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 1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول ،گروه حسابداری ،دزفول ،خوزستان ،ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه مدیریت ،دزفول ،خوزستان ،ایران (نویسنده مسئول)

چکیده
کارن باراد ( )2007واقع گرایی عامالنهی جهان را به عنوان نهادهای درون عمل تصور میکند که تنها زمانی شکل مشخص
میگیرند که یک برش عامالنه شکل میگیرد .در نظام سیستم های اطالعاتی ،نظریهی او زیربنای بسیاری از آثار است که تحت
سرفصل "مادیت اجتماعی" قرار میگیرد .به طور کلی ،کار و اعتبار نظریههای مربوط به جهان را بر اساس هنرهای تجسمی و
دوگانگی دکارتی به چالش می کشد .دست کم برخی از محققان مشترک در مادیت اجتماعی ،مدعی هستند که یکی از نتایج
نظریه ی بارا د این است که نظریه های سیستم اطالعاتی مانند در زمینه های متزلزل قرار دارند .از اصول اصلی نظریه بازنمایی
و واقعگرایی عامالنه برای شرح پدیدههایی استفاده میشود که مطالعات موردی سیستمهای اطالعات حسابداری هستند .به
خصوص از آن دیدگاه که بینش جدید ،خالقانه با استفاده از یک لنز واقع گرایی عامالنه رخ می دهد .عالوه براین ،برخی نظریه-
ها می توانند یک گزارش جایگزین و قوی از پدیده های مورد مطالعه را ارائه دهد .واقع گرایی عامالنه به طور بالقوه برای
محققان ،سیستم های اطالعات حسابداری را با ابزاری برای شناسایی مرکز زمین ه ی خود و ایجاد نظریه ها در مورد هر مرکز
اصلی فراهم می کند که امکان شناسایی دارند.
واژههای كلیدی :واقع گرایی عامالنه ،مادیت اجتماعی ،سیستم های اطالعاتی حسابداری ،نظریه بازنمایی.
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 .1مقدمه
برای بسیاری از کارهای دانشگاهی خودم ،این ایده را دنبال کردم که ماهیت یک سیستم اطالعاتی ،بازنمایی از یک
سیستم دیگر دنیای واقعی است ]رکر و همکاران .[2019 ،با این حال ،چند سال پیش ،برخی از همکارانم که به شدت به آنها
احترام می گذاشتم ،تعهد من به این ایده را به چالش کشیدند .آنها به روایتهای در حال پیدایش (در آن زمان) در مورد
مادیت اجتماعی اشاره کردند که استدالل می کرد انسانها و سیستمهای اطالعاتی در حال حاضر به طور جداییناپذیری در هم
تنیدهاند که درک سیستمهای اطالعاتی و انسانها به عنوان موجودیتهای جداگانه که با یکدیگر تعامل دارند بسیار مشکلساز
بود ]اورلی و اسکات .[2008 ،همچنین به کار ]باراد [2007 ،روی "واقعگرایی عامالنه" نیز اشاره کردند که حداقل برخی از
حامیان مادیت اجتماعی در مورد ماهیت آن بخشهایی از جهان بحث میکنند که سیستمهای اطالعاتی ایجاد شده توسط
انسان در آن وجود دارند ]ککمنوویچ و همکاران.[2014 ،

 .2مروری بر نظریه ی بازنمایی
ایدهی اصلی که دیدگاه نظریهی بازنمایی سیستمهای اطالعاتی را پی ریزی میکند ،این است که سیستمهای
اطالعاتی در طبیعت وجود دارند یا ایجاد می شوند .زیرا آنها یک روش مقرون به صرفه را ارائه میدهند ،و گاهی تنها راه برای
تعیین حاالت یا تغییرات حالتاند که در یک سیستم دنیای واقعی دیگر رخ دادهاند .تا جایی که یک سیستم اطالعاتی به
درستی سیستم دنیای واقعی را به تصویر می کشد که برای نمایش نظریه ی بازنمایی در نظر گرفته می شود ،که پیش بینی
میکند اطالعات به نظر مفیدتر هستند ]رکر و همکاران .[2019 ،ایده سیستمهای اطالعاتی به عنوان بازنمایی حتی برای
برخی از انواع جهانهای خیالی نیز وجود دارد .برای مثال ،یک برنامهریز تولید ممکن است یک مدل شبیهسازی را برای ارزیابی
تقاضا و تأمین نتایج ممکن توسعه دهد که ممکن است در شرایط مختلف بازار ایجاد شود .شرایط بازار در این مفهوم واقعی
هستند که احتماالً اتفاق می افتند ،اما آنها واقعیت فعلی را نشان نمیدهند و ممکن است یک واقعیت گذشته یا آینده را نشان
بدهند و یا نشان ندهند .سیستم اطالعاتی که از مدل شبیهسازی استفاده میکند وسیله ای است که برنامه ریز تولید از طریق
آن به این دنیاهای خیالی دسترسی دارد .به طور مشابه ،یک توسعهدهندهی بازی های کامپیوتری ممکن است یک دنیای
مرموز از جادوگرها ،اجنه ،غول های غارنشین ،ساحران ،و غیره را تصور کند .این موجودیتها واقعی نیستند .با این حال ،ارائهی
رفتارهای تعریف شده ،دنیایی که در آ ن نقش ایفا می کنند را می توان شبیه سازی کرد .نرم افزار بازی ،نمایشی از این جهان-
های مرموز را ارائه می دهد ،و نرم افزار وسیله ای است که هم توسعه دهنده و هم بازی کننده به این دنیاها دسترسی دارند.
صرف نظر از این که آیا انسانها و کامپیوترها بازنمایی را ایجاد می کنند ،ادعا میکنم که نظریه ی بازنمایی هنوز برقرار است.
در واقع ،در دنیای به شدت دیجیتالی] ،رکر و همکاران [2020 ،بحث میکنند که بازنمایی سیستمهای اطالعاتی مهمتر می-
شود .زیرا آنها میانجی بین واقعیتهای فیزیکی و دیجیتالی هستند .این بازنمایی ،اطالعاتی درباره یک سیستم دیگر را ارائه
میدهد .سودمندی این بازنمایی بستگی به کیفیت اطالعات ارائهشده در مورد سیستم دیگر دارد.

 .3مروری بر واقعگرایی عامالنه
واقعگرایی عامالنه فلسفهای است که توسط ]کارن باراد [2007 ،برای درک جهان ساخته شده است ،که شامل
هستیشناسی (آنچه در جهان وجود دارد) ،معرفت شناسی (این که دانش در جهان چگونه به وجود می آید و نشان داده می
شود) ،و ارزش شناسی (موضوعات اخالقی که جهان مستلزم آن است) می شود .باراد استدالل میکند که این سه مؤلفه از
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فلسفهی او "به طور متقابل" در ارتباط با یکدیگر هستند .به عبارت دیگر ،نمیتوان آنها را به طور جداگانه مطالعه کرد – آنها
باید به شکل یک "اخالق – هستی – معرفت – شناسی" مورد مطالعه قرار گیرند .با این حال ،آنها را به طور جداگانه در
بخشهای زیر ارائه میکنم.
 .1.3هستی شناسی
عنصر هستیشناسی بنیادی در فلسفه ی باراد چیزی است که او آن را "پدیده" مینامد .پدیده "چیز"" ،نهاد" و یا
"اشیاء" نیست که ویژگی های مشخص دارند ،و دست خوش تغییرات حالت (رویدادها) ،و تعامل با یکدیگر هستند .در عوض،
آنها عبارت اند از:


پیکربندیهای توپولوژیکی پویا  /پیچیدگی ها /رابطه ها /بیانات (مجدد) جهان".



"دیدگاه هستیشناسی نهادهای درونی "  ،که در آن سازمان ها "نه 1یک ویژگی بلکه پیکربندیهای مداوم جهان
هستند" .
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"روابط اولیه ی هستی شناسی – روابط بدون ارتباط قبلی".



واژه ی "هستی شناسی ذاتی (و معنایی) نا مشخص" مرتبط با پدیده از طریق چیزی به نام "کاهش عامالنه" تجزیه
می شود ]باراد.[2007 ،

یک کاهش (برش) عامالنه نوع خاصی از "عمل قیاسی مادی" است – عملی که "تحقق" می یابد (آشکار می شود) و جهان را
به یک روش خاص نشان میدهد .کاهش عامالنه از طریق "سازمانها (دستگاهها)" ،که شرایط مادی امکان و عدم امکان
اهمیت را نشان میدهند ،تصویب میشوند ]باراد .[2007 ،اساساً ،یک کاهش عامالنه نتایج زیر را ایجاد میکند:


حدود مؤلفهها(3ارتباط) در درون این پدیده مشخص می شوند.



ویژگی4اجزا (ارتباط ،نسبت) در درون این پدیده مشخص (تصریح) می شود.



یک ساختار موقتی بین اجزا (ارتباط) درون این پدیده ،یعنی مفهوم مؤلفه ها (ارتباط) و روابط آن ها مشخص می
شود.

 .2.3معرفت

شناسی5

برای باراد" ،دانستن" این نیست که انسان متفکر به درک جدید از جهان دست یابد یا مفهومی را از جهان پیدا کند.
در عوض ،او ]باراد [2007 ،یک دیدگاه اجرایی در رابطه با "دانستن" دارد .به طور خاص" ،دانستن" در جهان زمانی بازنمود
پیدا می کند که یک بخشی از جهان به طور متفاوتی به عینیت جدید در جهان پاسخ دهد .به عبارت دیگر" ،دانستن" در
عملکرد تفاضلی نشان داده می شود (باراد .)2007 ،همچنین "دانستن" محدود به انسان و موجودات زنده نیست.
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مفهوم "دانستن" باراد مفهوم "عینیت گرایی" را نیز در بر می گیرد .او به کار فیزیکدان ،نیلز  ،در پیشنهاد دو الزام برای عینیت
گرایی تکیه دارد ]باراد .[2007 ،اول این که ،تولید مجدد نتایج یک "آزمایش" ممکن است .دوم ،امکان ارتباط بدون هیچ
ابهامی در نتایج "آزمایش (تجربه)" وجود دارد .اگر این دو الزام را بتوان برآورده کرد ،باراد می داند که بخشی از جهان که
توسط "تجربه (آزمایش)" به دست می آید" ،واقعی" است.
با استفاده از عبارت" ،آزمایش" ،منظور باراد اجرای روشهای تحقیق نیست ،که در آن عوامل اختالل برانگیز بالقوه ،با دقت
کنترل می شوند ،ابزارهای سنجش مؤثر و معتبر مورد استفاده قرار می گیرند ،دادهها به لحاظ آماری تجزیه و تحلیل می شوند
و غیره .در عوض ،منظور او یک سازمان (تمرین گفتمان) است که یک کاهش عامالنه را وضع ،که جهان را به نوعی مادی می-
کند .بنابراین ،این واقعیت زمانی وجود دارد که کاهش عامالنه میتواند تکرار شود و در جهان به همان شکل تحقق یابد.
 .3.3ارزش

شناسی1

ارزش شناسی (اخالق) باراد نیز از لحاظ کاهش عامالنه چارچوب بندی می شود ]باراد .[2007 ،کاهشهای عامالنه ی
مختلف در دنیا به شیوه های مختلفی تحقق می یابند .جهان های خاص "ظاهر می شوند" ،و دیگر جهان ها (عالم) "ظاهر
نمی شوند" (آنها محروم می شوند) .باراد استدالل می کند که مالحظات اخالقی به طور جدایی ناپذیری به کاهش های عامالنه
ی اجرا شده و اجرا نشده ،پیوند دارند .وی اظهار نظر می کند" :امکانات خاص برای فعالیت (درونی) در هر لحظه وجود دارد ،و
این احتماالت تغییر مستلزم تعهد اخالقی برای عمل مسئوالنه ی درون جهان ،و تبدیل شدن به رقابت و بازنگری است ،که
خارج از اهمیت هستند" ]باراد.[2007 ،
از آنجا که باراد ،فلسفه فرابشری را پیشنهاد میکند ،ارزش شناسی او منحصر به انسان نیست .بنابراین ،کاهش عامالنه به وسیله
سازمان هایی (دستگاه هایی) اجرا شد که موجودات غیر انسانی (موجودات زنده و غیر زنده ی دیگر) نیز شامل تعهدات اخالقی
هستند .به این فکر می کنم که این مفهوم اخالقی برای بسیاری از محققان (حتی خود من) مشکلساز خواهد بود ،زیرا
مالحظات اخالقی اغلب مبتنی بر مفاهیم اراده ی آزاد و انتخاب آگاهانه (به جای اقدامات پیش از تصمیمگیری و انتخاب
ناخواسته) هستند.

 .4كاربرد واقع گرایی عامالنه :مطالعه ی موردی
واقعگرایی عامالنه ی باراد عمیق و چالش برانگیز و 2همچنین محرمانه است .برای ارائهی مفهومی از نحوهی استفاده
ی این روش در حوزه ی سیستم های اطالعات حسابداری ،در زیر یک مطالعه ی موردی ارائه و با استفاده از واقع گرایی عامالنه
تفسیر و چارچوب بندی شده است .این مطالعه ی موردی به عنوان یک مطالعه در حوزه سیستم های اطالعات حسابداری
طبقه بندی می شود .زیرا شامل سیستم ه ای اطالعاتی است که برای نمایش یک زیرمجموعه خاص از ویژگی های اشیاء در
دنیای واقعی توسعه یافته اند ،یعنی ویژگی های خاص که ارزش اقتصادی عوامل مرکزی را مشخص می کنند .این مطالعه
موردی به مجموعهای از فعالیتهایی مربوط میشود که من به عنوان یک عضو هیئت مدیره یک بنیاد غیر انتفاعی انجام داده
ام .وظیفه ی من این بود که شرکت های معدنکار استرالیایی که در تانزانیا فعالیت می کنند را به دنبال حمایت شان از ساخت
بخش زنان در یک بیمارستان دور افتاده در تانزانیا ،معرفی کنم.
1
-Axiology
2
-agential ralism
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در ابتدا ،درباره ی شرکتهای معدنکار و فعالیت آنها در تانزانیا اطالعات زیادی نداشتم .با استفاده از تحقیق در اینترنت ،ابتدا
باید تشخیص میدادم که کدام شرکتهای معدنکار استرالیایی در تانزانیا فعالیت می کنند .سپس مطالبی را در وبسایت های
آن ها مطالعه کردم (به عنوان مثال ،پروژه هایی که در آن مشارکت داشتند ،آرایش هیئت مدیره ی آن ها ،و هر فعالیت تعامل
اجتماعی که انجام داده بودند) ،گزارش های ساالنه ،فعالیت های ماهانه و نیمه ساالنه را دانلود کردم و خواندم ،آگهی های
مبادله ی سهام را بررسی کردم ،و غیره .به عنوان بخشی از تالشم ،به شدت به دنبال مطالبی درباره ی شرکت ها گشتم تا
اطمینان حاصل کنم که آنها شهرت و اعتبار خود را لکه دار نکرده اند .برای مثال ،به دنبال شواهدی از سوءاستفادهی حقوق
بشر ،خسارت به محیط زیست ،سوابق ایمنی مشکل ساز ،و گزارش های فساد بودم .همچنین باید معنای اصطالحات فنی
جدید ،مانند "گزارش های دولتی" و "مطالعه ی امکان سنجی قطعی" را بیاموزم .سیاست نیز نقشی ایفا کرد ،چرا که کشف
کردم تعدادی از شرکت های معدنکار در مشاجره های بزرگی با دولت تانزانیا به عنوان نتیجه ی تغییر در قوانین دست داشته
اند که فعالیت آنها را در تانزانیا اداره می کنند.
با استفاده از یک لنز وا قع گرایی عامالنه سعی در بررسی اقدامات خود داشتم ،قبل از مشارکت در وب برای یافتن اطالعات
1
کاهش
درباره ی شرکت های معدنکار استرالیایی که در تانزانیا فعالیت می کنند ،کاهش عامالنه ای ایجاد کردم .در نتیجه این
ها ،عواملی در این پدیده که شامل شرکت های معدنکار ،تانزانیا ،بیمارستان ها ،بخش های زنان ،زنان باردار  ،نوزادان ،و
مشکالت زایمان و غیره بودند .همانطور که اطالعات بیشتری را جمع آوری می کردم ،ویژگی های مشخصی را به این عوامل و
ساختارهای سطحی اختصاص دادم که باعث کاهش بیشتر شدم .از نظر باراد" ،سازمان ها(دستگاه ها)" (شیوه های قیاسی) که
در آن شرکت کرده بودم به طور مداوم جهان را به روش های مختلف (پیکربندی ،و پیکربندی مجدد) تحقق بخشیدند.
برای مثال ،در شرکت های معدنکار ،آنچه برای من جالب بود موقعیت مالی آنها ،سابقه ی فعالیت های مشارکت اجتماعی،
سابقه ی ایمنی و هرگونه سابقه ای از فساد بود .به طور تدریجی" ،تصویری" از هر شرکت معدنکار در ذهنم ساختم و هر بخش
از اطالعات جدید را تفسیر کردم و خواندم .همچنین ساختارهای سببی ایجاد کردم – برای مثال ،سابقه ی شرکت معدنکار از
تعامل اجتماعی به عنوان یک پیش بینی کننده ی حمایت احتمالی برای بخش زنان  -در مفهوم واقع گرایی عامالنه ،جهان به
روش های مختلفی تحقق می یابد .عالوه بر این ،سازمانی که از آن استفاده می کردم و در آن جای گرفته بودم ،در حال تغییر
بود .در حالی که به نظر می رسد باراد کلمه ی سازمان را به کاهش عامالنه ی انجام شده توسط دستگاه اختصاص می دهد که
من جزئی از آن بودم و نه به طور خاص به اطالعاتی که در حال مطالعه بودم ،به نظر من اطالعات به وضوح نشان داده شدند.
این تنها راه برای ساختن تصویری از هر شرکت معدنکار در ذهن من بود و ،به طور خاص ،احتمال این که آیا این مورد از پروژه
ی بخش زنان با سرمایه ای که آلوده نشده است از آن حمایت می کند یا خیر ،را ارزیابی می کند.
مفهوم ضعیف تری از "عمل درونی " توسط ]برایانت3 [2016 ،
ارائه می شود ،که مفهوم "عمل درونی" را همانند "تغییر
پذیری " موجودات می داند" :هستی 4تغییر پذیر است اگر آن ها اساساً از نظر کیفیت ها و ظرفیت ها تغییر پذیر باشند".
براساس این تفسیر از "عمل درونی" ،شرکت های معدنکار و من "هستی" یا "موجوداتی" هستیم که ویژگی ها (خصوصیات)
ما قابل تغییر است .شرکت های معدنکار و من ویژگی هایی را از طریق کاهش عامالنه ای به دست می آوریم که توسط
سازمانی ایجاد شده است که ما جزئی از آن هستیم .ویژگی های متفاوتی را به دست می آوریم زمانی که براساس کاهش های
عامالنه ی متفاوت تحقق می یابیم (برای مثال ،یک کاهش عامالنه ی ایجاد شده توسط یک سرمایه گذار ،و یک کاهش عامالنه
ی ایجاد شده توسط دانشجوی دکترا که بر او نظارت می کنم) .موجوداتی هستیم که از قبل وجود داریم – "از استقالل ناچیز
در روابط (خود) لذت می بریم ،که (ما را) قادر به انتقال یا ورود به مجموعه ی دیگری از روابط می کند" ]برایانت[2016 ،

1
-agential cuts
2
-pregnant women
3
- intra-action
4
-plastic
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 .5برخی از بازتاب ها ( تفکرات) در مورد واقع گرایی عامالنه
واقعگرایی عامالنه میتواند چه بینش جدیدی در مورد پدیدههایی ارائه دهد که متمرکز بر سیستمهای اطالعات
حسابداری هستند؟ در ادامه  ،ابتدا با تأمل در مطالعه ی موردی که در باال توضیح داده شده ،به این سؤال می پردازم .سپس
برخی مسائل بیشتر را در نظر می گیرم که در دیدگاه من به کارآیی واقع گرایی عامالنه به طور کلی و در نهایت ،ارزش بالقوه
ی آن در ارتباط با تحقق سیستم های اطالعات حسابداری بستگی دارد.
 .1.5مرور مجدد مطالعه ی موردی
از نظر من ،مطالعه ی موردی که در باال توضیح دادم ،پشتیبانی کمی را برای ارزش واقع گرایی عامالنه به عنوان یک
لنز برای تو ضیح پدیده هایی فراهم می کند که در آن جای گرفته بودم (حدأقل به این معنی که واقع گرایی عامالنه بینش
جدید ،و مبتکرانه ای را در پدیده ی مطالعه ی موردی ارائه می دهد).
اول این که ،قبول ندارم که شرکت های معدنکار و من در نتیجه ی کاهش عامالنه به وجود آمده اند .می دانم که قبل از
مشارکت من در وبسایت برای کسب اطالعات در مورد شرکت های معدنکار استرالیایی بوده ام که در تانزانیا و سپس با برخی از
پرسنل در این شرکت های معدنکار ،کار می کردند (در واقع ،بسیاری از مردم شخصیت قبلی من را تصدیق خواهند کرد!).
عالوه بر این ،شرکت ها م عدنکار مدت ها قبل از شروع من به تحقیق درباره ی آنها ،در حال فعالیت بوده اند (سوابقی برای این
مفهوم موجود است) .همانطور که اطالعاتی مربوط به شرکت های معدنکار به دست آوردم ،ویژگی هایی (برای مثال ،اطالعات
بیشتر در مورد هر یک از شرکت ها) به دست آوردم ،و ویژگی هایی از دست دادم (برای مثال ،برخی از تصورات قبلی من بی
اساس بودند) و ارزش برخی از ویژگی هایم تغییر کرد (برای مثال ،انتظارات من در مورد این که آیا آنها به پروژه ی بخش زنان
کمک خواهند کرد) .به طور کلی ،وجود من و وجود شرکت های معدنکار از ارزش ویژگی هایی فراتر می روند که ما به عنوان
کاهش عامالنه در اختیار داریم.
دوم این که ،نظریه های بلند مدت می توانند به راحتی برای پدیده هایی در نظر گرفته شوند که شرکت های معدن کار و من
جزئی از آنها بودیم .برای مثال:


1
همکاران [2016 ،را میتوان برای نشان دادن چگونگی نحوه ی
نظریه ی شبکه ی کنشگران ]التور2011 ،؛ ماهاما و
فعالیت سازمان توسط انسان به کار برد (برای مثال ،مدیر اجرایی شرکت معدنکار ،زنان باردار ،مقامات دولتی تانزانیا،
خود من) و فعاالن غیر انسانی (برای مثال ،معدن ،بیمارستان دور دست ،معدن سنگ آهن ،شرایط آب و هوا) در این
پ دیده از طریق یک شبکه برای دستیابی به نتیجه ای نفوذ می کند که احتمال ارزیابی یک شرکت معدنکار است که
به پروژه ی بخش زنان کمک می کند.

 نظریه ی سیستم های عمومی ]بانگ [1979 ،میتواند برای نشان دادن این مورد استفاده شود که چگونه موارد
مختلف در این پدیده (دوباره ،هم انسان و هم موجودات غیر از انسان) تعامل دارند تا به ارزیابی احتمال اهدای کمک
دست یابند که برای هر شرکت معدنکار ایجاد کردهام.
سوم ،از نظر من ،لنز واقع گرایی عامالنه هیچ چیز شگفتی آوری را در مورد فرآیند های ارزیابی آشکار نمی کند که من در آن
مشارکت داشتم .برای مثال ،برخی اوقات مشکالت ارزیابی ،موقعیت مالی برخی از انواع شرکت های معدنکار به خوبی شناخته
شده است .برای هر کسی که تجربیات جمع آوری سرمایه را دارد ،مشکالت ارزیابی یک "چشم انداز" و سپس تبدیل به یک
اهداگر می شود که شناخته شده است .فرآیندهایی که دنبال ک ردم و مشکالتی که با آن ها مواجه شدم نسبتاً از تجربیات من
1
-Actor-network theory
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در سایر فعالیت های جمع آوری کمک مالی بود که من از طرف هیئت علمی به عنوان مدیر ارشد دانشگاه یک بار انجام داده
بودم.
به طور شگفت انگیزی ،در کار ارزیابی ،انگیزه ام ،به طور خاص به این فکر کردم که چقدر به بازنمایی شرکت های معدنکار اتکا
کرده ام ،تا دیدگاه های خودم را در مورد شرکت های معدنکار شکل دهم .به دنبال ایجاد آگاهی (ادراک) هر شرکت معدنکار در
حال تحقیق بودم .هیچ دسترسی مستقیمی به شرکت ها (به خصوص در زمینه ی بسته شدن مرزها ناشی از ویروس کووید19
با همه گ یری جهانی) نداشتم .در عوض ،مجبور بودم ،به اطالعات برای ایجاد یک واقعیت تکیه کنم .به عالوه ،اطالعاتی که
استفاده می کردم بازنمایی از واقعیت فرد دیگری بود .بنابراین ،کیفیت واقعیتی که ایجاد کردم وابسته به کیفیت بازنمودهایی
که استفاده می کردم و کیفیت واقعیت یافته و مدل سازی شده بود که اطالعات به نمایش گذاشته شده بود (برای مثال،
واقعیتی که توسط گزارش عمومی سازگار با  JORCنشان داده شد).
 .5.2برخی دیگر از نگرانیهای عمومی در مورد واقع گرایی عامالنه
در کنار نگرانی های فوق در رابطه با مطالعه ی موردی ،سه نگرانی عمومی دیگر با واقع گرایی عامالنه دارم .ابتدا ،به
عنوان یک نظریه ،ادعا می کنم که واقع گرایی عامالنه ناپایدار است به خاطر داشته باشید که واقع گرایی عامالنه این فرضیه را
مطرح می کند که جهان از سازمان های داخلی تشکیل شده است .ممکن است این چنین باشد اما بر اساس واقع گرایی
عامالنه ،نمی دانم چطور می توانیم به جهان به جز از طریق یک کاهش عامالنه دسترسی داشته باشیم .با این حال ،زمانی که
کاهش ایجاد می شود ،دیگر نهاد داخلی نداریم .در عوض ،کاهش رابطه ی متقابل موارد را تحقق می بخشد – چیزهایی که
دارا ی ویژگی های قطعی هستند (که شامل روابط با چیزهای دیگر و یک ساختار سببی است) .بنابراین ،به عنوان یک محقق،
هیچ راهی برای طراحی یک آزمون تجربی نمی بینم که نشان دهد که عمل درونی (برخالف تعامالت) واقعاً در جهان وجود
دارد.
پس ارزش مفهوم "عمل درونی" چیست؟ شاید اهمیت ایده ی یک "چارچوب مرجع" را برجسته کند – تشخیص این که
مفاهیم ما از پدیده های دنیای واقعی بستگی به "مکان (موقعیت)" دارد که از آن مشاهدات خود را انجام می دهیم و اندازه
گیری های خود را اجرا می کنیم ]بانگ .[1977 ،تا آنجا که مفهوم چارچوب مرجع دارای سابقه ی طوالنی در علم است ،واقع
گرایی عامالنه هیچ چیز جدیدی را برای این فهرست به ارمغان نمی آورد .با این حال ،شاید با تمرکز واقع گرایی روی "سازمان
ها" 1دیدگاه غنی تری از چارچوب مرجع و اهمیت و مشکالت مرتبط با تعریف کامل و دقیق آنها داریم .دوم ،من یک واقع گرا
هستم ،که ]بانگ [2012 ،استدالل می کند که دو عقیده وجود دارد( :الف)که جهان خارج از ناظر مستقل وجود دارد (فرضیه
ی هستی شناسی)؛ و (ب) در طول زمان ناظر می تواند دانشی را در مورد این جهان مستقل به دست آورد (فرضیه ی معرفت
ال می پذیرم که پاسخ به این سؤال که آیا ما تا به حال دانش "حقیقی" جهان
شناسی) .با این حال ،به عنوان یک واقع گرا ،کام ً
را داریم ،مملو از مشکالت است .در عوض ،می پذیرم که محققان مدل هایی از جهان برای نشان دادن درک خود از پدیده های
مورد مطالعه یشان می سازند .در طول زمان ،این مدل ها اصالح می شوند و بهبود می یابند همچنین دانش ما از جهان نیز
افزایش می یابد .عالوه بر این ،در طول زمان ،این مدل ها یا در میان محققان دیگر پذیرفته می شوند و یا از آنها اجتناب می
شود .عالوه بر این ،می دانم که بسیاری ،نه همه ی ،نتایج تحقیقات "تعیین شده" هستند – بنابراین ،زمینه ی خاصی که در
آن رخ می دهند باید به خوبی درک شود .از این رو ،من یک واقع گرای ساده نیستم؛ بلکه یک واقع گرای علمی هستم.
بنابراین ،به عنوان یک واقع گرا ،به اصطالح "تفسیر کپنهاگن" از پدیده ی کوانتومی که بیشتر پایه و اساس واقع گرایی عامالنه
را تشکیل می دهد ،متقاعد نمی شوم ]باراد . [2007،باور نمی کنم که جهان در نتیجه ی مشاهده از طریق سازمان های خاص
1
-apparatuses

119

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال چهارم ،شماره  ،11تابستان 1401

به وجود می آید .جهان قبل از وجود "ناظران" وجود داشته است ،مگر این که کسی استدالل کند که یک "ناظر" از همان
ابتدای جهان حضور داشته است.
در عوض ،معتقدم این سازمان ها برای ما یک لنز خاص در جهان ،البته با سطوح مختلف نقص و تداخل در مشاهدات خود،
فراهم می کنند .با کمی آسودگی خاطر نشان می دهم ،که چند فیلسوف برجسته ی علم (برخی از آنها به خوبی در فیزیک
آموزش دیده اند) اکنون استدالل می کنند که بی قاعدگی ظاهری پدیده های کوانتومی (برای مثال ،فقدان ویژگی های جدی
و عمل از راه دور) هنوز می تواند از یک دیدگاه واقع گرایی درک شود ]بانگ .[2012 ،2003 ،همچنین بیان می کنم که برخی
از فیزیک دانان برجسته در حال حاظر استدالل می کنند که بی قاعدگی کوانتومی را می توان زمانی از طریق دیدگاه واقع
گرایی درک کرد که ک وانتوم میکروسکوپی به صورت ذرات یا امواج در نظر گرفته نشود بلکه به صورت یک زمینه باشد
]هابسون .[2018 ،2017 ،از دیدگاه واقع گرایی من ،مفاهیمی مانند "سازمان های داخلی" و "کاهش عامالنه" جذابیت
چندانی ندارد .با این وجود ،به دنبال راه هایی هستم که چنین مفاهیمی ممکن است اطالعاتی را در اختیار تحقیقاتم قرار
دهند .سوم ،مطمئن نیستم که نظریه های توسعه یافته برای توضیح پدیده هایی در جهان کوچک می توانند به پدیده های
سطح کالن مانند سیستم های سازمانی توجه کنند (محاسبه کنند) .در این مورد ،اصول مند هستم .دنیای واقعی را به عنوان
دنیایی از سیستم ها می بینم – ترکیبی از تعامالت با مواردی که پویایی درونی خود را دارند و همچنین پویایی که از تعامالت
آن ها با اشیاء در محیط خودشان نشأت می گیرد .به طور کلی ،آنها یک ساختار سطحی از اجزای اتمی دارند که برای تشکیل
سیستم های فرعی تعامل دارن د ،که به نوبه ی خود مؤلفه های سیستم های سطح باالتر هستند ،و این سیستم های سطح باال،
اجزای سیستم های سطح باالتری هستند .سیستم های سطح باال دارای دو نوع ویژگی هستند( :الف) ویژگی های ارثی ،که
توسط مؤلفه های آن ها ارائه می شوند (سیستم های فرعی یا اجزای اتمی) (مانند انرژی)؛ و (ب) ویژگی های نوظهور ،که در
آن ویژگی ها فقط از طریق سیستم انتقال می یابند (نه اجزای آنها) (برای مثال ،روشی که یک تیم کاری با آمار حسابداری
مشغول است تا قابلیت دوام اقتصادی یک پروژه را ارزیابی کند).

 .6واقع گرایی عامالنه ،نظریه ی بازنمایی ،و مركز سیستم های اطالعات حسابداری
سالها قبل ،استدالل کردم که بقای طوالنی مدت یک رشته (زمینه) بستگی به اعضای زمینه دارد که قادر به (الف)
شناسایی مرکز زمینه ی خود هستند (پدیده هایی که اساساً زمینه را توصیف می کنند) ،و (ب) نظریه ای در مورد پدیده ی
اصلی ایج اد کنند که دیگر محققان مالکیت نظریه را به یک رشته و نه به رشته های دیگر نسبت می دهند (نیاز زمینه به
داشتن نظریه ی "بومی" به جای نظریه "غیربومی " ]وبر . [1987 ،هنوز هم به 1
این دیدگاه پایبند هستم ،اگر چه به خوبی می
دانم که این پیشنهاد که یک زمینه به یک نظریه ی بومی از پدیده ی اصلی خود نیاز دارد تا در طوالنی مدت دوام بیاورد ،به
شدت مورد اعتراض قرار گرفته است ]لیتنن و کینگ ،2004 ،وبر .[2006 ،با این حال ،به دنبال بیان ماهیت پدیده های اصلی
در زمینه ی سیستم های اطالعات حسابداری و نظریه هایی بودم که ممکن است برای توجیه چنین پدیده هایی مورد استفاده
قرار گیرد ،که نگرانی بسیاری از محققان برجسته در زمینه ی سیستم های اطالعات حسابداری بوده است ]دبرسنی2011 ،؛
لیو و وسرهلی2014 ،؛ مورتی و ویگینز1999 ،؛ پاستون و گربسکی2000 ،؛ ساتون1996 ،1992 ،؛ وسرهلی.[2012 ،
در زمینه ی سیستم ه ای اطالعات حسابداری ،پدیده ی اصلی ،بازنمایی ویژگی های اشیا در دنیای واقعی است که ارزش
اقتصادی موارد مرکزی را مشخص می کند .ایجاد چنین بازنمایی ها اغلب به اندازه ی روش ایجاد بازنمایی های با کیفیت باال از
دیگر پدیده های چالش برانگیز است و زمینه های دیگری در نظم سیستم های اطالعاتی – برای مثال سیستم های اطالعات
1
- exotic
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بهداشتی را به وجود می آورد ]اسلیگو و همکاران .[2017 ،این سیستم های سطح باال – سیستم هایی هستند که در حوزه
های کاربردی خاصی قرار دارند ،مجموعه ای از ویژگی های نوظهور منحصر به خودشان را دارند که باید درک و پیش بینی
شود .اگر غیربومی باشد ،نظریه های غیر بومی مربوط به سیستم های اطالعاتی در حوزه مورد نیاز است .با این حال ،همانطور
که جهان به شدت دیجیتالی می شود ،به احتمال زیاد این بحث ها پایدار هستند .برخی از محققان بر این باور هستند که
سیستم های اطالعاتی در حال حاضر کمتر در مورد بازنمایی واقعیت هستند زیرا سیستم های اطالعاتی بیش از نشان دادن
حقایق ،ایجاد می شوند ]بسکرویل و همکاران.[2020 ،
از دیدگاه نظریه ی کلی سیستم ها ،ظهور فناوری پیچیده و وابستگی انسان به این فناوری ،تکامل سیستم های ساده تر به
پیچیده تر را نشان می دهد .سیستم های اخیر دارای قابلیت های بیشتری برای "اجرا" در جهان نسبت به سیستم های قبلی
هستند ،چرا که سیستم های اخیر دارای ویژگی های نو بنیاد هستند – ویژگی هایی که به نوعی با برخی از ویژگی های اجزای
آن سیستم مرتبط هستند ،اما توسط هیچ کدام از سیستم ها تأثیر نمی گذارند .سیستم های پیچیده تر دارای ویژگی های
ارثی هستند – ویژگی هایی که توسط اجزای سیستم ها تأثیر می گذارند .ادعا می کنم که ویژگی نمادین یک سیستم
اطالعاتی یک ویژگی موروثی است .این سیستم توسط همه ی سیستم های اطالعاتی ،بدون توجه به آنچه که ممکن است
سط ح پیچیدگی آنها باشد ،در اختیار شما قرار خواهد گرفت .اگر ویژگی بازنمایی یک ویژگی موروثی نباشد ،برخی از انواع
سیستم های اطالعاتی مالکیت آن را ندارند .بنابراین ،نمی تواند یک ویژگی اصلی برای سیستم اطالعاتی باشد .در عوض ،این
یک ویژگی آشکار است – یک ویژگی که حدأقل مالکیت برخی از سیستم های اطالعاتی پیچیده و سطح باالتر را دارد ،نه
سیستم های اطالعاتی ساده تر که اجزای آن ها هستند.
نظریه ی بازنمایی با این ویژگی موروثی یک سیستم اطالعاتی سروکار دارد (نمایش از جهان دیگر) .با این حال ،هنگامی که
سیستم های اطالعاتی به سیست م های پیچیده تری تبدیل می شوند ،مشخص کردن این که چگونه این ویژگی موروثی در این
سیستم ها ظهور می کند ،یک رشته ی مهم تحقیقات برای پیگیری است .دومین رشته از تحقیقات ،تمرکز بر روی ویژگی های
نوظهور سیستم های پیچیده تر است .کدام ویژگی های جدید در این سیستم ها ظاهر می شوند؟ ماهیت این ویژگی های
جدید چیست؟ چه نظریه هایی برای در نظر گرفتن ارزش ها و تغییر آن ها مورد نیاز است؟ برای مثال ،همانطور که انسان ها
به شدت به سیستم های اطالعات فراگیر ،و پیچیده در زندگی روزمره ی شان تکیه دارند] ،بسکرویل و همکاران[2020،
استدالل م ی کنند که رابطه ی بین انسان ها و سیستم های اطالعاتی از "اجتماعی فنی" به "فنی اجتماعی" تبدیل شده است.
به عبارت دیگر ،اقدامات اجتماعی به شدت با تکنولوژی شکل می گیرند .اگر پیش بینی های آن ها درست باشد ،بسیاری از
مسائل مهم سیستم های اطالعات حسابداری به وجود می آیند ،برای مثال ،حدی که این فناوری دارای مالحظات سازگار
اخالقی و قانونی است به طور بالقوه بر کاربران آمار حسابداری تأثیر میگذارد.
پیش بینی میکنم که نظریه هایی که برای شرح این ویژگی های آشکار مورد استفاده قرار میگیرند ،نظریه های بومی نیستند،
مگر این که سیستم های سطح باال که دارای ویژگی های نوظهور هستند به عنوان اجزای اتمی سیستم های سطح باالتر تصور
می شوند .با این وجود ،این حقیقت که نظریه ها بومی نیستند ،اهمیت خود را در درک و پیش بینی گستره ی وسیعی از
پدیده ی سیستم های اطالعات تحلیل نمی کنند.

 .7نتیجه گیری
در طول حرفه ام به عنوان یک پژوهشگر در رشته ی سیستم های اطالعاتی ،همچنان به مشاهده ی دو رویکرد
گسترده به روشهایی ادامه دادم که اغلب تحقیق انجام می شد .اولین کار من انتخاب رویکرد " "WOWاست .این امر توسط
محققانی مشخص می شود که در مورد فناوری های جدید و پدیده هایی که آنها را به وجود می آورند و یا نظریه های جدیدی
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توصیف می شوند که به طور بالقوه بینش های جدیدی را در پدیده های طوالنی مدت یا آشکار ،ایجاد میکنند .دومی را
رویکرد "مالیم" می دانم .این مسئله توسط محققانی مشخص می شود که تمایل به احتیاط در مورد ادعاهایی دارند که فناوری
های اطالعات جدید تغییرات اساسی در جهان ایجاد کرده اند و نظریه های موجود ناقص هستند بنابراین باید کنار گذاشته
شوند .هر دو رویکرد نقش مهمی در تکامل تحقیقات در زمینه یا رشته دارند .محققانی که از اولین رویکرد پیروی می کنند
تمایل دارند که رهبرانی1برای تشخیص پدیده های مهم و جدید باشند .محققانی که از رویکرد دوم پیروی می کنند ،تمایل
دارند از طریق تکبر که اغلب تکنولوژی جدید را احاطه می کند به زمینه ی مورد نظر برسند و پدیده های به ظاهر جدید را از
لحاظ مفاهیم و نظریه های قدیمی توضیح دهند .آنها ث باتی را برای زمینه و رشته ها ایجاد می کنند .ریسک آن این است که
آنها ایده ها و نظریه هایی را مهار می کنند که زمان آنها گذشته است .تعامل من با واقع گرایی عامالنه و بازتاب مربوط به
ارتباط آن با سیستم های اطالعات حسابداری مرا به موقعیتی سوق داده است که در مورد ارزش آن محتاطانه عمل کنم.
تصدیق می کنم که روایت های واقع گرایی عامالنه (و مادیت اجتماعی) ظریف ،هیجان انگیز ،ترغیب کننده ،و قانع کننده ،و
البته اغلب محرمانه هستند .با این وجود ،با درخواست اولیه از روایت های استادانه باید با احتیاط رفتار شود2 .
در نهایت،
حامیان هر روش جدید درک جهان باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهند ]مولر ،[2015 ،هنگامی که او به استفاده ی زیاد از
عقیده های ]دلیوز و گاتاری " [1987،مجموعه ها" و ]التور [2011،از "شبکه ی کنشگران" در زمینه ی جغرافیا واکنش
نشان داد ،سؤال ساده اما مهمی را مطرح می کند ":چه تفاوتی ایجاد می کند؟" در این زمینه ،باید فراتر از لفاظی و مباحث آن
برویم تا نتایج تحقیقاتی متفاوتی را ایجاد کنیم که در نهایت منجر به عمل خواهد شد.
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