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   : شماره همراه 

 تقدیر و تشکر

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

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

 :” خلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّالمنعم من الم

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

 .عرصه بر من دریغ ننمودند
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 چکیده 

سنگ زیربناي توسعه پایدار در هر جامعه، انسان سالم و    

از این رو، آموزشهاي تخصصي در کنار و . متخصص و متعهد است

همراه با سایر آموزشهایي که براي توسعه نیروي انساني ارائه 

 .شور کمک میکندمیشود به فرایند توسعه پایدار در ک

یکی از مهم ترین رشته هایی که نقش مهمی در توسعه پایدار در 

 .جامعه دارد ، رشته حسابداری می باشد 

.باشدیمبرمبشربودهومیازودرتماممشاغلدرهرمرحلهوباهرتعدادکارمندوشاغلنیاحسابداریدرتمامدن

هرجامعهبودهولوضرورییازرشتههایجهانیکیحسابداریرشته ازنظرکتبیدر یمیسکهتدریهنوز

وامکاناتموجودهماهنگینایسشوندساعتتدر نیکتابها وجودیریچشمگیشرفتجامعهنداشتهوپیازبا

بیناستوایامدهن استبایشتررشته هنرستاناشباعشده بهپیددر توجه شرفتتکنولوژیوتکنولوژیبهیبا

درد آمده نییراتیمردمتغیسطوحزندگگریوجود تدریزرا نحوه حسابداریبهوجودیریوفراگیسدر رشته

.یمآور

 تحصیلی سال حسابدارینداشتند1915-1916در رشته به انگیزه ایو عالقه که بودم هنرجویانیمواجه با

.بادیدناینمشکلتصمیمگرفتمتاآنرابررسیوحلنمایم.

انگیزههنرجویانرابوسیلهفهماندناینموضوعکهطالعاتوتجزیهوتحلیلآن،سعیکردمبعدازجمعآوریا

.نقشآنهادرتوسعهپایدارچقدراستبرانگیزانموآنهارابهاینرشتهعالقمندنمایم

 :نکات کلیدی 

 روش ها  -عالقمندی  -انگیزه  –توسعه پایدار  –رشته حسابداری 
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 :مقدمه

اگوستنظربهوبناباشدمیپایینحسابداریرشتهازاموزاندانششناخت،شدهانجامتحقیقاتبهجهتوبا

ازکافیشناختنآناوالدینوآموزاندانشچون.کنشنگریوپیشآوردمینگریپیشوآگاهیعلمکنت،

خانوادگیشرایط.دهندمینشانخودازحسابداریرشتهانتخاببرایکمتریتمایلندارند،حسابداریرشته

انتخابدرخانوادهاقتصادیوضعیتپدرفشغل،والدینسوادقبیلاز باشندمیموثرحسابداریرشته

دیگرانتخاببرایشاننمرهکهآموزانیدانشموارددربیشترومدیرانمعلمان،مشاورانعقیدهبه(1934غریب،)

.نمایندمیانتخابارحسابداریرشتهرسدنمیهارشته

ودانشکارهایرشتهدرتحصیلکهاستاینهنرجویانتوسطحسابداریرشتهنکردنانتخابدالیلازیکی

فردیكکاتزنظربهبنا(.1931،غریبت)دانندمیباالسطوحدرتحصیلادامهجهتمانعیرافنیوحرفهای

رویدادهایازجلوگیریدریااونیازهایبرآوردندرکهکندمیپیدامثبتنگرش(موضوعاتی)اشیائیبهنسبت

دستمتناقضینتایجبه(1934)چیمهمیریمذکورتحقیاتبرخالف(1931،کریمی)باشدموثرویبرایمنفی

ودانشکاربهاموزاندانشوردنآرویواندآوردهرویحسابداریرشتهبهعالقهباآموزاندانش.استیافته

ای حرفه بهورودشرایطکسبعدماطربخفنیو درکهدیگرینکاتازیکیاستنبودهحسابداریرشته

دانشایرانکنونیجامعهدررسدمینظربهاستجامعهدرکارفرهنگاستنشدهآنبهتوجهیتحقیقات

وفنیودانشکارهایورشتههستندمندعالقهرسمیاستخدامودولتیمشاغلبهبیشترآنانوالدینوآموزان

وفنیودانشکارشاخهبهنسبتاموزاندانشنگرشدرامراینپندراندمیآزادشتغالابامترارفراحرفهای

کسببرایراهیعنوانبهنهپذیرندمیاستخدامخاطربهبیشترراماتحصیلجامعهدرداردمنفیتاثرحرفهای

نگرشدرمتعددعواملبنابراین.کندتغییرتاداردالزمزمانکهاستنگرشاینامعهجدراشتغالجهتمهرت

.دارندمثبتیحسابداریرشتهبهنسبتهنرجویانالبتهاستحسابداریرشتهبهآموزاندانش

نناشیگذاریآسالگذشتهاستکهفرآیندوپایه42مفهومحسابداریتوسعهپایدارعمالمربوطبهیكدورهدر

بهمفاهیموریشهحسابداریبهعنوانیكمفهومبسیار رشتهحسابداریوتوجه در ازتحوالتبهوجودآمده
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این.ترازابعادمالیاستوبهدنبالمفهوممحدودونوپایآندرطولچندسالگذشتهمطرحشدهاستوسیع

نگرشفلسفیدرموردفرآیندو:ستکهدرخطاولدهندهدوخطفکریمستقلاتغییروتوسعهایجادشدهنشان

شودکهاینعوامل،ازکندوعنوانمیهاوچگونگیارتباطآنهاباتوسعهپایداررابیانمینقشپاسخگوییسازمان

حرکتسازمان در که عواملیهستند هستندجمله سمتپایداریموثر به ها نگرش. این اساسدر همین بر

برایترویجاستراتژیپایداریریبرروییكسیستمکامالجدیدحسابداریطراحیمیمفاهیمحسابدا شودو

هاموثرهستندسازمان توجهبهچشم. اندازمدیریتدرارتباطباشرایطوابزارمتنوعومؤثردرجهتخطدوم،

است پایداریسازمان آن. هزینه یا یكسازمان توسعه اینگزارشممکناستکه عنواندر به اصطالح در

هزینههزینه عنوان تحت مدیریت حسابداری در یا مالی متعارف شودای شناسایی کنترل قابل های بیانی. به

دهدکهتاارزیابیکاملیازعواملیکهدارایاهمیتحسابداریتوسعهپایدارازابتدااجازهمی:ترتروجذابساده

عواملیکهدار جمله آثارنسبیهستنداز خطراتو اقتصادیهستندو زیستمحیطیو ایمزایایاجتماعی،

هایبزرگانجاموگزارششوندمتقابلآنهادرسیستمحسابداریشرکت بهعبارتیفرآیندتوسعهیافتگیاین:

تابهحالاستکهدرنهایت1115-1112،1111-1192،1191-1131هایرشتهازحسابداریمربوطبهسال

بهایجادرشتهجدیدیدرمرکزعلمیتحتعنوانحسابداریتوسعهپایدارشدهاستمنجر ایندورهدرمدت.

هاکامالمشهودومشخصاستایجادشدبهطوریبسیارکوتاهیکهامروزهبخشیازروندهایآنبرایسازمان

اینرشتهجدیددرحسابداریهایهنجاریدرخصوصکهدرایندورهحجمزیادیازمطالعاتتجربیوتئوری

.مطرحشد

نقشاینرشتهدرتوسعهپایدارآشناسازموراباهنرجویانمتصمیمگرفتم..…بنابرآنچهگفتهشداینجانب

.بدینوسیلهانگیزهوعالقهآنهارابهادامهتحصیلدراینرشتهبرانگیزانم
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 بیان مسئله

دارای،فراهمکردناطالعاتکماشیفهاستکهوظیخدماتیتفعالیكیحسابدار یمالیتماهیکهاساسا

یاقتصادهایگیرییمدرتصمیدبایاطالعاتفراهمشدهتوسطحسابدار.استیهستند،دربارهواحداقتصاد

.سودمندباشد

آمدهمدارکبهدست.پاگرفتینسرزمینکهدراگرددیبرمهاییتمدنینبهنخستیرانایحسابداریشینهپ

برقراربودهوحسابدرآمدومخارجیمنسجمینظاممالیداردکهدرعصرهخامنشینازایتباستانحکایرانازا

یسباتاس1992ی باردردههیناولیرشتهحسابدار.استشدهیمیوبهدقتثبتونگاهداریزحکومتبهر

یران،نفتایشرکتملیحسابداریآموزشگاهعالازجملهیخصوصهایودانشکدهیعالهایآموزشگاهیناول

ی،رشتهدرسطوحکارشناسیندرحالحاضرا.یدمطرحگردیحسابداریعالیوموسسهیدانشکدهعلومادار

.شودیمیستدریشیگرایچوبدونهراارشدودکتیکارشناس

آنجا نهاکه ییاز حسابدارییمحصول مدیخاصذاشیاقتصادیماتتصمیمبنایحرفه جمله از یران،نفع

یازاهدافرشتهحسابداریکیگفتکهتوانیمینبنابرایردگیقرارمیرهسهامدارن،اعتباردهندگان،دولتوغ

تهی،بندطبقهی،آورمتخصصدرجمعیانسانیرویآموزشن خالصهکردناطالعاتو یگزارشاتمالیهثبت،

یبهروزرسانیگردیازسو.باشد یمیجملهاستانداردهاواصولحسابدارشدهازیینتعیشازپیارهایمطابقمع

ویتازجملهمواردبااهمیطیمطابقباعواملمحینظردرچارچوبنظریدوتجدیاستانداردهاواصولحسابدار

حسابداریاتیح رشته ایانسانیرویآموزشنینبنابراشود،یمحسوبمیدر دینهزمینمتخصصدر یگراز

.باشدیرشتهمیناهدافا

یدهکهبهندرتدیبهطورباشند یبرخوردارمیمتنوعشغلیهاازفرصتیرشتهحسابداریالنفارغالتحص

مواجهباشندیکاریرشتهبامشکلبینایالنکهفارغالتحصشودیم دورشتهینایالنمثالفارغالتحصیبرا.

زمتوانندیم ینوهمچنیرهوغیمهبیاتی،مالی،دولتیریت،مدی،مالیجملهحسابدارگوناگونازهایینهدر

.یندنمایتفعالیمستقلوداخلیازجملهحسابرسیگوناگونحسابرسیهاینهزم
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 توسطدانشوادامهتحصیلدراینرشتهحسابدارییرشتهدرایناقدامپژوهیسعیبرایناستکهمزایا

دررابطهبامشکالتموجوددرهنرآموزانوهنرجویانهروشهایصحیحبرخوردبررسیشودسپسبآموزان

.مواجههبااینموضوعراارائهنمائیماینمبحثبپردازیموراهکارهایاصولی

مشکالتوتجربیاتگوناگونیبرسرراهآدمی قرارمیدرراهپرفرازونشیبسالهایآموزشیمسائل،

اگربادیدیخوشکامانهوعمیقبهمسئلهبنگریممیتوانصدهامطلبقابلتوجهبرایبررسیپیداکردگیردکه

پرداختوبهجستجووتحلیل .…علمیدرموردآنها وضوعیکهدرحالحاضرقصدسالتجربهم…بعداز

.میباشدحسابداریادامهتحصیلدررشتهتحلیلوپژوهشدرموردآنرادارممربوطبه

 :اهداف

 : هدف کلی    

افزایشانگیزههنرجویانبرایتحصیلدررشتهحسابداری

 :اهداف جزئی

آشنا سازی هنرجویان با نقش رشته حسابداری در    -       

 توسعه پایدار

حسابدارییرشتهدرموردمزایادانشآموزانافزایشسطحآگاهی-

 رشتهحسابداریوالدیننسبتبهتغییرنگرشمنفیوسطحی -

 نرمافزارهایحسابدرایدرمورداستفادهازهنرجویاناتخاذبرنامههایمدونوقابلقبولبرای -

 بصورتسطحیوموردنیازحسابداریآشناییوآموزشوالدیندرمورد -

 :توصیف وضعیت موجود

دمتمیباشموهماکنوندرهنرستانسالاستکهدرآموزشوپرورشدرحالخ…مدت…اینجانب

کهباآنهاسروکارحسابداریجویانیتعدادهنر.بهعنوانهنرآموزحسابداریمشغولبهتدریسمیباشم..…

باگذشتچندهفتهاولسالتحصیلیورونقگرفتنسیرصعودیتدریسوامورآموزشی.نفرمیباشند25دارم



 

6 
 

دراولینجلسهی.وادامهتحصیلدراینرشتهرغبتیندارندحسابداریبهرشتهآنهامتوجهشدمکهدرمدرسه

.انجمناولیاءکهتشکیلشدهمهیاینمواردتوسطوالدینبازگوشدهوبهشکلجدیددربرابرمامجسمشد

بنابراینمن.تهندارندوحتیوالدینآنهاعالقهخاصیبهاینرشجویانهنرشواهدحاکیازآنبودکهبرخیاز

درهنرآموزحسابداریتصمیمگرفتمانگیزههنرجویانرابوسیلهاشناسازیآنهابانقشرشتهحسابداریبهعنوان

.برانگیزانموآنهارابهادامهتحصیلدراینرشتهعالقمندنمایمتوسعهپایدار

 :گردآوری اطالعات

 تهیه پرسشنامه-1

کردهودرینتدویوضعموجودپرسشنامهایفیکیشاخصهایینهدرزمیشتربیادادههیگردآوریبرا

.دانشآموزانقراردادمیاراخت

 پـــرســـــش هـــا
 آموزان هنرپاسخ 

خیربله

آیاباعالقهواردرشتهحسابداریشدهاید؟-1

ازنقشحسابداریدرتوسعهپایدارجامعهآگاهید؟آیا-2

دسترسیدارندموفقترازدیگرانند؟رشتههایدیگرمیروندسانیکهبهآیاک-9

لذتمیبرید؟رشتهتحصیلیتانآیاشمااز-4

درموفقیتتحصیلیشماتأثیردارد؟مباحثحسابداریبهنظر-5

ایاازمطالعهدروسحسابداریلذتمیبرید؟-6

راضیهستید؟دشویشغلحسابداریدرآیندهواردازاینکه-3

مایلیدکهاینرشتهراادامهبدهید؟آیا-9
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 :در جدول زیر پاسخ هنرجویان را قرار دادم 

شماره 

 سوال

 تعداد خیر تعداد بله

1 11 11 

2 11 11 

3 11 11 

4 7 18 

1 11 11 

6 11 11 

7 1 21 

8 1 21 

 801 77 جمع

 :نمودار پاسخ هنرجویان به سواالت 

 

همانطور که از جدول ونمودار پاسخ ها برمی آید میزان عالقه و 

انگیزه هنرجویان نسبت به تحصیل و ادامه تحصیل پایین می 

 .باشد 

 مصاحبه با پدر و مادر  - 2

:استپرسشنامهدرزیرآمده.دادمدرمرحلهدومپرسشنامهایتهیهودراختیاروالدینهنرجویانقرار

 والدینپاسخ  پـــرســـــش هـــا
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خیربله

آیابارشتهحسابدرایآشناهستید؟-1

ازاهمیترشتهحسابدرایآگاههستید؟آیا-2

آیادرمنزلفرزندشمادروسرشتهراباعالقهمطالعهمیکند؟-9

 فرزندتانادامهتحصیلبدهد؟ایاتمایلدارید-4




:اسخوالدینبهسواالتراببینیددرزیرجدولپ

شماره 

 سوال

 تعداد خیر تعداد بله

1 1 21 

2 1 21 

3 1 21 

4 1 21 

 10 00 جمع

:نمودارپاسخوالدینهنرجویان
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.نیستندهمانطورکهازپاسخوالدینبرمیاید،مشخصاستکهبیشترآنهابااهمیترشتهحسابدرایآشنا

 ادبیات و پیشینه پژوهش – 3

اطالعات استفاده از  یجمع اور یبنده برا یاز روش ها یگرد یکی

آن  یحبه توض یرباشد که در ز یو مقاالت م یمنابع کتابخانه ا

 :م پرداز یم



 

9 
 

 معرفی رشته حسابدرای –الف 

یندهجامعهآ.درجامعهاستییرابهمهارتگییمدرکگراتبدیلهدفازدورههایکاردانشوفنیوحرفهای

توسعهکشور،توسعهیهدفهایبرایانسانیرویمهارتاستنهدارندگانمدرک،توسعهنیمتعلقبهافراددارا

باوفنیوحرفهایشاخهکاردانشیلیشاخهتحصینپرتحرکتر.استیومهارتیوحرفهایفنیآموزشها

یتاستکهازتربینهدفا.جامعهاستیازهایبانیالنفارغالتحصیطراشیقوتطبیلیتحصیتنوعرشتهها

یبرایمهارتیشاخهکسبآموزشهایندانشآموزانبهایشهایازگرایکی.فاقدمهارتبکاهدیالنفارغالتحص

كییداراانیآناستکهدانشآموزدرسننوجویشاخهدرپینا.مناسباستیشغلیبهفرصتهایدسترس

یلمسالهاشتغالدانشآموزانفارغالتحص.،اوراکمكکندینگرشومهارتشودکهدرمواجههبامسائلزندگ

ینسنینکهباتوجهبها.استکهازنظرکارواشتغالدچارمشکلنشوندیکهباآموزشومهارتآموزیندهدرآ

13ینواشتغالبیکاریب برخورداریمهارتیسنازآموزشگاههاینبهانیدازرسقبلیدسالاستوبا24تا

ازنبودمهارتویناشیکاریومقابلهبابیداشتغالمولدومفیآمادهکردندانشآموزاندورهمتوسطهبرا.شوند

توجهیرسمیرغیوحرفهایفنیباآموزشهایرسمیارتباطباآموزشهایجادا.بافرهنگکاراستییعدمآشنا

خارجازوزارتآموزشیآموزشوبازارکاراستفادهازامکاناتآموزشینبیوستگیوپینیروکارآفرفرهنگکابه

رشته.آوردیبوجودمیگردیدرآموزشرادردستگاههایتاحساسمسئولیتوتقویجادوپرورشکها صدها

یندهاشتغالآیمطمئنبرارییکهمسدهدیبهدانشآموزارائهمیوخصوصیرابهکمكموسساتدولتیشغل

ومهارتیالنشودوفارغالتحصیمناطقواستانتوسعهدادهمیازباتوجهبهنیمهارتیرشتهها.جواناناست

.کنندیامیدخاطرپینانشغلاطمیافتنآموختگانازنظر

  یرشته حسابدار یمعرف

که  یاست قرارداد ییزبان تجارت روشها یریبه تعب یا یحسابدار

حسابداران  یحرفه ا یانجمنها یاتوسط استادان ، کارشناسان و 

مورد قبول همگان قرارگرفته  یجاست و به تدر یدهگرد ینتدو

 یفتعار یحسابدار یبرا. باشد یم ییرو تغ یحاست و قابل تصح

توان به موارد  یم ملهعنوان شده است که از آن ج یگوناگون

 : اشاره کرد یرز
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 یکه برا یو گزارش اطالعات اقتصاد یریدازه گان یص،تشخ فرآیند

 یریهایگ یماستفاده کنندگان اطالعات مزبور امکان قضاوت و تصم

 .سازد یآگاهانه را فراهم م

 یکه با فراهم کردن اطالعات مال یعبارتست از خدمت حسابداری

اداره کنندگان و  یات،پرداخت کنندگان مال یران،مد یازمورد ن

 .یردپذ یآگاهانه انجام م یریهایگ یمجهت تصم یرینسا

 یفو توص یریاندازه گ یر،عبارتست از فن تفس حسابداری

قرار گرفته است  ینهدف بر ا یدر حسابدار. یاقتصاد یتهایفعال

ضوابط و قراردادها اطالعات الزم را  یکسری یانگذاریکه با بن

 . یمموسسه بدست آور یک یمال یلحل مسا یبرا

ست كه در آن فرایند جمع آوري، طبقه یك سیستم ا حسابداري

بندي ، ثبت ، خالصه كردن اطالعات و تهیه گزارش هاي مالي و 

. گیرد  صورتهاي حسابداري در شكل ها و مدل هاي خاص انجام مي

تا افراد ذینفع درون سازماني مثل مدیران و یا برون سازماني 

ده این اطالعات استفا زبتوانند ا... مثل بانكها ، دولت و 

 .كنند

هاي خام  به عنوان یك نظام پردازش اطالعات، داده حسابداري

 .آورد مالي را دریافت نموده، آنها را به نظم در مي

هاي مالي است كه  ها و صورت نهایي نظام حسابداري گزارش محصول

گذاران ،  مدیران ، سرمایه)نفع  گیري اشخاص ذي مبناي تصمیم

 .گیرد مي قرار( …دولت و 

یدتولیانامروزهبن.باشدیمیایهزبانپایكو.الزماستیاستکهدرهرنوعکسبوکاریحرفهاحسابداری

است،جزیازکهامروزوفردابهآنهانییمغزهایتنهدرعضلهبلکهدرمغزاستوروشناستکهتربیگرثروت،د

 .نخواهدبودیرباآموزشامکانپذ

اشخاصیوعملکرداقتصادیمالیعتدرصددگزارشوضیعلوماجتماعیازشاخههایکیبهعنوانحسابداری

شرکتهایداریدارانعکاسپایفهواعدادوارقاموظیتاستحسابدارانبااستفادهازکمیوحقوقیقیاعمازحق

کهیمردم.مادمردمهستندمورداعتینکهبرخوردارندبهخاطرایژهویگاهجایكحسابداراناز.وسازمانهاهستند

 .بهاطالعاتدرونسازمانهاندارندیدسترس

یبراینانوقابلاطمیقدقیاطالعاتمالیآموزشحسابدارانوشرکتموثرآنهادرفراهمآوریلدلینبههم  

 .داردیفراوانیتاهمیرانمانندایکشوردرکشوردرحالتوسعهایدارتوسعهپا
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وظابریامروزحسابدار گذشته سنگیفخالف تحلیهتجزیرنظینیمتعددو یدادهایمعامالت،سنجشرویلو

و.رابرعهدهداردیریتمدیتفعالینهزمیودرواقعتمامیمالیابیوارزیریوتفسیلیتحلیندهای،فرآیاقتصاد

 .داشتهباشداهیمختلفسازمانآگیتهایازفعالیدبایگرازمسؤالندیكازهریشب

  یحسابدار یورود به رشته  یطشرا

 یواحددردروسعموم92اولمتوسطهوگذراندنییهدرپاقبولی

 11یباالیاضیرینمرهکسب

 یلیتحصیتدرفرمهدایحرفهایفنیشاخیطشراداشتن

 عالقهواستعدادداشتن

جهت ورود به بازار  یانکه هنر جو  ییها و مهارت ها ییتوانا -

  . کنند یاشتغال کسب مکار و 

 بهاسنادوصدوراسنادیدگیانجاماموررستوانایی

 شرکتهاموسساتواداراتیدفاترمالیمتنظتوانایی

 موسساتوسازمانهایانجامامورحسابدارتوانایی

 یگمرک-یمهاموربیاتیانجامامورمالتوانایی

 یانجاماموربانکتوانایی

 انهایلتحلیهتجزیمالیکاربرگوحسابهایموتنظیودفاترمالثبتاسنادتوانایی

 یوخارجیباانجاممراحلمختلفتجارتداخلآشنایی

  یلادامه تحص ینحوه  -

 یحرفهایفنیاموزشکدههایوستهپیکاردانیشرکتدرازمونسراسریقطراز



 

12 
 

 یودانشگاهآزاداسالمیکاربردیدانشگاهجامععلمیشرکتدرازمونورودیقطراز

دانشگاههایوشرکتدرازمونسراسریدانشگاهیشپیازدورههایکیرشتهدرییرتغبا

  :رشته ینبه ا یدانش آموزان ورود شرایط

 .آنباشدیهایلوتحلیهوتجزیعالقهمندبهامورمالیدرشتهبایندانشآموزا.1

داشتنیلدلینبههم.وسروکارداشتنبااعدادوارقامراداشتهباشدینتحملساعتهاکاروحلتمریدبا . 2

درسریکافییتوانا ایاضیدر اهمیندر از استیاریبسیترشته آنیا.برخوردار دانشمتوسط از حداقل

 .راداشتهباشد11ینمرهقبولداقلحیدرشتهبایندرهنگامورودبههنرستانوایعنی.برخوردارباشد

 .تبحروتسلطداشتهباشدیزونگارشنیفارسیاتدرادبیدارایهکاروگزارشبایبراینوهمچن .9

 . الزمراداشتهباشدییتوانایدبایزنیارتباطاجتماعینهدرزمیزون . 4

 .اطالعاتوگزارشاتشراداشتهباشدیانبهمتقاضییجوابگویتوقابلیربودهپذیتمسولینوهمچن ..5

  مختلف جذب هنرجو در هنرستانها راهکارهای

درسالیانومربیاءجلساتآموزشخانوادهوانجمناولیقنسبتبهرشتههایهنرستانازطریاءآگاهسازیاول.1

 .یرستاناولدب

شهادربخیکاردررشتهحسابداریرویمازادنیاویازنیصبرتشخیمبنیاستعالمازوزارتکارواموراجتماع.2

 .هرمنطقهیرسانههایقازطریکافیواطالعرسان.مختلفیوسازمانها

ینکهباتوجهبها.)رشتهیندانشآموزانسالاولبهایحصحیتستادمشاورهدرهرمنطقهجهتهدایلتشک .9

ازآنجایزننازمواقعآندانشآموزایاریکهدربس.شدهاستیازهنرستانهاسالاولهمجذبمیاریدربس

 (.رفتهاند

 ..ولحاظنمودنآندرثبتنامیآزمونورودیبرگزار .4
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 .رشتهداشتهباشندینکهدردرجهاولعالقهبهایاستفادهنمودنازدانشآموزان ..5

دانشیحصحیتجهتهدایکارآمدوآگاهبهرشتههایفنینیکههنرآموزبودهاندومشاوریرانیجذبمد.6

.آنانیلوادامهتحصیشغلیندهآموزاندرهنگامانتخابرشتهوآ

 پیشینه پژوهش -ب 

 نقش رشته حسابداری بر توسعه پایدار

درسالنامهجمهوریاسالمیایرانودرمقامتجلیلواهمیتساختاری،روزپانزدهمآذرماهبهحسابدرانودست

صیافتهوحسبضرورتونقشحساسوغیرقابلانکاراندرکراناینحرفهدربخشخصوصیودولتیاختصا

باتوجهبهاهمیت آناندرتوسعهکشورهمهسالهنیزهمایشهاوسمینارهاییبههمینمنظوربرگزارمیگردد،

 .مسألهمقالهذیلنیزتقدیممخاطبانوهمکارانمحترمحسابدارمیگردد

حسابدارندر تحقیقاتنشانمیدهدکه اعتالیامروزه همینرو از و کرده ایفا نقشمهمیرا پایدار توسعه

از استبسیاری موجبشده ضرورتیکه ضروریاست، بسیار رشد حال کشورهایدر آموزشحسابداریدر

وتحقیقاتیخودبهکیفیتآموزشحسابداریوتأثیرآنبر محققانحسابداریدربروزرسانیدامنهمطالعاتی

 . یکارتوجهجدیمعطوفدارندگسترشکمیوکیف

برخیافرادیکهازسویعموممردم نهادها و سازمانها بسیاریاز تحقیقاتدیگرینیزنشانمیدهدکهدر

حسابدارنامیدهمیشوند،آموزشوتجربهکافیدرثبتاطالعاتمالیبهصورتدقیقوبهنگامراندارند،عموما

یا هایآنانتجربیو برایدرح داده را آنها یا تحلیلکرده تجزیهو بتواننداطالعاتسازمانرا دینیستکه

 .توجیهتغییراتالزمدرساختارحسابداریسازمانهایعمومیویابخشخصوصیبهکارگیرد

درچنینشرایطینقشآموزشحسابدارویاجذبحسابدارانحرفهایبهعنوانعنصرمحوریدرتوسعهپایدار

هایمختلففرهنگی،سیاسی،اجتماعیواقتصادیهموارهموردتأکیدقرارمیگیرددرحوزه باورویقینداریم.

برایادارهوبکارگیریمنابعموجودبهشکلکارآمدوموثردرجهتاهدافتوسعهآمادهو کهآموزش،جامعهرا
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مثبتاجتماعیهدایتکرده وسویبازدهسرمایهگذاریانجامشدهدرمنابعانسانیرابهسمت.تعلیممیدهد

 .وبررشدوتوسعهاقتصادینیزاثرگذاراست

کهبهدرستیشناسایی،هایمرتبطباسازماندرصورتیشرکتهانیزبهمروردریافتندهزینهازطرفیمدیران

بهصرفهاندازه انجامدجوییوایجادسودبالقوهمیگیریوتخصیصدادهشوند، در ابراینمدیرانمیبایستبن.

چارچوبمسئولیتهایاجتماعیسازمانودرجهتدستیابیبهتوسعهپایدارضمنجذبکارشناسانمالیخبره

واستقرارسیستمهایمدیریتحسابداریپیشرفته،هموارهاطالعاتمالیخودراارزیابیواصالحنماینددراین

 .برایجامعههدفایجادمیشود وسپسصورتنخستمنافعمالیبرایسازمان

حاکیازآناست"ایسازمانحسابرسینقشمنابعانسانیحرفه"مطالعاتدکترسیدحسنسجادیدرمقالهای

پایدارکشورداشتهاند،اینتوفیق ایسازمانحسابرسینقشفعالیدرتوسعهمنابعانسانیحرفه کهحسابداران

تدوینورعایت با انتشارمتونآموزشیوافزایشدانشحسابدارانحاصلشدهتنها استانداردهایمالیو از.

سویدیگرباطراحیسیستمهایاطالعاتیمالیمنظم،بکارگیریفارغالتحصیالن،دانشجویانودانشآموختگان

 .ایندانشمهموکارآمد،شفافسازیمالیدرسازماننیزفراهمشدهاست

اینمقالهبهنقشوضرورتتعاملحسابدارانباکارشناسانسایررشتههااشارهکردهومعتقدویهمچنیندر

مطالعاتبرخیازمحققاننشانمیدهدکهاعتمادبهآموزشبهعنوانابزاریمفیدفایدهدرتوسعهپایدارو"است

سازمانی،عواملسیستمآموزشیورفععقبماندگی،بدونتوجهبهسایرعواملنظیربهداشت،تغذیه،تسهیالت

 ."تطابقآنبااهدافآموزشیمأیوسکنندهاست

نقشسیستمهایحسابداریدرتوسعهاقتصادملیبهنقشمهموکارآمد دکترحسینعظیمینیزدرمقاله 

رسیستمخیلیسادهمنعرضمیکنماگ"حسابدارانحرفهایوسیستممالیقدرتمنداشارهکردهومینویسد

زمینهگذاریدریكیاردکردنسرمایهتوانیممعیاردرستیبرایانتخابباشیمنمیحسابداریصحیحینداشته
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هرحالازدیدولیبه.ازدیدگاههایدیگرهمحرفهایدیگریوجوددارد.یخاصازدیداقتصادیداشتهباشیم

 ".قضاوتدرکارکردهاداشتهباشیمهستیمتابتوانیماقتصادیمانیازمندسیستممالیوحسابداریحرفهای

13تا11برابربا(2223دسامبر9تا2)درپایانذکرایننکتهضروریاستفدراسیونبینالمللیحسابداران

بهعنوانهفتهجهانیحسابداریاعالمکردوازاعضایخوددرهمهکشورهاخواستآن1996آذر اینایامرا

ابههمینناماعالمکنند،انجمنحسابدارانخبرهایرانضمناعالماینخبرهمهنهادهایحسابداریایرانهفتهر

برایتعیینروزیباعنوانروزحسابدارفراخواند را هاییکهسپسبرگزارشد،براساسآنفراخوانونشست.

 .یشدگذارآذربهعنوانروزحسابداردرایراننام15سرانجام،روز

 :تجزیه و تحلیل داده های اطالعاتی بدست آمده

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

.حسابداریوآیندهشغلیآنآشنانیستند

آشنا عدم همین حسابداری، رشته به هنرجویان عالقه اصلیعدم دالیل از یکی و با اهمیترشتهییکامل

.بازارکاروایندهآنبودحسابدرایو

والدیندراظهارنظرخودبیشترشاناعالمکردندکه.بیشترآنهاازرویاجبارمعدلوارداینرشتهشدهبودند

ندرشتهبیشترآنهادوستنداشت.فرزندشاندرمنزلدروسرشتهرامطالعهنمیکندوعالقهایبهآنهاندارد

  .راادامهدهندومیخواستندکهتغییررشتهبدهند

 :ارائه راه حل های پیشنهادی

انودبیرطیتشکیلجلساتیمانندشورایباجمعآوریاطالعاتوتجزیهوتحلیلآن،تبادلتجربهباهمکاران

برایحلمشکل،راههایمختلفیانجمناولیاء،جلساتمشاورهبادانشآموزانوجمعبندیمطالببدستآمده

:ارائهگردیدکهعبارتنداز
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 :اقداماتی که به عهده والدین می باشد

 واهمیتآندرتوسعهپایدارکشورحسابداریرشتهآگاهیکاملاولیاءاز -

 اطالعاتیدرموردبازارکاررشتهحسابداریازطریقاینترنتراههایدستیابیاولیاءبهآموزش -

 رانموفقشاغلدررشتهحسابداریمعرفیمدی -

 دادنمسئولیتحسابداریدخلوخرجمنزلبههنرجویان -

 آشناییکاربردیهنرجویانبانرمافزارهایحسابداری -

 :انتخاب راه حل ها بر اساس اولویت اهمیت اجرا

راهحلهایارائهشدهاقدامپژوهباتوجهبهیافتههایبدستآمدهوتحلیلوضعیتموجود،پیشنهاداتو

.راباقضاوتارزشیسنجیدهوباتوجهبهامکاناجراواهمیتاجرایآنها،راهحلهارابهترتیبزیربرمیگزیند

ونقشآندرتوسعهپایدارحسابداریدربارهرشتهآموزشوآگاهیوالدین -1

بصورتکاربردیحسابداریرشتهفرهنگسازیوایجادبسترمناسببرایمواجههبا -1

نرمافزارهایجدیدحسابدرایهدایتدرستوقراردادناصولیدانشآموزاندرمسیراستفادهاز -2

معرفیافرادموفقیکهدررشتهحسابدرایتحصیلکردهاندواکنونبهمدارجباالیمدیریتیبانكها -9

 .رسیدهاند

 .رابهفرزندانخودبسپارندازوالدینخواستمکهمسئولیتحسابداریدخلوخرجمنزل -4

 آشناساختنهنرجویانازطریقمراجعهحضوریبهدفاترحسابداریبرخیازادارات -5

 :اجرای راه حل 

برایهنرجویانازاهمیترشتهحسابدرایونقشمهمیکهدرتوسعهپایدارکشورایفامیکندصحبتابتدا

وزمینهسازیتوسعهپایدار.نقشمهمیدراقتصادکشورداردبرایانهابیانکردمکهرشتهحسابداری.کردم

.درهمهزمینههامیباشد
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 :اهم توضیحات بنده در زیر آورده شده است 

جهانهایییبهخودگرفته،ارزشدارایادیسرعتزیتوسعهفناوریهسایرکهزیدباگسترشصنعتوتول

دالریلیاردهزارم122به2219سالدردهدینشانمیکهآماررسمطوروآنیافتهیشافزاییباالیزانبهمیزن

دالریلیونتر1،225بربالغیرقم2219تا1162ناخالصجهانازیداستکهتولیدرحالینا.استیدهرس

بهآنهمازیدگیورسینحوهساماندهآید،یمیانبهمهاییازدارایرقمبزرگینچنیپایوقت.بودهاست

ماییژهویتهما عنوانحسابداریعلمشود،یبرخوردار با حسابرسیکه میو شودیشناخته ارقام. و آمار

بربالغیارزشدارد،سهمبازارخدماتحسابداریاکهدربازارخدماتحرفهالریدیلیاردم6.422ازگوید؛یم

حرفهیلیاردم495 شمار و است یناهاییادالر به هم لیونیم5بازار م622و نفر رسدیهزار بدانینا.

یتاهمینشایبرخوردارشدهاماباافزایشتریبیتازاهمیجبهتدریشترودرآمدبییمعناستکهکسبدارا

ینپاسخبهاید؟آدستبهیدبایمتیبههرقیسودآوریااستکهآیناکندیمییخودنمایشترکهبیپرسش

یاجرایتناقضهمجهانبهسوینحلایبرا.استیالبتهمنفینزمدناپذیریپرسشباتوجهبهمنابعتجد

.کندیحرکتمیدارتوسعهپا

مفهومحسابداریپایداردریكمحیطبینالمللیرابایدباسطحوسیعازتجربه،تفکروهمچنیننگرش   

کردکهاینابزاریبرایحسابداریایجادرشدوتوسعهدرجامعهموردبررسیقراردادوآنرااندازهگیری

و ایپویا جامعه برایتبدیلشدنبه زیرا گیرد، قرار استفاده مورد باید توسطسازمانها مالیاستکه

اقتصادیپایدار،توجهبهوجودونقشاطالعاتمالیدرتمامجوامعحرفهایبهرسمیتشناختهشدهاستو

ایناطالعات چگونه زیستمحیطینشانمیدهدکه رشدسطحاجتماعیو بهتقویتو میتواندمنجر

اگرچه،یكچارچوبگزارشگریمشخصازمحتوایگزارشهایمالیبراییكشرکتوجود.جامعهشوند

مالی گزارشگری استانداردهای شامل کننده، تعیین عوامل توسط زیادی حد تا توان می را آن و ندارد

مقرراتتد و وینکرددستورالعملها از. اینموضوعمنتجخواهدشدکهشرکتها روندبه و اینامر اما

اماتهیهوارائهگزارشهای.انعطافپذیریبیشترینسبتبهتهیهوارائهصورتهایمالیبرخوردارباشند
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تبادلایدهنیازمندارائهاطالعاتباتوجهبهاهدافکلیشرکتوتعاملبامخاطبانبهشیوهایاستکهمروج

.هاوارتباطاتاست

زیست     عملکرد گزارش بخشی، اطمینان اظهارات جمله از مختلفی گزارشگری های مکانیزم امروزه،

محیطی،اجتماعیواقتصادی،درسازمانهاوجودداردکهتوسطحسابرسانمختلفموردارزیابیقرارمی

 .گیرد

ازاینرواهمیتمطابقباچارچوبحسابداریتوسعهپا     بهدنبالتوسعهسازمانهاخواهیمبود، یدارما

داردکهبهشرکتهابرایدرکدیدگاههایگزارشگری،چارچوبها،استانداردهاودستورالعملهاکهممکن

استدرشکلومحتوایگزارشگریآنهاتاثیرگذارد،آموزشالزمدادهشودبهطوریکهازسازمانهاییکه

ارائهخدماتبهشرکتهاییدیگراستخواستهشودکهبرایتغییردررویهافشایسنتیدرفعا لیتآنها

.سطحصورتهایمالیخوداقداماتالزمرابهمنظورتهیهگزارشهایپایداریسازمانارائهدهند

تعدادزیادیوج بیشترکشورهایجهانازاینگروهسازمانها وددارندومیتواننددردنیایامروزدر

بدوننیازبهدولتاقدامبهآمادهسازیوانتشارگزارشهایپایداریکنند امانبایدازنظردورداشتکه.

شرکتهاییکهبهاتخاذاینروشجدیددرگزارشگریخوداقدامکردهاندامروزهباچالشهایجدیدیدر

تطابقنداشتنگزارشهای.دلیلنداشتنتجربهمواجهشدهاندتهیهاینگزارشهابرایسازمانهایخودبه

بادستورالعملوچارچوبارائهشدهمنجرخواهدشدکهآنسازمانهااعتبار تهیهشدهتوسطسازمانها

.خودرادرخصوصاطالعاتمنتشرشدهبهطوربالقوهکاهشدهند

افرادسرشناسرشتهحسابداریدعوتک ازاهمیتاینرشتهدردرمرحلهبعداز بهکالسبیایندو ردمتا

.توسعهپایدارکشورصحبتنمایند

درمرحلهبعدیبرایوالدینیكکالسآموزشیگذاشتمودرآنازاهمیترشتهحسابدرایبرایتوسعه

پایدارکشورصحبتکردموآیندهایروشنبرایفرزندانشانمتصورشدم اکنونازوالدینخواستمازهم.

.دخلوخرجمنزلخودرابهفرزندانشانبسپارند
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 :اعتبار بخشی به راه حل های انتخابی

ومشاورآموزشگاهمورد مدیر، باهمکاران، نتایجپژوهشانجامشدهرا اینجانببهعنواناقدامپژوه

وبنا.برایاجرایراهحلهایانتخابیدادند،مشاور،قولهمکاریراهنرستاندراینزمینهمدیر.بحثقراردادم

.رابراینگذاشتیمکهراهحلهارابراساسمعیارهایزیربهاجرادرآوریم

 .قابلاجرادرمدرسومنزلباشد -

 .زمانوهزینۀکافیبرایاجرایروشهاگرفتهشود -

 .نیازاستفادهازوسایلوابزارهایالکترونیکیموجوددرمدرسهبههنگام -

 .کنترلونظارتمستمربراجرایراهحلها -

 .همهاینهادرراهحلهارعایتشد

 :نظارت بر اجرای راه حل ها

 .شدباوالدینارتباطحضوریوتلفنیدرطیهفتهبرقرار -

حضورمشاورمدرسهبرگزارشدودرآناطالعاتکاملازرشته - کالسهاییمستمردرطولهفتهبا

 .وبازارکارآنبههنرجویانارائهشدرشتهدرتوسعهپایداراهمیتحسابداری

درپایانهرماهگزارشاجمالیبصورتشفاهیدرجلسهشورایدبیراندرموردتغییراتاعمالشدهارائه -

 .میشد

آموزانموردنظربرایاستفادهوالدینودانشمعرفیرشتهحسابدرایوبازارکارآنکتابهاییمربوطبه -

 .بهآنهامعرفیشد

 گرد آوری شواهد دو 

بعدازاجرایراهحلها،ازدانشآموزاندوبارهسواالتراپرسیدمومشخصشدکهعالقهوانگیزهآنهابرای

.تحصیلدررشتهحسابداریدرایندهبسیارافزایشیافتهاست
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.امعهدرآیندهدریافتهبودندآنهابهخوبینقشرشتهحسابداریرادرتوسعهپایدارج

 :پیشنهاد اقدام پژوه

 فرهنگصحیح زودتر هرچه کنیم رشتهسعی تاانتخاب سازیم فراهم را بستری و آموزشدهیم را

.استفادهبهینهکردهولذتببرندرشتهحسابداریفرزندانمانهرچهزودتربتواننداز

 نتیجه گیری

بهعنوانحسابداریاجتماعی،حسابداریمسوولیتاجتماعیوزیستمحیطی،شرکت)ارتوسعهپایدوحسابداری

هایبزرگوگزارشگریآنبهجامعهکهشاملمسوولیتاجتماعیوزیستمحیطیشرکتهایاگزارشهای

استسالقبلبرمیگرددهمحاویحسابداریمالی22کهمنشاآنبهحدود(مالیوغیرمالیشناختهمیشود

هایخارجیذینفعبهعنوان موردعملکردیكشرکتبهگروه افشایاطالعاتغیرمالیدر بر همتمرکز و

بهطورعمدهبهسهامداران،اعتباردهندگانومقاماتدیگرداردواینمجموعهگزارشنشان صاحبانسرمایه،

زیست محیط جامعه، بر مستقیمی تاثیر فعالیتهاییاستکه دارددهنده اقتصادییكسازمان عملکرد .و

حسابداریتوسعهپایداردرمقابلحسابداریمدیریتوهمراهحسابداریمالیاستکهدرآننیزنوعیحسابداری

میگیردکهرویعملکرد قرار استفاده ایجادسیاستهایجدیدمورد مدیریتیبرایتصمیمسازیداخلیو

ه به را ای عمده تاثیرات اقتصادیسازمان صرفه داشتن از جدا اقدامات این که طوری به باشند داشته مراه

اقتصادیبودن) بههمراهخواهدداشت( )توجهبهمسائلزیستمحیطیواجتماعیرا بهعنوان. شناختهشده

.(بخشازحسابداریسهگانهشاملجامعه،سازمانوسود9یکیاز

بهاینرشتهونشاندادنوفهامندناهمیتحسابداربا یبرتوسعهپایدارجامعهمیتوانانگیزههنرجویانرا

.ادامهتحصیلدرآنافزایشداد

 و عالقمندی هنرجویان حسابداری پیشرفت کارایی جهت در که پیشنهاداتی

تحصیلیهدایتومعدلجهتازبهتر:بهترفراگیرانجذب.1
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مناسببودجهوکافیسرمایهوجود.2

حسابداریآموزشیکمكوسایلکردنروزبه.9

هنرآموزانحسابدرایعلمیتقویت.4

انتظارمورداهدافوهافعالیتاجرایبرایسازیبستر.5

فعالیتکردنهدفمندومدرسینجذبشدن(باالبخشیاثروکارآمدبراساس)مندضابطه.6

هپایدارواهمیتآندرتوسعآشناییکاملهنرجویانبارشتهحسابدرای.3

جویانهنرتواناییواستعدادهاکردنشکوفابراینوآوریخالقیتبرایالزمشرایطایجاد.9

سازیآمادهوتبلیغاتازاستفادهباایحرفهوفنیودانشوکارهایرشتهمتقاضیاندرعالقهوانگیزهایجاد.1

 مناسبشرایط
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