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 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

 کلیک Kایید.اینجا ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، 

کلیک Kایید.اینجا همچنین برای مشاهده سایر مقاالت این رشته   

5. Concluding thoughts

In the above I have sought to test the limits of our 1985 proposition of the value of Giddens’ structuration theory for 
understanding accounting in its organisational contexts. With the wisdom of hindsight I have suggested that our paper was 
perhaps too local, and strategic in its focus, and in this way possibly understated the pivotal role of accounting in the 
structuring our world. Even at an organisational level it is possible that we payed too much attention to accounting as a set of 
cognitive resources to the neglect of the ways in which particular frames of meaning, norms and power relations were 
structured into accounting artefacts. Despite or perhaps because of their lack of reflexivity, we should pay more attention to 
how these accounting ‘actants’ participate in the human agency which Giddens wished to keep centre stage. In my own 
subsequent work I have wanted to go beyond Giddens’ framework to explore more closely how accounting shapes 
subjectivity, including the exercise of our ethical sensibilities.

جمع بندی و نتیجه گیری

 در باال  ما به بررسی محدودیت های  تئوری ساختار بندی گیدنز برای درک و شناخت حسابداری در 

 زمینه سازمانی آن  پرداختیم. با توجه به برخی  شواهد و مدارک موجود،  نظر من این است که مقاله

 حال حارض  دارای دیدگاه و نگرش موضعی و راهربدی می باشد که به این طریق به درک نقش حیاتی

 حسابداری در  ساخت و شکل گیری دنیای ما کمک می کند. حتی در سطح سازمانی امکان توجه بیشرت

 به حسابداری به عنوان مجموعه ای از عوامل شناختی وجود دارد  چرا که حسابداری به صورت  یک

 رسی  معانی، هنجارها و روابط قدرت  محسوب می شود. به دلیل وجود برخی برایند ها و  آثار،

 بایستی به نحوه عمل بازیگران عرصه حسابداری در هر مرحله توجه خاصی داشته باشیم. در کار های

 بعدی  بنده پا را فراتر گذاشته و به بررسی میزان سهم حسابداری  در شکل گیری اخالق در این حیطه

پرداختیم
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