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چکيده
توجه روزافزون به نقش ارتباطات و فاکتورهای اجتماعی و جامعه شناسی در همه علوم به عنوان یکی از زیر ساختهای موثر در
توسعه هر علم همواره مطرح می باشد .حسابداری ،به عنوان دانشی که در مسیر بالندگی از دو منظر دانش و حرفه فهمواره از ابعاد
گوناگون با محیط پیرامون و جامعه در ارتباط و به نوعی درهم تنیده ،در مسیر تکامل با کنشگران و شبکه های بسیاری در ارتباط و
تعامل است و آشنایی با نحوه ارتباطات موجود و شناخت نقش هر کنشگر در این سیستم می تواند به تحول و تکامل گسترده تر
حسابداری از دو منظر دانش و حرفه کمک کند.تئوری شبکه کنشگران یکی از تئوری های جامعه شناسی است که به تبیین شبکه
های موجود در هر سیستم اطالعاتی و نقش اجزای تشکیل دهنده هر شبکه در سیستم می پردازد .بر این اساس برای اولین بار در
ایران،در مقاله حاضر ،به معرفی و تبیین نظریه شبکه کنشگران،اجزای تشکیل دهنده هر شبکه و نحوه تعامل و ارتباط این تئوری و
اجزای آن در سیستم حسابداری از منظر دانش پرداخته می شود.
واژههای كليدی :نظریه شبکه کنشگران ( ،)ANTجامعه شناسی،سیستم حسابداری،حسابداری مدیریت.
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 -1مقدمه
1

نظریه شبکه کنشگران) (ANTبه عنوان رویکردی جامع
در زمینه سیستم های اطالعات توجه بسیاری از اندیشمندان
این حوزه را در سالهای اخیر به خود جلب نموده است ،به
طوری که شمار فزایندهای از پژوهشگران سیستم
اطالعات( 2)ISاز این نظریه استفاده وسیعی به عمل آورده
اند.هر چند در این کاربردها ،تنوع قابل توجه به چشم می
خورد اما تمامی صاحبنظران بر این باورند که این نظریه
،مفاهیم و عقاید جدیدی برای درک ماهیت اجتماعی -فنی
سامانه های اطالعات فراهم می سازد.
قابلیت نظریه شبکه کنشگران ) (ANTدر شناسایی
موقعیت کنشگران سامانه های اطالعات و نیز ارزیابی توان و
ظرفیت آنها درون شبکه،تفسیر نقشها در قالب مولفه های
شبکه اجتماعی-فنی،چگونگی شکل گیری شبکه متحدان
انسانی و غیر انسانی،تعامالت شبکه،بازتعریف سامانه های
اطالعات و چگونگی به کارگیری آنها و بهره مندسازی
افراد،جامعه و محیط توسط سامانه های اطالعات را میسر
ساخته است.
نظریه شبکه کنشگران به عنوان رویکردی موثر در مطالعه
ایجاد،کاربردی ساختن،ترویج ،پذیرش و بکارگیری اطالعات
،پیچیدگی و بی نظمی نظام اجتماعی را بطور منطقی به
تصویر می کشد و تعامل شبکه اجتماعی در فرایند تولید را تا
به کارگیری اطالعات تبیین می کند.در نظریه شبکه کنشگران
،توسعه اطالعات به عنوان پیامد چگونگی تفسیر کنشگران و
عالئق و منافع آنها تلقی می شود.بدین ترتیب،تفسیر موفق
منافع کنشگران انسانی و غیر انسانی به شکل گیری بدنه
منسجمی از متحدان و پذیرش و اجرای کارای اطالعات می
انجامد.
سیستم حسابداری نیز یک سیستم اطالعاتی است که هدف
آن فراهم آوردن اطالعات مفید برای طیفی گسترده از استفاده
کنندگان اطالعات مالی است تا بتواند آنان را در اتخاذ تصمیمات
آگاهانه یاری رساند.در این سیستم که به طور تعمدی خلق
شده است ،درست ،از ابتدای شکل گیری اطالعات ،مالحظات
علمی ،فنی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی با آن عجین و ساختار
کلی آن را شکل داده اند وکنشگران مختلف در طراحی و
اجرای آن سهیم هستند.
این کنشگران شامل مجموعه گسترده ای از منابع انسانی
نظیر مدیر،حسابدار،حسابرس و منابع غیر انسانی نظیر نرمافزار
و سختافزار رایانهای ،راهنماها و دستورالعملها ،مدلهایی
برای تحلیل ،برنامهریزی ،کنترل و تصمیمگیری و پایگاه
اطالعات  ،داده ها ،دستورالعمل ها و تجهیزات ،منابع فنی نظیر
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روشهای محاسبه بهای تمام شده،منابع فناوری،منابع اجتماعی-
سیاسی نظیر فرهنگ،تجربه،جنسیت،سطح سواد و ...می باشند.
هر یک از این کنشگران میتواند اطالعات مالی و
حسابداری را بر حسب هدف خود شکل دهد .تغییر شکل،
انحراف اطالعات از شکل اولیه ،تسلیم به شرایط اطالعات،
اضافه ساختن به ابعاد و جوانب اطالعات ،مناسب سازی و اجازه
خروج اطالعات از چرخه ،هر یک از افعالی است که توسط
کنشگران صورت می پذیرد.
لذا پیچیدگی اطالعات حسابداری،از تولید تا بکارگیری از
یکسو و دخالت نهادها و افراد مختلف در تولید،ترویج و
بکارگیری اطالعات از سوی دیگر ،همچنین،عوامل اثرگذار بر
ساختار و محتوای پیام و غیره در سیستم اطالعات حسابداری
،باعث شده است تا ضرورت معرفی و تبیین نظریه شبکه
کنشگران ،به عنوان یکی از تئوری های مطرح در حوزه جامعه
شناسی با محوریت سیستم اطالعات ،که به شناسایی انواع
کنشگران و نقش آنها در هر سیستم اطالعاتی می پردازد و
نحوه ارتباط موثر بین کنشگران و اجزاءتشکیل دهنده هر
سیستم را نشان میدهد ،بیشتر آشکار گردد.
براین اساس پژوهش حاضر ،پژوهشی نظری مبتنی بر
ادبیات علمی است که به تبیین جامع و کالسیک نظریه شبکه
کنشگران ( ،)ANTبه عنوان یکی از نظریه های جامعه شناسی
و بررسی کاربرد آن در حسابداری برای اولین بار در ایران ،می
پردازد.
 -2روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس رویکرد فلسفی و علمی و بر پایه
روش شناخت تاریخی به موضوع نظریه شبکه کنشگران در
حسابداری برای اولین بار در ایران می پردازد .در حقیقت بر
اساس این رویکرد محقق قصد دارد به معرفی و تبیین نظریه
شبکه کنشگران بپردازد و به سوال اصلی پژوهش یعنی آیا می
توان با رویکرد جامعه شناسی بر اساس نظریه شبکه کنشگران
مباحث حسابداری راتبیین کرد ؟ پاسخ دهد .برای جمع آوری
منابع مورد نیاز ،اسناد و مدارک آرشیوی که نتیجه تحقیقات
تجربی است،بررسی گردید و مبانی نظری و پیشینه تحقیق به
روش کتابخانه ای شناسایی و مورد استفاده قرار گرفت.
 -3فلسفه علمی و ضرورت بحث
نظریه شبکه کنشگران ) (ANTکه توسعه جریان گسترده
تر مکتب فکری ساخت گرایی اجتماعی-فناوری بر شمرده می
شود،با بررسی ابعاد اجتماعی و فنی به طور همزمان،بقاء و ثبات
شبکه های مشتمل بر مولفه های انسانی و غیر انسانی نظیر
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افراد،سازمانها،نرم افزار و سخت افزار های ارتباطی و
استانداردهای زیر ساختی را مد نظر دارد.فرضیه های این
نظریه در دهه ، 1490موجب شکل گیری دیدگاههای مختلف
پیرامون نقش و جایگاه ذی نفعان مختلف در شبکه با هدف
بهره مندی از فناوری های اطالعاتی گردید.نخستین توسعه و
کاربرد نظریه شبکه کنشگران منتسب به جامعه شناسی علم
بود و در اکول دمین پاریس توسط مایکل کالون و برونو التور
Williams-Jones & Graham
بنیان گذاری گردید(
.)2003,Nokkentved 2007
نظریه شبکه کنشگران بر این باور است که جهان مملو از
هویت های مرکب شامل مولفه های انسانی و غیر انسانی برای
مثال ساختارهای اطالعاتی است،از این رو برای موقعیت هایی
که تمایز بین این مولفه ها دشوار است از نظریه شبکه
کنشگران استفاده می شود( Dunning-Lewis & Townson
 .)2004نظریه شبکه کنشگران بیان میداردکه روابط خالص
فنی و یا اجتماعی در سامانه اطالعات وجود ندارد،هر آنچه در
دید نخست اجتماعی به نظر می رسد،دارای رگه های فنی
است و جزئی از هر بعد فنی ،اجتماعی است( & Tatnall
.)Gilding 1999
بنابراین ،شبکه های کنشگران ،نظام های متحدی هستند
که موجودیت آنها مدیون کنشگران و مولفه های انسانی و غیر
انسانی است.این شبکه ها به طور ذاتی در طول زمان متغیر
هستند و به طور مداوم به واسطه وجود کنشگران در گیر در
شبکه دچار تحول و تغییر می گردند.به عبارت دیگر،با تعویض
هر کنشگر،شبکه نیز تغییر می یابد.این نظریه قادر به تحلیل
ابعاد اجتماعی و فنی به طور همزمان است.هدف شبکه
کنشگران ،تبیین جامعه ای از کنشگران انسانی و غیر انسانی
است که به گونه مساوی در شبکه پیوند می خورد و برای
دستیابی به اهداف خاص ،برای مثال کاربرد اطالعات
حسابداری در تصمیم گیری حسابداران و مدیران،تالش می
کند .به تازگی،کاربرد" نظریه شبکه کنشگران ") (ANTدر
پژوهش های سیستم اطالعات ،در مقایسه با رویکردهای
توصیفی دیگر،به دلیل واکاوی دقیق سیستم های اطالعات از
سوی پژوهشگران این عرصه مورد استقبال قرار گرفته
است( & Walsham 1997,Tatnall 2000,Dunning-Lewis
.)Townson 2004در ادامه نظریه شبکه کنشگران همراه با
مفاهیم ،اصول و کاربرد آن معرفی می شود.

موجود و به طور معمول بر نوآوران یا قهرمانان منفرد مکتشف
استوار است)،(Rogers 1995با ساخت حقیقت (جعبه های
سیاه،فناوری ها و نوآوری ها) مرتبط است .در نظریه های
سنتی،زمانی که حقیقتی آشکار می شود،به طور مرموزی در
جامعه نشر می یابد و دست نخورده و بدون تغییر ،توسط
قدرتی بدیهی،خود به جلو سوق داده می شود.
در حالی که تمرکز عمده شبکه کنشگران هنگام کاربرد در
زمینه های خاص ،تالش برای تشریح فرایندی است که بواسطه
آن شبکه های به نسبت ثابتی از متحدان ایجاد می شود و دوام
می یابد و یا آنکه در صدد توضیح برای اینکه چرا چنین
شبکه هایی از ادامه فعالیت باز می مانند ،است.
در نظریه شبکه کنشگران ،شبکه های موفق،متشکل از ذی
نفعان است و با عضویت بدنه مکفی از متحدان/منتفعان و تاویل
و تفسیر عالیق آنها شکل می گیرد،به طوری که این کنشگران
مایل به مشارکت در شیوه های فکری و عملی خاصی هستند
که هدف دوام شبکه را دنبال می کند(.)McMasteret al 1997
نظریه شبکه کنشگران،ساخت واقعیت را به مثابه جعبه
سیاه می نگرد.این جعبه سیاه زمانی خلق می شود که عالئق
کنشگران انسانی و غیر انسانی در مجموعه منفردی تنظیم و
شبکه به نسبت پایایی شکل می گیرد اما واقعیت به شکل
کالسیک نشر نمی یابد .در عوض ،باورها تعبیر و تفسیر می
شوند و به واسطه نقش و اثر گذاری دیگر کنشگران،قوام می
یابند یا تضعیف می شوند(.)McMasteret al 1997
بنابراین،این باورها به طور ثابت در طول زمان و مکان با
گسترده شدن شبکه انسانی و غیر آن انتقال می یابند.از این
رو،نشر اطالعات به باور خاص یک فرد بستگی ندارد و به
عبارت دیگر،پیامد تصمیم گیری یک کنشگر منفرد نیست،بلکه
به تصمیم گیری سایر کنشگران در زمان و مکان وابسته است و
واقعیت نهایی هر ادعا بدین سان تعیین می شود.به عبارت
دیگر،نظریه شبکه کنشگران چارچوبی برای مطالعه عمل
اجتماعی و فعل و کنش کنشگران(انسانی و غیر انسانی)در
موقعیت زندگی واقعی است(.)Hepso 2000
مفهوم اصلی
نظریه شبکه ها کنشگر از سه
کنشگران،شبکه و جعبه سیاه تشکیل شده است که در ادامه به
معرفی هر کدام پرداخته می شود.
3

-4-1كنشگران
در پژوهشهای نظریه شبکه کنشگران،گره  /فاعل /
کنشگر /عامل ،مفهومی کلی برای مصنوعات انسانی و غیر
انسانی است که با کنش و حرکت آن ،دیگر اجزاء شبکه به
حرکت در می آید .نظریه پردازان شبکه کنشگران بر این باورند
9

 -4نظریه شبکه كنشگران (نشک)
نظریه شبکه کنشگران بر خالف سایر نظریه های قدیمی
نظیر نظریه راجرز که حاکی از کشف حقایق پنهان از پیش
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که اجزاء انسانی و غیر انسانی شبکه ،عملکردی برابر دارند
( .)Hermans 2005در واقع ،کنشگران ( ،)Actorهویت هایی
هستند که به انجام فعل/کنش مبادرت می ورزند.تمایز
کنشگران در نظریه شبکه کنشگران با سایر دیدگاه های مطرح
در علوم اجتماعی در آن است که در این تعاریف ،بر بعد انجام
کنش تاکید بیشتری نسبت به خود کنشگران-خواه به صورت
هویت های اجتماعی و یا فنی– مبذول می گردد(Everitt -
).Deering 2008
به نقل از ایوریت دیرینگ،التور به عنوان یکی از بنیان
گذاران نظریه شبکه کنشگران،کنشگر را به هر چیز یا فردی
اطالق می کند که نقش فاعلی بر عهده دارد (Everitt -Deering
).2008بنابر این،کنشگر به مثابه مولفه ای می ماند که در زمینه
ای خاص به انجام کنش یا فعل خاص مبادرت می ورزد.
سیستم اطالعات حسابداری ،طیف گسترده کنشگران،در
قالب کاربران و مخاطبان و افراد ذیربط و یا موثر این سیستم
قابل بررسی است،به طوری که هر یک از گروههای کنشگران،از
ماهیتی منحصر به فرد و نیاز های اطالعاتی مختلفی برخوردار
هستند).(Rijks & Baradas 2000
نخستین مخاطبان سیستم اطالعات حسابداری،
حسابداران و تولید کنندگان اطالعات حسابداری هستند که به
تسهیل تولید اطالعات و کاربردی ساختن اطالعات تولید شده
کمک می کنند .مدیران به عنوان یکی دیگر از کنشگران
سیستم اطالعات حسابداری مطرح هستند و ممکن است به
بخشهای دولتی ،غیر دولتی و  ..متعلق باشند.کاربران اطالعات
به عنوان گروه دیگر ذینفع در این شبکه شناخته می شوند که
می توانندیک سهامدار ،اعتبار دهنده ،شرکت رقیب ،موسسات
دولتی یا خصوصی،بانک،سرمایه گذار ،دولت و..باشند.
از آنجا که تعریف دقیق گروههای اجتماعی و نیز هزینه ها
و درآمدهای هر گروه به ترویج مناسب و در نتیجه به کارگیری
موثر اطالعات کمک میکند ) ،(Broad et al .2002باید
مخاطبان عام و خاص به واسطه فرایند مناسب شناسایی شوند.
در این زمینه باید دانست): (Rijks & Baradas 2000
 کدام یک از منافع اقتصادی،اجتماعی،امنیتی،مالی و ...برای
استفاده کنندگان اطالعات حسابداری حائز اهمیت است؟
 استفاده کنندگان اطالعات حسابداری به کدامین گروه
(مدیران ،حسابداران ،حسابداران مدیریت ،دولت ،استفاده
کنندگان درون سازمانی یا برون سازمانی)متعلق است؟
 آیا استفاده کنندگان حقیقی قادر به پرداخت هزینه
اطالعات دریافتی هستند یا بهای اطالعات ارائه شده از
طریق کاربران حقوقی (موسسه تجاری،واحد حسابداری،
شرکت حسابرسی و )...پرداخت می شود؟
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 -4-1-1اجزا قابل بررسی در سطح كنشگران
از مهمترین اجزاء قابل بررسی در سطح کنشگران ،
ادراک ،6اهداف 7و منابع 9است که مجموعه آنها ،کنش و فعل
کنشگران را شکل می دهد(شکل .)2هر چند ممکن است
عناوین متفاوتی به این سه مفهوم اختصاص یابد ،اما همگی در
چارچوب های نظری مختلف قابل شناسایی هستند( Hermans
.)2005, Hermans & Thissen 2009
 ادراک و دریافتها و نیز مفاهیم مشابه دیگر نظیر نظام
های باوری،شناخت،نگرش و  ..به تصویر کنشگران از
جهان پیرامون آنها اشاره دارد و به طور عمده بر
باورهای علی متمرکز است.دریافت و ادراک کنشگران
بر مبنای ارتباط و درک یکدیگر شکل می گیرد و
همراه با برقراری ارتباط ،درک نادرست کنشگران بر
مبنای دیده ها و شنیده های آنها اصالح می گردد.
در سیستم حسابداری  ،ادراک و دریافتها همان نظامهای
باوری و شناختی و نگرشها نسبت به مباحث حسابداری،
تئوری ها ،نظریه ها و نحوه بکارگیری آنها در محیط موسسه
است.
 اهداف ،جهاتی را نشان میدهد که کنشگران مایلند
بدان سمت حرکت کنند.اینکه کنشگران به حل چه
مسائلی امید و به چه جهاتی گرایش دارند،در زمره
اهداف کنشگران قرار دارد.ترجیحات نیز به طور عمده
به سطح ویژه ای از اهداف ناظر است به گونه ای که
پیامد و یا راه حل به نسبت مطلوبی حاصل گردد.
برای مثال در سیستم حسابداری،کسب سود ،ارزش یا
ثروت همچنین سایر منافعی که استفاده کنندگان به دنبال آن
هستند ،می تواند به عنوان اهداف کنشگران انسانی مطرح
باشد.
 منابع  ،به ابزار عملی برای شناخت و دستیابی به
اهداف اشاره دارد و به اشیایی که تحت کنترل یا مورد
عالقه کنشگر است،بر می گردد.منابع ممکن است به
صورت مادی (منابع مالی و بودجه) و غیر مادی
(موقعیت در شبکه)دیده شوند،به نحوی که کنشگر را
قادر به تاثیر گذاری بر محیط پیرامون(کنشگران،
روابط ،و قوانین شبکه ها)می سازد.بنابر این،مفهوم
منبع ،رابطه مهمی با مفاهیم سطح شبکه دارد و
ممکن است در قالب شبکه خاصی دارای مفهوم
(دانش در حیطه ای خاص) و یا اینکه مستقل باشد و
به زمینه و قلمرو مکانی و زمانی خاصی وابسته
نباشد(نظیر پول) منابع یا موضوع قدرت نیز مرتبط
است.
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در سیستم حسابداری ،منابع متعددی مطرح هستند .به
طور مثال منابع اقتصادی نظیر سودآوری ،میزان سرمایه،
تجهیزات ،منابع فناوری مانند نوع نرم افزار،صحت و درستی نرم
افزار ،منابع سیاسی -اجتماعی مانند فرهنگ ،اعتماد ،تجربه
قبلی و منابع فنی مانند روشهای محاسبات بهای تمام شده و
مواردی از این قبیل نمونه منابع مطرح در حسابداری هستند.
زمانی که این سه مفهوم ،ادراک ،اهداف و منابع ،ترکیب
شوند ،به بروز کنش منجر می شود .در حالی که منابع برای
رخداد کنش بکار گرفته می شوند ،میزان مفید بودن کنش از
طریق اهداف تعیین میشود .دریافتها و ادراک نیز نشان
میدهد رابطه بین بکارگیری منابع و تحقق اهداف تا چه حد
توسط کنشگر ،درک شده است .با بروز یک کنش توسط
کنشگر ،اثر /اثرات آن کنش بر سایر کنشگران یا محیط فیزیکی
ظاهر می گردد.

منابع
ادراک

کنش

اهداف

شکل -2سازه های موثر بر بروز كنش در هر كنشگر
)(Hermans 2005; Hermans and Thissen 2009

افزارها ،رویه ها-تصمیم گیری ،نهادها-دانشگاهها ،بورس اوراق
بهادار ،بانک مرکزی و سایر موسسات مالی،دیوان محاسبات،
سازمان حسابرسی و  ...به منظور دستیابی به اهداف خاص نظیر
پذیرش و بکارگیری اطالعات حسابداری نگریسته شود.
 رابطه:بر اساس نظریه شبکه اجتماعی می توان اظهار
نمود ،کنشگران از طریق اتصاالت 12اجتماعی به
یکدیگر مرتبط اند .یک اتصال،نمایانگر ارتباط بین یک
جفت کنشگر است.مجموعه اتصاالت یک شکل بین
اعضای گروه ،روابط خوانده می شود .از جمله روابط
خاص بین کنشگران میتوان به روابط تبادلی
(اطالعاتی) ،سلسله مراتبی (قدرت) ،توافق /تضاد و یا
روابط مشاوره ای اشاره نمود.
روابط بین حسابدار-حسابرس،حسابدار-مدیر ،استفاده
کنندگان -موسسه و  ....به عنوان روابط بین کنشگران در
نظریه شبکه کنشگران در سیستم حسابداری مطرح می شوند.
 قوانین :مجموعه ای از توافق ها و شیوه نامه های
ساخته شده اجتماعی است که اشاره بر دانش و
معرفت عمومی میان کنشگران در شبکه های خاص
برای چگونگی بروز رفتار دارد .بنابراین ،قوانین طیف
فعالیت های درون شبکه را محدود می سازند و به
آنها ساختار می دهند .قوانین ،شیوه نامه هایی هستند
که بر چگونگی رفتار کنشگران و پیامد های آن تاثیر
میگذارند .نمونه قوانین بر اساس نظریه شبکه
کنشگران در سیستم حسابداری ،آیین نامه اخالق
حرفه ای ،اصول و رویه های ،استانداردها و فروض
حسابداری می باشند.

9

 -4-2شبکه
در کنار کنشگران،شبکه (، ) networkبه عنوان دومین
مفهوم کلیدی نظریه شبکه کنشگران شناخته می
شود.شبکه،انگاره های اجتماعی بین کنشگران مستقل است که
مسائل یا برنامه های پیرامونی خود را شکل می
دهند).(Hermans 2005برخی مفاهیم اساسی در سطح
شبکه،عبارت از کنشگران ،روابط 10و قوانین 11است.این مفاهیم
برای توصیف ساختار شبکه به کار گرفته می شوند و محیطی را
شکل می دهند که در آن ،روابط بین کنشگران پیامدهای
خاصی را موجب می گردد.
بنابراین در پژوهش سیستم اطالعات حسابداری،شبکه می
تواند به صورت زمینه ای از مولفه های نامتجانس نظیر
افراد،تولید کنندگان اطالعات،کاربران،ذی نفعان و نیز اطالعات
حسابداری سایر زمینه ها ،سازمانهای تولیدی،بازرگانی و
خدماتی ،جامعه،تجهیزات و اثاثه ،رایانه ،دفاتر روزنامه ،نرم

13

 -4-3جعبه سياه
جعبه سیاه ( ، ) black boxهر نوع ساختار موجود در
شبکه است که فارغ از پیچیدگی یا پیش زمینه خود،آنقدر پایا
و مشخص است که به مثابه یک واقعیت مسلم تلقی می شود.
در مطالعات حسابداری،دایره حسابداری به عنوان مرکز
تولید داده های مالی شناخته می شوند و هر ساله برای تجهیز
این دوایر ،سرمایه گذاری هایی از لحاظ نرم افزاری و سخت
افزاری صورت می پذیرد.از این رو دوایر حسابداری به عنوان
واقعیتی پذیرفته شده به مثابه جعبه سیاه می مانند.
عالوه بر این،حسابداران آخرین داده های مالی را به رایانه
ها در مراکز و دوایر حسابداری منتقل می کنند.زمانی که
ارتباط بین تجهیزات و نیروی انسانی مخدوش یا قطع
گردد،همگی یا بخشی از قدرت تجهیزات و نرم افزار ها و سخت
افزار موجود کاسته می شود.ابزار مبادله اطالعات،نقش کنشگر
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را در شبکه ایفاءمی کنند.سایر تجهیزات موجود و پذیرفته شده
در در عرصه شناسایی،ثبت،طبقه بندی ،تجزیه و تحلیل و
بکارگیری اطالعات حسابداری،هر یک به جعبه سیاه موسوم
هستند.

سطح شبکه(کنشگران،روابط،قوانین)
تولید
اطالعات
بکارگیری

کاربردی ساختن

اطالعات

اطالعات

ترویج
اطالعات
سطح شبکه(كنشگران،روابط،قوانين)
منابع
ادراک

کنش

اهداف

شکل  -3چارچوب مفهومی مطالعه سيستم اطالعات با
رویکرد نظریه شبکه كنشگران(مریم شریف زاده )1339

 -5پيشينه پژوهش
در ادبیات حسابداری،اولین ارجاع ها به کار التور از اوایل
دهه  1490شروع شد (هینز،1499،پینچ و همکاران، )1499،با
این حال تا اوایل دهه  1440از ایجاد تغییر و تحول در
پژوهش های حسابداری تحت تاثیر کار التور خبری نبود .التور
در کتاب حسابداری و علم پیشگفتاری نوشت (پاور )1446،که
این قابلیت را داشت تا پژوهشگران حسابداری را از شباهت
های بالقوه میان مطالعات علمی و مطالعات حسابداری آگاه
سازد.
در کتاب التور چنین نشان داده می شود که پژوهشگران
عالقمند به حوزه حسابداری رو به افزایش هستند و اگر بواسطه
تعداد ارجاعاتی که در مجالت حسابداری فوق الذکر به التور
شده است،تعداد این پژوهشگران بررسی گردد،مشخص می
شود که این عالقمندی در سال  2009به اوج خود رسیده
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است .وی الگوهای اثبات گرا ،کارکردگرا و رفتاری اکثر پژوهش
های حسابداری زمان خود را به چالش کشید و موردی را تحت
این عنوان طرح کرد:مطالعه حسابداری به منزله یک پدیده
اجتماعی و سازمانی برای تکمیل تحلیل های رایجتری که
درون محتوای حسابداری عمل می کنند،است (بورچل و
همکاران،1490،ص  . )22این مطلب که منجربه بیان نظریاتی
در خارج از رشته مانند دیدگاههای برآمده از نظریه سازمانی
،جامعه شناسی و فلسفه گردید،فضای استداللی جدیدی را
برای انجام پژوهش های حسابداری جایگزینی گشود که از آن
پس در جهات مختلف توسعه یافتند (باکستر و چوآ.)2002،
توجه پژوهشگران حسابداری به تالش های التور،با توجه
رو به رشد به موضوعات جامعه شناسی در حسابداری در اوایل
دهه  1490قرین شده است.در سال ،1474کتاب مورل و
مورگان با نام پارادایم های جامعه شناسی و تحلیل سازمانی،
تاثیر عظیمی بر روی درک و فهم کسانی که ازتحصیالت
آکادمیک حسابداری درحوزه کاری خود برخوردار بودند
،گذاشت (مورل و مورگان.)1474،
این کتاب پارادایم های ممکن را به چهار مورد کاهش داده
و پژوهشگران حسابداری را از این جهت تا حد زیادی متقاعد
ساخته که سهم عمده ادبیات پژوهشی حسابداری موجود
کارکردگرا بوده و فرصت های جدید برای کشف الگوهای
ساختارگرا(مارکسیست)،تفسیری وپارادایم انسان گرا وجود
داشته است.ویلموت ( )1492و هوپر و پاول ( )1499ابتدا
مبادرت به تحلیل ادبیات پژوهشی حسابداری مدیریت بر
مبنای پارادایم های مورل و مورگان نمودند و بالفاصله تحلیل
های برگرفته از پژوهشهای اصلی حسابداری چوآ (، )1496
هوپر و همکارانش ( )1497را مد نظر قرار دادند.
مجالت جدید حسابداری از جمله ( MARتحقیقات
حسابداری مدیریت)( CPA،دیدگاههای مهم پیرامون
حسابداری) و ( AAAJمجله حسابداری،حسابرسی وپاسخگویی)
به دنبال پشتیبانی از مقاالت پیشگام عرضه شده در حوزه
حسابداری ،سازمانها و جامعه ( )AOSمی باشند.با رواج این
مجالت،طرحهای پژوهشی حسابداری جدیدی با گرایش های
جامعه شناسی و فلسفه ارایه شده و جنبه سازمانی به خود
گرفتند.
همانطور که ظهور مجالت جدید گواهی می دهد،کشف
این دسته از نظریه های مختلف اجتماعی از سوی پژوهشگران
حسابداری ،راه را برای انجام پژوهش های جدید بیشتری هموار
کرده است.با این حال هزینه های پیش روی این قبیل پدیده
ها باید از طریق ارجاع به شرایط مشابه بزرگتر ،احساس سازی
های شخصی  ،تبدیل پدیده حسابداری به ضمیمه این دسته

سال چهارم  /شماره شانزدهم /زمستان 6931

تبیین نظريه شبکه کنشگران ) (ANTدر حسابداري  / ...بهاره بنيطالبي دهکردي ،فريدون رهنماي رودپشتي ،هاشم نیکومرام و قدرتاله طالبنیا

از این قبیل توجیهات ارتجاع گرایی است.او می کوشد تا هر
زمینه ای را به عنوان یک "فضای طبقاتی"مورد تحلیل قرار
دهد که در آن مشاهدات تجربی به شناسایی حد و مرزهای
زمینه مورد نظر کمک کند(التور.)14446،2005،
نمونه ای از سیر تاریخی تحوالت در حیطه ی تکامل نظریه
شبکه های کنشگر در جدول 1نشان داده شده است.

روید اد ها و یا ایجاد زمینه ای برای پوشش کامل این قبیل
پدیده ها ،توسط آنها ،توجیه شود .این دسته از عوامل پنهان را
می توان تحت عناوین "کارکردها" در توجیهات کارکردگرایان،
"سرمایه داری"در توجیهات مارکسیستی ،یا "انگیزه های غیر
ملموس افراد،ساخت معنا و مفهوم سازی" در دیدگاه تفسیری
،مورد اشاره قرار داد.
رویکرد التور( )2005در تضاد شدیدی با این قبیل
دیدگاهها قرار دارد و نظریه "حفظ طبقه اجتماعی" او ،انتقادی

جدول -1پيشينه ی تحقيقات در حيطه ی تکامل نظریه شبکه های كنشگر در حسابداری
سال

كاربردنظریه شبکه های كنشگر در حسابداری

پژوهشگر/ان

1474

پارادایم های جامعه شناسی و تحلیل سازمانی

مورل و مورگان

1492

پارادایم تحقیقات حسابداری

ویلموت

1496

حفظ طبقه اجتماعی و

التور

ANT

1440

سیر تاریخی حاالت مدرن حسابداری

میلر

1441

ظهور پدیده های حسابداری

میلر

1442

تاریخچه حسابداری

رابسون

1449

تحلیل اعداد حسابداری

چوا

1446

طرح نظریه فنی حسابرسی

پاور

1449

حسابداری مدیریت و مفاهیم اجتماعی سازمان

پاکستی

2001

اجرای هزینه یابی مبتنی بر فعالیت()ABC

برایرس و چوآ

2009

روابط میان  ANTو مطالعات حسابداری

لووه

2005

یکپارچگی سیستم برنامه ریزی منابع بنگاههای بزرگ

دچوو و موریتسن

2005

تدوین منطقی صورت های مالی سرمایه و

2007

تحلیل ابزارهای واسطه حسابداری

اولیاری

2004

نقش حسابداری در ایجاد بازارهای جدید

مکینزی

2010

نقش ابزارهای حسابداری در جامعه

گیست و بک

2011

تاثیرات نظریه شبکه بازیگرها در تحقیقات حسابداری

لیز جاستین و موریتسن

 -6فرایند شکل گيری شبکه كنشگران در سيستم
حسابداری
پژوهشگران نظریه شبکه کنشگران،فرایند شکل گیری
شبکه کنشگران موسوم به تفسیر 19را شامل چهار مرحله -1
مساله یابی -2 ،عضو یابی -2 ،عضو پذیری و  -9تجهیز و بسیج
اعضاء می دانند). (Everitt -Deering 2008
15
فزون بر تفسیر،فرآیند نقش گذاری (اثرگذاری ) به نقش
بستن عقاید در مورد فناوری های مربوط منجر می شود.این
فناوری ها در زمینه خاصی نشر می یابند،در این زمینه خاص
ارتباط برقرار و به حصول ثبات اجتماعی-فنی کمک
میکنند.التور نقش گذاری را به صورت فرآیند ایجاد مصنوعات
فنی توصیف می کند که عالئق انسانی در آن نهفته است.نقش

ANT

موریتسن و الرسن

ها شامل نوشته ها نظیر مقاالت مجالت،مقاالت ترویجی
سمینارها،پیش طرح ها و اختراعات،تصاویر،پایگاه داده ها و،...
درمباحث نظری و دانشی از محوریت برخوردارند (Latour
)..2005
دیگرپدیده مطرح در نظریه شبکه کنشگران ،بازگشت
ناپذیری 16نامیده می شود.بازگشت ناپذیری،درجه ای از قابلیت
بازگشت شبکه به وضعیت پیشین و جایگاه است که دیگر
کنشگران و عوامل شبکه موجود هستند .بازگشت ناپذیری به
اثرگذاری عالئق و منافع بر مصنوعات فنی وابسته است،به
نحوی که عالئق فردی /سازمانی،شبکه را بهبود می دهد و
تغییر آن را مشکل می سازد.

سال چهارم  /شماره شانزدهم /زمستان 6931

121

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

التور اظهار میدارد درجه بازگشت ناپذیری هر مولفه
شبکه،بستگی به عدم توان بازگشت به نقطه ای دارد که سایر
کنشگران و عوامل شبکه در آن واقع هستند.نظریه شبکه
کنشگران واژه متغیر بازگشت ناپذیر را برای تشریح مولفه های
شبکه بکار می گیرد که ویژگی های بازگشت ناپذیری جدی از
خود نشان می دهند ولی در طول زمان و مکان تغییر می
یابند.استانداردهای نرم افزاری مثالی از این ویژگی
است).(Latour 1999
تاثیر فرایند تفسیر و اثرگذاری در دیدگاه شبکه محور به
سیستم اطالعات حسابداری به خوبی نمایان است .ورود این
گونه اطالعات به عنوان هویتی جدید در شبکه
کنشگران،کنشگران انسانی را به بروز واکنش وا می
دارد.حسابداران به عنوان نخستین کنشگران درگیر در فرایند
باید دیگر کنشگران را نسبت به این گونه اطالعات ترغیب
نمایند.در این بخش از شبکه،تولید کنندگان اطالعات
حسابداری به عنوان کنشگر کانونی محسوب می گردند که با
فعالیت خود و به کارگیری مولفه های غیر انسانی شبکه،نسبت
به تولید اطالعات حسابداری همت می گمارند.دغدغه اصلی
کنشگران تولید کننده اطالعات حسابداری،شناسایی نیاز
کاربران اطالعات(مساله یابی)،تولید اطالعات دقیق و به روز و
کاربردی ساختن اطالعات تولید شده برای پاسخگویی به نیاز و
نیز جلب نظر کاربران اطالعات برای به کارگیری این اطالعات
است(عضو یابی).
اثر گذاری در طی فرآیند تولید اطالعات حسابداری با وام
گیری از دانش کنشگران عرصه تولید و به کارگیری کنشگران
غیر انسانی تولید(ابزار و تجهیزات) صورت می گیرد.این امر به
تولید اطالعات دقیق منتهی می شود.در مرحله بعد،کنشگران
عرصه ترویج اطالعات حسابداری (کنشگران کانونی ترویج) که
همان حسابرسان می باشند،باید نسبت به صحت اطالعات
اطمینان حاصل نمایندو در جهت ترویج و نشر اطالعات همت
گمارند.کنشگران ترویج باید با ارزش این گونه اطالعات در
حسابداری آشنا و از نیازهای شبکه کاربران اطالعات به طور
دقیق آگاه باشند.
متقاعد کردن استفاده کنندگان،در خصوص پذیرش و به
کارگیری اطالعات مرهون تالش کنشگران ترویج اطالعات(
حسابرسان) ،است.به عبارت دیگر،کنشگران ترویج اطالعات باید
بدانند زمانی اطالعات مورد پذیرش و استفاده کاربران قرار می
گیرد که با منافع و مصالح آنها هم راستا باشد (عضو پذیری).
بنابراین،کنشگران ترویج در طی فرایند عضویابی باید
نسبت به شناسایی مشوق برای کاربران اقدام کنند و با
اثرگذاری بر فرایند و زدودن موانع ،در راستای ترغیب
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حسابداران به بکارگیری اطالعات (عضویت در شبکه اطالعات
حسابداری)اقدام نمایند.
الزم به ذکر است دسترسی به اطالعات به روز و دقیق
،کنشگران عرصه بکارگیری(حسابداران) را با شبکه پیوند
خواهد داد.زمانی که کنشگران تولید،ترویج و کاربران اطالعات
حسابداری (حسابداران،حسابرسان،استفاده کنندگان درون و
برون سازمانی )  ،به طور دقیق با ماموریت ها و رسالت های
شبکه که همسو با اهداف موسسه است ،همگام شوند و در
جهت حمایت از آن گام بردارند(بسیج اعضاء)،شبکه به ثبات
بیشتری دست خواهد یافت .سایر کنشگرانی که به این
اطالعات تمایلی نداشته باشند و به سمت آن گرایش پیدا
نکنند،از شبکه خارج می شوند.
بازگشت ناپذیری در این فرآیند زمانی حاصل می شود که
هر یک از فعالیت های تولید و کاربردی ساختن،ترویج و به
کارگیری اطالعات از ثبات قابل قبولی برخوردار باشد و دچار
تغییر مخرب نباشد.مثال سوءاستفاده مالی،اشتباهات و یا
اختالس و ...منجر به اظهار نظر مردود در مورد صورتهای مالی
موسسه نشود.
در نظریه شبکه کنشگران،محدوده شبکه توسط کنشگرانی
که قادر به ایجاد حس حضور فردی خود در دیگر کنشگران
هستند،تعیین می شود.بنابراین،شناسایی هر کنشگر از سوی
دیگر کنشگران ،بسته به نقش وی در شبکه اطالعات
حسابداری و تاثیری که بر فرایند تولید تا به کارگیری اطالعات
حسابداری می گذارد،متفاوت است.از این رو،با آنکه ممکن است
طیف گسترده ای از کنشگران،بر تولید و کاربردی
ساختن،ترویج و بکارگیری اطالعات نقش داشته باشند،ممکن
است این از چشم کنشگران شبکه دور بماند.)Tatnall 2003( .
 -7یافته های علمی پژوهش
بر اساس بررسی های انجام شده در این پژوهش ،دانش و
اطالعات حسابداری ،مرکب از کنشگران نهادی مختلفی است
که در تولید و اشاعه فناوری ها و ارایه اطالعات جامع به
استفاده کنندگان در جهت دستیابی به اهداف این سیستم
اطالعاتی دخالت دارند .روابط میان این کنشگران شامل
جریانی از منابع سمبولیک مانند ارتباطات ،مشاوره ،حمایت
اجتماعی و تخصصی و منابع مادی مانند محصوالت و کاالها ،یا
منابع مالی است.
در سیستم حسابداری طبقات متعددی از کنشگران مثل
سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان ،موسسات دولتی و خصوصی،
رقباء دولت و سهامداران و  ...وجود دارد و تعامل بین آنها باید
در قالب نظامی صورت گیرد که در آن تعداد زیادی از اجزای

سال چهارم  /شماره شانزدهم /زمستان 6931

تبیین نظريه شبکه کنشگران ) (ANTدر حسابداري  / ...بهاره بنيطالبي دهکردي ،فريدون رهنماي رودپشتي ،هاشم نیکومرام و قدرتاله طالبنیا

نهادی مختلف دخیل در تولید و اشاعه فناوری ها درگیر
هستند .افراد و سازمانهای دخیل در تولید ،اشاعه وبکارگیری
اطالعات مرتبط با وظایف چندگانه در تولید داده ها ،تامین
نهاده ها ،فرآوری و بازاریابی محصوالت و مصرف را در بر می
گیرند.
 (2002) Schreiberمعتقد است که میتوان کنشگرانی که
با ارایه اطالعات و فناوری در تصمیم گیری مدیران در
خصوص نوآوری دخالت میکنند را به کنشگران اجتماعی،
اقتصادی و عمومی تقسیم بندی نمود .خانواده ،همسایگان و
دیگر مرتبطین اجتماعی با مدیران جزء کنشگران اجتماعی
هستند .کنشگران دخیل در معامالت اقتصادی با مدیران،
عوامل بازار ،فرآوری محصوالت و مصرف کنندگان جزو
کنشگران اقتصادی به حساب می آیند .
مؤسسات دولتی همچون مؤسسات تحقیقاتی ،ترویجی و
بازاری را میتوان جزء کنشگران عمومی دانست .از نظر وی
کنشگران در یک نظام نوآوری سیستم اطالعاتی حسابداری را
می توان به صورت عوامل تولید دانش و فناوری و مجرای
اطالعاتی نیز تقسیم بندی نمود.
از دیدگاه اسچریبر ( )2002شبکه های دانش شامل
الگوهای ارتباطی و تعاملی کمابیش ثابت و نظم یافته بین
کنشگران اجتماعی است ،که در طول شبکه با یکدیگر به
مبادله اطالعات میپردازند و در نتیجه تالشها برای ایجاد رابطه
بین کنشگران حاصل میشود .در یک شبکه دانش افرادی با

صفات متنوع به مبادله اطالعات میپردازند ،لذا شبکه های
دانش مشخص میسازد که در جامعه چه کسی یا چه چیزی را
میشناسد .
)(Fesenmaier & Contractor,2001

بر اساس یافته های این پژوهش و مبانی نظری مطرح شده
پیرامون نظریه شبکه کنشگران( )ANTو سیستم اطالعات
حسابداری ،مشخص گردید که سیستم اطالعات حسابداری ،بر
طبق نظریه شبکه کنشگران از مجموعه کنشگران انسانی و غیر
انسانی متعدد که در مدل پیشنهادی پژوهش در شکل ،9نشان
داده شده،تشکیل گردیده است .نحوه ارتباط بین مجموعه
کنشگران موثر بر سیستم اطالعات حسابداری بر اساس نتایج این
پژوهش ارتباطی دو سویه می باشد به گونه ای که هر کنشگر از
نوع انسانی و غیر انسانی دارای نقش تاثیر گذار بر سیستم
اطالعات حسابداری است و از سوی دیگر سیستم اطالعات
حسابداری نیز بر جنبه های مختلف ارتباطات بین کنشگران و
نحوه تعامل بین آنها نقش آفرینی دارد .
در این مدل ،کنشگران موثر بر سیستم اطالعات حسابداری
بر اساس نظریه شبکه کنشگران( )ANTشامل  11کنشگر انسانی،
فناوری ،مقررات،اداری ،استفاده کنندگان برون سازمانی
،نهادهای دولتی ،انجمنهای علمی ،انجمنهای حرفه ای،
اقتصادی ،فنی و سیاسی-اجتماعی است که این کنشگران هر
کدام دارای زیر مجموعه متعددی از عوامل و اجزاء می باشند .

فناوری

اقتصاد

انجمنهای علمی

بعد انسانی
انجمنهای حرفهای
نهادهای دولتی

سيستم اطالعات
حسابداری

سیاسی اجتماعی
مقررات
فنی

اداری
استفادهکنندگان برون سازمانی

شکل  -4الگوی پارادایمی پژوهش
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حسابداری ایران است و در مدل پیشنهادی شکل  5نشان داده
شده است .
درحقیقت شکل  ، 5مدل جدید ،بسط یافته و بومی شده
پژوهش در فضای سیستم اطالعات حسابداری ایران با هدف
شناسایی اصلی ترین زیر کنشگر بر طبق نظریه شبکه
کنشگران ،برای هر کنشگر مطرح در سیستم اطالعات
حسابداری ایران است که پس از بررسی و تست نظری مدل
کلی پیشنهادی ،به همراه زیر کنشگران هر کنشگر اصلی ،رسم
گردیده است.

در ادامه محقق ،بر اساس  11کنشگر شناسایی شده
سیستم اطالعات حسابداری و ارتباطات آنها با یکدیگر که در
مدل پیشنهادی در شکل  9ارایه گردیده ،به بسط و توسعه زیر
کنشگران شناسایی شده برای این مدل بر مبنای مبانی نظری
پژوهش و مطالعات و بررسی های انجام شده با هدف بومی
سازی و کاربردی نمودن مدل ،پرداخته است.
حاصل بسط مدل پیشنهادی شکل  ، 9منجر به مدل
پیشنهادی بومی شده و بسط یافته دوم محقق گردیده که
نشانگر زیر کنشگران برای  11کنشگر شناسایی شده و نوع
ارتباط آنها با این  11کنشگر در فضای سیستم اطالعات

نرم افزار

وضعیت اقتصادی موسسه

اقتصاد
حسابداران

فناوری

بعد انسانی

انجمن حسابداران خبره

انجمنهای حرفهای

وزارت دارایی

نهادهای دولتی

داده حسابداری

اداری

سيستم اطالعات
حسابداری

انجمنهای علمی

انجمن حسابداری مدیریت

سیاسی اجتماعی

فرهنگ

مقررات

آئیننامه داخلی

فنی

درآمد ،هزینه و سود

استفادهکنندگان برون سازمانی

موسسه اعتباردهنده

شکل  -5مدل بسط یافته پژوهش
 -3نتيجه گيری و بحث
این مقاله تالش نمود تا با معرفی و تبین اجمالی نظریه
شبکه کنشگران ( )ANTبه عنوان یکی از نظریه های جامعه
شناسی که به موضوع سیستم اطالعات می پردازد به سوال
اصلی پژوهش یعنی آیا می توان با رویکرد جامعه شناسی بر
اساس نظریه شبکه کنشگران ( )ANTمباحث حسابداری
راتبیین کرد ؟ پاسخ دهد.

121

بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد این نظریه قابلیت
بررسی و تبیین کنشگران انسانی و غیر انسانی موثر در سیستم
حسابداری همچنین نحوه ارتباطات و تعامالت آنها در قالب
شبکه کنشگران از دیدگاه جامعه شناسی را داراست ،به گونه
ایی که در هر سیستم حسابداری می توان بر اساس این نظریه
شبکه های موجود  .کلیه کنشگران موثر در هر شبکه و نقش
آنها ،نوع کنش ،جعبه سیاه موجود و فعل انجام گرفته را
شناسایی نمود و بر اساس مبانی نظری این تئوری و مباحث
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جامعه شناسی به تبیین و تحلیل ساختار سیستم اطالعات
حسابداری پرداخت.
همچنین ،بر اساس یافته های پژوهش ،مشخص گردید که
بر اساس نظریه شبکه کنشگران( ،)ANTسیستم اطالعات
حسابداری از سه جزء کنشگران ،الیه ها و ابزارها تشکیل شده
و ارتباطات موجود در این سیستم بر اساس این اجزاء قابل
توصیف و بررسی است .بر اساس نظریه شبکه کنشگران ،در
سیستم اطالعات حسابداری ،می توان کنشگران را به دو گروه
کنشگران انسانی نظیر ذینفعان ،مدیران ،حسابداران،
حسابرسان ،تصمیم سازان و سیاستمداران و کنشگران غیر
انسانی نظیر فناوری ،مقررات ،عوامل اداری ،استفاده کنندگان
برون سازمانی ،نهادهای دولتی ،انجمنهای علمی ،انجمنهای
حرفه ای ،اقتصادی ،فنی و سیاسی-اجتماعی و ارتباطات بین
آنها تقسیم کرد که ارتباط بین کنشگران و سیستم اطالعات
حسابداری به صورت دو سویه می باشد .در مدل بسط یافته و
بومی شده پژوهش ،موثرترین زیر کنشگران در هر کدام از 11
کنشگر اصلی موثر برسیستم اطالعات حسابداری ارایه گردیده
است .همچنین سیستم اطالعات حسابداری بر طبق این نظریه
دارای الیه های اجرایی،سازماندهی و برنامه ریزی و نیز
سیاستگذاری می باشد که در این الیه ها به تدوین استانداردها،
اصول و ضوابط حرفه ایی و قوانین و مقررات مورد نیاز سیستم
اطالعات حسابداری پرداخته می شود .برطبق نظریه شبکه های
کنشگر( ،)ANTسیستم اطالعات حسابداری دارای ابزارهایی
نیز می باشد که در آن یکپارچگی قوانین و مقررات،منابع مالی
و منابع فنی بر طبق شرایط و نیازهای حرفه و جامعه مورد
ارزیابی و سنجش قرار می گیرد و پس از شناسایی نقاط قوت
و ضعف و نیازهای سیستم به اصالح و بهبود سیستم اطالعات
حسابداری منجر می شود.
با توجه به وجود روابط و تعامالت متعدد بین کنشگران
گوناگون مطرح شده در این پژوهش ،پیشنهادات زیر به
پژوهشگران ارایه می شود:
 تحلیل محتوای ارتباطات درون شبکه ای کنشگران با
یکدیگر و رسم مدل ارتباطات بر اساس سیستم
اطالعات حسابداری ایران
 انجام پژوهش های جداگانه به منظور تعیین اصلی
ترین کنشگر در سیستم اطالعات حسابداری ایران
 شناسایی نقاط قوت و ضعف هر کنشگر و بررسی تاثیر
این عوامل در ساختار سیستم اطالعات حسابداری
ایران

 ارایه الگوی مقایسه ای تطبیقی برای مطالعه رفتار
کنشگران و زیر مجموعه آنها بر اساس سیستم
اطالعات حسابداری ایران
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