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  :مقدمه 
  . گيرد جامعه شناسي مورد مالحظه قرار ميچيزي كه از لحاظ . بداري مدرن است موضوع اين متن حسا

قبل از گفتن چيزي از لجاظ انضباطي  مدرن حسابداري. يك شروع منطقي انتخاب موضوع است 
  . مخصوص جامعه شناسي از چيزي كه ديده مي شود 

 ۳متن را در اينجا به (مرتب كرد به تنهايي موضوع مورد نظر  فقط آن وقت است كه به تنهايي مي شود
  . مهم وجود دارد كه در اين فصل به مقدمه اي اكتفا مي كند ) موضوع

  :حسابداري مدرن از لحاظ جامعه شناسي 
جنگلي در عامل / به سرعت خيلي زياد در يك دوره پست . بخش مهم و نفوذ پذير از حسابداري دارد 

   .افزايش است 
اگرچه به طور گاه گاه اصل معلومات باقي مانده كم است مطالعات تركيب كردن بيش از دسته جمعي 
و وضعيت علم خيلي وقت سررسيده بهاي آزمايش در حسابداري در سالهاي اخير به صورت حرفه اي 

  .مجبور شده ، محرك و مثمر متمم گرفتن براي مدارك آموزشي مرسوم 
جامعه شناسي از اولين كتابهاي نوشته شده توسعه در منظره اجتماعي جامعه حسابداري مدرن از لحاظ 

نوشته به . شناسي و تقاضا به آنها در يك راه در دسترس براي دانش آموز حسابداري برداشت بكنند 
يك حسابدار كه هم يك حسابدار تربيت شده است ، اين كتاب ساختار و جريان كارهاي وسيله 

  .وره كامالً حرفه اي تزيه مي كند حسابداري را دريك د
  :اشتغال و نقش تجربه كارش و طبيعت مكتب حسابداري 

به هر حال منظره هاي اجتماعي در حسابداري جديد صرفاً يك حسابداري جامعه شناسي نيست آن 
موضوع ها در مديريت مالي و حسابداري منابع مالي و . يك جامعه شناسي براي حسابداري است 

كاربرد يك تنوع از شيوه هاي اجتماعي كه توسعه مهارتها حسابدار . شده هستند هم كاوش حسابداري 
  .خالق تشويق مي كنند 

او كارها ار در بازنگري . روبين روزلند يك زمينه جانعه شناسي دارد و هم حسابدار تربيت شده است 
به  Stirlingدانشگاه  حسابداري انگليسي و روزنامه هاي حسابداري ديگر منتشر كرده است و يك

  . سخنراني پرداخته است 
  :نگاه مختصزي در حسابداري نوين 

يا بيشتر دقيقاً كه حسابداري نوين از در صفحه هاي موارد ذيل به فكر افتاده حسابداري نوين چيست ؟
  . در ساده ترين آن به صورت يك ايستگاه مهم در اجتماع نوين بازديد شده است . شده است 

و اهميت خودش خيلي به سرعت در جنگ تاريخي افزايش يافته است و نگاه كنيد به مجموعه در تأثير 
 .آينده ادامه يابد 


