ارائه و سوپس
بخشهای مختلف آن تشریح شده است.

شكل شماره دو :مدل گزارشگری سرمایه انسانی در حسابداری

در ادامه متن بخشهای مختلف مدل گزارشگری سرمایه انسانی
تشریح شده است.

می دیم که اینقودر لیسوانس داریوم  ،اینقودر فوو لیسوانس و
همین".

شرایط علی تاایير گاذار بار گزارشاگری سارمایه

با توجه بوه نظورات افوراد خبوره  ،گزارشوگری داراییهوای
نامشهود از قبیل سرمایه انسانی امری ضروری بوده که بوا گوذر
زمان و حرکت به سمت اقتصادهای دانش محور ،بر اهمیوت آن
افزوده می شود .رشد نقش ویژگی کیفوی مربووط بوودن یکوی
دیگوور از شوورایط علووی بوووده کووه از مفوواهیم موجووود در متووون
مصاحبه ها استخراج شده است ،تغییورات جدیود در چوارچوب
نظری حسابداری که بخشوی از آن در بیانیوه مفهوومی شوماره
هشووت منتشوور شووده و همچنووین رویکوورد موجووود در توودوین
استانداردهای گزارشگری بین المللی مالی( )IFRSاین موضوع
را تایید می کنند ،متن زیر هم نظر یکی از مصواحبه شووندگان
در تایید این موضوع می باشد:

انسانی :نیاز به گزارشگری داراییهای نا مشهود از قبیل سرمایه
انسانی یکی از مقوله هایی است که به عنوان یک شورط علوی،
گزارشگری سرمایه انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد ،به نمونه
ای از متن مصاحبه ها در این مورد در ادامه اشاره شده است:

"حسابداری به قول فریدمن اگه هر چیزی رو بتونه ارزش
بگووذاره بووراش و گووزارش کنووه خوبووه ،االن هنوووز نگوواه هووا بووه
داراییهای فیزیکیه  ،باید بوه موضووعات نامشوهود مثول منوابع
انسانی پرداخته بشه و اعتبار و ارزشوش مشوخ بشوه ،منوابع
انسانی االن مثل اون ساختمونیه که یک ریال نشونش می دیم
یا اصال نشونش نمی دیم نهایتا توی یک چوارتی داریوم نشوون
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"چارچوب مفهومی مشترک  FASBو  IASBدر سال 1101
تدوین شده و داره جای چارچوب مفهومی قبلوی رو موی گیوره
ولی همه بخشوهاش هنووز کامول نشوده ،تووی ایون چوارچوب
حرکت به سوی ارزشهای منصفانه است ،قابلیوت اتکواء در ایون
چارچوب هنوز هست ولی وزن بیشتری داره بوه مربووط بوودن
داده میشه".
فاصله ارزش دفتری و ارزش بازار از عموده تورین مسوائلی
است که نیاز به گزارشگری سرمایه انسانی را توجیه موی کنود،
این موضوع که به عنوان یکی از شرایط علی در مقوله های مود
نظر مصاحبه شوندگان با فراوانی باال وجود داشته ،تا حد زیادی
مفید بودن گزارشگری مالی را مورد تردید قرار داده است .شرط
علی دیگوری کوه در از نظور مصواحبه شووندگان موورد تاکیود
بیشتری قرار داشته شامل رشد تکیه بر دانش به جای ماشوین
آالت ،روند رو به افزایش تعداد شرکتهای با مالکیوت خصوصوی
در بورو ایوران ،فاصوله احتموالی ارزش بوازار سوهام بوا ارزش
بنیادی سهم و اثر منحنی یادگیری بوده اند که هر یک ضرورت
گزارشگری سرمایه انسانی را تقویت می کنند.
شرایط مداخله گر و شرایط مينه ای:راهبردهوای هور
مساله در نظریه پردازی داده بنیاد تحت تاثیر شورایط مداخلوه
گر و شرایط زمینه ای شکل می گیرند ،بر اسواو یافتوه هوای
تحقیق حاضر شرایط مداخله گر تاثیر گذار در ارائه راهبردهوای
گزارشگری سرمایه انسانی شامل سرعت تغییرات در چوارچوب
مغهومی حسابداری ،اهمیت نقش کنترلی اطالعات حسابداری،
اهمیت نقش پیش بینی کنندگی اطالعات حسابداری ،حرکوت
استانداردهای حسابداری به سوی اصول محور(فاصله گورفتن از
قاعده محور) ،پایین بودن بلوغ بازار سرمایه ،تاثیر ویژگی کیفی
"قابلیت اتکا"(امکان اندازه گیری سرمایه انسانی به روشی قابل
اتکا ) و اثر قوانین مالیاتی بوده است.
سرعت تغییرات درچارچوب مفهومی عامل تاثیر گذاری در
ارائه راهبردهای گزارشگری سرمایه انسوانی اسوت ،در حالیکوه
سرعت باالی تغییرات در چارچوب مفهومی می توانست تحقیق
را به ارائه راهبردهایی خارج از چارچوب مفهومی فعلی هودایت
کند لیکن با توجه به نظر مصاحبه شوندگان سورعت تغییور در
شرایط فعلی باال نیست و از طرفوی انتظوار نموی رود در آینوده
قابل پیش بینی تغییر پوارادایمی در حسوابداری روی دهود .در
مورد اهمیت نقش کنترلی نیز با توجه به وجود نظراتی نسوبت
به اولویت نقش کنترلی اطالعات حسوابداری نسوبت بوه نقوش
پیش بینی کنندگی ،در صورت تایید این نظر ،اهمیت پرداختن
به گزارشگری سرمایه انسانی کاهش می یافت که ایون موضووع
مورد تایید قرار نگرفته است ،از طرف دیگور حرکوت بوه سووی
اصول محور بودن در تدوین اسوتانداردهای حسوابداری مسویر

توسعه گزارشگری سرمایه انسانی را هموارتر کرده ولوی پوایین
بودن بلوغ بازار سرمایه در ایوران کوه بوه تاییود نظور مصواحبه
شوندگان رسویده ،همچنوان بوه عنووان موانعی در مسویر ایون
موضوع قرار دارد ،موضوع ویژگی کیفی "قابلیت اتکا" همچنوان
عموده تورین مووانع در افشوای ارزش سوورمایه انسوانی در مووتن
صورتهای مالی از بعد چارچوب مفهومی حسوابداری اسوت هور
چند شاید در خارج از موضوعات مرتبط با مفاهیم حسابداری ،
اثر قوانین مالیاتی مانع بزرگتری در افشای ارزش منابع انسوانی
در داخل صورتهای مالی ایجاد نماید.
شوورایط زمینووه ای توواثیر گووذار بوور توودوین راهبردهووای
گزارشگری سرمایه انسانی شوامل دولتوی بوودن بخوش عموده
اقتصاد ،شرایط فرهنگی – اجتماعی و شرایط بازار منابع انسانی
می باشند ،عامل دولتی بودن اقتصاد ایران از بعد میزان اهمیتی
که در این بخش به موضوع ارزش منابع انسانی داده می شوود،
سرعت توسعه گزارشگری سرمایه انسانی را کند کرده است ولی
طبق نظر مصاحبه شوندگان ،شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور
ایران مانع جدی در راه این توسعه ایجاد نکورده اسوت ایون در
حالیست که در برخی از فرهنگها ،حساسیت نسبت بوه تعیوین
مبلغ برای ارزش پرسنل ،خود موانع بزرگوی در مسویر توسوعه
گزارشگری سرمایه انسانی بوده است و در نهایت به این موضوع
پرداخته می شود که وجود یک بازار کارا برای منابع انسانی می
تواند سرعت توسعه ارزشگذاری و گزارشگری سرمایه انسوانی را
بسیار افزایش دهد  ،این بازار در صونعت ورزش و بخصووص در
سطح تراز اول ورزشهایی مانند فوتبوال بوه نحوو خووبی شوکل
گرفته به طوریکه هم اکنوون برخوی از باشوگاه هوای فوتبوال،
ارزش بازیکنان خود را به عنوان یک دارایوی در ترازناموه خوود
گزا رش می کنند ولی در صنایع دیگر هنوز این بازار کارا بورای
منابع انسانی وجود ندارد.
راهبردهای گزارشگری سارمایه انساانی:تحوت تواثیر
شرایط علی ،مداخله گر و زمینه ای مذکور ،راهبردهوایی بورای
گزارشگری سرمایه انسانی از مقوله هوای مطورح شوده توسوط
افراد خبره استخراج شده است ،راهبورد محووری مطورح شوده
توسعه گام به گام گزارشگری سرمایه انسانی می باشد ،با توجه
به پیشینه تحقیق و اطالعات جمع آوری شده در ایون تحقیوق
می توان این ادعا را مطرح نمود که ارائه مدلهایی که بخواهد به
یکباره تمامی مسائل گزارشگری سرمایه انسانی را رفع نموده و
به همه ای ده آل های نظری پاسوخ دهود نموی توانود در آینوده
نزدیک عملی باشد ،از طرفی ارائه مدل برای یک آینده دور نیز
با توجه به تغییرات سریع محیطی ،منطقی به نظر نمی رسود از
این رو اتخاذ یک رویکرد گوام بوه گوام در توسوعه گزارشوگری
سرمایه انسوانی توصویه شوده اسوت .در اداموه بوه تعودادی از
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متنهای استخراج شده از مصواحبه هوا کوه مویود ایون راهبورد
هستند اشاره شده است:

" توی حسابداری اگه بخواهید موفق بشید باید قدم به قدم
حرکت کنید ،هموین تغییراتوی کوه االن در بیانیوه مفهوومی و
استانداردها در رابطوه بوا ارزشوهای متعوارف توسوط نهادهوای
حسابداری انجام میشه از سی چهل سال پیش شروع شده ،شما
یه موقع است میخواید برید تو این راه کشته بشید که اسمتون
توی تاریخ بمونه ،یه موقع اسوت میخوایود موفوق بشوید .تووی
رویکرد قدم به قدم میشه به نتیجه رسید".
"یک مشکلی که توی تحقیقات حسابداری داریم اینوه کوه
داده نداریم ،ما اول باید داده ایجاد کنویم بعود روی اون دادهوا
بررسی و تحقیق کنیم ،افشا اطالعات کیفی هم میتونه بخشوی
از این داده های مورد نیاز رو تامین کنه ،افشا از اطالعات کیفی
شروع بشه ولی در نهایت بره سومت اطالعوات کموی و ریوالی،
اطالعات ریالی رو هم ابتودا تووی یادداشوتها بیواریم و بعود در
مرحله بعدی توی متن گزارش کنیم".
" نگاه باید مرحله ای باشه توی یک مرحله در فاصله سه تا
پنج سال اطالعات توی یادداشتها افشا بشه البته اطالعاتی کوه
قابل اتکا و قابل حسابرسی باشه ،بعد به تدریج استفاده کننوده
ها از این اطالعات استفاده می کنند و بر اساو ایون اطالعوات
قیمت در میارند و موضوع به تدریج پیشرفت میکنوه ،سوال 51
که بورو داشت شکل می گرفت وقتی صحبت از  EPSمی شد
هیچکس نمی دونست  EPSچیه ولی االن هموه موی دوننود و
استفاده می کنند".
در مدل ارائه شوده در تحقیوق حاضور در راسوتای راهبورد
اصلی(توسعه گام به گوام) ،چنودین راهبورد بورای گزارشوگری
سرمایه انسانی ارائه شده است که این راهبردها عبارتند از:
 )0لزوم رعایت چارچوب مفهومی حسابداری در گزارشوگری
سرمایه انسانی
 )1ایجوواد الووزام در مووورد گزارشووگری سوورمایه انسووانی بوورای
شرکتها(در مقابل اختیاری بودن)
 )0استفاده همزمان از سونجه هوای موالی و غیرموالی(کمی و
کیفی) در گزارشگری سرمایه انسانی
 )2گزارش اطالعات سرمایه انسانی خوارج از موتن صوورتهای
مالی(در گزارشات مکمل صورتهای مالی)
 )1گزارش اطالعات خاص در مورد نیروهای کلیودی سوازمان
بعالوه اطالعات کلی در مورد همه پرسنل
 )9عدم گزارش اطالعات سرمایه انسانی بوه تفکیوک افراد(بوه
استثنای اعضای هیات مدیره)
 )5الزام به حسابرسی اطالعات سرمایه انسانی
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در مورد لوزوم رعایوت چوارچوب مفهوومی حسوابداری در
گزارشگری سرمایه انسانی اگرچه برخی از مصواحبه شووندگان
موافق حرکت در محدوده چارچوب مفهومی حسابداری نبودند
ولی غال نظرات معطوف به رعایت این چارچوب بود .بوه طوور
مثال نظر یکی از مصاحبه شوندگان بدین شکل است" :به نظور
من وقتی حجم کاری که برای تهیه چوارچوب مفهوومی صورف
شده ،مبالغ زیادی که خرج شده و انرژیهایی که گذاشوته شوده
رو نگاه کنیم می بینیم که تالشوها خووب بووده و برآینود کوار
اینجاست ،شاید دیگه راه دیگه ای نبوده ،چوون ایون چوارچوب
کار یکی دو نفر نیست ،ده ها اندیشمند حسابداری درگیر ایون
موضوع بودند ،اگه قرار باشه تغییوری هوم در چوارچوب نظوری
حسابداری انجام بشه به نظر یک سیر تکاملی خواهد بوود و نوه
تحولی".
نظرات موافقین رعایت چارچوب مفهوومی بیشوتر بور ایون
بوده که اوال چارچوب مفهومی در آینده نزدیوک تغییور جودی
نخواهوود کوورد و خووارج شوودن از چووارچوب مووذکور توسووعه
گزارشگری سرمایه انسانی را سخت تر می کند.
در ارتباط با اجباری یا اختیاری بودن گزارشوگری سورمایه
انسانی ،علی رغم اتخاذ رویکرد گوام بوه گوام در توسوعه مودل
گزارشگری سرمایه انسانی ، ،تجربوه هوای نواموفق گزارشوگری
اختیاری مانند تجربوه ای کوه در بوورو اورا بهوادار درموورد
گزارشگری بر مبنوای اسوتانداردهای گزارشوگری بوین المللوی
مالی( )IFRSروی داده ،نظرات اکثور مصواحبه شووندگان را بوه
ارائه راهکاری برای اجباری کردن گزارشوگری سورمایه انسوانی
معطوف کرده است.
در تدوین یک راهبرد دیگر ،هر چند خبرگان موورد رجووع
در تحقیق حاضر اتفا نظر داشتند که ارزش افشوای اطالعوات
در متن صورتهای مالی باالتر از افشا در یادداشتهای پیوسوت و
گزارشات مکمل است لویکن محودودیتهای موجوود و اهمیوت
یکسری ویژگیهوای مربووط بوه اطالعوات حسوابداری از قبیول
"قابلیت اتکاء" ،عمده نظرات مصاحبه شووندگان را بوه سومتی
برده که در شرایط کنونی با گوزارش ارزش سورمایه انسوانی در
متن صورتهای مالی موافق نباشند هر چند اکثر نظورات دربواره
ارائه ارزش این سرمایه در متن صورتهای مالی در آینده مثبوت
هستند.
در تحقیووق حاضوور ایوون نتیجووه حاصوول شووده کووه افشووای
اطالعات نیروهای کلیدی سوازمان مهمتور از افشوای اطالعوات
سایر نیروهاست ،این موضوع از این جهت مطرح می شوود کوه
نقطه تمایز و مزیت رقابتی شرکتها از بعد منابع انسانی اغل در
ارتباط با نیروهای کلیدی و خاص سوازمان شوکل موی گیورد،
نیروهای کلیدی هر سازمان افرادی هستند که در ارزش آفرینی
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و موفقیت سازمان نقش پر رنگتری دارند ،هر چند هر سازمان
در بخشهای مختلف به نیروهای با تواناییهای متفاوت نیاز دارند
ولی وجود برخی نیروها با مشخصات و تواناییهای خواص بورای
سازمان بسیار ارزشمند تر از سایرین محسوب می شود.
در ادامه ،علی رغم مزایای افشای اطالعات منابع انسانی به
نظر می رسد افشای اطالعات منابع انسانی به تفکیک تک توک
پرسنل ممکن است حواشی و هزینه هایی برای سازمانها داشته
باشد که با در نظر گرفتن اصل فزونی منافع بر مخوارج کوه بور
بخشهای مختلف گزارشگری مالی حاکم است به نظر می رسود
عدم افشای اطالعات بوه تفکیوک پرسونل در گوام اول توسوعه
منابع انسانی منطقی تر باشد هر چند افشوای اطالعوات هیوات
مدیره هم اکنون در برخی موارد الزامی است و ایون حساسویت
برای افشای اطالعات اعضای هیات مدیره باال نیست.
افووراد خبووره در کوول ،اسووتفاده همزمووان شوواخ هووای
کمی(مووالی و غیوور مووالی) و کیفووی را مناس و توور از گووزارش
اطالعات صرفا کمی و یا صرفا کیفی دانسته اند که این موضوع
بیشتر تحت تاثیر ویژگیهای خاص منابع انسانی به عنووان یوک
سرمایه می باشد ،با توجه بوه نظور افوراد خبوره ،افشوای ارزش
فعلی منافع آتی پرسنل می تواند اطالعات مفیدی در ارتباط با
ارزش سرمایه انسانی برای استفاده کنندگان در بر داشته باشد،
در این راستا می توان از مدلهایی مانند مدل "لو و شوارتز "05و
همچنین مدل "ارزش پاداش اتفاقی فلم هولتز "00استفاده کرد.
با توجه به نظورات مصواحبه شووندگان ،اطالعوات دیگوری کوه
افشای آن برای استفاده کنندگان می تواند مهم ومفید قلموداد
شود و آنها را در ارزشیابی سرمایه انسانی یاری دهد شامل ایون
موارد است :نسبتهای سرانه پرسنل ،جدول جزییات هزینه های
جذب و استخدام و آموزش ،اطالعات پرسنل خواص و کلیودی
سازمان مانند اطالعات گواهینامه ها و مزیتهای رقوابتی خواص
این دسته از پرسنل ،اطالعاتی در مورد کل پرسونل و سیسوتم
منابع انسانی سازمان از قبیل تعداد پرسونل و ترکیو سونی و
تحصوویلی پرسوونل ،میووانگین مانوودگاری پرسوونل در سووازمان و
سیستم جذب و ارزیابی و ارتقا پرسنل سازمان.
یکی دیگر از راهبردهوای مطورح شوده جهوت گزارشوگری
سرمایه انسانی ،ایجاد الزام برای حسابرسوی اطالعوات گوزارش
شده است ،ویژگی و مزیت اصلی حسابرسی اطالعات مندرج در
گزارشات مالی افزایش اعتبوار ایون اطالعوات در نگواه اسوتفاده
کنندگان از اطالعات اسوت کوه اطالعوات مربووط بوه سورمایه
انسانی نیز نمی تواند از این امر مستثنی باشد.
پیامدهای گزارشگری سرمایه انسانی در راستای راهبردهای
تدوین شده در مدل گزارشگری سرمایه انسانی ،شامل موواردی
از قبیل :افوزایش ویژگوی مفیود بوودن صوورتهای موالی ،ارائوه

اطالعات به استفاده کنندگان در مورد بخشوی از فاصوله ارزش
بازار و ارزش دفتری سهام ،افزایش توجه به سرمایه های انسانی
بوا توجووه بووه رشوود روزافووزون نقووش دانووش در صوونایع ،ایجوواد
بست رهای اطالعاتی جدید جهت توسعه گزارشگری سرمایه های
انسووانی(حرکت بووه سوومت گووزارش سوورمایه انسووانی در مووتن
صورتهای مالی) و ارائه اطالعوات مکمول جهوت بررسوی دقوت
محاسبه نسبتهای مالی خواهد بود.
 -5نتيجه گيری و بحث
اگرچه نقش منابع انسانی در ارزش آفرینی سازمانها همواره
مورد توجه بوده ولی روند رو به رشد فعالیت صنایع خودماتی و
دانش محور بر اهمیت این موضوع افزوده است به شکلی که در
ادبیات جدید پیشنهاد شده که واژه "سرمایه انسانی" جایگزین
"منابع انسانی" گردد .ولی گزارشگری مالی به دالیل متعدد توا
کنون نسبت به گزارش سرمایه های انسانی توجه کافی نداشته
و این موضوع اثرگذاری اطالعوات منتشور شوده حسوابداری را
تحت تاثیر قرارداده است .در سالهای اخیر علی رغم ایجاد بستر
مناس تر برای گزارشگری سرمایه انسانی نسبت به قبل ،هنوز
برخی از محدودیتها مانند فقدان سیستم اندازه گیری قابل اتکا
بوورای سوورمایه انسووانی ،گووزارش ارزش ایوون سوورمایه در مووتن
صورتهای مالی را با محدودیتهایی مواجه کرده است لیکن طبق
نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد که اتخاذ یک مدل گام بوه
گام در مسیر توسعه گزارشگری سرمایه انسوانی در حسوابداری
می ت واند راهگشای توسعه این موضوع باشود ،در ایون مودل در
گام اول اطالعات مربوط به سورمایه انسوانی در خوارج از موتن
صورتهای مالی ودر قال گزارشهای مکمل افشاء خواهود شود،
هر چند از نظر نویسندگان مقاله حاضر ،مدل ارائه در این مقاله،
مدلی کامل و ایده آل نیست لیکن با توجه به نظر افوراد خبوره
ای که نظرات آنها از طریق مصاحبه جمع آوری و تحلیل شوده
به نظر می رسد ارائه مدلهایی که با شرایط و واقعیتهای حواکم
بر اصول و مفاهیم حسابداری فاصله زیادی داشته باشد کموک
شایانی به توسعه مساله گزارشگری سرمایه انسانی نخواهد کرد
ولی توسعه گام به گام این موضوع می توانود نتوایج مثبتوی بوه
همراه داشته باشد .گزارشگری سرمایه انسانی طبق مودل ارائوه
شده ،شامل اطالعات کمی(مالی و غیرمالی) و اطالعوات کیفوی
خواهد بود که ارائه آنها از دو جهت سودمند است ،در وهله اول
ارائه این اطالعات با ایجاد تمایز بوین شورکتها از بعود سورمایه
انسانی به استفاده کنندگان از گزارشوات موالی در ارزشوگذاری
ارزش شرکتها و اتخاذ تصمیمات صحیح تر کمک خواهد کورد،
و در وهله دوم تهیه و گزارش اطالعات با مدل ارائه شده در این
تحقیق یا مدلهای مشابه ،منتج به ایجاد یک بستر اطالعاتی در
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مورد سرمایه انسوانی شورکتها خواهود شود کوه امکوان انجوام
تحقیقات با روشهای کمی در آینده را ایجاد خواهود کورد و در
نتیجه به هموار شدن مسیر توسعه گزارشگری سورمایه انسوانی
منجر خواهد شد.
با توجه به مدل ارائه شده در تحقیق حاضور پیشونهاد موی
شووود سووازمان بووورو اورا بهووادار کمیتووه ای در ارتبوواط بووا
گزارشگری سرمایه انسانی تشکیل داده و موضوع ارائه اطالعات
سرمایه انسانی توسط شرکتها پذیرفته شده در بوورو را موورد
بررسی قورار دهود .همچنوین پیشونهاد موی شوود گزارشوگری
سرمایه انسانی با مدل معرفی شده در این مقاله در یک شرکت
پذیرفته شده در بورو ،پیاده سازی شود و اطالعات مربوط بوه
سرم ایه انسانی آن شرکت به صورت گزارشهای مکمل ،همراه با
صورتهای مالی منتشر گردد.
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