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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی امکانسنجی حسابداری منابع انسانی براساس شیوهی ارزشیابی پولی در
مؤسسات پژوهشی و بهطور ویژه ،مؤسسهی مطالعات بینالمللی انرژی بوده است؛ بهعبارت دقیقتر ،بررسی این
موضوع كه آیا جو سازمانی در این مؤسسه برای استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی آمادگی الزم را دارد و این-
كه كدامیک از روشهای حسابداری منابع انسانی در این سازمان امکانپذیر است ،هدف پژوهش حاضر است .بر
همین اساس سه مورد از مهمترین روشهای ارزشیابی پولی شامل مدل بهای تمام شدهی تاریخی ،مدل بهای
جایگزینی و مدل بهای فرصت ازدست رفته مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور تشخیص آمادگی جو سازمانی نیز
پرسشنامهای برای استقرار حسابداری منابع انسانی طراحی و در میان جامعهی آماری پژوهش مشتمل بر چهل نفر
از مدیران و كارشناسان مؤسسه توزیع گردید .با توجه به نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها ،فرضیات تحقیق با
استفاده از آزمون پارامتری تی-استودنت تک نمونهای مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بهدست آمده حاكی از آن
است كه جو سازمانی در مؤسسهی مطالعات بینالمللی آمادگی الزم را برای استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی
دارد .همچنین ،از بین سه مدل مورد بررسی در این مؤسسه ،مدل بهای تمام شدهی تاریخی امکان بیشتری برای
استقرار دارد.
واژههای كلیدی :حسابداری منابع انسانی ،جوسازمانی ،بهای تمام شده تاریخی ،بهای جایگزینی ،بهای فرصت از
دست رفته.

 -1استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 -2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی (دانشکده اقتصادوحسابداری)
 -3دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش مالی دولتی) دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات)
Royaebrahimi1383@yahoo.com
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پژوهشی كمک كننده باشد و در مواردی همچون:

 -1مقدمه
منابع انسانی سرمایه های بنیادی سازمانها و منشأ

ارتقای علمی ،ارزیابی سالیانه كاركنان ،تمدید

هرگونه تحول و نوآوری در سازمان هستند (میر

قراردادهای پژوهشی و تعیین نرخهای كارشناسی

سپاسی .)232: 1311 ،سرمایه فقط حاصل كار منابع

واقعی و منصفانه كاربرد داشته باشد .به دلیل وجود

انسانی است كه بدون وجود نیروی كار اصال وجود

این موارد ،انجام این تحقیق ،در چنین موسسه ای كه

نمیداشت ،بنابراین منابع انسانی در مقایسه با سرمایه،

در قلب وزارت نفت اقدامات پژوهشی انجام میدهد،

از آن ممتازتر و برتر است و استحقاق توجه بیشتری

از طرف مسئولین و پژوهشگر اهمیت پیدا كرد.

را دارد (شیبانی .)2: 1311،حسابداری منابع انسانی در

لذا ،مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی امکان

حوزه مدیریت دارای دو هدف عمده است -1 :نشان

سنجی انجام حسابداری منابع انسانی در مؤسسات

دادن راه درست تفکر به مدیریت سازمان تا بدانند كه

پژوهشی و به طور خاص ،موسسه مطالعات

افراد منابع پر ارزش سازمان هستند و تصمیمگیری

بینالمللی انرژی است .به عبارت دقیقتر آیا جو

های پرسنلی باید با در نظر گرفتن ارزش و بهای تمام

سازمانی در موسسه مطالعات بینالمللی انرژی برای

شده نیروی انسانی اتخاذ گردد -2 ،مهیا كردن

استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی آمادگی الزم

اطالعات الزم برای اداره موثر و كارآمد نیروی انسانی

را دارد؟ استفاده از كدام یک از روشهای حسابداری

توسط مدیریت .این سیستم ،اطالعات الزم در مورد

منابع انسانی در این سازمان امکانپذیر است؟

بهای تمام شده و ارزش افراد برای سازمان را آماده

در این تحقیق سعی شده است كه ،امکان پذیری

میكند و به نیازهای خاص سازمان پاسخ میدهد

حسابداری منابع انسانی با در نظر گرفتن مدلهای

(فالم هولتز .)11: 1311 ،با توجه به مطالب عنوان

پولی مورد بررسی قرار گیرد .در شیوه ارزشیابی پولی

شده ،میتوان به نقش اطالعات حاصل از حسابداری

به سه مدل بهای تمام شده تاریخی ،بهای جایگزینی و

منابع انسانی در افزایش اثربخشی تصمیمات مدیران

بهای فرصت از دست رفته توجه شده است .بررسی

پی برد.

روشهای متداول موجود ،شرایط سازمان مورد

سازمانها و بویژه مؤسسات پژوهشی كه محور

مطالعه و مشورت با خبرگان این حوزه منجر به

اصلی فعالیتهای آنها را نیروی انسانی متخصص

انتخاب مدلهای فوق از بین مدلهای موجود شده

تشکیل میدهد ،به طور معمول تمایل دارند تا

است.

حسابداری منابع انسانی را به منظور تعیین ارزش و

نیاز به یک سیستم اطالعات منابع انسانی به

بهای واقعی نیروی انسانی خود پیادهسازی كنند .اما

وسیله متخصصان بسیاری به عنوان یکی از مهمترین

چون این شیوه در بسیاری از سازمانها مسبوق به

كمبودهای نظام اطالعاتی در حسابداری مورد تاكید

سابقه نیست ،دغدغه كلیدی مدیران سازمان در این

قرار گرفته است .زمینهای كه فارغ از رشدها و یا

رابطه آن است كه در صورت انتخاب روش نامناسب

كمبودها در حسابداری ایران میتواند توسط نظریه

عالوه بر تحمیل هزینههای زیاد ،احتمال تکرار یا

پردازان حسابداری و حسابداران با تجربه و عالقمند

اجرای روش مناسب نیز در آینده كاهش یابد .موسسه

فراهم شود و پاسخگوی بخش عمده ای از نیازهای

مطالعات بینالمللی انرژی ،به دنبال استقرار سیستمی

حسابداری منابع انسانی در ایران باشد.

است كه بتواند در ارزشگذاری نیروی انسانی و كادر
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گذرگاهی كه شاید بتواند این دارایی با ارزش را

 )3آیا ارزشگذاری منابع انسانی از طریق

كه در كشورهای پیشرفته به اندازه سرمایهگذاری های

اجرای مدل بهای جایگزینی امکان پذیر

ثابت دیگر جدی تلقی شده ،در كشور ما نیز به طور

است؟

جدی مطرح كند (رویایی.)21: 1311،
اهمیت و ضرورت تحقیق بر روی این موضوع به
ویژه در موسساتی كه خود نقش محوری در انجام

 )4آیا ارزشگذاری منابع انسانی از طریق
اجرای مدل بهای فرصت از دست رفته
امکان پذیر است؟

تحقیقات و پیشرو در امر اشاعه الگو ها و مدلهای
مختلف هستند ومنابع انسانی در این سازمانها نقش
اصلی را بر عهده دارند ،باعث شد سازمان مورد
مطالعه ،موسسه مطالعات بینالمللی انرژی باشد.

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
حسابداری مرسوم ،منابع فیزیکی ،منابع مالی
حاصل را گزارش میكند ،اما یکی از بزرگترین منابع

هدف كلی پژوهش این است كه بررسی كند،

سازمان ،یعنی منابع انسانی را گزارش نمی كند؛ و

امکانپذیر است از طریق شیوه های پولی (بهای تمام

نگاه هزینه ای به نیروی انسانی دارد .با توجه به این

شده تاریخی ،بهای جایگزینی ،بهای فرصت از دست

موضوع ،حسابداری منابع انسانی به عنوان گامی نوین

رفته) ،ارزش منابع انسانی را مشخص كرد .به دلیل

در حسابداری با ارزش گذاری ثبت دارایی انسانی،

اهمیت فعالیت این سازمان كاركنان نقش با اهمیتی را

نقش اساسی ایفا میكند (فرمهینی فراهانی.) 1311،

ایفا می نمایند ،لذا جزء داراییهای با اهمیت موسسه

حسابداری منابع انسانی «فرآیند شناسایی و

به شمار میروند كه از طریق مدلهای مذكور با كمی

اندازهگیری اطالعات مرتبط با منابع انسانی و ارائه این

كردن ارزش آن ها بر مبنای معیارهای پولی ،میتوان

اطالعات به گروههای ذینفع میباشد ».بعبارت سادهتر

این منابع را به عنوان دارایی شناسایی و گزارش نمود

حسابداری منابع انسانی گزارشگری ارزش منابع

و این همان هدف ویژه ای است كه محقق در پی آن

انسانی است (پژوهی.) 1311،

است و از نتایج این تحقیق میتوان برای این منظور و

با انطباق و پیاده سازی حسابداری منابع انسانی

در نهایت برای بهبود در سیستم برنامه ریزی ،آموزش

در سازمان ،اطالعات مهمی از جمله ،هزینه به ازای

و در جهت افزایش انگیزش در كاركنان سازمان

هر كارگر ،نسبت سرمایه گذاری سرمایه انسانی،

استفاده كرد.

مقدار ثروت ایجاد شده توسط هر كارمند ،سود ایجاد

با توجه به اهداف و علل ذكر شده ،سواالت تحقیق

شده توسط هر یک از كاركنان ،میانگین حقوق و

پیرامون مسائل اصلی ذیل می باشد:

دستمزد هر كارمند ،نرخ جابجایی و نرخ نگهداشت

 )1آیا جو سازمانی برای استقرار سیستم

كاركنان را میتوان بدست آور ) .(Seth,2009نکته

حسابداری منابع انسانی آمادگی الزم را دارد؟

مهم دیگر اینکه ،اندازه گیری تخصص كاركنان و

 )2آیا ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اجرای

مدیریت سازمان ،فراهم كننده زمینهای بهتر برای

مدل بهای تمام شده تاریخی امکان پذیر

تعیین هدف سازمان و راه دستیابی به اهداف است

است؟

(.(Ahmed, 2010

در این پژوهش آمادگیجو سازمان برای استقرار
سیستم حسابداری منابع انسانی و امکان اعمال مدل
مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و چهارم

31

ناصر ميرسپاسي ،فرزانه حيدرپور و رقيه ابراهيمي

بهای تمام شده تاریخی ،مدل بهای جایگزینی ،مدل

ارزش افراد باید از طریق ایجاد یک بازار داخلی كار

بهای فرصت از دست رفته بررسی گردیده است .به

در موسسه با فرآیند مزایده اقدام شود .تحت این

همین دلیل در زیر به تشریح مدل ها و جو سازمانی

روش ،كلیه مدیران به منظور یافتن افراد نادر و مورد

می پردازیم:

نظر تشویق به شركت در مزایده خواهند شد (فالم

 )1بهای تمام شده تاریخی :طبق این روش

هولتز.)1311،

مخارج انجام شده برای كاركنان به طور مستقیم باعث

 )4جو سازمانی :جو سازمانی ادراک چند جانبه

افزایش ارزش خدمات آن ها می گردد و ارزش منابع

ای است از گرایش های ذاتی یا ویژگی یک سیستم

انسانی از طریق محاسبه بهای تمام شده تاریخی آن ها

سازمانی .بنابراین ،جو سازمانی مفهومی است كه به

مشخص میگردد .بهای تمام شده تاریخی منابع

ادراک اعضا از موجودیت روانشناسی-اجتماعی

انسانی را میتوان به دو بخش مخارج جاری و

سازمان كه درآن فعالیت می كنند ،اشاره دارد .این

مخارج سرمایه ای تفکیک نمود.

موضوع به واقعیت روانشناسی-اجتماعی یک سازمان

مخارج جاری :مبالغ پرداختی برای حقوق و
مزایای مستمر كاركنان می باشد كه در دوره وقوع ،به
حساب سود و زیان منظور می گردند.

اشاره میكند و فرض می شود كه بر رفتار سازمانی
تاثیر گذار است (فالم هولتز.)1311،
از سوی دیگر ،ریچارد و اشنایدر معتقدند كه جو

مخارج سرمایهای :مبالغ صرف شده برای

سازمانی به دیدگاههای سازمانی ،اقدامات و روشهای

استخدام ،آموزش ،آشنا كردن با محیط كار و كلیه

رسمی و غیر رسمی اطالق می گردد (فروتن.) 1311،

مخارج اولیه انتقال و استقرار كاركنان در مشاغل

در حوزه حسابداری منابع انسانی ،در خارج و

مختلف می باشد كه باید طی سال های خدمت با

داخل ایران تحقیقاتی صورت گرفته است .كه در زیر

نرخی از پیش تعیین شده مستهلک گردد (فالم هولتز،

ارائه می شود:
فالم هولتز ()1111در آزمون تجربی از حسابداران

.)1311
 )2بهای جایگزینی :هزینه جایگزینی منابع

رسمی خواست تا از بین دو نفر یکی را برای تصدی

انسانی به هزینه هایی گفته می شود كه شركت به

شغل انتخاب كنند .او سه نوع اطالعات در اختیار

منظور جایگزین كردن منابع انسانی فعلی با افرادی كه

حسابداران گذاشت:

جدید استخدام گردیده اند ،متحمل می گردد .برای

الف) اطالعات سنتی در مورد عملکرد ،ب)

مثال ،اگر فردی تصمیم به استعفا و ترک سازمان

اطالعات غیرپولی در مورد حسابداری منابع انسانی،

بگیرد ،هزینه هایی در رابطه با جذب ،استخدام،

ج) اطالعات پولی در مورد حسابداری منابع انسانی.

گزینش و آموزش نیروی انسانی جدید به وجود

این اطالعات درباره سه مورد الف و ب و ج به

خواهد آمد (فالم هولتز.)1311،

حسابداران عرضه شد و بر خالف انتظار فالم هولتز،

 )3بهای فرصت از دست رفته :به سود و در
آمدهای چشم پوشی شده یا صرف نظر شده برای

اطالعات غیرپولی بر تصمیمات تاثیر داشت (طالب نیا
و قربانی.)1311،

بدست آوردن یا جایگزین كردن یک منبع اشاره دارد.

شوان ()1111تاثیر میزان هزینه های منابع انسانی

برای كاربرد مفهوم فرصت از دست رفته به منظور

در تصمیمات اتخاذ شده توسط بانکداران را مورد

تعیین ارزش فرد پیشنهاد میكند كه ،برای تعیین

بررسی قرار داد .نتایج این تحقیق نشان داد كه وارد
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كردن اطالعات حسابداری منابع انسانی در گزارش

این تحقیق افرادی هستند كه عضو جامعه حسابداران

های مالی منجر به اختالف بسیار زیادی در پیش بینی

رسمی ایران بوده و دارای مدرک دكتری یا كارشناسی

سود خالص یک شركت می شود (طالب نیا و

ارشد حسابداری می باشند .نتایج تحقیق نشان داد كه

قربانی.)1311،

هر دو مدل (ارزش اقتصادی-بهای تمام شده

شیبانی ( )1311تحقیقی در مورد بررسی تحلیلی

تاریخی)قابلیت پیاده سازی دارند و برای كمی كردن

امکان (قابلیت)اعمال روش های ارزشیابی حسابداری

ارزش منابع انسانی میتوان آن ها را مورد استفاده

منابع انسانی انجام داد .نتایج این تحقیق نشان داد كه

قرار داد (طالب نیا و قربانی.)1311،

قابلیت اعمال روش های ارزشیابی حسابداری منابع

در تعدادی از كشورهای جهان عالقه به گزارش

انسانی در مجموع تقریبا در سطح كم می باشد و نیز

بر مبنای اصول حسابداری منابع انسانی افزایش یافته

مناسب ترین روش ارزشیابی قابل اعمال از میان

است .به عنوان مثال برخی از تحقیقات انجام شده در

روش های مختلف ،روش بهای تمام شده تاریخی می

دنیا در جدول زیر بیان شده اند.
از نتایج بدست آمده در این تحقیقات میتوان به

باشد (شیبانی.)1311،
اسالنی ( )1312تحقیقی در مورد حسابداری

این موارد اشاره كرد كه ،ارزش های حسابداری منابع

مدیریت منابع انسانی و نحوه اجرای آن در دانشگاه

انسانی برای تصمیم گیری در رسیدن به اهداف

آزاد اسالمی واحد مالیر انجام داد .نتایج این تحقیق

سازمان و بهبود بازدهی مهم

نشان داد كه ارزش منابع انسانی یک سازمان از طریق

) ),2003و اطالعات حسابداری منابع انسانی میتواند

مدلهای حسابداری منابع انسانی قابل اندازه گیری

ایده ای در بودجه بندی استخدام منابع انسانی و

است؛ و با مطالعات بیشتر میتوان مدلهای مناسب

توسعه آن باشد (.)Tang,2006همچنین حسابداری

تر را با توجه به شرایط هر سازمان بدست آورد

منابع انسانی به یادگیری بهینه سازمانها كه چگونه

(اسالنی.)1312،

ارزش منابع انسانی را گزارش كنند یاری می رساند

طالب نیا و قربانی ( )1311تحقیقی در مورد
بررسی

امکان

سنجی

بکارگیری

Patra,Khatik,Kolhe

(.)Olsson,1999

مدلهای

ارزشگذاری منابع انسانی انجام دادند .جامعه آماری

جدول -1تحقیقات حسابداری منابع انسانی در كشورهای مختلف
استرالیا
اسکاندیناوی

و

چین

آلمان

پرتغال

هندوستان

نیوزلند
تحقیقات روی 1در سال 1111

تحقیقات

تحقیقات السن1در سال 1111

ویتینگ و

تحقیقات گروجر1در سال 1111

چاپمن2در سال

تحقیقات وونتیسجاروی11در سال 2111

2113

1

تحقیقات
3

تحقیقات بارس و تحقیقات اشمیت
4

2

تانگ در سال

رودریگس در

و مینسن در

2111

سال 2111

سال2111
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تحقیقات مهالینگام در
سال 2111
تحقیقات پاترا ،خاتیک
و كله1در سال 2113
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 -3فرضیههای پژوهش

تصمیم گیری های سازمانی در سطوح عالی ،می انی و

 )1جو سازمانی برای استقرار سیستم حسابداری

عملی اتی (ش امل رئ یس س ازمان ،مش ارینارش د،
معاونین ،روسای پژوهشکدهها ،مشاورین بخشه ای

منابع انسانی آمادگی الزم را دارد.
 )2ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اجرای مدل
بهای تمام شده تاریخی امکان پذیر است.
 )3ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اجرای مدل

اجرایی و پژوهشی ،سرپرستان و مس ئولین گروهه ا)
و همچنین افرادی كه به ثب ت و گ زارش اطالع ات
مالی (معاونت م الی و اداری) در موسس ه مطالع ات
بین المللی انرژی (وابسته به وزارت نف ت جمه وری

بهای جایگزینی امکان پذیر است.
 )4ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اجرای مدل
بهای فرصت از دست رفته امکان پذیر است.

اسالمی ایران) در سال 1311می پردازند ،ك ه تع داد
آنها بالغ بر  41نفر میباشد.
با توجه به كوچک بودن سازمان و محدود بودن
افراد مطلع نسبت به موضوع ناگزیر شدیم تا كل

 -4روش شناسیپژوهش
این پژوهش یک تحقیق نظری از نوع توصیفی-

افراد جامعه را بعنوان نمونه آماری منظور نماییم .لذا،

میدانی می باشد كه در آن برای جمع آوری اطالعات

با توجه به اینکه بررسی امکانپذیری حسابداری منابع

و ارزیابی مدلهای موردنظر ،از پرسش نامه استفاده

انسانی در این سازمان از تعمیم آن به سایر سازمانها

می شود.

مهمتر بوده است ،از روش نمونه گیری هدفمند

علت استفاده از پرسش نامه آن است كه سیستم

استفاده شده است تا بتوان از نظرات و دیدگاههای

های فعلی حسابداری كه در شركت ها و سازمانها

افراد مطلع و خبره سازمان در پاسخ به سواالت

(سازمان مورد مطالعه)وجود دارد هیچ گونه اطالعات

تحقیق استفاده نمود.

كمی در رابطه با میزان مخارج انجام شده در مورد

پرسش نامه ها بین افراد جامع ه توزی ع گردی د و

منابع انسانی ارائه نمی نمایند و به دلیل وجود این نوع

نهایتا  31نفر پرسش نامه ها را تکمیل و عودت دادند

محدودیت ها ،از پرسش نامه استفاده می شود.

(نرخ برگشت.)%1222كه در جدول زیر به تفکیک بیان

به منظور جمع آوری داده ها و اطالعات برای

شده است.

تجزیه و تحلیل از پرسش نامه استفاده شده است.
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسش

جدول :2فراوانی برای جنسیت پاسخ دهندگان به

نامه می باشد .به طور كلی در این قسمت (پرسش
نامه) ،مقیاس لیکرت مورد استفاده قرار گرفت .اظهار
نظر پاسخ دهنده به پرسش نامه در مورد هر سئوال با
عالمت گذاری درستون مربوطه ،كه در مجموع 2
ستون باشماره های 1تا 2كه به ترتیب معرف درجه
خیلی كم تا خیلی زیاد می باشد امکان پذیر خواهد
بود.
جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع بررسی
و ماهیت آن شامل ،م دیران و اف راد كلی دی ك ه در
31

پرسش نامه
درصد فراوانی

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

21

11/4

11/4

زن

1

21/1

111/1

جمع كل

31

111/1

تجمعی

با استفاده از آزمون كولموگروف – اسمیرنوف
نتیجه گرفتیم كه متغیرهای جو سازمانی ،مدل بهای
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تمام شده تاریخی ،مدل بهای جایگزینی و مدل بهای

وضعیت مطلوبی برخوردار است و همچنین از زمینه

فرصت از دست رفته نرمال می باشند پس برای

های استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی ،نگرش

آزمودن آنها از روشهای پارامتری استفاده مینمائیم.

سازمان به افراد و اقدامات سازمان در راستای سرمایه

سپس با استفاده از آزمون پارامتریتیت ک نمون ه ای

بودن منابع انسانی می باشد.

ب ه مقایس ه می انگین جامع ه چه ار ش اخص (ج و

بنابراین جو سازمانی در موسسه مطالعات بین

سازمانی ،مدل بهای تمام ش ده ت اریخی ،م دل به ای

المللی انرژی برای استقرار سیستم حسابداری منابع

جایگزینی و م دل به ای فرص ت از دس ت رفت ه) ب ا

انسانی آمادگی الزم را دارد.

مقدار حد وسط یعنی عدد  3میپردازیم و در صورتیکه

فرضیه ( : )2آزمون تی – استودنت تک نمونهای

مقدار مورد نظر باالی عدد  3بود (وضعیت مطل وب)

برای بررسی امک انپ ذیر ب ودن ارزش گ ذاری من ابع

نشاندهنده امکانپ ذیر ب ودن ش اخص م ورد نظ ر در

انسانی از طریق اجرای مدل بهای تمام ش ده ت اریخی

جامع ه م ی باش د؛ و در ص ورتی ك ه چن ین نباش د

در موسسه مطالعات بینالمللی انرژی
H1 :   3

(وضعیت نامطلوب) امکانپذیرنمی باشد.

H1:   3

 -5نتایج پژوهش

 :H0ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اجرای مدل

فرضیه (: )1آزمون ت ی – اس تودنت ت ک نمون ه ای

بهای تمام شده تاریخی در موسسه مطالعات

برای بررسی وضعیت موجود ش اخص ج و س ازمانی

بینالمللی انرژی امکان پذیرنیست.

در موسسه مطالعات بینالمللیانرژی

 :H1ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اجرای مدل

H0 :   3
H1 :   3

 :1Hش اخص ج و س ازمانی در موسس ه مطالع ات
بینالمللیانرژی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
 :1Hش اخص ج و س ازمانی در موسس ه مطالع ات
بینالمللی انرژی از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
اگر مقدار سطح معنیداری بزرگتر از مقدار خطا
 1/12باشد ،فرض صفر را نتیجه میگیریم و در
صورتی كه مقدار سطح معنیداری كوچکتر از مقدار
خطا  1/12باشد ،فرض یک را نتیجه میگیریم (در
صورتیکه مقدار آماره تی بزرگتر از مقدار جدول
 1/14باشد فرضیه تایید می شود) .چون مقدار سطح
معنیداری  1/111و كوچکتر از مقدار خطا  1/12می
باشد (مقدار آماره تی  1/11و بزرگتر از مقدار 1/14
می باشد) فرض یک را نتیجه میگیریم یعنی شاخص
جو سازمانی در موسسه مطالعات بینالمللی انرژی از

بهای تمام شده تاریخی در موسسه مطالعات
بینالمللی انرژی امکان پذیر است.
اگر مقدار سطح معنیداری بزرگتر از مقدار خطا
 1212باشد فرض صفر را نتیجه میگیریم و در
صورتی كه مقدار سطح معنیداری كوچکتر از مقدار
خطا  1212باشد ،فرض یک را نتیجه میگیریم (در
صورتی كه مقدار آماره تی بزرگتر از مقدار جدول
 1214باشد ،فرضیه تایید می شود) .حال چون مقدار
سطح معنیداری  1/112و كوچکتر از مقدار خطا
 1/12می باشد (مقدار آماره تی  2/31و بزرگتر از
مقدار  1/14است) فرض یک را نتیجه میگیریم یعنی
ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اجرای مدل بهای
تمام شده تاریخی در موسسه مطالعات بینالمللی
انرژی امکان پذیر است.
فرضیه ( : )3آزمون تی – استودنت تک نمونهای
برای بررسی امک انپ ذیر ب ودن ارزش گ ذاری من ابع
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انس انی از طری ق اج رای م دل به ای ج ایگزینی در

انسانی از طریق اجرای مدل بهای فرصت از دست

موسسه مطالعات بینالمللی انرژی

رفته در موسسه مطالعات بینالمللی انرژی

H0 :   3
H1 :   3

H0 :   3
H1 :   3

 :H0ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اج رای م دل

 :H0ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اج رای م دل

بهای جایگزینی در موسسه مطالعات بینالمللی انرژی

به ای فرص ت از دس ت رفت ه در موسس ه مطالع ات

امکان پذیرنیست.

بینالمللی انرژی امکان پذیرنیست.

 :H1ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اج رای م دل

 :H1ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اج رای م دل

بهای جایگزینی در موسسه مطالعات بینالمللی انرژی

به ای فرص ت از دس ت رفت ه در موسس ه مطالع ات

امکان پذیر است.

بینالمللی انرژی امکان پذیر است.

اگر مقدار سطح معنیداری بزرگتر از مقدار خطا

اگر مقدار سطح معنیداری بزرگتر از مقدار خطا

 1212باشد فرض صفر را نتیجه میگیریم و در صورتی

 1212باشد فرض صفر را نتیجه میگیریم و در

كه مقدار سطح معنیداری كوچکتر از مقدار خطا

صورتی كه مقدار سطح معنیداری كوچکتر از مقدار

 1212باشد فرض یک را نتیجه میگیریم (در صورتیکه

خطا  1212باشد فرض یک را نتیجه میگیریم (در

مقدار آماره تی بزرگتر از مقدار جدول  1214باشد

صورتی كه مقدار آماره تی بزرگتر از مقدار جدول

فرضیه تایید می شود) .حال چون مقدار سطح

 1214باشد فرضیه تایید می شود) .حال چون مقدار

معنیداری  1/313و بزرگتر از مقدار خطا 1/12

سطح معنیداری  1/111و بزرگتر از مقدار خطا 1/12

میباشد (مقدار آماره تی  1/33و كوچکتر از مقدار

می باشد (مقدار آمارهتی  - 2/41و كوچکتر از مقدار

 1/14میباشد) فرض صفر را نتیجه میگیریم یعنی

 1/14می باشد) فرض صفر را نتیجه میگیریم یعنی

ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اجرای مدل بهای

ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اجرای مدل بهای

جایگزینی در موسسه مطالعات بینالمللی انرژی

فرصت از دست رفته در موسسه مطالعات بینالمللی

امکان پذیرنیست.

انرژی امکان پذیر نیست .علت این امر ضعف سیستم

فرضیه ( :)4آزمون تی – استودنت تک نمونه ای

های حسابداری مورد استفاده در این موسسه در ایجاد

برای بررسی امکانپذیر بودن ارزشگذاری منابع

اطالعات مورد نیاز روش بهای فرصت از دست رفته
است.

جدول :3آزمون تی – استودنت تك نمونه ای برای بررسی وضعیت متغیرها در موسسه مطالعات بینالمللی انرژی
متغیر

سطح معنی داری

آماره تی

تایید فرضیه

نتیجه گیری

جو سازمانی

1/111

1/11

H1

 3

ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اجرای مدل بهای تمام شده تاریخی

1/112

2/31

H1

 3

ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اجرای مدل بهای جایگزینی

1/313

1/33

H0

 3

ارزشگذاری منابع انسانی از طریق اجرای مدل بهای فرصت از دست رفته

1/111

- 2/41

H0

 3

02
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گردید ،این مدل قابلیت پی اده س ازی را دارد و ب رای

 -6نتیجه گیری و بحث
در صورت استقرار نظام حسابداری منابع انسانی،
احتمال بروز تضاد یا مقاومت یا تغییر در جوسازمانی

كمی كردن ارزش منابع انسانی م یت وان آن را م ورد
استفاده قرار داد.

وجود دارد و جوسازمانی نسبت به آن عکس العمل

با توجه به یافته های تحقیق ،سطح معنی داری

نشان میدهد؛ لذا پذیرش و آمادگی جوسازمانی برای

مدل بهای جایگزینی  12313و سطح معنی داری مدل

استقرار این نظام الزم است .با توجه به یافته های

بهای فرصت از دست رفته  12111و هر دو بزرگتر از

تحقیق ،در زمینه آمادگی جوسازمانی برای استقرار

مقدار خطا  1212می باشند .بنابراین میتوان چنین

سیستم حسابداری منابع انسانی ،چون مقدار سطح

نتیجه گیری نمود كه در صورت تصمیم موسسه

معنیداری  1/111و كوچکتر از مقدار خطا 1/12

مطالعات بینالمللی انرژی به استقرار سیستم

میباشد ،بنابراین جو سازمانی در موسسه مطالعات

حسابداری منابع انسانی ،استفاده از این روش ها

بینالمللی انرژی برای استقرار سیستم حسابداری

امکان پذیرنخواهد بود .علت این امر ضعف سیستم

منابع انسانی آمادگی الزم را دارد.

های حسابداری مورد استفاده در این موسسه در ایجاد

در زمینه بررسی جوسازمانی میتوان به تحقیقات
باورز و تیلور اشاره كرد ،ولی به دلیل تفاوت در
اهداف و متغیرهای پژوهش ،امکان مقایسه نتایج آن با

اطالعات مورد نیاز روش های بهای جایگزینی و
بهای فرصت از دست رفته است.
از جمله تحقیقات مشابه در این حوزه میتوان به
تحقیق شیبانی اشاره كرد كه در مورد اعمال روش

پژوهش حاضر وجود ندارد.
با توجه به یافته ها ی تحقیق ،چون مق دار س طح

های ارزشیابی حسابداری منابع انسانی انجام شده بود.

معنیداری  1/112و كوچکتر از مقدار خط ا  1/12م ی

جامعه آماری این تحقیق شامل شركتهای تولیدی

باشد ،ارزش گذاری منابع انسانی از طریق اجرای مدل

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مؤسسات

به ای تم ام ش ده ت اریخی در موسس ه مطالع ات

حسابرسی و مشاوره مالی خصوصی تهران ،باشگاه

بینالمللی انرژی امکان پذیر است .بن ابراین م یت وان

های ورزشی برخوردار از تشکیالت سازمان یافته

نتیجه گیری نمود كه ،در صورت فراهم كردن ش رایط

تهران بودند كه در آن تحقیق نیز مدل بهای تمام شده

اولی ه و ایج اد تغیی رات الزم در سیس تم حس ابداری

تاریخی ،بهای جایگزینی ،بهای فرصت از دست رفته

مورد استفاده در این موسسه امکان اعم ال ای ن ش یوه

از جمله روش های مورد بررسی بودند .یافته های

وجود دارد.

تحقیق حاكی از آن بود كه قابلیت اعمال روش های

از جمله تحقیقات مشابه در این حوزه میتوان ب ه

ارزشیابی حسابداری منابع انسانی در مجموع تقریبا

تحقیقات طالب نیا و قربانی اشاره ك رد ك ه در م ورد

در سطح كم می باشد و نیز مناسب ترین روش

بررس ی امک ان س نجی بک ارگیری م دله ای

ارزشیابی قابل اعمال از میان روش های مختلف،

ارزش گذاری منابع انسانی انجام دادند .جامعه آم اری

روش بهای تمام شده تاریخی می باشد.

این پژوهش اعضای جامعه حسابداران رس می ای ران

 از مزایای حسابداری منابع انسانی ،كمک به

بودند ك ه یک ی از م دله ای م ورد بررس ی در ای ن

تصمیم گیری در سازمان می باشد .زمانی كه

پژوهش ،مدل بهای تمام شده تاریخی و بررسی امکان

اطالعات درباره منابع انسانی به صورت كمی

اعمال آن بود كه همچ ون پ ژوهش حاض ر مش خص

باشد مدیریت سازمان میتواند در بودجه بندی ها
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و تصمیم گیری ها از این اطالعات استفاده كند.

فهرست منابع

بنابراین پیشنهاد می شود تحقیقی با در نظر گرفتن

 اسالنی ،محمد ( .)1312حسابداری مدیریت منابع

مدلهای تصمیم گیری ،كه در آن تاثیر استقرار

انسانی و نحوه اجرای آن در دانشگاه آزاد اسالمی

سیستم حسابداری منابع انسانی را بر روی خط

واحد مالیر ،پایان نامه كارشناسی ارشد ،دانشکده

مشی های موسسه بررسی میكند ،صورت گیرد.

اقتصاد و حسابداری واحد تهران مركزی

 پیشنهاد می شود ،پژوهشی در راستای اثربخشی

 پژوهی ،محمدرضا (" .)1311حسابداری منابع

اطالعات حسابداری منابع انسانی در افزایش

انسانی مدلی برای ارزشگذاری منابع انسانی

كارایی نیروی انسانی موسسه مطالعات بینالمللی

سازمانها".مجله مطالعات مدیریت .سال 1311

انرژی صورت گیرد ،تا باعث كاربردی شدن

(شماره 14 : )1

حسابداری منابع انسانی در موسسه گردد.

 رویایی ،رمضانعلی (".)1311هدف های جدید و

 پیشنهاد می شود ،پژوهشی در جهت نقش

نقش های تازه برای حسابداران ایرانی ".فصلنامه

اطالعات حسابداری منابع انسانی در ارزیابی

بررسی های حسابداری دانشکده علوم اداری و

عملکرد كاركنان صورت گیرد ،تا این موضوع قدم

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران .سال 1311

مثبتی در بکارگیری حسابداری منابع انسانی در

(شماره21:)1

ارزیابی عملکرد توسط مدیران سازمان باشد.

 شیبانی ،غالمحسین (.)1311اعمال روش های

 با وجود اینکه تحقیق در مورد معیارهای غیرپولی

ارزشیابی حسابداری منابع انسانی .پایان نامه

حسابداری منابع انسانی ،بسیار كم است و

كارشناسی ارشد .دانشکده علوم اداری .دانشگاه

موقعیت كنونی حسابداری منابع انسانی ،هنوز

شهید بهشتی

معیارهای مربوط به این حوزه را كامل نکرده اند.

 طالب نیا ،قدرت اله وقربانی ،بهروز ()1311

ولی نیاز به این حوزه و تکامل آن احساس و

".بررسی امکان سنجی بکارگیری مدلهای

پیشنهاد می شود ،با در نظر گرفتن شاخص های

ارزشگذاری

مؤسسات

مناسب (در حوزه حسابداری منابع انسانی و هم

حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران"،

در حوزه علوم رفتاری) این مطالعات انجام گیرد

مجله حسابدار .سال ( 1311شماره 42: )121

و امید است با انجام این تحقیقات هم در حوزه

 فرمهینی فراهانی ،احمد (".)1311حسابداری

حسابداری منابع انسانی و هم در حوزه علوم

منابع انسانی ،چالش سازمان در منابع سرمایه

رفتاری تحوالت وسیعی صورت گیرد.

ای".فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع

 به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود ،این پژوهش
را در سازمان های عملیاتی صنعت نفت نیز تکرار

منابع

انسانی

در

انسانی در صنعت نفت .سال ( 1311شماره.)11
صفحات 123-131

نمایند .زیرا در این سازمانها ،به دلیل انجام

 فالم هولتز ،اریک جی ( .)1311حسابداری منابع

كارهای پروژه ای نیاز به ارزشگذاری منابع

انسانی .ترجمه :زهرا حسن قربان .تهران:مركز

انسانی وجود دارد.

انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
 میرسپاسی ،ناصر.)1311( .مدیریت استراتژیک
منابع انسانی و روابط كار .تهران .انتشارات ترمه
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