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های بومي در عرصه توليد، فرهنگ و و روش هاتجربه روشن ساخته است که بسياری از تکنيك -چكیده

هايي هستند که امروزه اجتماع در جامعه محلي به دليل سازگاری و تطابق با زيست بوم اين جوامع، همان روش

باشند. لذا هدف اصلي اين تحقيق بررسي سودمندی آموزش های رسيدن به توسعه پايدار ميمعرف روش

فرضيه مطرح و  3اهداف تحقيق  دستيابي به باشد. برایمي تان بيرجندحسابداری با رويکرد بومي در شهرس

. آوری شددرصد جمع 88 اطالعات الزم از طريق پرسشنامه محقق ساخته که روايي آن به تاييد رسيده با پايايي

بخش دولتي در شهرستان بيرجند  خصوصي و هایحوزه مالي شرکتشامل کليه افراد شاغل در آماری جامعه 

های نتايج حاصل از به کارگيری آزمون تن بوده است. 110به تعداد  در دسترس ه و نمونه آماری به روشبود

داد که از ديدگاه  تك متغيره و آناليز واريانس يك طرفه برای فرضيات تحقيق، نشان« t»مستقل، « t»آماری 

التحصيالن رشته حسابداری ي فارغافراد مورد مطالعه، آموزش حسابداری با رويکرد بومي باعث افزايش کاراي

های جمعيت شود. همچنين تفاوت ديدگاه در افراد مورد مطالعه بر اساس ويژگيبرای ورود به بازار کار مي

 شناختي در خصوص فرضيات تحقيق وجود نداشت.

 .آموزش عالي ،حسابداری، ريزی آموزشيبرنامه، بومي سازی، آموزشكلمات كلیدی:

 

 مقدمه

 رساني مالي وشش هزار سال سابقه دارد و رکن اصلي نظام اطالع بيش از در جهان نزديك بهحسابداری 

گيری اين رشته در ايران به قبل از انقالب و حدود بيش از نيم قرن رود. شکلشمار مياقتصادی هر جامعه به

ها و همچنين گذشت حال با گذشت يك قرن از استقالل اين رشته و آموزش آن در دانشگاه گرددقبل بر مي
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گيری آن در ايران و دسترس فراوان به انبوه اطالعات علمي و تحقيقات مالي در دهه اخير، نيم قرن ازشکل

 جايگاه آموزش وکاربرد آن در ايران چگونه است؟

از  شود.دهي جهان تلقي ميها يکي از مهمترين اجزای نهاد آموزش و مهمترين عوامل شکلدانشگاه

التحصيالني نمايند که در زمينه فنون و علوم رود تا توجه خود را معطوف به پرورش فارغانتظار مي هاهدانشگا

 ورد ساختن نيازهای اقتصاد بازار کارايي داشته باشد.آتوليد نرم افزاری و بر

های شديدی که امروزه دنيای آموزش عالي را تحت تاثير قرار داده است، اهداف، به دليل دگرگوني 

اند. مروری بر تحوالت آموزش عالي ها بيش از پيش در کانون توجه واقع شدههگيری دانشگاجهت ها وامهبرن

دهد آموزش عالي همواره نهادی پويا و متغير بوده از ظهور اولين دانشگاه در قرن سيزدهم تا به امروز نشان مي

ر کرده است. برخي از عوامل ايجاد تحول گام با تحوالت و ساختارهای اجتماعي، فرهنگي و معرفتي تغييمو ه

 هستند.المللي شدن و بومي شدن های آموزش عالي جهاني شدن، بيندر نظام

گذاران ريزان و سياستدهد برنامههای دنيا نشان ميهنگاهي به تغييرات صورت گرفته در بيشتر دانشگا

نش جهاني، هويت ملي و هويت جهاني رويکرد ها با توجه به ميزان دلبستگي به مقوله دانش بومي، دادانشگاه

 (. 15:1389 پور دهاقاني و همکاران،)قاسم اندهای خود اتخاذ کردهريزیمتفاوتي در برنامه

نحوه آموزش حسابداری با بازار کار آن در هرمنطقه با  بهتر است نظران نيزای از صاحببه عقيده عده

ناسب ميان نياز و ظرفيت جهت نزديك سازی شرايط موجود به ايجاد ت يکديگر همتراز باشد چرا که باعث

منظور از نياز، ميزان اهميت يك آيتم خاص در شرايط  منطقه شود. تر در آموزش آن در هرشرايط مطلوب

 & Ismail) باشدميزان وسعت يك مورد خاص در شرايط موجود مي ل است و منظور از ظرفيت،آايده

King,2007:4.) هر حوزه  ها در آموزش حسابداری با توجه به کارايي آن دراست دانشگاه هترب رواز اين

 های خود اتخاذ کنند. ريزیبومي، رويکرد متفاوتي در برنامه

 

 بیان مساله
مباحث و انتقادهايي که به تازگي از مباني علم جديد، هويت ملي و هويت اجتماعي به دنبال پديده جهاني 

 و «دانش بومي»تری همچون لف صورت گرفته، موجب پيدايش مفاهيم تازهانديشمندان مخت شدن توسط

 نوع دانشي است که در بستر اجتماعي خاص قرار دارد از دانش بومي هر منظور . شده است «بومي سازی»

 انطباق و رشد پارادايم دانش، (. برخي بومي سازی را به معنای اشاعه،8:1389 و همکاران، )قاسم پوردهاقاني

اين  (.Cheng, 2000:16) دانندهای محلي در موقعيت و بستر خاص ميهنجارهای رفتاری و ارزش وری،فنا

ابتکارات و  بومي سازی يعني انطباق همه هنجارها، که،اين اولکند: تعريف دو برداشت را به ذهن متبادر مي
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های سازی يعني ارتقای ارزش بومي که،اين دومشان تحقق بخشيدن به نياز جامعه است. هايي که هدفارزش

 ها در سطح جامعه است.محلي، هنجارها و مسائل مورد عالقه، مشارکت و التزام به فعاليت

(. 1377 ،)نفيسي سازی جوانان برای اشتغال، همواره يکي از اهداف نظام آموزش رسمي بوده استآماده

-ي است. زيرا با ارتقای دانش، نگرش و مهارتها در منابع انسانگذاریترين سرمايهآموزش عالي يکي از مهم

های يونسکو اغلب بر رسالت های اجالسنامهکند. برای مثال، توصيههای افراد به توسعه اقتصادی کمك مي

 موسسات آموزشي از ابتدايي تا عالي برای آماده سازی فرد جهت احراز شغل مناسب تاکيد داشته است

-رسد اگر در ايران هم برنامه(. به نظرمي1377 ،به نقل از نفيسي -ژنو 1989ژنو،  1986های پاريس، )اجالس

 هايي تدوين شود که افراد را برای دستيابي به يك شغل مناسب آماده سازد بهتر است.

 نيز ابراز داشتند که در بازار کار دانش آموختگان مقطع کارشناسي در (1386مهرعليزاده و آرمن ) 

های آموزشي دوره کارشناسي با نياز موجود در ان، در زمينه مطابقت تجارب و برنامههای دولتي ايردانشگاه

هايي را تدوين نمايند که مورد نياز ناهماهنگي وجود دارد. لذا بهتر است سازمان آموزش عالي برنامه بازار کار

های درسي در دهي به برنامهای به اصالح، بازنگری و جهترو بايد به گونهبازارکار منطقه بومي باشد. از اين

های ايجاد شده از جمله تحوالت دنيای آموزش عالي پرداخت که هم منسجم باشد و هم پاسخگوی دگرگوني

 .کار

دهد و رابطه مستقيم با های زيربنايي جامعه را پوشش ميبومي سازی به عنوان يك متغير بررسي ارزش

ي وظيفه توليد و توزيع دانش را دارد. از ديدگاه فرهنگ و اخالق فردی و اجتماعي دارد آموزش عال

بايست خدمات علمي، آموزشي و شود چرا که مياقتصاددانان آن يك بنگاه خدماتي در نظر گرفته مي

کنندگان خواهد بود، کنندگان و مصرفپژوهشي را ارائه دهد، زنجير توليد آن شامل توليدکنندگان، توزيع

پردازد و پژوهش توليد دانش را بر ر عهده دارد،  آموزش به امر توزيع علم ميپس توسعه علمي را اين نهاد ب

عهده دارد، در اين جايگاه دانشجو به عنوان عضوی از جامعه هم در توليد علم است و هم مصرف کننده 

اخالقي و ها، تمايالت، نيازهای فرهنگي و دانش، او بايد نيازهای جامعه را پاسخگو باشد. لذا توجه به خواسته

نيازهای بومي او برای حل معضالت جامعه پيرامون، چرا که او توليد آموزش عالي است و به عنوان متخصص 

شود، بايد مورد توجه قرار گيرد. توسعه علمي همانند توسعه اقتصادی امری شدني است ولي وارد بازار کار مي

ولي آن آموزش عالي است و بايد نياز جامعه را به تر است، اگر توسعه علمي را که متتر و بلند مرتبهپيچيده

لحاظ تربيت متخصصان برآورده سازد با مديريت علم در نظر گرفت شود، پس بايد آموزش عالي اداره کردن 

علم را بر عهده داشته باشد تا به توسعه آن برسد بر اين اساس اظهار نگراني و دغدغه مسئوالن نسبت به توسعه 

 (.25:1389 اخوی راد،( به بومي سازی پسنديده استعلمي بدون عنايت 
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شود اين تصور به وجود بيايد که ما با افراد گنگي تعامل عدم مطابقت علوم با نيازهای جامعه موجب مي

ها در فضای ديگری شکل گرفته شوند و علت آن اين است که نظريههايمان را متوجه نميکه صحبت کنيممي

بايست در فضای داخلي شکل بگيرند يا حداقل برای بومي که ميدر حالي ؛کنندمي و اهداف ديگری را دنبال

 (.38:1390و همکاران، )مختاری نها تالش شودآسازی 

يکي از راهکارهای توسعه علوم اجتماعي در کشورهای غير غربي اين است که اين علوم را با بوم يا زمينه 

اصل اساسي بومي سازی، احترام به نسبي بودن عناصر فرهنگي  و اجتماعي اين کشورها سازگار کرد. فرهنگي

بومي سازی دانش اين نيست که دانش علم توليد مواد  (.29:1390و همکاران، )مختاری و مسائل اجتماعي است

 نظران نيزای از صاحببه عقيده عده سازی کنيم.ای خارجي را شبيهرا نداشته باشيم و با مهندسي معکوس، قطعه

گرفته و تحقيقات دانشگاهي اين امر را های علمي سرچشمه سازی دانش بايد از دانشگاه و از قطب بومي

 ضروری جلوه دهد.

شدت و  امروزه دانش بومي و نيز رويکرد بومي سازی دانش در جوامع کامال مختلف و دارای درجات و

ل زمان توسط افراد مختلف در ضعف فراواني است. دانش بومي، به باور متخصصان، معرفتي است که در طو

های اعات مختلف، مبتني بر بن مايهـهي است که اين دانش در اجتمياعه يافته و بدـمده و اشآای پديد امعهـج

نان معتبر و ارزشمند است، ممکن است از سوی جوامع آمتفاوتي است؛ بنابراين معرفت و دانشي که از نگاه 

گيز نخواهد بود که نظام دانش بومي و محلي در جوامع مختلف از ديگر سودمند نباشد و حتي اعجاب بران

تواند در رشد و توسعه همديگر متفاوت باشد. چنگ معتقد است اگر قوت دانش بومي چشمگير باشد، مي

تواند در ساير جوامع از اعتبار الزم برخوردار و اين دانش مي ها و نيز رشد و توسعه دانش جهاني موثر باشدملت

عکس قضيه نيز ممکن است. مثال اگر دانش بومي تحت تاثير عناصر خارجي قرار بگيرد، طبيعي است و  باشد

اين حالت آن خواهد بود که دانش در دانش  که نتواند پويايي و توسعه الزم را داشته باشد و در نتيجه پيامد

 رايي خود دانش بومي استشود و مشخص است که دليل آن، عدم تناسب و کااثر ميجهاني غرق و محو و بي

 (.8:1390پور دهاقاني و همکاران، )قاسم

ريزی درسي در آموزش عالي ايران در ( نيز ابراز داشتند که نظام برنامه1390) ن،پور دهاقاني و همکاراقاسم

های بومي حاضر و در شرايط جهاني شدن بايد متوجه حفظ و نشر دانش محلي، سرمايه فرهنگي و ارزش حال

رضه آن به ساير منابع با نهادهای برون محلي يا جهاني باشد. اين سياست هم مستلزم بومي سازی علوم و و ع

 های آموزش عالي است. المللي سازی نظامنيازمند بين

-پذيرد. از اين حيث بايد بين برنامهگذارد و از آن تاثير ميمحيط حسابداری بر دانش حسابداری تاثير مي

های درسي حسابداری را براساس نيازهای اقتصادی سازگاری برقرار باشد. يعني بايد برنامه های درسي و محيط
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های درسي کننگان از اطالعات حسابداری و متناسب با بازار کار تنظيم کنيم. ناسازگاری برنامهاستفاده

منفي گذاشته است های آموزش دانشگاهي اثر حسابداری و عمل )دانش و حرفه( حسابداری بر اثر بخشي دوره

 )پورعلي، کنده دليل فرايند وارداتي بودن دانش و علم معموال آموزش ما جلوتر صنعت حرکت ميبزيرا 

152:1384.) 

ريزی درسي آموزش عالي ايران نتيجه گرفت که استادان و در بررسي نظام برنامه (1378) وزيری

وم پايه، فني ومهندسي، کشاورزی، دامپزشکي، گروه عمده آموزشي )پزشکي، علوم انساني، عل 6دانشجويان 

های توسعه اقتصادی، های علمي و هدفبرنامه درسي گروه خود را از نظر هماهنگي با پيشرفت معماری( هنر و

های شغلي، دادهای آموزش عالي و توانايي پرورش مهارتاجتماعي، فرهنگي و توجه به کيفيت نهايي برون

های روز و منطبق هايي مطابق پيشرفترسد که اگر آموزش عالي برنامهه نظر ميبضعيف ارزشيابي کرده است. 

های نوين ، باعث شود که دانشجويان با روشبا نياز آن در بازار کار امروزی منطقه برای آموزش تنظيم نمايد

 .ه گامي برای پيشرفت در جامعه استآشنايي بيشتر پيدا کرده و از آن در مشاغل استفاده کنند ک

تواند راهي دانش بومي در ترکيب با دانش رسمي به منظور به روز شدن و سازگاری با شرايط نوين مي

ای و ملي است که با اختيار دادن به جوامع محلي، فرايند مشارکت پايدار محلي، منطقه مناسب برای توسعه

 .(19:1390)جمعه پور،  شودمي مردم بومي در فرايند توسعه به عنوان اصل اساسي پايداری توسعه نيز فراهم

های اخير شده است آشکار شدن اين سازی در سالآن چيزی که باعث برجسته شدن موضوع بومي

های بين جوامع، ها و تجارب ديگران بدون در نظر گرفتن تفاوتگرفتن روش موضوع است که به وديعه

 نتايج تحقيقات نشان داده استر اين جوامع شود. تواند منجر به توسعه پايا و بادوامي دها و فضاها نميفرهنگ

های سنتي در عرصه توليد، فرهنگ و اجتماع در جامعه محلي بومي به دليل ها و روشکه بسياری از تکنيك

 است. سازگاری و تطابق با زيست بوم اين جوامع موفق بوده

های مختلف سازی در جهتدهد بوميآموزشي به عمل آمد نشان مي هايي که در يکي از مراکزبررسي

ها، افزايش انگيزه، عالقمند شدن به سرنوشت، باال رفتن روحيه همکاری، جويي، کاهش هزينهموجب صرفه

 .انجامد...ميو ايجاد تعهد، شوق به تالش، همکاری صميمانه

اقتصادی  های آموزشي مناسب و منطبق با نيازهای بومي جامعهبرنامه رشته حسابداری هم خواستار اساتيد

های کاربردی برای برای ايجاد تغييرات چشمگير در بخش آموزش هر کشوری تدوين برنامه باشند.مي

ای آموزشگران آن کشور های حرفههای الزم برای رشد مهارتای و فراهم کردن زمينهشناسايي نيازهای حرفه

با توجه به مفهوم بومي سازی و (. لذا Taylor & Williams, 2003) ناپذير استامری ضروری و اجتناب

استنباط  توان اين طورتحقيقات پيشين در مورد تغيير برنامه آموزشي دروس حسابداری انجام شده است، مي
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لذا اين تحقيق قصد دارد  .نمود که بايد بين آموزش حسابداری و کارايي آن در حوزه بومي ارتباط برقرار باشد

 با رويکرد بومي بپردازد.سي سودمندی آموزش حسابداری ربه بر

 

 تحقیق پیشینه

 های درسيزايي مورد نياز بازار کار در برنامههای اشتغال(، به بررسي ميزان آموزش مهارت1391) مهمويي

کارشناسي ناپيوسته حسابداری، عمران و صنايع غذايي پرداختند. هدف اين پژوهش بررسي ميزان آموزش 

های درسي حسابداری، عمران و صنايع غذايي است. بازار کار در برنامه زايي مورد نيازهای اشتغالمهارت

های محقق ساخته و آمار توصيفي يابي بوده وابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامهروش پژوهش از نوع زمينه

 زا دربرنامه درسي رشته حسابداری آموزش داده نشدههای اشتغالباشد. نتايج تحقيق نشان داد که مهارتمي

(، به ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي تحصيالت تکميلي حسابداری از ديدگاه 1390) آراني و همکاران است.

های منتخب ايران پرداختند. هدف تحقيق بهينه سازی و ارتقای کيفيت خدمات آموزشي دانشجويان دانشگاه

سشنامه انجام شده و نتايج آن ها مستلزم شناخت و ارزيابي دقيق آن است. اين تحقيق به روش پردر دانشگاه

های مورد مطالعه در نشان داد که کيفيت خدمات آموزشي در مقطع کارشناسي ارشد حسابداری در دانشگاه

 تمامي ابعاد مورد بررسي نامطلوب است.

ها اللملي شدن برنامه درسي دانشگاهسازی و بين(، به تحليلي بر بومي1389) اني وهمکارانـقاسم پوردهاق

عصر جهاني شدن پرداختند. پس هدف تحقيق واکاوی و تحليل ماهيت، اهداف و الگوهای عملي نظريه در 

المللي سازی برنامه درسي در آموزش عالي است. اين تحقيق به روش توصيفي و تحليلي انجام شده است. بين

-د، اين فرصت فراهم ميباش DNA نظريه ريزی درسي آموزش عالي مبتني بربرنامه اگر نتايج تحقيق نشان داد

 شود که هم از دانش بومي و هم از دانش جهاني استفاده شود. 

های بخش آموزش عالي در چهار برنامه گيری(، به مطالعه، ارزيابي و جهت1388وکيلي فرد و همکاران )

ز تحقيق ( پرداخته است. هدف ا1388 تا 1368پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جامعه اسالمي )

های آموزش عالي در چهار برنامه پنج ساله است. اين تحقيق به شيوه ميداني انجام شده و گيریبررسي جهت

های متعددی از جمله تداوم باشد. نتايج تحقيق نشان داد، که چالشوری اطالعات پرسشنامه ميآابزار گرد

ی مختلف آموزشي با نيازهای جامعه اهشتههای سنتي آموزش، عدم انطباق محتوای درسي رها و شيوهبرنامه

های در حال اجرای آموزش عالي با وضعيت مطلوب فاصله بسيار دارد و بايد اصالحاتي رو بوده و برنامهروبه

 در برنامه درسي انجام گيرد. 
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(، به بررسي موانع کارآفريني در ايران و نقش بومي سازی و راهکارها آن 1391نمازيان ) باقری و

فريني در ايران، بومي سازی آن و ارائه راهکارهايي به منظور آهدف اصلي مقاله بيان موانع کار اختند.پرد

 باشد. اين تحقيق به روش توصيفي و تحليلي انجام شده است وفريني بر پيشبرد توسعه کشور ميآاثربخشي کار

فريني آد توسعه کشور، بومي سازی کارفريني در پيشبرآنتايج تحقيق نشان داد به منظور کارايي و اثربخشي کار

 های جمعيت شناختي و شرايط محيطي حاکم بر جامعه ايراني امری ضروری است.براساس ويژگي
 

 فرضیات تحقیق

 با مطالعه ادبيات تحقيق يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي مطرح گرديد:

 بومي سازی آموزش حسابداری سودمند است.  -1

 شود.داری باعث بهبود کارايي نظام آموزشي در رشته حسابداری ميبومي سازی آموزش حساب  .1-1

 شود. بومي سازی آموزش باعث توسعه دانش حسابداری در کشور مي  .1-2

بومي سازی آموزش حسابداری باعث بهبود عملکرد فارغ التحصيالن رشته حسابداری در هر منطقه   .1-3

 شود.مي

 

 تحقیق روش

العات الزم برای آزمون فرضيات تحقيق با استفاده از پرسشنامه محقق و اط بوده تحليلي توصيفي تحقيق روش

نظران حوزه آموزشي به تاييد ساخته که روايي آن با استفاده از اساتيد حوزه تخصصي حسابداری و صاحب

 معا حسابداری  حرفه در شاغلين بين هاپرسشنامه توزيع. آوری شده استدرصد جمع 88رسيده است با پايايي 

انجام  دارند سروکار مالي امور و حسابداری به مربوط مسائل با نحوی به که خصوصي بخش و دولتي بخش از

نمونه آماری به دليل کثرت شاغلين حرفه حسابداری و سطح پراکندگي آنها در سطح شهرستان  شده است.

ر حرفه حسابداری نفر شاغل د 110بيرجند بصورت در دسترس انتخاب شده است که اطالعات الزم از ميان 

گيری از مقاالت گوناگون برای تدوين پرسشنامه تحقيق ابتدا با بهره آوری شد.اهم از دولتي و خصوصي جمع

های مالي چارچوب نظری کار شکل های مختلف با تأکيد بر حوزهدر رشته در حوزه بومي سازی آموزش

 ال مورد تأييد قرار گرفت.سؤ 17 دگرفت و پس از مطالعات فراوان پرسشنامه کار با تعدا

 

 :شده آوریجمعهایپرسشنامه به مربوط اطالعات
هايي است که در بين افراد مربوطه توزيع شده و به سواالت خواسته مربوط به تعداد پرسشنامه 1جدول شماره 

 شده از آنها پاسخ داده اند. 
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 ها: اطالعات مربوط به پرسشنامه1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 
 

پرسشنامه در بين افراد مورد آزمون توزيع شده که از اين تعداد  110دهد که تعداد نشان مي 1جدول شماره 

پرسشنامه باقيمانده  75غير قابل استفاده کنار گذاشته شده و از پرسشنامه  5آوری شده و پرسشنامه جمع 80

ها از روش ضريب هبستگي، رگرسيون، آزمون برای تجزيه و تحيل دادهتجزيه و تحليل به عمل آمده است. 

 صورت گرفته است.  SPSS افزارتك متغيره که با استفاده از نرم
 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 .است شده داده اشتغال نشان تيوضع برحسب مطالعه مورد افراد يفراوان عيتوز ،2 شماره درجدول
 

 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب وضعيت اشتغال2جدول شماره 

 

 

 

 

نفر شاغل در بخش  27ي و شاغل در بخش دولتفر از افراد مورد مطالعه ن 48، 2 شماره جدولبا توجه به 

 شده داده الت نشانيتحص زانيم برحسب مطالعه مورد افراد يفراوان عيتوز ،3 شماره جدول در خصوصي بودند.

 .است

 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب ميزان تحصيالت3جدول شماره 

 ددرص فراوانی التیتحص زانیم

 7/22 17 پلميدديپلم و فوق 

 64 48 ليسانس

 3/13 10 فوق ليسانس و باالتر

 100 75 جمع کل

 تعداد عنوان

 110 شده توزيعهاینامهپرسش

 80 شده دريافتهایپرسشنامه

 5 استفاده غيرقابلهایپرسشنامه

 75 استفاده قابلهایپرسشنامه

 درصد فراوانی اشتغال تیوضع

 64 48 شاغل در بخش دولتي

 36 27 شاغل در بخش خصوصي

 100 75 جمع کل
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نفر( مربوط به افراد با تحصيالت ليسانس و  48) دهد، بيشترين فراوانينشان مي 3 شمارههمانطور که جدول 

 افراد يفراوان عيتوز ،4 شماره جدول در بود. و باالتر سانسيفوق لنفر( مربوط به افراد با  10کمترين فراواني )

 .است شده داده نشان سابقه کار برحسب مطالعه مورد
 

 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار4جدول شماره 

 درصد فراوانی یسابقه كار

 3/29 22 سال 5-1

 7/42 32 سال 15-6

 28 21 سال و باالتر 16

 100 75 جمع کل

 

نفر از افراد دارای سابقه کاری  21سال و  6-15نفر از افراد  دارای سابقه کاری  32دول فوق، با توجه به ج

سازی آموزشي افراد مورد مطالعه در خصوص تاثير بومي دگاهيد ،5 شماره جدول در سال و باالتر بودند. 16

 .است شده داده نشانحسابداری بر بهبود کارايي نظام آموزشي 
 

 سازی آموزشي حسابداری افراد مورد مطالعه در خصوص تاثير بومي دگاهيدايسه : مق5جدول شماره 

 بر بهبود کارايي نظام آموزشي
 درصد فراوانی متغیر

 7/6 5 کم

 3/25 19 متوسط

 52 39 زياد

 16 12 خيلي زياد

 100 75 جمع کل

001/0>p             3=df             39/34=2
x 

 
سازی آموزشي حسابداری به ميزان زياد و بوميفراواني افرادی که معتقد بودند  با توجه به جدول فوق،

شود نسبت به افرادی که گزينه کم و متوسط را انتخاب کردند خيلي زياد باعث بهبود کارايي نظام آموزشي مي
تاثير بومي افراد مورد مطالعه در خصوص دگاهيد ،5 شماره درجدول (.p<001/0) به طور معناداری بيشتر بود

 .است شده داده نشانسازی آموزشي بر توسعه دانش حسابداری 
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 سازی آموزشي بر توسعه دانش حسابداریافراد مورد مطالعه در خصوص تاثير بومي دگاهيد: مقايسه 6جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

 7/2 2 خيلي کم

 3/17 13 کم

 3/33 25 متوسط

 28 21 زياد

 7/18 14 خيلي زياد

 100 75 جمع کل

001/0>p             4=df             67/20=2
x 

 

سازی آموزشي به ميزان نفر از افراد اعالم کردند که بومي 25دهد، همانطور که جدول فوق نشان مي

اند و از نفر اين ميزان را خيلي کم گزارش کرده 2شود و متوسط باعث توسعه در نقش حسابداری درکشور مي

سازی آموزشي بر توسعه افراد مورد مطالعه در خصوص تاثير بومي دگاهيدآماری تفاوت معناداری در  نظر

افراد مورد مطالعه در خصوص تاثير  دگاهيد ،7 شماره درجدول (.p<001/0) دانش حسابداری وجود داشت

 .است شده داده اننشسازی آموزشي بر بهبود عملکرد فارغ التحصيالن رشته حسابداری در هر منطقه بومي
 

 سازی آموزشي بر بهبود افراد مورد مطالعه در خصوص تاثير بومي دگاهيد: مقايسه 7جدول شماره 

 عملکرد فارغ التحصيالن رشته حسابداری در هر منطقه

 درصد فراوانی متغیر

 8 6 کم

 48 36 متوسط

 7/22 17 زياد

 3/21 16 خيلي زياد

 100 75 جمع کل

001/0>p             3=df             10/25=2
x 

 

سازی نفر( مربوط به افرادی بود که معتقد بودند بومي 36) با توجه به جدول فوق، بيشترين فراواني

نفر  6شود و التحصيالن رشته حسابداری در هر منطقه ميآموزشي به ميزان متوسطي باعث بهبود عملکرد فارغ

افراد مورد مطالعه  دگاهيد اند و دردانستهالتحصيالن را کم ميلکرد فارغسازی آموزشي بر بهبود عمتاثير بومي
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التحصيالن رشته حسابداری در هر منطقه تفاوت سازی آموزشي بر بهبود عملکرد فارغدر خصوص تاثير بومي

افراد مورد مطالعه در خصوص سودمندی  دگاهيد ،8 شماره جدول در (.p<001/0) معناداری وجود داشت

 .است شده داده نشانش حسابداری با رويکرد بومي آموز

 

 افراد مورد مطالعه در خصوص سودمندی آموزش حسابداری با رويکرد بومي دگاهيد : مقايسه8جدول شماره 

 درصد فراوانی متغیر

 3/9 7 کم

 3/33 25 متوسط

 7/46 35 زياد

 7/10 8 خيلي زياد

 100 75 جمع کل

001/0>p             3=df             69/29=2
x 

 

 يبوم کرديبا رو یآموزش حسابدار یسودمنددهد، فراواني افرادی که همانطور که جدول فوق نشان مي

ماری آرا متوسط و زياد اعالم کردند نسبت به افرادی که کم و خيلي زياد اعالم نمودند بيشتر بود و از نظر 

ي بوم کرديبا رو یآموزش حسابدار یصوص سودمندافراد مورد مطالعه در خ دگاهيدتفاوت معناداری در

 (.p<001/0) وجود داشت

 

 سازی آموزش حسابداری سودمند است.بومی فرضیه اصلی:

سازی آموزش افراد مورد مطالعه در خصوص سودمندی بومي دگاهيدميانگين نمره  ،9 شماره جدول در

 .است شده داده نشانحسابداری 
 

 سازی افراد مورد مطالعه در خصوص سودمندی بومي دگاهيدين نمره : مقايسه ميانگ9 جدول شماره

 سابداری حآموزش 

 میانگین

 تجربی

انحراف 

 معیار

میانگین 

 نظری

اختالف 

 میانگین
t 

درجه 

 آزادی

 سطح

 داریمعنی

52/3 58/0 3 52/0 79/7 74 001/0> 
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 یسازيبوم یر خصوص سودمندافراد د دگاهيدکه ميانگين نمره تك متغيره نشان داد   tنتيجه آزمون

(. به p<001/0) ( بيشتر بود و اين تفاوت از نظر آماری معنادار بود3) نسبت به نمره نظری یآموزش حسابدار

 سودمند است. یآموزش حسابدار یسازيبوم عبارتي از ديدگاه افراد مورد مطالعه
 

 شود.م آموزشی میسازی آموزشی حسابداری باعث بهبود كارایی نظابومی :1فرضیه فرعی

سازی آموزشي حسابداری افراد مورد مطالعه در خصوص تاثير بومي دگاهيدميانگين نمره  ،10شماره جدول در

 .است شده داده نشانبر بهبود کارايي نظام آموزشي 
 

 سازی افراد مورد مطالعه در خصوص تاثير بومي دگاهيد: مقايسه ميانگين نمره 10جدول شماره

 داری بر بهبود کارايي نظام آموزشيآموزشي حساب

میانگین 

 تجربی

انحراف 

 معیار

میانگین 

 نظری

اختالف 

 میانگین
t درجه آزادی 

 سطح 

 داریمعنی

61/3 59/0 3 61/0 03/9 74 001/0> 

 

 يآموزش یسازيبوم ريافراد در خصوص تاث دگاهيدکه ميانگين نمره تك متغيره نشان داد   tنتيجه آزمون

( بيشتر بود و اين تفاوت از نظر آماری معنادار 3) ي نسبت به نمره نظرینظام آموزش ييبهبود کارابر  یحسابدار

سازی آموزشي حسابداری باعث بهبود کارايي بومي (. به عبارتي از ديدگاه افراد مورد مطالعهp<001/0) بود

 شود.نظام آموزشي مي
 

 شود.سابداری در كشور میسازی آموزشی باعث توسعه دانش حبومی :2فرضیه فرعی

سازی آموزشي بر توسعه افراد مورد مطالعه در خصوص تاثير بومي دگاهيدميانگين نمره  ،11 شماره جدول در

 .است شده داده نشاندانش حسابداری 
 

انش سازی آموزشي بر توسعه دافراد مورد مطالعه در خصوص تاثير بومي دگاهيد: مقايسه ميانگين نمره 11 جدول شماره

 حسابداری

 میانگین تجربی
انحراف 

 معیار

میانگین 

 نظری

اختالف 

 میانگین
t درجه آزادی 

 سطح

 داریمعنی

36/3 77/0 3 36/0 11/4 74 001/0> 
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سازی آموزشي تاثير بوميافراد در خصوص  دگاهيدکه ميانگين نمره تك متغيره نشان داد   tنتيجه آزمون

 ( بيشتر بود و اين تفاوت از نظر آماری معنادار بود3) ره نظرینسبت به نم بر توسعه دانش حسابداری

(001/0>pبه عبارتي از ديدگاه افراد مورد مطالعه .) در  یباعث توسعه دانش حسابدار يآموزش یسازيبوم

 .شوديکشور م

 

التحصیالن رشته سازی آموزش حسابداری باعث بهبود عملكرد فارغبومی :3فرضیه فرعی

 شود.ر منطقه میحسابداری در ه

سازی آموزشي بر بهبود افراد مورد مطالعه در خصوص تاثير بومي دگاهيدميانگين نمره  ،12 شماره جدول در

 .است شده داده نشانالتحصيالن  رشته حسابداری عملکرد فارغ
 

 زشي سازی آموافراد مورد مطالعه در خصوص تاثير بومي دگاهيد: مقايسه ميانگين نمره 12 جدول شماره

 التحصيالن رشته حسابداریبر بهبود عملکرد فارغ

میانگین 

 تجربی

انحراف 

 معیار

میانگین 

 نظری

اختالف 

 میانگین
t درجه آزادی 

 سطح 

 داریمعنی

48/3 77/0 3 48/0 43/5 74 001/0> 

 

وزشي سازی آمتاثير بوميافراد در خصوص  دگاهيدکه ميانگين نمره تك متغيره نشان داد   tنتيجه آزمون

( بيشتر بود و اين تفاوت از نظر 3) نسبت به نمره نظری یرشته حسابدار  النيبهبود عملکرد فارغ التحصبر 

باعث  یآموزش حسابدار یسازيبوم (. به عبارتي از ديدگاه افراد مورد مطالعهp<001/0) آماری معنادار بود

 .شوددر هر منطقه مي یرشته حسابدار النيبهبود عملکرد فارغ التحص

 

 های جانبییافته :4-4

سازی آموزش حسابداری در سودمندی بومي، ديدگاه افراد مورد مطالعه درخصوص 13 شماره جدول در

 22دهد، همانطور که جدول فوق نشان مي .است شده داده نشان های آن برحسب وضعيت اشتغالکل و مولفه

سازی آموزش حسابداری غل در بخش خصوصي بومينفر از افراد شا 17نفر از افراد شاغل در بخش دولتي و 

 یسودمندنفر از شاغلين بخش خصوصي  11نفر از شاغلين بخش دولتي و  24ي و نظام آموزش ييبهبود کارابر 
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ديدگاه افراد  را زياد اعالم کردند و از نظر آماری تفاوت معناداری در در کل یآموزش حسابدار یسازيبوم

های آن برحسب وضعيت سازی آموزش حسابداری در کل و مولفهدی بوميسودمنمورد مطالعه درخصوص 

 (.p>05/0اشتغال نبود )
 

 سازی آموزش حسابداری در کل سودمندی بوميديدگاه افراد مورد مطالعه درخصوص  سهي: مقا13 جدول شماره

 های آن برحسب وضعيت اشتغالو مولفه

 

سازی آموزش حسابداری در کل و سودمندی بوميديدگاه افراد مورد مطالعه درخصوص ،14 شماره جدول در

 .تاس شده داده نشان های آن برحسب ميزان تحصيالتمولفه

 

 

 

 مولفه
شاغل در 

 بخش

 خیلی كم

 فراوانی

 )درصد(

 كم

 فراوانی

 )درصد(

 متوسط

 فراوانی

 )درصد(

 زیاد

 فراوانی

 )درصد(

 خیلی زیاد

 فراوانی

 )درصد(

نتیجه آزمون 

 آماری

بهبود کارايي نظام 

 آموزشي

 Fisher Exact (8/18)9 (8/45)22 (1/27)13 (3/8)4 - دولتي

09/2= Test 

57/0=p 

 (1/11)3 (63)17 (2/22)6 (7/3)1 - خصوصي

 (16)12 (52)39 (3/25)19 (7/6)5 - جمع کل

توسعه دانش 

 حسابداری در کشور

 Fisher Exact (8/20)10 (2/29)14 (5/37)18 (4/10)5 (1/2)1 دولتي

99/4= Test 

27/0=p 

 (8/14)4 (9/25)7 (9/25)7 (6/29)8 (7/3)1 خصوصي

 (7/18)14 (28)21 (3/33)25 (3/17)13 (7/2)2 جمع کل

 بهبود عملکرد 

 يالن فارغ التحص

 رشته حسابداری

 Fisher Exact (8/18)9 (25)12 (8/43)21 (5/12)6 - دولتي

51/4= Test 

21/0=p 

 (9/25)7 (5/18)5 (6/55)15 0 - خصوصي

 (3/21)16 (7/22)17 (48)36 (8)6 - جمع کل

سازی سودمندی بومي

آموزش حسابداری در 

 کل

 Fisher Exact (4/10)5 (50)24 (1/27)13 (5/12)6 - دولتي

16/3= Test 

38/0=p 

 (1/11)3 (7/40)11 (4/44)12 (7/3)1 - خصوصي

 (7/10)8 (7/46)35 (3/33)25 (3/9)7 - جمع کل
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 سازی آموزش حسابداری در کل سودمندی بوميديدگاه افراد مورد مطالعه درخصوص  سهي: مقا14 جدول شماره

 های آن برحسب ميزان تحصيالتو مولفه

 مولفه
 شاغل 

 در بخش

 خیلی كم

 فراوانی

 ()درصد

 كم

 فراوانی

 ()درصد

 متوسط

 فراوانی

 ()درصد

 زیاد

 فراوانی

 ()درصد

 خیلی زیاد

 فراوانی

 (رصد)د

نتیجه آزمون 

 آماری

 بهبود کارايي 

 نظام آموزشي

 ديپلم و 

 فوق ديپلم
- 2(8/11) 2(8/11) 10(8/58) 3(6/17) 

Fisher Exact 

17/4= Test 

66/0=p 

 (6/14)7 (1/52)25 (1/27)13 (3/6)3 - ليسانس

فوق ليسانس 

 و باالتر
- 0 4(40) 4(40) 2(20) 

 (16)12 (52)39 (3/25)19 (7/6)5 - جمع کل

توسعه دانش 

 حسابداری در کشور

 ديپلم و 

 فوق ديپلم
0 3(6/17) 5(4/29) 4(5/23) 5(4/29) 

Fisher Exact 

24/6= Test 

62/0=p 

 (8/18)9 (3/31)15 (3/31)15 (6/14)7 (2/4)2 ليسانس

فوق ليسانس 

 و باالتر
0 3(30) 5(50) 2(20) 0 

 (7/18)14 (28)21 (3/33)25 (3/17)13 (7/2)2 جمع کل

 بهبود عملکرد 

 فارغ التحصيالن 

 رشته حسابداری

 ديپلم و

 فوق ديپلم 
- 1(9/5) 8(1/47) 5(4/29) 3(6/17) 

Fisher Exact 

24/1= Test 

99/0=p 

 (9/22)11 (8/20)10 (9/47)23 (3/8)4 - ليسانس

فوق ليسانس 

 و باالتر
- 1(10) 5(50) 2(20) 2(20) 

 (3/21)16 (7/22)17 (48)36 (8)6 - جمع کل

سازی سودمندی بومي

 آموزش حسابداری 

 در کل

 ديپلم و 

 فوق ديپلم
- 2(8/11) 5(4/29) 7(2/41) 3(6/17) 

Fisher Exact 

73/4= Test 

57/0=p 

 (4/10)5 (50)24 (2/29)14 (4/10)5 - ليسانس

فوق ليسانس 

 و باالتر
- 0 6(60) 4(40) 0 

 (7/10)8 (7/46)35 (3/33)25 (3/9)7 - جمع کل



 

 1394ماه  اردیبهشت و خرداد، و دوازده دهیازشماره                             های مدیریت و حسابداری   ماهنامه پژوهش

 

 

16 

 

سازی سودمندی بوميديدگاه افراد مورد مطالعه درخصوص دهد، بين با توجه به جدول فوق نشان مي
 های آن برحسب ميزان تحصيالت تفاوت معناداری وجود نداشتآموزش حسابداری در کل و مولفه

(05/0<p.) 
سازی آموزش حسابداری در ندی بوميسودمديدگاه افراد مورد مطالعه درخصوص ،15 شماره جدول در

 .است شده داده نشان های آن برحسب سابقه کاریکل و مولفه
 سازی آموزش حسابداری در کل سودمندی بوميديدگاه افراد مورد مطالعه درخصوص  سهي: مقا15 جدول شماره

 های آن برحسب سابقه کاریو مولفه

 

 یسابقه كار مولفه

 خیلی كم

 فراوانی

 )درصد(

 كم

 راوانیف

 )درصد(

 متوسط

 فراوانی

 )درصد(

 زیاد

 فراوانی

 )درصد(

 خیلی زیاد

 فراوانی

 )درصد(

نتیجه آزمون 

 آماری

 بهبود کارايي 

 نظام آموزشي

 (6/13)3 (50)11 (50)11 (3/27)6 (1/9)2 سال 5-1
Fisher Exact 

49/11= Test 

06/0=p 

 (4/9)3 (8/68)22 (8/68)22 (9/21)7 0 سال 15-6

 (6/28)6 (6/28)6 (6/28)6 (6/28)6 (3/14)3 سال 16از  بيشتر

 (16)12 (52)39 (3/25)19 (3/25)19 (7/6)5 جمع کل

توسعه دانش 

 حسابداری در کشور

 (1/9)2 (7/22)5 (50)11 (6/13)3 (5/4)1 سال 5-1
Fisher Exact 

37/8= Test 

36/0=p 

 (6/15)5 (1/28)9 (3/31)10 (9/21)7 (1/3)1 سال 15-6

 (3/33)7 (3/33)7 (19)4 (3/14)3 0 سال 16بيشتر از 

 (7/18)14 (28)21 (3/33)25 (3/17)13 (7/2)2 جمع کل

 بهبود عملکرد 

 فارغ التحصيالن 

 رشته حسابداری

 (7/22)5 (2/18)4 (5/54)12 (5/4)1 - سال 5-1
Fisher Exact 

66/2= Test 

88/0=p 

 (8/18)6 (25)8 (50)16 (3/6)2 - سال 15-6

 (8/23)5 (8/23)5 (1/38)8 (3/14)3 - سال 16بيشتر از 

 (3/21)16 (7/22)17 (48)36 (8)6 - جمع کل

سازی سودمندی بومي

 آموزش حسابداری 

 در کل

 (6/13)3 (3/27)6 (50)11 (1/9)2 - سال 5-1
Fisher Exact 

40/10= Test 

09/0=p 

 (1/3)1 (5/62)20 (1/28)9 (3/6)2 - سال 15-6

 (19)4 (9/42)9 (8/23)5 (3/14)3 - سال 16بيشتر از 

 (7/10)8 (7/46)35 (3/33)25 (3/9)7 - جمع کل
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نفر از افراد با  11و  سال 16از  شتريبنفر از افراد با سابقه کاری  6دهد، همانطور که جدول فوق نشان مي

ي را زياد نظام آموزش ييبهبود کارای را بر آموزش حسابدار یسازيبوم ميزان تاثير سال 1-5سابقه کاری 

در اين خصوص گزينه کم را انتخاب نکردند و از  سال 6-15اعالم نمودند و هيچکدام از افراد با سابقه کاری 

سازی آموزش حسابداری در کل و سودمندی بومينظر آماری بين ديدگاه افراد مورد مطالعه درخصوص 

 (.p>05/0) تفاوت معناداری نبودهای آن برحسب سابقه کاری مولفه

سازی آموزش ميانگين نمره ديدگاه افراد مورد مطالعه درخصوص سودمندی بومي ،16 شماره جدول در

 .است شده داده نشان های آن برحسب  محل کارحسابداری در کل و مولفه

 

سازی آموزش حسابداری بومي مقايسه ميانگين نمره ديدگاه افراد مورد مطالعه درخصوص سودمندی: 16 جدول شماره

 های آن بر حسب  محل کاردر کل و مولفه

 
 

گين نمره ديدگاه افراد مورد مطالعه در ماری تفاوت معناداری در  ميانآبا توجه به جدول فوق، از نظر 
 های آن برحسب  محل کار وجود نداشتسازی آموزش حسابداری در کل و مولفهخصوص سودمندی بومي

(05/0<p.) 

سازی آموزش ميانگين نمره ديدگاه افراد مورد مطالعه در خصوص سودمندی بومي ،17 شماره جدول در

، از 17با توجه به جدول  .است شده داده نشان ميزان تحصيالت های آن برحسب حسابداری در کل و مولفه

سازی نظر آماری تفاوت معناداری در  ميانگين نمره ديدگاه افراد مورد مطالعه در خصوص سودمندی بومي

 (.p>05/0های آن برحسب  محل کار وجود نداشت )آموزش حسابداری در کل و مولفه
 

 میانگین محل كار مولفه
 انحراف 

 استاندارد
t df p 

 بهبود کارايي

 نظام آموزشي 

 64/0 59/3 دولتي
39/0 73 70/0 

 50/0 64/3 خصوصي

 توسعه دانش حسابداری 

 در کشور

 73/0 44/3 دولتي
12/1 73 27/0 

 83/0 23/3 خصوصي

 فارغ التحصيالن   بهبود عملکرد

 رشته حسابداری

 82/0 43/3 دولتي
64/0 73 53/0 

 67/0 56/3 خصوصي

سازی آموزش سودمندی بومي

 حسابداری در کل

 61/0 52/3 دولتي
01/0 73 99/0 

 54/0 52/3 خصوصي
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سازی آموزش حسابداری ره ديدگاه افراد مورد مطالعه در خصوص سودمندی بوميمقايسه ميانگين نم: 17 جدول شماره

 های آن برحسب  ميزان تحصيالتدر کل و مولفه

 
سازی آموزش لعه در خصوص سودمندی بوميميانگين نمره ديدگاه افراد مورد مطا ،18 شماره جدول در

، از نظر 18با توجه به جدول  .است شده داده نشانسابقه کار های آن برحسب  حسابداری در کل و مولفه

سازی آماری تفاوت معناداری در  ميانگين نمره ديدگاه افراد مورد مطالعه در خصوص سودمندی بومي

 (.p>05/0حسب  سابقه کار وجود نداشت )های آن برآموزش حسابداری در کل و مولفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 F df p استاندارد انحراف میانگین میزان تحصیالت مولفه

 بهبود کارايي

 نظام آموزشي

 66/0 63/3 ديپلم و فوق ديپلم

 59/0 61/3 ليسانس 99/0 (74و2) 01/0

 49/0 59/3 فوق ليسانس و باالتر

 توسعه دانش حسابداری 

 در کشور

 86/0 47/3 ديپلم و فوق ديپلم

 76/0 40/3 ليسانس 31/0 (74و2) 19/1

 51/0 02/3 فوق ليسانس و باالتر

 بهبود عملکرد 

 فارغ التحصيالن 

 رشته حسابداری

 83/0 52/3 ديپلم و فوق ديپلم

 77/0 48/3 ليسانس 92/0 (74و2) 09/0

 68/0 40/3 فوق ليسانس و باالتر

 سازی سودمندی بومي

 آموزش حسابداری 

 در کل

 68/0 57/3 ديپلم و فوق ديپلم

 58/0 53/3 ليسانس 79/0 (74و2) 23/0

 42/0 41/3 فوق ليسانس و باالتر
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سازی آموزش حسابداری مقايسه ميانگين نمره ديدگاه افراد مورد مطالعه درخصوص سودمندی بومي: 18 جدول شماره
 سابقه کارهای آن برحسب  در کل و مولفه

 میانگین سابقه كار مولفه
 انحراف 

 استاندارد
F df p 

 بهبود کارايي

 زشينظام آمو 

 65/0 50/3 سال 5-1

 46/0 68/3 سال 6-15 55/0 (72و2) 60/0

 72/0 62/3 سال و بيشتر 16

 توسعه دانش حسابداری 

 در کشور

 77/0 19/3 سال 5-1

 73/0 27/3 سال 6-15 08/0 (72و2) 66/2

 76/0 67/3 سال و بيشتر 16

 بهبود عملکرد 

 فارغ التحصيالن 

 رشته حسابداری

 68/0 48/3 سال 5-1

 74/0 44/3 سال 6-15 90/0 (72و2) 11/0

 92/0 54/3 سال و بيشتر 16

سازی سودمندی بومي

 آموزش حسابداری در کل

 60/0 42/3 سال 5-1

 46/0 53/3 سال 6-15 53/0 (72و2) 64/0

 73/0 62/3 سال و بيشتر 16

 

 

 گیرینتیجه

مدون مديريت علم را بر عهده دارد. اين مديريت بحث تناسب علوم انساني با نيازهای  ایآموزش عالي با برنامه

 کند، دانش ضمني با دانش صريح يکپارچه شود.بومي را مدنظر دارد و تالش مي

وری نيست بلکه بايد توجه آسازی دانش به معنای بازگشت به گذشته يا بستن درها به روی تحول و نوبومي

تقليد صرف و کورکورانه در کار توسعه تاکنون در اغلب کشورهای جهان سوم نتيجه شاياني  داشته باشيم که

نظران دانش بومي نبايد که در و پنجره را به سوی دنيا ببنديم، به همراه نداشته است. به گفته يکي از صاحب

ال ديگران عبرت و پند ها را باز کنيم و درها را کنترل کنيم و از آنجا ضمن نظارت بر اعمدست کم پنجره

های نامناسب و های نو و تقليد از ديگران و کنار گذاشتن روشبگيريم. بايد مواظب باشيم که در پذيرش روش

توانند در يك های بومي ميهای بومي و مناسب خود را نيز نابود نسازيم. بسياری از دانشناکارامد سنتي، روش

برای حفظ دانش  های ابتکاریي جهاني استفاده شوند و مکانيزمای، ملي و حتزمان در سطح محلي، منطقه

 يند توسعه پايدار متکي به خودآين در عرصه توسعه برای رسيدن به يك فرابومي بايد توسعه داده شود. بنابر
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و فنون توليد، اجتماعي و اقتصادی بومي را که در شرايط موجود  هاها، تکنيكهای توليد، روشبايد نظام

که بومي سازی بايد فلسفه خود را داشته باشد و آن حفظ و تقويت شوند. خالصه اين ت استفاده دارندقابلي

های بدست آمده از سطح محلي و غالبا فلسفه دانش بومي است. اين دانش بيشتر از يك تلفيق ساده از واقعيت

ای اخير شده است ـهسازی در سال که باعث برجسته شدن موضوع بوميآنچه  های دوردست است.محيط

های ها و تجارب ديگران بدون در نظر گرفتن تفاوتآشکار شدن اين موضوع است که به وديعه گرفتن روش

تواند منجر به توسعه پايا و بادوامي در اين جوامع شود. تجربه روشن ساخته ها و فضاها نميبين جوامع، فرهنگ

عرصه توليد، فرهنگ و اجتماع در جامعه محلي بومي به های سنتي در ها و روشاست که بسياری از تکنيك

به  های رسيدنهايي هستند که امروزه معرف روشهمان روشدليل سازگاری و تطابق با زيست بوم اين جوامع 

-کند اين است که توسعه مبتني بر بوميسازی صدق ميباشند. آنچه در مورد توسعه و بوميتوسعه پايدار مي

کند. از اين بابت هدف انش بومي به توانمندسازی جامعه و توانبخشي اجتماعي کمك ميسازی و متکي بر د

-. نتايج اين تحقيق نشان مياست سودمندی آموزش حسابداری با رويکرد بومي بوده اصلي اين تحقيق بررسي

از ديدگاه دهد که از ديدگاه افراد مورد مطالعه بومي سازی آموزش حسابداری سودمند است. به عبارت ديگر 

شود و نيزسبب توسعه دانش پاسخگويان بومي سازی آموزش حسابداری باعث بهبود کارايي نظام آموزشي مي

شود. براساس نتايج ابداری در هر منطقه ميـرد فارغ التحصيالن رشته حسـحسابداری در کشور و بهبود عملک

افزايش رابطه بين دانشگاه و صنعت و بومي سازی آموزش حسابداری باعث  رسدبه نظر مي حاصل از تحقيق

هر يك از عوامل و  لذا تجزيه و تحليل شود.آموزشي مي تطابق نيازهای کارهای منطقه با سرفصل دروس

سازی آموزش حسابداری در اين تحقيق که ضرورت آموزش با نياز های موثر در تغييرات مربوط به بوميمولفه

 ی آموزش حسابداری در مجموع سودمند است . دهد که بومي سازهر منطقه را نشان مي
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