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 چکیده 

سنگ زیربنای توسعه پایدار در هر جامعه، انسان سالم و متخصص و متعهد است. از این رو، آموزشهای تخصصی    

شور در کنار و همراه با سایر آموزشهایی که برای توسعه نیروی انسانی ارائه میشود به فرایند توسعه پایدار در ک

 کمک میکند.

 یکی از مهم ترین رشته هایی که نقش مهمی در توسعه پایدار در جامعه دارد ، رشته حسابداری می باشد .

.باشدیمبرمبشربودهومیازودرتماممشاغلدرهرمرحلهوباهرتعدادکارمندوشاغلنیاحسابداريدرتمامدن

رشتههايجهانیکیحسابداريرشته ولوضروريیاز هرجامعهبوده نظرکتبیدر از یمیسکهتدریهنوز

وامکاناتموجودهماهنگینایسشوندساعتتدر نیکتابها وجودیريچشمگیشرفتجامعهنداشتهوپیازبا

بیناستوایامدهن استبایشتررشته هنرستاناشباعشده پیددر به توجه شرفتتکنولوژيوتکنولوژيبهیبا

د در آمده تغیسطوحزندگگریوجود نییراتیمردم تدریزرا نحوه رشتهحسابداريبهوجودیريوفراگیسدر

.یمآور

 تحصیلی سال حسابدارينداشتند1931-1931در رشته به انگیزه ايو عالقه که بودم هنرجویانیمواجه با

.بادیدناینمشکلتصمیمگرفتمتاآنرابررسیوحلنمایم.

انگیزههنرجویانرابوسیلهفهماندناینموضوعکهطالعاتوتجزیهوتحلیلآن،سعیکردمبعدازجمعآوريا

نقشآنهادرتوسعهپایدارچقدراستبرانگیزانموآنهارابهاینرشتهعالقمندنمایم.

 نکات کلیدی :

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

با اگوستنظربهوبناباشدمیپایینحسابداريرشتهازاموزاندانششناخت،شدهانجامتحقیقاتبهجهتو

ازکافیشناختنآناوالدینوآموزاندانشچون.کنشنگريوپیشآوردمینگريپیشوآگاهیعلمکنت،

خانوادگیشرایط.دهندمینشانخودازحسابداريرشتهانتخاببرايکمتريتمایلندارند،حسابداريرشته

انتخابدرخانوادهاقتصاديوضعیتپدرفشغل،والدینسوادقبیلاز باشندمیموثرحسابداريرشته

دیگرانتخاببرايشاننمرهکهآموزانیدانشموارددربیشترومدیرانمعلمان،مشاورانعقیدهبه(1931غریب،)

.نمایندمیانتخابارحسابداريرشتهرسدنمیهارشته

ودانشکارهايرشتهدرتحصیلکهاستاینهنرجویانتوسطحسابداريرشتهنکردنانتخابدالیلازیکی

فردیكکاتزنظربهبنا(.1933،غریبت)دانندمیباالسطوحدرتحصیلادامهجهتمانعیرافنیوحرفهاي

رویدادهايازجلوگیريدریااونیازهايبرآوردندرکهکندمیپیدامثبتنگرش(موضوعاتی)اشیائیبهنسبت

دستمتناقضینتایجبه(1931)چیمهمیريمذکورتحقیاتبرخالف(1933،کریمی)باشدموثرويبرايمنفی

ودانشکاربهاموزاندانشوردنآرويواندآوردهرويحسابداريرشتهبهعالقهباآموزاندانش.استیافته

اي حرفه و بهورودشرایطکسبعدماطربخفنی درکهدیگرينکاتازیکیاستنبودهحسابداريرشته

دانشایرانکنونیجامعهدررسدمینظربهاستجامعهدرکارفرهنگاستنشدهآنبهتوجهیتحقیقات

وفنیودانشکارهايورشتههستندمندعالقهرسمیاستخدامودولتیمشاغلبهبیشترآنانوالدینوآموزان

وفنیودانشکارشاخهبهنسبتاموزاندانشنگرشدرامراینپندراندمیآزادشتغالابامترارفراحرفهاي

کسببرايراهیعنوانبهنهپذیرندمیاستخدامخاطربهبیشترراماتحصیلجامعهدرداردمنفیتاثرحرفهاي

نگرشدرمتعددعواملبنابراین.کندتغییرتاداردالزمزمانکهاستنگرشاینامعهجدراشتغالجهتمهرت

.دارندمثبتیحسابداريرشتهبهنسبتهنرجویانالبتهاستحسابداريرشتهبهآموزاندانش

نناشیگذاريآسالگذشتهاستکهفرآیندوپایه14مفهومحسابداريتوسعهپایدارعمالمربوطبهیكدورهدر

ازتحوالتبهوجودآمدهدررشتهحسابداريوتوجهبهمفاهیموریشهحسابداريبهعنوانیكمفهومبسیار
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ترازابعادمالیاستوبهدنبالمفهوممحدودونوپايآندرطولچندسالگذشتهمطرحشدهاست.اینوسیع

ستکهدرخطاول:نگرشفلسفیدرموردفرآیندودهندهدوخطفکريمستقلاتغییروتوسعهایجادشدهنشان

شودکهاینعوامل،ازکندوعنوانمیهاوچگونگیارتباطآنهاباتوسعهپایداررابیانمینقشپاسخگوییسازمان

حرکتسازمان در که عواملیهستند نگرشجمله این اساسدر همین بر هستند. موثر سمتپایداري به ها

شودوبرايترویجاستراتژيپایداريريبررويیكسیستمکامالجدیدحسابداريطراحیمیمفاهیمحسابدا

اندازمدیریتدرارتباطباشرایطوابزارمتنوعومؤثردرجهتهاموثرهستند.خطدوم،توجهبهچشمسازمان

آن هزینه یا یكسازمان توسعه استکه گزارشممکن این در است. سازمان عنوانپایداري به اصطالح در

هزینههزینه عنوان تحت مدیریت حسابداري در یا مالی متعارف بیانیاي به شود. شناسایی کنترل قابل هاي

دهدکهتاارزیابیکاملیازعواملیکهداراياهمیتتر:حسابداريتوسعهپایدارازابتدااجازهمیتروجذابساده

دار عواملیکه جمله از آثارنسبیهستند خطراتو اقتصاديهستندو زیستمحیطیو ايمزایاياجتماعی،

درسیستمحسابداريشرکت بهعبارتیفرآیندتوسعهیافتگیاینمتقابلآنها هايبزرگانجاموگزارششوند:

تابهحالاستکهدرنهایت1331-1334،1331-1394،1391-1331هايرشتهازحسابداريمربوطبهسال

ایندورهدرمدتمنجر بهایجادرشتهجدیديدرمرکزعلمیتحتعنوانحسابداريتوسعهپایدارشدهاست.

هاکامالمشهودومشخصاستایجادشدبهطوريبسیارکوتاهیکهامروزهبخشیازروندهايآنبرايسازمان

اینرشتهجدیددرحسابداريهايهنجاريدرخصوصکهدرایندورهحجمزیاديازمطالعاتتجربیوتئوري

.مطرحشد

باهنرجویانمتصمیمگرفتم..…بنابرآنچهگفتهشداینجانب نقشاینرشتهدرتوسعهپایدارآشناسازمورا

بدینوسیلهانگیزهوعالقهآنهارابهادامهتحصیلدراینرشتهبرانگیزانم.
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 بیان مسئله

دارای،فراهمکردناطالعاتکماشیفهاستکهوظیخدماتیتفعالیكيحسابدار اساسا یمالیتماهيکه

دربارهواحداقتصاد اطالعاتفراهمشدهتوسطحسابداريهستند، ياقتصادهايگیريیمدرتصمیدباياست.

سودمندباشد.

آمدهپاگرفت.مدارکبهدستینسرزمینکهدراگرددیبرمهاییتمدنینبهنخستیرانايحسابداریشینهپ

برقراربودهوحسابدرآمدومخارجیمنسجمینظاممالیداردکهدرعصرهخامنشینازایتباستانحکایرانازا

یسباتاس1994ي باردردههیناولياست.رشتهحسابدارشدهیميوبهدقتثبتونگاهداریزحکومتبهر

یران،نفتایشرکتمليحسابداریآموزشگاهعالازجملهیخصوصهايودانشکدهیعالهايآموزشگاهیناول

ی،رشتهدرسطوحکارشناسین.درحالحاضرایدمطرحگرديحسابداریعاليوموسسهيدانشکدهعلومادار

.شودیمیستدریشیگرایچوبدونهراارشدودکتیکارشناس

آنجا نهاکه ییاز حسابدارییمحصول مديخاصذاشياقتصادیماتتصميمبنايحرفه جمله از یران،نفع

يازاهدافرشتهحسابداریکیگفتکهتوانیمینبنابرایردگیقرارمیرهسهامدارن،اعتباردهندگان،دولتوغ

جمعیانسانیرويآموزشن تهي،بندطبقهي،آورمتخصصدر کردناطالعاتو خالصه یگزارشاتمالیهثبت،

یبهروزرسانیگردي.ازسوباشد یميجملهاستانداردهاواصولحسابدارشدهازیینتعیشازپیارهايمطابقمع

ویتازجملهمواردبااهمیطیمطابقباعواملمحينظردرچارچوبنظریدوتجدياستانداردهاواصولحسابدار

حسابداریاتیح رشته ایانسانیرويآموزشنینبنابراشود،یمحسوبميدر دینهزمینمتخصصدر یگراز

.باشدیرشتهمیناهدافا

یدهکهبهندرتديبهطورباشند یبرخوردارمیمتنوعشغليهاازفرصتيرشتهحسابداریالنفارغالتحص

برایکاريرشتهبامشکلبینایالنکهفارغالتحصشودیم دورشتهینایالنمثالفارغالتحصيمواجهباشند.

زمتوانندیم ینوهمچنیرهوغیمهبیاتی،مالی،دولتیریت،مدی،ماليجملهحسابدارگوناگونازهايینهدر

.یندنمایتفعالیمستقلوداخلیازجملهحسابرسیگوناگونحسابرسيهاینهزم
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 ایناقدامپژوهیسعیبرایناستکهمزایا اینرشتهحسابدارييرشتهدر ادامهتحصیلدر توسطدانشو

دررابطهبامشکالتموجوددرهنرآموزانوهنرجویانهروشهايصحیحبرخوردبررسیشودسپسبآموزان

مواجههبااینموضوعراارائهنمائیم.اینمبحثبپردازیموراهکارهاياصولی

قرارمیدرراهپرفرازونشیبسالهايآموزشیمسائل،مشکالتوتجربیاتگوناگونیبرسرراهآدمی

اگربادیديخوشکامانهوعمیقبهمسئلهبنگریممیتوانصدهامطلبقابلتوجهبرايبررسیپیداکردگیردکه

پرداختوبهجستجووتحلیل وضوعیکهدرحالحاضرقصدسالتجربهم…بعداز.…علمیدرموردآنها

میباشد.حسابداريادامهتحصیلدررشتهتحلیلوپژوهشدرموردآنرادارممربوطبه

 توصیف وضعیت موجود:

دمتمیباشموهماکنوندرهنرستانسالاستکهدرآموزشوپرورشدرحالخ…مدت…اینجانب

کهباآنهاسروکارحسابداريجویانیتعدادهنربهعنوانهنرآموزحسابداريمشغولبهتدریسمیباشم...…

باگذشتچندهفتهاولسالتحصیلیورونقگرفتنسیرصعوديتدریسوامورآموزشی.نفرمیباشند21دارم

دراولینجلسهيوادامهتحصیلدراینرشتهرغبتیندارند.حسابداريبهرشتهآنهامتوجهشدمکهدرمدرسه

انجمناولیاءکهتشکیلشدهمهياینمواردتوسطوالدینبازگوشدهوبهشکلجدیددربرابرمامجسمشد.

بنابراینمنتهندارند.وحتیوالدینآنهاعالقهخاصیبهاینرشجویانهنرشواهدحاکیازآنبودکهبرخیاز

درهنرآموزحسابداريتصمیمگرفتمانگیزههنرجویانرابوسیلهاشناسازيآنهابانقشرشتهحسابداريبهعنوان

برانگیزانموآنهارابهادامهتحصیلدراینرشتهعالقمندنمایم.توسعهپایدار

 اهداف:

 هدف کلی:     

افزایشانگیزههنرجویانبرايتحصیلدررشتهحسابداري

 اهداف جزئی:

 آشنا سازی هنرجویان با نقش رشته حسابداری در توسعه پایدار   -       
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حسابدارييرشتهدرموردمزایادانشآموزانافزایشسطحآگاهی-

 رشتهحسابداريوالدیننسبتبهتغییرنگرشمنفیوسطحی -

 نرمافزارهايحسابدرايدرمورداستفادهازهنرجویاناتخاذبرنامههايمدونوقابلقبولبراي -

 بصورتسطحیوموردنیازحسابداريآشناییوآموزشوالدیندرمورد -

 وب :با وضع مطلمقایسه 

بایستیانگیزههنرجویانبرايتحصیلدررشتهحسابداريبیشترشود.مقایسهباوضعمطلوب،در

 گردآوری اطالعات:

 تهیه پرسشنامه-1

کردهودرینتدويوضعموجودپرسشنامهایفیکيشاخصهايینهدرزمیشتربيادادههيگردآوريبرا

دانشآموزانقراردادم.یاراخت

 پـــرســـــش هـــا
 آموزان هنرپاسخ 

خیربله

آیاباعالقهواردرشتهحسابداريشدهاید؟-1

ازنقشحسابداريدرتوسعهپایدارجامعهآگاهید؟آیا-2

دسترسیدارندموفقترازدیگرانند؟رشتههايدیگرمیروندسانیکهبهآیاک-9

لذتمیبرید؟رشتهتحصیلیتانآیاشمااز-1

درموفقیتتحصیلیشماتأثیردارد؟مباحثحسابداريبهنظر-1

ایاازمطالعهدروسحسابداريلذتمیبرید؟-1

راضیهستید؟دشویشغلحسابداريدرآیندهواردازاینکه-3

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

 تعداد خیر تعداد بله شماره سوال

1 11 15 

2 15 11 

3 15 11 

4 1 18 

5 11 15 

6 11 15 

1 5 21 

8 5 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 .
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 مصاحبه با پدر و مادر  - 2

است:دادم.پرسشنامهدرزیرآمدهدرمرحلهدومپرسشنامهايتهیهودراختیاروالدینهنرجویانقرار

 پـــرســـــش هـــا
 والدینپاسخ 

خیربله

آیابارشتهحسابدرايآشناهستید؟-1

ازاهمیترشتهحسابدرايآگاههستید؟آیا-2

آیادرمنزلفرزندشمادروسرشتهراباعالقهمطالعهمیکند؟-9

 فرزندتانادامهتحصیلبدهد؟ایاتمایلدارید-1




اسخوالدینبهسواالتراببینید:درزیرجدولپ

 تعداد خیر تعداد بله شماره سوال

1 5 21 

2 5 21 

3 5 21 

4 5 21 

 10 00 جمع

نمودارپاسخوالدینهنرجویان:

0
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40

50
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Series1



نیستند.همانطورکهازپاسخوالدینبرمیاید،مشخصاستکهبیشترآنهابااهمیترشتهحسابدرايآشنا
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 ادبیات و پیشینه پژوهش – 3

 یرباشد که در ز یو مقاالت م یاطالعات استفاده از منابع کتابخانه ا یجمع اور یبنده برا یاز روش ها یگرد یکی

 م :پرداز یآن م یحبه توض

 معرفی رشته حسابدرای –الف 

یندهدرجامعهاست.جامعهآییرابهمهارتگییمدرکگراتبدیلهدفازدورههايکاردانشوفنیوحرفهاي

توسعهکشور،توسعهيهدفهايبرایانسانیرويمهارتاستنهدارندگانمدرک،توسعهنيمتعلقبهافراددارا

باوفنیوحرفهايشاخهکاردانشیلیشاخهتحصیناست.پرتحرکتریومهارتيوحرفهایفنيآموزشها

یتاستکهازتربینجامعهاست.هدفایازهايبانیالنفارغالتحصیطراشیقوتطبیلیتحصيتنوعرشتهها

يبرایمهارتيشاخهکسبآموزشهایندانشآموزانبهایشهايازگرایکیفاقدمهارتبکاهد.یالنفارغالتحص

كیيداراانیآناستکهدانشآموزدرسننوجویشاخهدرپینمناسباست.ایشغليبهفرصتهایدسترس

یل،اوراکمكکند.مسالهاشتغالدانشآموزانفارغالتحصینگرشومهارتشودکهدرمواجههبامسائلزندگ

ینسنینکهاستکهازنظرکارواشتغالدچارمشکلنشوند.باتوجهبهايکهباآموزشومهارتآموزیندهدرآ

13ینواشتغالبیکاريب برخورداریمهارتيسنازآموزشگاههاینبهانیدازرسقبلیدسالاستوبا21تا

ازنبودمهارتویناشیکاريومقابلهبابیداشتغالمولدومفيشوند.آمادهکردندانشآموزاندورهمتوسطهبرا

توجهیرسمیرغيوحرفهایفنيباآموزشهایرسميارتباطباآموزشهایجادبافرهنگکاراست.اییعدمآشنا

خارجازوزارتآموزشیآموزشوبازارکاراستفادهازامکاناتآموزشینبیوستگیوپینیروکارآفرفرهنگکابه

دردستگاههایتاحساسمسئولیتوتقویجادوپرورشکها آورد.صدهارشتهیبوجودمیگرديدرآموزشرا

یندهاشتغالآيمطمئنبراريیکهمسدهدیبهدانشآموزارائهمیوخصوصیرابهکمكموسساتدولتیشغل

ومهارتیالنشودوفارغالتحصیمناطقواستانتوسعهدادهمیازباتوجهبهنیمهارتيجواناناست.رشتهها

.کنندیامیدخاطرپینانشغلاطمیافتنآموختگانازنظر
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  یرشته حسابدار یمعرف

حرفه  یانجمنها یاکه توسط استادان ، کارشناسان و  یاست قرارداد ییزبان تجارت روشها یریبه تعب یا یحسابدار

باشد.  یم ییرو تغ یحمورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصح یجاست و به تدر یدهگرد ینحسابداران تدو یا

 : اشاره کرد یرتوان به موارد ز یم ملهعنوان شده است که از آن ج یگوناگون یفتعار یحسابدار یبرا

استفاده کنندگان اطالعات مزبور امکان قضاوت  یکه برا یو گزارش اطالعات اقتصاد یریدازه گان یص،تشخ فرآیند

 .سازد یآگاهانه را فراهم م یریهایگ یمو تصم

اداره  یات،پرداخت کنندگان مال یران،مد یازمورد ن یکه با فراهم کردن اطالعات مال یعبارتست از خدمت حسابداری

 .یردپذ یآگاهانه انجام م یریهایگ یمجهت تصم یرینکنندگان و سا

قرار  ینهدف بر ا ی. در حسابداریاقتصاد یتهایفعال یفو توص یریاندازه گ یر،عبارتست از فن تفس حسابداری

موسسه بدست  یک یمال یلحل مسا یضوابط و قراردادها اطالعات الزم را برا یکسری یانگذاریگرفته است که با بن

 . یمآور

ست که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت ، خالصه کردن اطالعات و تهیه یک سیستم ا حسابداری

گیرد . تا افراد ذینفع درون  گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می

 .ده کننداین اطالعات استفا زسازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانکها ، دولت و ... بتوانند ا

 .آورد های خام مالی را دریافت نموده، آنها را به نظم در می به عنوان یک نظام پردازش اطالعات، داده حسابداری

نفع )مدیران  گیری اشخاص ذی های مالی است که مبنای تصمیم ها و صورت نهایی نظام حسابداری گزارش محصول

 گیرد. می قرار( …گذاران ، دولت و  ، سرمایه

یدتولیانباشد.امروزهبنیميایهزبانپایكالزماست.وياستکهدرهرنوعکسبوکاريحرفهاحسابداري

است،جزیازکهامروزوفردابهآنهانییمغزهایتنهدرعضلهبلکهدرمغزاستوروشناستکهتربیگرثروت،د

 .نخواهدبودیرباآموزشامکانپذ

اشخاصيوعملکرداقتصادیمالیعتدرصددگزارشوضیعلوماجتماعيازشاخههایکیبهعنوانحسابداري

شرکتهایداريدارانعکاسپایفهواعدادوارقاموظیتاستحسابدارانبااستفادهازکمیوحقوقیقیاعمازحق

کهیمادمردمهستند.مردممورداعتینکهبرخوردارندبهخاطرایژهویگاهجایكوسازمانهاهستند.حسابداراناز

 .بهاطالعاتدرونسازمانهاندارندیدسترس
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يبراینانوقابلاطمیقدقیاطالعاتماليآموزشحسابدارانوشرکتموثرآنهادرفراهمآوریلدلینبههم  

 .داردیفراوانیتاهمیرانمانندايکشوردرکشوردرحالتوسعهایدارتوسعهپا

وظابريامروزحسابدار گذشته سنگیفخالف تحلیهتجزیرنظینیمتعددو یدادهايمعامالت،سنجشرویلو

رابرعهدهدارد.ویریتمدیتفعالینهزمیودرواقعتمامیمالیابیوارزیريوتفسیلیتحلیندهاي،فرآياقتصاد

 .داشتهباشداهیمختلفسازمانآگیتهايازفعالیدبایگرازمسؤالندیكازهریشب

  یحسابدار یورود به رشته  یطشرا

 یواحددردروسعموم92اولمتوسطهوگذراندنيیهدرپاقبولی

 11يباالیاضیرينمرهکسب

 یلیتحصیتدرفرمهدايحرفهایفنيشاخیطشراداشتن

 عالقهواستعدادداشتن

  . کنند یاشتغال کسب مجهت ورود به بازار کار و  یانکه هنر جو  ییها و مهارت ها ییتوانا -

 بهاسنادوصدوراسنادیدگیانجاماموررستوانایی

 شرکتهاموسساتواداراتیدفاترمالیمتنظتوانایی

 موسساتوسازمانهايانجامامورحسابدارتوانایی

 یگمرک-یمهاموربیاتیانجامامورمالتوانایی

 یانجاماموربانکتوانایی

 انهایلتحلیهتجزیماليکاربرگوحسابهایموتنظیودفاترمالثبتاسنادتوانایی

 یوخارجیباانجاممراحلمختلفتجارتداخلآشنایی
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  یلادامه تحص ینحوه  -

 يحرفهایفنياموزشکدههایوستهپیکاردانيشرکتدرازمونسراسریقطراز

 یودانشگاهآزاداسالميکاربردیدانشگاهجامععلميشرکتدرازمونورودیقطراز

دانشگاههايوشرکتدرازمونسراسریدانشگاهیشپيازدورههایکیرشتهدرییرتغبا

  :رشته ینبه ا یدانش آموزان ورود شرایط

 .آنباشديهایلوتحلیهوتجزیعالقهمندبهامورمالیدرشتهبایندانشآموزا.1

کاروحلتمریدبا . 2 داشتهباشد.بههمینتحملساعتها اعدادوارقامرا داشتنیلدلینوسروکارداشتنبا

درسریکافییتوانا ایاضیدر اهمیندر از است.یاريبسیترشته آنیابرخوردار دانشمتوسط از حداقل

 .راداشتهباشد11ینمرهقبولداقلحیدرشتهبایندرهنگامورودبههنرستانوایعنیبرخوردارباشد.

 .تبحروتسلطداشتهباشدیزونگارشنیفارسیاتدرادبیدارایهکاروگزارشبايبراینوهمچن .9

 . الزمراداشتهباشدییتوانایدبایزنیارتباطاجتماعینهدرزمیزون . 1

 .اطالعاتوگزارشاتشراداشتهباشدیانبهمتقاضییجوابگویتوقابلیربودهپذیتمسولینوهمچن ..1

  مختلف جذب هنرجو در هنرستانها راهکارهای

درسالیانومربیاءجلساتآموزشخانوادهوانجمناولیقنسبتبهرشتههايهنرستانازطریاءآگاهسازياول.1

 .یرستاناولدب

شهادربخيکاردررشتهحسابداریرويمازادنیاویازنیصبرتشخیمبنیاستعالمازوزارتکارواموراجتماع.2

 .هرمنطقهيرسانههایقازطریکافیمختلف.واطالعرسانيوسازمانها
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ینکهرشته.)باتوجهبهایندانشآموزانسالاولبهایحصحیتستادمشاورهدرهرمنطقهجهتهدایلتشک .9

ازآنجایزننازمواقعآندانشآموزایاريشدهاست.کهدربسیازهنرستانهاسالاولهمجذبمیاريدربس

 (.رفتهاند

 ..ولحاظنمودنآندرثبتناميآزمونوروديبرگزار .1

 .رشتهداشتهباشندینکهدردرجهاولعالقهبهایاستفادهنمودنازدانشآموزان ..1

دانشیحصحیتجهتهدایکارآمدوآگاهبهرشتههايفنینیکههنرآموزبودهاندومشاوریرانی.جذبمد1

آنان.یلوادامهتحصیشغلیندهآموزاندرهنگامانتخابرشتهوآ

 پیشینه پژوهش -ب 

 نقش رشته حسابداری بر توسعه پایدار

درسالنامهجمهورياسالمیایرانودرمقامتجلیلواهمیتساختاري،روزپانزدهمآذرماهبهحسابدرانودست

صیافتهوحسبضرورتونقشحساسوغیرقابلانکاراندرکراناینحرفهدربخشخصوصیودولتیاختصا

باتوجهبهاهمیت وسمینارهاییبههمینمنظوربرگزارمیگردد، آناندرتوسعهکشورهمهسالهنیزهمایشها

 .مسألهمقالهذیلنیزتقدیممخاطبانوهمکارانمحترمحسابدارمیگردد

تحقیقاتنشانمیدهدکهحسابدارندر اعتاليامروزه همینرو از و کرده ایفا نقشمهمیرا پایدار توسعه

از استبسیاري موجبشده که ضرورتی ضرورياست، بسیار رشد حال کشورهايدر آموزشحسابداريدر

وتحقیقاتیخودبهکیفیتآموزشحسابداريوتأثیرآنبر محققانحسابداريدربروزرسانیدامنهمطالعاتی

 . یکارتوجهجديمعطوفدارندگسترشکمیوکیف

برخیافراديکهازسويعموممردم نهادها و بسیاريازسازمانها تحقیقاتدیگرينیزنشانمیدهدکهدر

حسابدارنامیدهمیشوند،آموزشوتجربهکافیدرثبتاطالعاتمالیبهصورتدقیقوبهنگامراندارند،عموما
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یا هايآنانتجربیو برايدرح داده را آنها یا تجزیهوتحلیلکرده دينیستکهبتواننداطالعاتسازمانرا

 .توجیهتغییراتالزمدرساختارحسابداريسازمانهايعمومیویابخشخصوصیبهکارگیرد

درچنینشرایطینقشآموزشحسابدارویاجذبحسابدارانحرفهايبهعنوانعنصرمحوريدرتوسعهپایدار

باورویقینداریمدرحوزه هايمختلففرهنگی،سیاسی،اجتماعیواقتصاديهموارهموردتأکیدقرارمیگیرد.

برايادارهوبکارگیريمنابعموجودبهشکلکارآمدوموثردرجهتاهدافتوسعهآمادهو کهآموزش،جامعهرا

مثبتاجتماعیهدایتکرده وسويبازدهتعلیممیدهد.سرمایهگذاريانجامشدهدرمنابعانسانیرابهسمت

 .وبررشدوتوسعهاقتصادينیزاثرگذاراست

کهبهدرستیشناسایی،هايمرتبطباسازماندرصورتیشرکتهانیزبهمروردریافتندهزینهازطرفیمدیران

بهصرفهاندازه بنجوییوایجادسودبالقوهمیگیريوتخصیصدادهشوند، در ابراینمدیرانمیبایستانجامد.

چارچوبمسئولیتهاياجتماعیسازمانودرجهتدستیابیبهتوسعهپایدارضمنجذبکارشناسانمالیخبره

واستقرارسیستمهايمدیریتحسابداريپیشرفته،هموارهاطالعاتمالیخودراارزیابیواصالحنماینددراین

 .برايجامعههدفایجادمیشود وسپسصورتنخستمنافعمالیبرايسازمان

حاکیازآناست"ايسازمانحسابرسینقشمنابعانسانیحرفه"مطالعاتدکترسیدحسنسجاديدرمقالهاي

پایدارکشورداشتهاند،اینتوفیق ايسازمانحسابرسینقشفعالیدرتوسعهمنابعانسانیحرفه کهحسابداران

تدوینورعایت با ازتنها . افزایشدانشحسابدارانحاصلشده انتشارمتونآموزشیو استانداردهايمالیو

سويدیگرباطراحیسیستمهاياطالعاتیمالیمنظم،بکارگیريفارغالتحصیالن،دانشجویانودانشآموختگان

 .ایندانشمهموکارآمد،شفافسازيمالیدرسازماننیزفراهمشدهاست

اینمقالهبهنقشوضرورتتعاملحسابدارانباکارشناسانسایررشتههااشارهکردهومعتقدويهمچنیندر

مطالعاتبرخیازمحققاننشانمیدهدکهاعتمادبهآموزشبهعنوانابزاريمفیدفایدهدرتوسعهپایدارو"است
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سازمانی،عواملسیستمآموزشیورفععقبماندگی،بدونتوجهبهسایرعواملنظیربهداشت،تغذیه،تسهیالت

 ."تطابقآنبااهدافآموزشیمأیوسکنندهاست

نقشسیستمهايحسابداريدرتوسعهاقتصادملیبهنقشمهموکارآمد دکترحسینعظیمینیزدرمقاله 

رسیستمخیلیسادهمنعرضمیکنماگ"حسابدارانحرفهايوسیستممالیقدرتمنداشارهکردهومینویسد

زمینهگذاريدریكیاردکردنسرمایهتوانیممعیاردرستیبرايانتخابباشیمنمیحسابداريصحیحینداشته

ازدیدگاههايدیگرهمحرفهايدیگريوجوددارد.ولیبه هرحالازدیديخاصازدیداقتصاديداشتهباشیم.

 ".قضاوتدرکارکردهاداشتهباشیمهستیمتابتوانیماقتصاديمانیازمندسیستممالیوحسابداريحرفهاي

13تا11برابربا(2443دسامبر9تا2درپایانذکرایننکتهضرورياستفدراسیونبینالمللیحسابداران)

بهعنوانهفتهجهانیحسابدارياعالمکردوازاعضايخوددرهمهکشورهاخواستآن1991آذر اینایامرا

ابههمینناماعالمکنند،انجمنحسابدارانخبرهایرانضمناعالماینخبرهمهنهادهايحسابداريایرانهفتهر

براساسآنفراخوانونشست خواند. برايتعیینروزيباعنوانروزحسابدارفرا هاییکهسپسبرگزارشد،را

 .يشدگذارآذربهعنوانروزحسابداردرایراننام11سرانجام،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

حسابداريوآیندهشغلیآنآشنانیستند.

آشنا عدم همین ، حسابداري رشته به هنرجویان عالقه عدم اصلی دالیل از یکی و با کامل اهمیترشتهیی

بازارکاروایندهآنبود.حسابدرايو

ازروياجبارمعدلوارداینرشتهشدهبودند.والدیندراظهارنظرخودبیشترشاناعالمکردندکه بیشترآنها

ندرشتهبیشترآنهادوستنداشتفرزندشاندرمنزلدروسرشتهرامطالعهنمیکندوعالقهايبهآنهاندارد.

  راادامهدهندومیخواستندکهتغییررشتهبدهند.
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 ارائه راه حل های پیشنهادی:

انودبیرطیتشکیلجلساتیمانندشورايباجمعآورياطالعاتوتجزیهوتحلیلآن،تبادلتجربهباهمکاران

برايحلمشکل،راههايمختلفیانجمناولیاء،جلساتمشاورهبادانشآموزانوجمعبنديمطالببدستآمده

ارائهگردیدکهعبارتنداز:

 اقداماتی که به عهده والدین می باشد:

 واهمیتآندرتوسعهپایدارکشورحسابداريرشتهآگاهیکاملاولیاءاز -

 اطالعاتیدرموردبازارکاررشتهحسابداريازطریقاینترنتراههايدستیابیاولیاءبهآموزش -

 رانموفقشاغلدررشتهحسابداريمعرفیمدی -

 دادنمسئولیتحسابداريدخلوخرجمنزلبههنرجویان -

 آشناییکاربرديهنرجویانبانرمافزارهايحسابداري -

 انتخاب راه حل ها بر اساس اولویت اهمیت اجرا:

راهحلهايارائهشدهاقدامپژوهباتوجهبهیافتههايبدستآمدهوتحلیلوضعیتموجود،پیشنهاداتو

راباقضاوتارزشیسنجیدهوباتوجهبهامکاناجراواهمیتاجرايآنها،راهحلهارابهترتیبزیربرمیگزیند.

ونقشآندرتوسعهپایدارحسابداريدربارهرشتهآموزشوآگاهیوالدین -1

بصورتکاربرديحسابداريرشتهفرهنگسازيوایجادبسترمناسببرايمواجههبا -1

نرمافزارهايجدیدحسابدرايهدایتدرستوقراردادناصولیدانشآموزاندرمسیراستفادهاز -2

معرفیافرادموفقیکهدررشتهحسابدرايتحصیلکردهاندواکنونبهمدارجبااليمدیریتیبانكها -9

 رسیدهاند.

 رابهفرزندانخودبسپارند.ازوالدینخواستمکهمسئولیتحسابداريدخلوخرجمنزل -1

 آشناساختنهنرجویانازطریقمراجعهحضوريبهدفاترحسابداريبرخیازادارات -1
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 اجرای راه حل :

برايهنرجویانازاهمیترشتهحسابدرايونقشمهمیکهدرتوسعهپایدارکشورایفامیکندصحبتابتدا

نقشمهمیدراقتصادکشوردارد.وزمینهسازيتوسعهپایدارکردم.برايانهابیانکردمکهرشتهحسابداري

درهمهزمینههامیباشد.

 اهم توضیحات بنده در زیر آورده شده است :

جهانهايییبهخودگرفته،ارزشدارایاديسرعتزيتوسعهفناوریهسایرکهزیدباگسترشصنعتوتول

دالریلیاردهزارم344به2419سالدردهدینشانمیکهآماررسمطوروآنیافتهیشافزاییباالیزانبهمیزن

دالریلیونتر1،241بربالغیرقم2419تا1314ناخالصجهانازیداستکهتولیدرحالیناست.ایدهرس

بهآنهمازیدگیورسینحوهساماندهآید،یمیانبهمهاییازدارایرقمبزرگینچنيپایبودهاست.وقت

مايیژهویتهما عنوانحسابداریعلمشود،یبرخوردار با حسابرسيکه میو ارقامشودیشناخته و آمار .

بربالغيارزشدارد،سهمبازارخدماتحسابدارياکهدربازارخدماتحرفهالريدیلیاردم1.144ازگوید؛یم

حرفهیلیاردم191 شمار و است یناهاييادالر به هم لیونیم1بازار م144و نفر ارسدیهزار بدانین.

یتاهمینشایبرخوردارشدهاماباافزایشتريبیتازاهمیجبهتدریشترودرآمدبییمعناستکهکسبدارا

ینپاسخبهاید؟آدستبهیدبایمتیبههرقيسودآوریااستکهآیناکندیمییخودنمایشترکهبیپرسش

ياجرايتناقضهمجهانبهسوینحلاياست.برایالبتهمنفینزمدناپذیریپرسشباتوجهبهمنابعتجد

.کندیحرکتمیدارتوسعهپا

مفهومحسابداريپایداردریكمحیطبینالمللیرابایدباسطحوسیعازتجربه،تفکروهمچنیننگرش   

کردکهاینابزاريبرايحسابداريایجادرشدوتوسعهدرجامعهموردبررسیقراردادوآنرااندازهگیري

و ايپویا جامعه به برايتبدیلشدن زیرا گیرد، قرار استفاده مورد باید توسطسازمانها مالیاستکه

اقتصاديپایدار،توجهبهوجودونقشاطالعاتمالیدرتمامجوامعحرفهايبهرسمیتشناختهشدهاستو

ایناطالعات زیستمحیطینشانمیدهدکهچگونه رشدسطحاجتماعیو تقویتو به میتواندمنجر

اگرچه،یكچارچوبگزارشگريمشخصازمحتوايگزارشهايمالیبرايیكشرکتوجود جامعهشوند.
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مالی گزارشگري استانداردهاي شامل کننده، تعیین عوامل توسط زیادي حد تا توان می را آن و ندارد

مقرراتتد و ازدستورالعملها اینموضوعمنتجخواهدشدکهشرکتها روندبه و اینامر اما وینکرد.

انعطافپذیريبیشترينسبتبهتهیهوارائهصورتهايمالیبرخوردارباشند.اماتهیهوارائهگزارشهاي

تبادلایدهنیازمندارائهاطالعاتباتوجهبهاهدافکلیشرکتوتعاملبامخاطبانبهشیوهاياستکهمروج

.هاوارتباطاتاست

زیست     عملکرد گزارش بخشی، اطمینان اظهارات جمله از مختلفی گزارشگري هاي مکانیزم امروزه،

محیطی،اجتماعیواقتصادي،درسازمانهاوجودداردکهتوسطحسابرسانمختلفموردارزیابیقرارمی

 .گیرد

ازاینرواهمیتمطابقباچارچوبحسابداريتوسعهپا     بهدنبالتوسعهسازمانهاخواهیمبود، یدارما

داردکهبهشرکتهابرايدرکدیدگاههايگزارشگري،چارچوبها،استانداردهاودستورالعملهاکهممکن

استدرشکلومحتوايگزارشگريآنهاتاثیرگذارد،آموزشالزمدادهشودبهطوريکهازسازمانهاییکه

رویهافشايسنتیدرفعا ارائهخدماتبهشرکتهاییدیگراستخواستهشودکهبرايتغییردر لیتآنها

.سطحصورتهايمالیخوداقداماتالزمرابهمنظورتهیهگزارشهايپایداريسازمانارائهدهند

تعدادزیاديوج اینگروهسازمانها بیشترکشورهايجهاناز دنیايامروزدر وددارندومیتواننددر

نبایدازنظردورداشتکه اما بدوننیازبهدولتاقدامبهآمادهسازيوانتشارگزارشهايپایداريکنند.

شرکتهاییکهبهاتخاذاینروشجدیددرگزارشگريخوداقدامکردهاندامروزهباچالشهايجدیديدر

دلیلنداشتنتجربهمواجهشدهاند.تطابقنداشتنگزارشهايتهیهاینگزارشهابرايسازمانهايخودبه

اعتبار بادستورالعملوچارچوبارائهشدهمنجرخواهدشدکهآنسازمانها تهیهشدهتوسطسازمانها

خودرادرخصوصاطالعاتمنتشرشدهبهطوربالقوهکاهشدهند.

بهکالسبیایندوازاهمیتاینرشتهدردرمرحلهبعدازافرادسرشناسرشتهحسابداريدعوتک ردمتا

توسعهپایدارکشورصحبتنمایند.
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اهمیترشتهحسابدرايبرايتوسعه درمرحلهبعديبرايوالدینیكکالسآموزشیگذاشتمودرآناز

ازوالدینخواستمازهم اکنونپایدارکشورصحبتکردموآیندهايروشنبرايفرزندانشانمتصورشدم.

دخلوخرجمنزلخودرابهفرزندانشانبسپارند.

 اعتبار بخشی به راه حل های انتخابی:

مورد آموزشگاه مشاور و مدیر، همکاران، با را نتایجپژوهشانجامشده اینجانببهعنواناقدامپژوه

براياجرايراهحلهايانتخابیدادند.وبنا،مشاور،قولهمکاريراهنرستانبحثقراردادم.دراینزمینهمدیر

رابراینگذاشتیمکهراهحلهارابراساسمعیارهايزیربهاجرادرآوریم.

 قابلاجرادرمدرسومنزلباشد. -

 زمانوهزینۀکافیبراياجرايروشهاگرفتهشود. -

 نیاز.استفادهازوسایلوابزارهايالکترونیکیموجوددرمدرسهبههنگام -

 کنترلونظارتمستمربراجرايراهحلها. -

 همهاینهادرراهحلهارعایتشد.

 نظارت بر اجرای راه حل ها:

 شد.باوالدینارتباطحضوريوتلفنیدرطیهفتهبرقرار -

رشته - آناطالعاتکاملاز در مدرسهبرگزارشدو مشاور حضور کالسهاییمستمردرطولهفتهبا

 وبازارکارآنبههنرجویانارائهشد.رشتهدرتوسعهپایداراهمیتحسابداري

درپایانهرماهگزارشاجمالیبصورتشفاهیدرجلسهشورايدبیراندرموردتغییراتاعمالشدهارائه -

 میشد.

آموزانموردنظربراياستفادهوالدینودانشمعرفیرشتهحسابدرايوبازارکارآنکتابهاییمربوطبه -

 بهآنهامعرفیشد.
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 بعد از اجرای طرح )نقاط مثبت اجرای طرح (ارزیابی 

بعدازاجرايراهحلها،ازدانشآموزاندوبارهسواالتراپرسیدمومشخصشدکهعالقهوانگیزهآنهابراي

تحصیلدررشتهحسابداريدرایندهبسیارافزایشیافتهاست.

امعهدرآیندهدریافتهبودند.آنهابهخوبینقشرشتهحسابداريرادرتوسعهپایدارج

 ضعف :نقاط 

برخیبدونهیچعالقهايبهرشتهواردشدهبودند.هنامناسبکمشاوره

 پیشنهاد اقدام پژوه:

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

استفادهبهینهکردهولذتببرند.رشتهحسابداريفرزندانمانهرچهزودتربتواننداز

 نتیجه گیری

ار)بهعنوانحسابدارياجتماعی،حسابداريمسوولیتاجتماعیوزیستمحیطی،شرکتتوسعهپایدوحسابداري

هايبزرگوگزارشگريآنبهجامعهکهشاملمسوولیتاجتماعیوزیستمحیطیشرکتهایاگزارشهاي

استسالقبلبرمیگرددهمحاويحسابداريمالی24مالیوغیرمالیشناختهمیشود(کهمنشاآنبهحدود

عنوان هايخارجیذينفعبه گروه یكشرکتبه عملکرد مورد افشاياطالعاتغیرمالیدر بر همتمرکز و

اعتباردهندگانومقاماتدیگرداردواینمجموعهگزارشنشان بهطورعمدهبهسهامداران، صاحبانسرمایه،

زیست محیط جامعه، بر مستقیمی تاثیر استکه فعالیتهایی دارد.دهنده یكسازمان اقتصادي عملکرد و

حسابداريتوسعهپایداردرمقابلحسابداريمدیریتوهمراهحسابداريمالیاستکهدرآننیزنوعیحسابداري

رويعملکرد که میگیرد قرار استفاده مورد سیاستهايجدید ایجاد مدیریتیبرايتصمیمسازيداخلیو

ه به را اي تاثیراتعمده اقتصاديسازمان صرفه داشتن از اقداماتجدا این که طوري به باشند داشته مراه
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بهعنوان )شناختهشده بههمراهخواهدداشت. توجهبهمسائلزیستمحیطیواجتماعیرا )اقتصاديبودن(

بخشازحسابداريسهگانهشاملجامعه،سازمانوسود.(9یکیاز

 بهاینرشتهونشاندادنوفهامندناهمیتحسابداربا يبرتوسعهپایدارجامعهمیتوانانگیزههنرجویانرا

ادامهتحصیلدرآنافزایشداد.

 و عالقمندی هنرجویان حسابداری پیشرفت کارایی جهت در که پیشنهاداتی

تحصیلیهدایتومعدلجهتازبهتر:بهترفراگیران.جذب1

مناسببودجهوکافیسرمایه.وجود2

حسابداريآموزشیکمكوسایلکردنروز.به9

هنرآموزانحسابدرايعلمی.تقویت1

انتظارمورداهدافوهافعالیتاجرايبرايسازي.بستر1

فعالیتکردنهدفمندومدرسینجذبشدن(باالبخشیاثروکارآمدبراساس)مند.ضابطه1

هپایدارواهمیتآندرتوسعآشناییکاملهنرجویانبارشتهحسابدراي.3

جویانهنرتواناییواستعدادهاکردنشکوفابراينوآوريخالقیتبرايالزمشرایط.ایجاد9

سازيآمادهوتبلیغاتازاستفادهباايحرفهوفنیودانشوکارهايرشتهمتقاضیاندرعالقهوانگیزهایجاد.3

 مناسبشرایط
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