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وزارت آموزش و پرورش       

:عنوان اقدام پژوهی   

به رشته را هنر جویان میزان عالقه   توانستم چگونه

.حسابداری افزایش دهم   

:مجری اصلی /نام و نام خانوادگی مولف اول  

    :پست سازمانی 

  : رشته تحصیلی 

   : آخرین مدرک تحصیلی 

    :دوره تحصیلی 

     :سمت فعلی 

    :شماره پرسنلی 
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   : شماره همراه 

 

 :به میتقد

 دیکه آفر ییخدا

 را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را جهان

 .دیکه عشقشان را در وجودم دم یبه کسان و

 میو احوالشان را بپرس مییایب یگاه

 

 

 



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

4 
 

 

 تقدیر و تشکر

هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و  از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که

من لم یشکر ” سالمت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب 

 :” المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ

این از استادان با کماالت و شایسته؛ که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در 

 .عرصه بر من دریغ ننمودند
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 چکیده 

 .باشد یمبرم بشر بوده و م یازودر تمام مشاغل در هر مرحله وبا هر تعداد کارمند وشاغل ن یاحسابداری در تمام دن

 یم یسکه تدر یهنوز از نظر کتب یضروری در هر جامعه بوده ولو یاز رشته های جهان یکیحسابداری  رشته

وجود  یریچشمگ یشرفتجامعه نداشته وپ یازبا ن یکتاب ها وامکانات موجود هماهنگ ینا یسشوند ساعت تدر

شرفت تکنولوژی وتکنولوژی به یبا توجه به پ یددر هنرستان اشباع شده است با یشتررشته ب یناست وا یامدهن

رشته حسابداری به وجود  یریوفراگ یسدر نحوه تدر یزرا ن ییراتیمردم تغ یسطوح زندگ یگردر دوجود آمده 

 یمآور

به عمل آمد و فنی و حرفه ای  بررسیهای مقدماتی که از دانش اموزان ، مدیران ، مشاوران و مسئوالن کار دانش   

        حسابداریمثل رشته  ی و حرفه ایو فن بیانگر نگرش منفی دانش اموزان به برخی از رشته های کار دانش

رفع  راامروزه کشور به نیروهای انسانی ماهر ونیمه ماهر نیازمند است که بتواند نیازهای شغلی جامعه . می باشد

محدود است رشته  حسابداریاز طرف دیگر ظرفیت پذیرش دانشگاه ها نسبت به شرکت کنندگان رشته . کنند

می توانند این مشکالت راحل کنند، به شرطی که دانش  حسابداریمثل رشته  ای و فنی و حرفه های کار دانش

زمینه های الزم جهت  انیاًث. مهارتهای الزم را جهت وردود به بازار کار کسب کنند  اوالً حسابداریآموزان رشته 

 . ل خیلی پایین نباشددر آمد وارزش اجتماعی آنان نسبت به بقیه مشاغ ثالثاً. جذب آنان در بازار کار مهیا شو 

عبارت از شرایط  حسابداریتوجه به مطالعات مقدماتی مهمترین عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان به رشته  با

خانوادگی از قبیل شغل پدر، سواد والدین، وضعیت اقتصادی خانواده ، وضعیت تحصیلی دانش اموزان ونگرش 

 .می باشد حسابداری شتهار دانش ، آشنایی با ردانش آموزان به مشاغل ، استخدام ، مهارتهای ک
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می تواند موثر باشد الزم است قابلیت اعتماد  حسابداریجا که عوامل مذکور، درنگرش دانش آموزان به رشته آن از

آن مورد بررسی قرار گیرد ، پژوهش  حاضر به این منظور صورت گرفته است یعنی برای اینکه نشان دهد این 

تا در جهت بهبود بخشیدن به . باشند  حسابدارینانی می توانند برنگرش دانش آموزان به رشته عوامل با چه اطمی

 .عوامل وشرایط موجود اقداماتی صورت گیرد

را بیان نموده  حسابداریرشته به  عالقمند کردن  هنرجویاندر این اقدام پژوهی سعی بر این است که راهکارهای 

 . ان و مسئولین برای رسیدن به این مهم مشخص گردد دبیرولیاء ، و نقش وظیفه ی خود دانش آموز ، ا

 :نکات کلیدی 

 روش ها  -عالقمندی  –رشته حسابداری 

 :مقدمه

 اگوست نظر به وبنا باشد می پایین حسابداریرشته  از اموزان دانش شناخت ، شده انجام تحقیقات به توجه  با

 از کافی شناخت ن آنا والدین و آموزان دانش چون.  کنش نگری وپیش آورد می نگری پیش وآگاهی علم کنت،

 خانوادگی شرایط.  دهند می نشان خود از  حسابداریرشته  انتخاب برای کمتری تمایل ندارند،  حسابداریرشته 

 باشند می موثر  حسابداریرشته  انتخاب در خانواده اقتصادی وضعیت پدرف شغل ، والدین سواد قبیل از

 دیگر انتخاب برای شان نمره که آموزانی دانش موارد دربیشتر ومدیران معلمان ، مشاوران عقیده هب( 1371غریب،)

 .نمایند می انتخاب را  حسابداریرشته  رسد نمی ها رشته

و  دانش کار های  رشته در تحصیل که است این هنرجویان توسط  حسابداریرشته  نکردن انتخاب دالیل از یکی

 فرد یك کاتز نظر به بنا(.  1379 ، غریبت)دانند می باال سطوح در تحصیل ادامه جهت نعیما را فنی و حرفه ای

 رویدادهای از جلوگیری در یا او نیازهای برآوردن در که کند می پیدا مثبت نگرش( موضوعاتی) اشیائی به نسبت

 دست متناقضی نتایج هب( 1371) چیمه میری مذکور تحقیات برخالف( 1379 ، کریمی)باشد موثر وی برای منفی
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و   دانش کار به اموزان دانش وردنآ روی  و اند آورده روی  حسابداریرشته  به عالقه با آموزان دانش.  است یافته

 در که دیگری نکات از یکی است نبوده حسابداریرشته  به ورود شرایط کسب عدم اطربخ فنی و حرفه ای

 دانش ایران کنونی جامعه در رسد می  نظر به است جامعه در کار فرهنگ است نشده آن به توجهی   تحقیقات

و فنی و  دانش کار های ورشته هستند مند عالقه رسمی استخدام و دولتی مشاغل به بیشتر آنان والدین و آموزان

و فنی و  دانش کار شاخه به نسبت اموزان دانش نگرش در امر این پندراند می آزاد شتغالا با مترارف را حرفه ای

 کسب برای راهی عنوان به نه پذیرند می استخدام خاطر به بیشتر را ماتحصیل جامعه در دارد منفی تاثر حرفه ای

 نگرش در متعدد عوامل بنابراین. کند تغییر تا دارد الزم زمان که است نگرش این جامعه در اشتغال جهت مهرت

 .دارند مثبتی حسابداریرشته  به نسبت هنرجویان البته است حسابداریرشته  به آموزان دانش

و بازار کار آینده این رشته  حسابداریرا با رشته  هنرجویانمتصمیم گرفتم  ..…بنا بر آنچه گفته شد اینجانب 

 .عالقمند نمایم آشنا نموده و آنها را به ادامه تحصیل در این رشته 

 بیان مسئله

 یمال یتماه یکه اساسا دارا ی،اطالعات کمفراهم کردن  اشیفهاست که وظ یخدمات یتفعال یك یحسابدار

 یاقتصاد هایگیرییمدر تصم یدبا یاطالعات فراهم شده توسط حسابدار. است یهستند، درباره واحد اقتصاد

 .سودمند باشد

مدارک به دست آمده . پا گرفت ینسرزم ینکه در ا گرددیبر م هاییتمدن ینبه نخست یرانا یحسابدار یشینهپ

برقرار بوده و حساب درآمد و مخارج  یمنسجم ینظام مال یدارد که در عصر هخامنش یناز ا یتتان حکاباس یراناز ا

 یسبا تاس 1332 ی بار در دهه یناول یرشته حسابدار. است شدهیم یو به دقت ثبت و نگاهدار یزحکومت به ر

 یران،نفت ا یشرکت مل یدارحساب یاز جمله آموزشگاه عال یخصوص هایو دانشکده یعال هایآموزشگاه یناول

 ی،رشته در سطوح کارشناس یندر حال حاضر ا. یدمطرح گرد یحسابدار یعال یو موسسه یدانشکده علوم ادار

 .شودیم یستدر یشیگرا یچو بدون ه راارشد و دکت یکارشناس
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 یران،مد نفع از جمله یاشخاص ذ یاقتصاد یماتتصم یمبنا یحرفه حسابدار ییمحصول نها که ییاز آنجا  

 یاز اهداف رشته حسابدار یکیگفت که  توانیم ینبنابرا یردگ یقرار م یرهسهامدارن، اعتباردهندگان، دولت و غ

 یگزارشات مال یهثبت، خالصه کردن اطالعات و ته ی،بند طبقه ی،آور متخصص در جمع یانسان یرویآموزش ن

 یبه روز رسان یگرد یاز سو. باشد یم یاصول حسابدار شده از جمله استانداردها و یینتع یشاز پ یارهایمطابق مع

و  یتاز جمله موارد با اهم یطیمطابق با عوامل مح ینظر در چارچوب نظر یدو تجد یاستانداردها و اصول حسابدار

 یگراز د ینهزم ینمتخصص در ا یانسان یرویآموزش ن ینبنابرا شود،یم حسوبم یدر رشته حسابدار یاتیح

 .باشدیم رشته یناهداف ا

 یدهکه به ندرت د یبه طور باشند یبرخوردار م یمتنوع شغل یها از فرصت یرشته حسابدار یالنفارغ التحص  

دو رشته  ینا یالنمثال فارغ التحص یبرا. مواجه باشند یکاریرشته با مشکل ب ینا یالنکه فارغ التحص شودیم

 ینو هم چن یرهو غ یمهب یاتی،مال ی،دولت یریت،مد ی،مال یگوناگون از جمله حسابدار هایینهدر زم توانندیم

 .یندنما یتفعال یمستقل و داخل یاز جمله حسابرس یگوناگون حسابرس یها  ینهزم

توسط دانش  و ادامه تحصیل در این رشته حسابداریی رشته در این اقدام پژوهی سعی بر این است که مزایا 

در رابطه با مشکالت موجود در  هنر آموزان و هنر جویان رد بررسی شود سپس به روشهای صحیح برخوآموزان 

 .مواجهه با این موضوع را ارائه نمائیماین مبحث بپردازیم و راه کارهای اصولی 

قرار می در راه پر فراز و نشیب سالهای آموزشی مسائل، مشکالت و تجربیات گوناگونی بر سر راه آدمی           

مانه و عمیق به مسئله بنگریم می توان صدها مطلب قابل توجه برای بررسی پیدا کرد گیرد که اگر با دیدی خوشکا

وضوعی که در حال حاضر قصد سال تجربه م …بعد از .… علمی در مورد آنها پرداخت و به جستجو و تحلیل

  .می باشد حسابداریادامه تحصیل در رشته تحلیل و پژوهش در مورد آن را دارم مربوط به 
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 :اهداف

 هنرجویانبه  حسابدارینحوه ادامه تحصیل در رشته آموزش صحیح  :هدف کلی    

 حسابداریی رشته در مورد مزایا دانش آموزانافزایش سطح آگاهی  :اهداف جزئی

 رشته حسابداریتغییر نگرش منفی و سطحی والدین نسبت به  -

 نرم افزارهای حسابدرایز در مورد استفاده ا هنرجویاناتخاذ برنامه های مدون و قابل قبول برای  -

 بصورت سطحی و مورد نیاز حسابداریآشنایی و آموزش والدین در مورد  -

-  

 :توصیف وضعیت موجود

سال است که در آموزش و پرورش در حال خدمت می باشم و هم اکنون در  …مدت  …اینجانب              

که با آنها حسابداری  جویانیتعداد هنر  .شم به عنوان هنر آموز حسابداری مشغول به تدریس می با ..…هنرستان 

با گذشت چند هفته اول سال تحصیلی و رونق گرفتن سیر صعودی تدریس و    .نفر می باشند 21سر و کار دارم 

در  .و ادامه تحصیل در این رشته رغبتی ندارندحسابداری به رشته آنها  متوجه شدم که امور آموزشی در مدرسه 

اولیاء که تشکیل شد همه ی این موارد توسط والدین بازگو شده و به شکل جدید در برابر  اولین جلسه ی انجمن

 . هنر آموزان و حتی والدین آنها عالقه خاصی به این رشته ندارندشواهد حاکی از آن بود که برخی از . ما مجسم شد

 .د جمع آوری می کردمبنابراین من به عنوان اقدام پژوه باید اطالعاتی را برای بررسی وضعیت موجو

 :گردآوری اطالعات

 تهیه پرسشنامه-1

کرده و در  ینتدو یوضع موجود پرسش نامه ا یفیک یشاخص ها ی ینهدر زم یشترب یداده ها یگردآور یبرا

 .دانش آموزان قرار دادم یاراخت
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 پـــرســـــش هـــا
 آموزان هنرپاسخ 

 خیر بله

 شده اید ؟ آیا با عالقه وارد رشته حسابداری -1

 پیشرفت تحصیلی شما آسیب می رساند؟ عالقه به آیا نداشتن  -2

 دسترسی دارند موفق تر از دیگرانند؟ رشته های دیگر می روندآیا کسانی که به  -3

 لذت می برید؟ رشته تحصیلی تان آیا شما از  -1

 در موفقیت تحصیلی شما تأثیر دارد؟مباحث حسابداری به نظر  -1

 طالعه دروس حسابداری لذت می برید ؟ایا از م -1

 راضی هستید؟ شوید شغل حسابداریدر آینده وارد از اینکه  -9

 مایلید که این رشته را ادامه بدهید ؟آیا  -12

  

 

 مصاحبه با پدر و مادر  - 2

 :ت پرسشنامه در زیر آمده اس.دادم در مرحله دوم پرسشنامه ای تهیه و در اختیار والدین هنرجویان قرار 

 پـــرســـــش هـــا
 والدینپاسخ 

 خیر بله

 آیا با رشته حسابدرای آشنا هستید ؟ -1

از اینکه فرزندتان در رشته حسابدرای مشغول به تحصیل می باشد راضی آیا  -2

 هستید ؟
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 آیا در منزل فرزند شما دروس رشته را با عالقه مطالعه می کند ؟ -3

 ر رشته بدهد ؟ایا تمایل دارید فرزندتان تغیی -1

 

 

 مطالعات کتابخانه ای – 3

یکی دیگر از روش های بنده برای جمع اوری اطالعات استفاده از منابع کتابخانه ای و مقاالت می باشد که در زیر 

 .به توضیح آن می پرداز

 یندهجامعه آ. در جامعه است  ییبه مهارت گرا ییمدرک گرا تبدیلهدف از دوره های کاردانش و فنی و حرفه ای  

توسعه کشور ، توسعه  یهدفها یبرا یانسان یرویمهارت است نه دارندگان مدرک ، توسعه ن یمتعلق به افراد دارا

با  و فنی و حرفه ای شاخه کار دانش یلیشاخه تحص ینپر تحرک تر.است یو مهارت یو حرفه ا یفن یآموزشها

 یتاست که از ترب ینهدف ا. جامعه است یازهایبا ن  یالنفارغ التحص یطشرا یقو تطب یلیتحص یتنوع رشته ها

 یبرا یمهارت یشاخه کسب آموزشها یندانش آموزان به ا یشهایاز گرا یکی.فاقد مهارت بکاهد یالنفارغ التحص

 یك یدارا انیآن است که دانش آموز در سن نو جو یشاخه در پ ینا. مناسب است  یشغل یبه فرصتها یدسترس

 یلمساله اشتغال دانش آموزان فارغ التحص.، او را کمك کند یه در مواجهه با مسائل زندگنگرش و مهارت شود ک

 ینسن ینکهبا توجه به ا.است که از نظر کار و اشتغال دچار مشکل نشوند یکه با آموزش و مهارت آموز یندهدر آ

برخوردار  یمهارت یگاههاسن از آموزش ینبه ا یدناز رس قبل یدسال است و با 21تا  17 ینو اشتغال ب یکاریب

از نبود مهارت و  یناش یکاریو مقابله با ب یداشتغال مولد و مف یآماده کردن دانش آموزان دوره متوسطه برا.شوند

توجه  یرسم یرغ یو حرفه ا یفن یبا آموزشها یرسم یارتباط باآموزشها یجادا. با فرهنگ کار است ییعدم آشنا

خارج از وزارت آموزش  یآموزش و بازار کار استفاده از امکانات آموزش ینب ستگییوو پ ینیفرهنگ کار و کار آفر به

صدها رشته .آورد  یبوجود م یگرد یدر آموزش را در دستگاهها یتاحساس مسئول یتو تقو یجادو پرورش که ا

 یندهاشتغال آ یمطمئن برا یریکه مس  دهد یبه دانش آموز ارائه م یو خصوص یرا به کمك موسسات دولت یشغل
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و مهارت  یالنشود و فارغ التحص یمناطق و استان توسعه داده م یازبا توجه به ن یمهارت یرشته ها. جوانان است

 .کنند یا م یدخاطر پ ینانشغل اطم یافتنآموختگان از نظر 

 در سطح کشورو فنی و حرفه ای شاخه کار دانش  یکل اهداف

 یربطذ یدستگاهها یمختلف از رهگذر مشارکت و هماهنگ یخشهاماهر بر اساس ب یانسان یروین یتترب -

سالح در مقابل  ینجوانان که مناسبتر یبرا یاشتغال و خود اشتغال ینهزم یجادا ینو همچن یکاریاز ب یریجلو گ - 

 تهاجم است

 یشهااز آموز یبخش یبه جا یمهارت وزشهایآم یقاز طر یانسان یروین یگذار یهدر امر سرما ییصرفه جو -.

 .و کم کردن زمان آموزشها یو نظر یتئور

 و آموخته ها و مهارت دانش آموزان یرسم یرغ یشناختن آموزشها  یتبه رسم -

 .نمودن آموزشها یکاربرد یقاز طر یخارج ییکارا یشآموزش و پرورش و افزا یداخل یکارآئ یشافزا -

کارکنان  یآموزش و پرورش و ارتقاء دانش عموممختلف از رهگذر مشارکت  یبخشها ییو کارا یبهره ور یشافزا -

 .یپلمتا سطح د

 .قابل انعطاف نمودن آموزشها یالزم برا یها ینهزم یجادو ا یرسم یرو غ یرسم یآموزشها ینکم کردن فاصله ب -

که به  ییها  یپلمهد زشآمو یمختلف برا یدستگاهها و بخشها یمضاعف از سو یگذار یهاز سرما یریجلو گ -

 .بودند یمهارت یآموزشها یازمندبه دانشگاهها ن یابیدم راه ع یلدل

 یبلکه م یستند،مهم به جامعه که کالس و مدرسه تنها مکان آموزش و معلم و مدرسه تنها آموزشگر ن ینا یمتفه -

را مکان (  یو خدمات کشاورزی ی،صنعت ی، واحد ها یاصناف ، جوامع صنف) کار  یطهایمح یهکل یتوان با هماهنگ

 .بعمل آورد ینهو از وجود آنها استفاده به یدآموزش و استاد کاران را معلم د
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و آشنا نمودن آنان با  یو خصوص یمختلف اعم از دولت یکارکنان و کارگران در بخشها یهارتقاء دانش کل -

 یرویعه به نجام یازبا نگاه به ن انسانی یرویدر امر ن یگذار یهسرما -.یدجد یآموزش و تکنولوز یاستانداردها

 .توسعه یو بر نامه ها یزمان یمماهر بر اساس تقو یانسان

 یمهارت یساختار رشته ها

واحد در هر  22مهارت که حد اقل از  یاصل یهپا یاستانداردها.شده است یلاز چهار بخش تشک یمهارت یها رشته

در دانش  یستگیشا یجاداست که به منظور ا یازن یششامل دروس پ.باشد یم یرواحد متغ 17رشته تا سقف 

مهارت  یلشامل دروس تکم.شده است ینیب یشپ یاصل یا یهپا یمهارت یورود به آموزش استاندارد ها یبرا نآموزا

 .واحد است 9مهارت حد اکثر تا  یو استاندارد ها الزامی – یعموم یباشد که با توجه به سقف واحد ها یم

 

 یواحد دروس انتخاب 1حد اکثر  کارورزی –واحد  1حد   قانون کار وا 2 ایمنی و بهداشت –واحد  2 ینیکار آفر 

 از رشته هاست یمجموعه ا یاهر رشته  یاست که برا

  یرشته حسابدار یمعرف

 یدتول یانامروزه بن.باشد یم یا یهزبان پا یكو. الزم است یاست که در هر نوع کسب و کار یحرفه ا حسابداری  

است، جز  یازکه امروز و فردا به آنها ن ییمغزها یتر مغز است و روشن است که تربنه در عضله بلکه د یگرثروت، د

  .نخواهد بود یربا آموزش امکان پذ

اشخاص  یو عملکرد اقتصاد یمال یعتدر صددگزارش وض یعلو م اجتماع یاز شاخه ها یکیبه عنوان  حسابداری

شرکتها  یداریدار انعکاس پا یفهو اعداد وارقام  وظ یتاست حسابداران با استفاده از کم یو حقوق یقیاعم از حق

که  یمردم.مو رد اعتماد مردم هستند ینکهبر خوردارند به خاطر ا یژهو یگاهجا یكحسابداران از . وسازمانها هستند 

  .به اطالعات درون سازمانها ندارند یدسترس



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

16 
 

  یبرا ینانو قابل اطم یقدق یاطالعات مال یآموزش حسابداران و شرکت موثر آنها در فراهم آور یلدل ینبه هم  

  .دارد یفراوان یتاهم یرانمانندا یکشوردر کشور در حال توسعه ا یدارتوسعه پا

 یدادهایمعامالت،سنجش رو یلو تحل یهتجز یرنظ ینیمتعددو سنگ یفبرخالف گذشته وظا یامروز حسابدار

و . را بر عهده دارد یریتمد یتفعال ینهزم یواقع تمام و در یمال یابیو ارز یریو تفس یلیتحل یندهای،فرآ یاقتصاد

  .داشته باشد اهیمختلف سازمان آگ یتهایاز فعال یدبا یگراز مسؤالن د یكاز هر  یشب

  یحسابدار یورود به رشته  یطشرا

  یواحد در دروس عموم 32اول متوسطه و گذراندن  ی یهدر پا قبولی

  11 یباال یاضیر ینمره  کسب

  یلیتحص یتدر فرم هدا یحرفه ا یفن یشاخ  یطشرا داشتن

  عال قه واستعداد داشتن

  یحسابدار یلیتحص یرشته  یدروس تخصص -

  اقتصاد کلیات

  2و1یحسابدار اصول

  2و1 یامار یو روش ها مفاهیم

  یبازرگان یعموم امور

  یانهو کاربرد را مبانی

  یعمل ی حسابدار
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  یصنعت حسابداری

  شرکت ها حسابداری

  یریتو مد سازمان

  یدر حسابدار یانهرا کاربرد

  یامور مال ریاضیات

  یادار مکاتبات

  کارآموزی

  . کنند یجهت ورود به بازار کار و اشتغال کسب م یانکه هنر جو  ییها و مهارت ها ییتوانا -

  به اسناد و صدور اسناد یدگیانجام امور رس توانایی

  موسسات واداراتشرکت ها  یدفاتر مال یمتنظ توانایی

  موسسات و سازمان ها یانجام امور حسابدار توانایی

  یگمرک-یمهامور ب یاتیانجام امور مال توانایی

  یانجام امور بانک توانایی

  ان ها یلتحل یهتجز یمال یکاربرگ و حساب ها یمو تنظ یثبت اسناد و دفاتر مال توانایی

  یخارج و یبا انجام مراحل مختلف تجارت داخل آشنایی
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  یلادامه تحص ینحوه  -

  یحرفه ا یفن یاموزشکده ها یوستهپ یکاردان یشرکت در ازمون سراسر یقطر از

  یو دانشگاه آزاد اسالم یکاربرد یدانشگاه جامع علم یشرکت در ازمون ورود یقطر از

 دانشگاهها یو شرکت در ازمون سراسر یدانشگاه یشپ یاز دوره ها یکیرشته در  ییرتغ با

  :رشته ینبه ا یدانش آموزان ورود شرایط

  .آن باشد یها یلو تحل یهو تجز یعالقه مند به امور مال یدرشته با یندانش آموز ا.1

داشتن  یلدل ینبه هم.و سرو کار داشتن با اعدادو ارقام را داشته باشد ینتحمل ساعتها کار و حل تمر یدبا . 2

حداقل از دانش متوسط آن  یا.برخوردار است یاریبس یتاز اهمرشته  یندر ا یاضیدر درس ر یکاف ییتوانا

  .را داشته باشد 11 ینمره قبول داقلح یدرشته با یندر هنگام ورود به هنرستان و ا یعنی.برخوردار باشد 

  .تبحر و تسلط داشته باشد یزو نگارش ن یفارس یاتدر ادب یدارایه کار و گزارش با یبرا ینو همچن .3

  . الزم را داشته باشد ییتوانا یدبا یزن یارتباط اجتماع ینهر زمد یزو ن . 1

  .اطالعات و گزارشاتش راداشته  باشد یانبه متقاض ییجوابگو یتوقابل یربودهپذ یتمسول ینوهمچن ..1

  یو حرفه ا یفن یدر هنرستان ها یجذب هنر جو در رشته حسابدار یشناس آسیب

  .یسمهادر ارگان ینظم یب یشهشناخت رعبارت است از مطالعه و  یشناس آسیب

عدم  یزرشته، و ن ینا یانهنرجو یفضع یلیتوجه به نحوه جذب  هنرجو در رشته حسابداری و عملکرد تحص با

 رغبت دانش آموزان برای انتخاب رشته حسابداری، 
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  :باشد یرز یلبه دال یتواندرشته م ینضعف جذب هنرجو در ا نقاط

موجب  یترشته را ندارند و در نها ینالزم  در ا یزهکشش و انگ ییبه عنوان هنرجو که توانا ییاستفاده از داده ها .1

تواند به دانش  یموضوع م ینو ا یاورندب یینکه سطح آموزش را پا یکنندم یدلسردی مدرسان شده و  اغلب سع

  .باالتر لطمه وارد کند یبا بهره هوش یگرآموزان د

  .آزمونها به علت کمبود بودجه ینحداقل رساندن الغو آزمونهای هماهنگ و به  .2

ها  یرستاناز دب یاریوچه بسادر بس.هم چنین در هدایت تحصیلی و مشاوره دانش آموزان ضعف وجود دارد .3

  .شوند یورود به هنرستان م یبرا یرستاندوم از دب یهو مشاوران مانع خروج دانش آموزان پا یرانمد

زان از این رشته تحصیلی کم است و آن ها تصورمی کنند در صورت ناتوانی در رشته آگاهی والدین ودانش آمو .1

  .کنند نام ثبت رشته این در باید ˛دیگری

اطالع رسانی مناسبی در خصوص معرفی شاخه های کاردانش و فنی و حرفه ای از سوی رسانه ها انجام نشده  .1

  .است

رشته ها به  یگره از طرف مسوالن هنرستان و دانش آموزان درشت ینا یانهنرجو یو سرخوردگ یزگیانگ یب .1

 ینتر یفاز هنرستان ها ضع یدر بعض یراز.) یینمعدل پا یلبه دل یااجبار و یرشته از رو ینو انتخاب ا یناچار یلدل

  (.شوند یم یترشته هدا یندانش آموزان به ا

  .رشته ینا یدر اغلب هنرستان ها برا و امکانات مناسب ومربوط یکارگاه  حسابدار یانبود کالس  . 7

امر تداوم  یندرامر آموزش ا ییهنر آموزان که در صورت نارسا یسعدم توجه و عدم کنترل  به نحوه تدر. 8

  .هنر آموز خواهد شد یزگیانگ یموجب ب یجدر صورت  فعال بودن هنر آموز به تدر یکرد و ل یداخواهدپ
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 دراین˛مشخص نیست که طبق آن یرشته حسابدار یمورد نیاز آینده برانیازهای شغلی و نیروی انسانی  .. 9

داردو  یازرشته فقط به کال س و معلم ن این ˛ یراناز مسوالن ومد یو چون ازنظر  بعض.رشته نیروها را تربیت کنیم

متاسفانه در  یلدل ینبه هم باشد یحساب م ینچند ماش یدشوند خر یمتحمل م یرانکه مد یخرج یتنها

رشته به وجودآمده  ینا یانتفاع یرو چه کارو دانش و چه غ یو حرفه ا یهنرستان ها چه فن یهدر کل یراخ یهاسال

 سهل و امکانات منطق از ˛برخالف ادعا یگربه عبارت د. یباشددر منطقه م یسنج یازو ن یکه بعضا بدون کارشناس

 یو حرفه ا یآموزش فن یهاول یاست برخالف سکه عمال. جامعه نیازهای از نه˛کند  یم پیروی رشته بودن الوصول

  . مانند یم یکاراز آنان همچنان ب یاریبس یلدل ینوبه هم. باشد یم

  مختلف جذب هنرجو در هنرستانها راهکارهای

در سال  یانومرب یاءجلسات آموزش خانواده و انجمن اول یقنسبت به رشته های هنرستان از طر یاءآگاه سازی اول.1

  .انیرستاول دب

دربخش ها  یکار در رشته حسابدار یرویمازاد ن یاو یازن یصبرتشخ یمبن یاستعالم از وزارت کار و امور اجتماع.2

  .هر منطقه یرسانه ها یقاز طر یکاف یو اطالع رسان. مختلف یو سازمان ها

 ینکهبا توجه به ا). رشته یندانش آموزان سال اول به ا یحصح یتستاد مشاوره در هر منطقه جهت هدا یلتشک .3

از آنجا  یزاز مواقع آن دانش آموزان ن یاریکه در بس.شده است یاز هنرستان ها سال اول هم جذب م یاریدربس

  (.رفته اند

  ..و لحاظ نمودن آن در ثبت نام یآزمون ورود یبرگزار .1

  .شندرشته داشته با ینکه در درجه اول عالقه به ا یاستفاده نمودن از دانش آموزان ..1

دانش  یحصح یتجهت هدا یکارآمد و آگاه به رشته های فن ینیکه هنرآموز بوده اند و مشاور یرانیجذب مد. 1

 .آنان یلو ادامه تحص یشغل یندهآموزان درهنگام انتخاب رشته و آ



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

21 
 

 :تجزیه و تحلیل داده های اطالعاتی بدست آمده

یدیم که بیشتر هنر جویان و والدین آنها با رشته با تجزیه و تحلیل پرسشنامه هاو منابع به این نتیجه رس

 .حسابداری و آینده شغلی آن آشنا نیستند

و یکی از دالیل اصلی عدم عالقه هنرجویان به رشته حسابداری ، همین عدم آشنایی کامل با بازار کار و اینده آن 

 .بود 

اظهار نظر خود بیشترشان اعالم کردند که  والدین در.بیشتر آنها از روی اجبار معدل وارد این رشته شده بودند 

بیشتر آنها دوست نداشتند رشته  .فرزندشان در منزل دروس رشته را مطالعه نمی کند و عالقه ای به آن ها ندارد 

  .را ادامه دهند و می خواستند که تغییر رشته بدهند 

 :ارائه راه حل های پیشنهادی

طی تشکیل جلساتی مانند شورای  و تحلیل آن، تبادل تجربه با همکاران با جمع آوری اطالعات و تجزیه           

ان و انجمن اولیاء ، جلسات مشاوره با دانش آموزان و جمع بندی مطالب بدست آمده برای حل مشکل، دبیر

 :راههای مختلفی ارائه گردید که عبارتند از

 :اقداماتی که به عهده والدین می باشد

 حسابداریشته رآگاهی کامل اولیاء از  -

 اطالعاتی در مورد بازار کار رشته حسابداری از طریق اینترنتراههای دستیابی اولیاء به  آموزش -

 معرفی مدیران موفق شاغل در رشته حسابداری -

 دادن مسئولیت حسابداری دخل و خرج منزل به هنرجویان -

 آشنایی کاربردی هنرجویان با نرم افزارهای حسابداری  -
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 :بر اساس اولویت اهمیت اجرا انتخاب راه حل ها

اقدام پژوه با توجه به یافته های بدست آمده و تحلیل وضعیت موجود، پیشنهادات و راه حل های ارائه شده         

 .را با قضاوت ارزشی سنجیده و با توجه به امکان اجرا و اهمیت اجرای آنها، راه حل ها را به ترتیب زیر بر می گزیند

 حسابداریدرباره رشته  الدینآموزش و آگاهی و  -1

 حسابداری بصورت کاربردیرشته فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای مواجهه با  -1

 نرم افزارهای جدید حسابدرایهدایت درست و قرار دادن اصولی دانش آموزان در مسیر استفاده از  -2

باالی مدیریتی بانك ها  معرفی افراد موفقی که در رشته حسابدرای تحصیل کرده اند و اکنون به مدارج -3

 .رسیده اند

 .از والدین خواستم که مسئولیت حسابداری دخل و خرج منزل را به فرزندان خود بسپارند  -1

 آشنا ساختن هنرجویان از طریق مراجعه حضوری به دفاتر حسابداری برخی از ادارات -1

 :اعتبار بخشی به راه حل های انتخابی

دام پژوه نتایج پژوهش انجام شده را با همکاران، مدیر، و مشاور آموزشگاه مورد اینجانب به عنوان اق              

و بنا . ، مشاور، قول همکاری را برای اجرای راه حل های انتخابی دادندهنرستاندر این زمینه مدیر . بحث قرار دادم

 .را بر این گذاشتیم که راه حل ها را بر اساس معیارهای زیر به اجرا در آوریم

 .ل اجرا در مدرس و منزل باشدقاب -

 .زمان و هزینۀ کافی برای اجرای روشها گرفته شود -

 .استفاده از وسایل و ابزارهای الکترونیکی موجود در مدرسه به هنگام نیاز -

 .کنترل و نظارت مستمر بر اجرای راه حل ها -
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 :نظارت بر اجرای راه حل ها

 .شد ر با والدین ارتباط حضوری و تلفنی در طی هفته برقرا -

کالس هایی مستمر در طول هفته با حضور مشاور مدرسه برگزار شد و در آن اطالعات کامل از رشته  -

 .حسابداری اهمیت و بازار کار آن به هنرجویان ارائه شد 

در پایان هر ماه گزارش اجمالی بصورت شفاهی در جلسه شورای دبیران در مورد تغییرات اعمال شده ارائه  -

 .می شد

مورد نظر برای استفاده والدین و دانش آموزان  معرفی رشته حسابدرای و بازار کار آن مربوط به  کتابهایی -

 .به آنها معرفی شد

 :پیشنهاد اقدام پژوه

را آموزش دهیم و بستری را فراهم سازیم تا  انتخاب رشته سعی کنیم هرچه زودتر فرهنگ صحیح            

 .استفاده بهینه کرده و لذت ببرند  حسابداریشته رفرزندانمان هرچه زودتر بتوانند از 

 گرد آوری شواهد دو 

عالقه مند شده بودند و تصمیم گرفتند در  حسابدرایدر بررسی از هنر آموزان مشاهده شد که به رشته              

کارگاه بصورت آنها با عالقه دروس حسابدرای را مطالعه می کردند و در کالس و  .این رشته ادامه تحصیل دهند 

دید کاربردی پیدا کرده بودند و والدین  حسابدرایآنها به رشته  .کاربردی مفاهیم حسابدرای را استفاده می کردند

 .آنها نیز از این موضوع ابراز خرسندی می کردند

 

 



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

.ویرایش به سایت مراجعه کنید   

24 
 

 

 نتیجه گیری

هـر کشوری با توجه به علم حسـابداری هماننـد دیگر علـوم در نتیجـه نیـازهای انسان بـه وجود آمـده و در   

وجود ذخـایر و منـابع مختلف و تحوالت صنعتی و اقتصادی و ظهور و توسعـه ی تجارت بیـن المللی و بازرگانی 

توجـه خاص و چشمگیری به متخصـصین این رشته دارندتصمیم گیـری های اقتصادی اشخاص به فعالیت های 

. نیز موجب می شوند تـا اطـالعات اقتصــادی به وجـود آیـداقتصـادی منجـر می شـوند و فعالیـت های اقتصادی 

اطـالعات اقتصــادی توسـط حسـابداران شنـاسایی شده و با استفاده از ابزار مناسب جمع آوری، تجـزیه و 

تحـلیـل، انـدازه گیـری و ثبـت می شـود و پس از طبقه بنـدی و تلخیص به گونه ای مناسب در قالب گـزارش 

هنر جویان این رشته در طی دوران تحصیل با اصـول . در اختیار استفاده کننده گان قرار می گیرد های مالی

تنظیم اسناد و دفـاتر مالی، مفاهیـم و روش های آمـاری، امـور عمـومی بازرگـانی،   حسابداری، کلیات اقتصاد،

ها، سازمان و مدیریت، ریاضیات امور کـاربـرد رایـانه در حسـابــداری، حسابداری صنعتی، حسابـداری شـرکت 

عالقه هنرجویان به این رشته سبب موفقیت شغلی و تحصیلی انها در  .آشنا می شوند....مالی،مکاتبات اداری و 

 .هنر آموزان باید با استفاده از راهکارهایی این عالقه را در هنر جویان ایجاد کنند . اینده می شود 
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 و عالقمندی هنرجویان حسابداری پیشرفت اراییک جهت در که پیشنهاداتی

 تحصیلی هدایت و معدل جهت از بهتر:  بهتر فراگیران جذب.1

 مناسب بودجه و کافی سرمایه وجود.2

 حسابداری آموزشی کمك وسایل کردن روز به.3

 هنرآموزان حسابدرای علمی تقویت.1

 انتظار مورد اهداف و ها فعالیت اجرای برای سازی بستر.1

 فعالیت کردن هدفمند و مدرسین جذب شدن(  باال بخشی اثر و کارآمد براساس)  مند ضابطه.1

 آشنایی کامل هنرجویان با رشته حسابدرای.7

 جویان هنر توانایی و استعدادها کردن شکوفا برای نوآوری خالقیت برای الزم شرایط ایجاد.8

 سازی آماده و تبلیغات از استفاده با ای حرفه و فنی و دانش و کار های رشته متقاضیان در عالقه و انگیزه ایجاد.  9

 مناسب شرایط
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 تاریخچه آموزش و پرورش ایران -و نوجوانان جوانانفرهنگنامه 

ترجمه مهدی  -اینترنت ایران و عرصه اطالعات -حاکمیت و حکومت بر اینترنت -گسترش اینترنت در جهان

 صمدی
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 1383 -اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران -مطالعه تأثیر استفاده از اینترنت بر رفتار اطالع یابی
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