
 

 آلودگی اطالعات شکل گیری هابرماس در جهان،  زیست استثمار نظریه تحلیل

 

  فهیمه باب الحوا ِِِِِِئجی و   داریوش مطلبی،  نجال حریری،  حسین نورانی کوتنائی

 
 چکیده

 روند جریان آزاد اطالعات  بر قدرت تأثیر و نقش توان می هابرماس یورگن جهان زیست استثمار نظریۀ در تأمل با

 تحلیل پژوهش این هدف. دریافت را گر سلطه و پذیر سلطه رابطۀ گیری شکل و دانش جهان زیست تغییر مکانا و

 و کیفی پژوهش این رویکرداطالعات بود ، آلودگی در ایجاد دانش جهان زیست استثمار تأثیر و دانش جهان زیست

 علوم متخصصان و علمی هیأت اعضای از نفر 2  پژوهش در کنندگان است،شرکت بوده ای  زمینه نظریۀ آن روش

 بر اطالعات تحلیل و تجزیه. گرفتند قرار عمیق مصاحبۀ مورد که بودند شناسی دانش و اطالعات علم و اجتماعی

 پردازی نظریه. شد   انجام انتخابی کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری شامل کدگذاری، روش سه اساس

 .شد انجام MAXQDA 2 کیفی های داده های تحلیل زاراف نرم از استفاده با ای زمینه

 در تراشی مانع و دستکاری حذف، با (مذهب حکومت، ثروت،) مقوله قدرت: یافته های پژوهش نشانگر آن است 

 در رسانی اطالع نهادهای کردن وابسته با همچنین و اطالعات دستکاری و تخریب تحریف، با و اطالعات آزاد جریان

 که شود آن موجب شهروندان گری واقناع سازی اسطوره با تا است پژوهش و روند دانش تولید بر اثرگذاری پی

 از گرفتن بهره با پنهانی شکل به هوشمندانه سانسور سوم، هزاره در شود، تبدیل واقعیت به جهان زیست استثمار

 بازیابی در محدودیت موجب مالًع پیام یک بسآمد تکرار و تحریف جعل، با هوشمندانه به شکل نوین های آوری فن

 رسانی اطالع گردد،با می دانش و در نهایت نشر اطالعات آلوده مدیریت کردن مخدوش درنتیجه، و اطالعات اشاعۀ و

 فراگیری با و شوند می دور خود وجودی ماهیت از رسانی اطالع مراکز خواه، تمامیت های قدرت توسط شده هدایت

 .بود خواهیم جامعه در دانایی توهمِِِ پدیدۀ گیری شکل شاهد نه،سوگیرا و آلوده اطالعات این
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  مقدمه

 رسانه و یرسان  اطالع مراکز ،ها  کتابخانهفلسفه وجودی مراکز اشاعه اطالعات و دانش مانند  

 با وپیوند خورده است   است معتبر و درست اطالعات اعهاشبا سالمت اطالعات و  یعموم یها 

محسوب  قدرت منبع اطالعات از آنجاییکه، دارند زیسرست رانهیسوگ دانش آلودگی اطالعات و

 وگردد می حساس اطالعات اشاعه و نشر د،یتول مراکز به نسبت قدرت «تریتوتال قدرت» شودمی

ماهیت و  با  تقابل در نیا و دهدقرارمی شیخو شهیپ را اطالعاتی ریسوگ و فیتحر کردیرو

 .است یعموم یها  رسانه و یرسان  اطالع مراکز ، ها  کتابخانهعملکرد 

 تامل در قوانین رانگاناتان نشانگر نوعی مخالفت با پدیده سانسور و آلودگی اطالعات است؛ چرا

نیازمند « اشخوانندههر کتابی »و « هرخوانندی کتابش»تمام و کمال به هدف  برای رسیدن که

« اشاعه اطالعات درست و معتبر»به بستری هستیم که با رفع موانع جریان آزاد اطالعات، امکان 

 .وجود داشته باشد

 به تریتوتال قدرت و یقیحق پژوهش بسترسازتواند می  (مذهب حکومت، ثروت،) آگاه قدرت

 ،یمیعبدالکر) باشد دانش کننده منحرف و رانگریو تواندمی اشخواهانه  تیتمام ۀیروح سبب

و  است کننده نییتع گذاری به اطالعاتو ارزش بودن ناعلم ایعلم  در «تریتوتال قدرت» ،( 3  

در قرن حاضر که به عصر اطالعات مشهور است، با کمک سانسور هوشمندانه در بستر  تواندمی

 نشده،وارسی دهییعنی اطالع شایعه و دروغ تولید تولید با( سونامی اطالعات)انفجار اطالعات 

 ، پستمن و آلپورت) گردد اطالعات سالمت کاهش آن تبع به و اطالعات آلودگی افزایش موجب

 3 1.) 

های اطالعات هم بازتاب تنوع شیوهانفجار اطالعات برآمده از انبوهی و تنوع اطالعات و آلودگی

نوع رابطه قدرت با دانش از جعل، تحریف و تفسیرپذیری و تغییر اطالعات است، شناخت 

 یجابیا ای(رانگریو) یمنفاگر  دانشو  قدرتنوع رابطه  اینکهاهمیت فراوانی برخوردار است خاصه 

 سازماندهی، اشاعه، ،اطالعات ذخیره :اباشد به تبع خود می تواند رویکرد و ماهیت( سازنده)

 .را دگرگون سازدبازیابی اطالعات و مدیریت دانش 

 از مصون هم  اطالعاتدارد و  آلودگی اطالعات نسبت عکس با سالمت اطالعات کهییآنجا از

نسبت به سالمت اطالعات  رسانی باید ،مراکز کتابخانه ای و اطالع ستین وجعل فیتحر ،یآلودگ

                                                           
  Alport and Postman                                                                                                      
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ی نیآفر  نقش چراکهو فقدان آلودگی اطالعات و نیز نقش ایجابی و سازنده قدرت مطمئن شوند ،

از این منظر الزم  باشند، مصون یریسوگ و فیتحر از که است یاطالعات با این مراکز در پیوند

 نهیزم با تا میده قرار کنکاش مورد کالن سطح در را دانش پنهان تیریمد مختلف وجوه است،

از  «معتبر و درست اطالعات اشاعه» به یابیدستزمینه برای  قدرت، یریسوگ کاهش یبرا یساز

 روند در قدرت طرهیس از ییرها درپرتو افزایش سالمت اطالعات راه کاهش آلودگی اطالعات و

 .گردد ممکن  بخش ییرها علم به لین و  اطالعات اشاعه

 

  مسئله بیان

نقش  گویای ،خاصه مکتب فرانکفورت ارتباطات و یاجتماع علوم شمندانیاندبسیاری از یآرا

  هابرماس یورگن ؛« جهان تزیس استثمار» نظریه در ،است دانشنسبت به  قدرت گرانهدخالت

مانند  «پذیرسلطه» معلول و مانند قدرت «گرسلطه» عامل :وضوح دو به عنصرمهم به (3 3 )

 خوریم،برمی اجتماعی فرهنگی و مراکز نهادها و

 و حساسیت نشانگر رسانیگری و سلطه پذیری در نهادها و مراکز اطالعوجود رابطه سلطه

 دانش یاستراتژ دانش؛ انتقال و مبادله ذخیره، خلق، آموزش؛ :به نسبت قدرت مقوله تاثیرگذاری

 که مصون از آلودگی اطالعات نیست، است دانشی کالن مدیریت به لین یبرا دانش رساختیز و

 خدمت درگردد، ( داده و اطالعات)هرعاملی که موجب انحراف، تحریف و تغییر عناصر دانش 

 .است ای دانشیحوزه ه تبین امکان استثمار زیست جهان

  آسانژ نیجولی پناهندگ فرارو یماجراعصرحاضر در و یسوز سندهینو وی سوز کتابخانه خیتار

 به اقدام کنار درFBI کارمند  ادواردجوزف اسنودنو (کسیل یکیو ۀافشاگران تیسا ریمد)

 همچنان که است نشانگرآن  بوکوحرام گروه و داعش گروه توسط یسوز کتابخانه و یکتابسوز

 و حکومتها در اطالعات یزیمم و پنهان تیریمد اعمال ،اطالعات آزاد انیجر، اطالعات به سبتن

 زیست» رییتغ امکان ما را به تامل در تواند یم .دارد وجود تیحساس اقتدارگرا یاسیس یروهاین

                                                           
  The exploitation  of life-world 

  Jurgen Haberma 

  Julian Paul Assange 

  Edward Joseph Snowden 

 استو در زبان هوسه به معنای تحصیل غربی حرام  بوکوحرام یک گروه جهادی در شمال نیجریه   
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( دانش دیتول) آغاز از «رانهیسوگ دانش کالن تیریمد » یریگ شکل آن تبع به و «دانش جهان

 و یادآور نقش آشکار دانش جهان ، ازسویی پذیرش استثمار زیستسازد رهنمون( عیتوز) انیاپ تا

 تأثیرات این بود دانش خواهد و علم بر نیز تأثیرات قدرت در فرایند اطالع رسانی و پنهان

 هم پژوهش اخالق رعایت حتی و تحقیق نتایج مطالعه، چگونگی تحقیق، موضوع دربرگیرنده

 .(   : 33  ر، محمدپو) شودمی

 کالن یریتنسبت به دانش و مدافراد،  رفتار تنظیم و افکار به کنترل اشبه سبب تمایلقدرت 

- تصمیم و گری انتخاب امر در اطالعات نقش و اهمیت گویای خود این کهدارد  توجه دانش

 یماعاجت و یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ طیشرا بر ریتأث با طرف کی از قدرت ۀمقولاست،  سازی

 نوع ،یآموزش نظام بر یرگذاریتأث با گر،ید یسو از و ییجو اطالع یها  زهیانگ رییتغ موجب

 یبرات) گذاشت رخواهدیتأث یابی اطالع ندیفرآ بر تینها در پژوهش نظام زین و یآموزش منابع

 (. 3   چه،یعلو

 ساز تیمحدود دشوارساز، کننده، لیتسه زاننده،یبرانگ( نید -هیسرما -استیس) قدرت مقوله

دانش را  تیریمد ریاطالعات را و هم مس یزیمم ندیهم فرآ تواندیم است، کننده ینه و منع و

و موجب اشاعه اطالعات آلوده مورد دلخواه خود گردد  قدرت چرخش دهد اتیبه سمت منو

 .( 3   ل،یه)

 ریغ و آشکار شکل به که است دانش کالن تیریمد انواع شناختدر  پژوهش نیا اهمیت

 :مانند یانباریز آثار تواندیم و شود یم اعمال یرسان اطالع مراکز در حکومتها توسط آشکار

 ستیز استثمار و دانش جهان ستیز استثمار اطالعات، رانهیسوگ یزیمم اطالعات، یآلودگ

فرایند  ضرورت این پژوهش شناخت وکشف، نقش قدرت در ،گردد موجب را یرسان اطالع مراکز

رسانی از ماهیت  تحریف اطالعات و امکان دور شدن کتابخانه ها و مراکز اطالع ، ابییاطالع 

 .آگاهی بخشی است

 

  و سؤاالت هدف

 گیری شکل در هابرماس جهان زیست استثمار نظریه تحلیل پژوهش نیا انجام از کلی هدف

  .است  اطالعات یآلودگ

 رد؟یگ یم شکل چگونه دانش جهان ستیز استثمار . 

 دارد؟ اطالعات یآلودگ در ینقش چه دانش جهان ستیز استثمار. 
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  وهابرماس فوكو هوسرل، از آرای در دانش بر قدرت رابطه

 و نمود مطرح گرایانه سلطه ای رابطه را دانش بر قدرت رابطه بود کسی اولین  هوسرل ادموند

 دچار علم در عصرحاضر هوسرل نظر از نمود، تعریف زده بحران علم را ارتباط این ماحصل علم
 نیز و موضوعات بعضی به دانشمندان دغدغه کاهش وی است،رفته  بیراهه به و شده بحران

 سیاوشی،)باشد می علم باختگی معنا این از اینشانه روزمره، در زندگی علم آفرینی نقش کاهش

 ارتعب نیا با دانش -قدرت یوستگیبرپ(  1 3 - 33 )  فوکوشلیم راستا نیا در(  3  

  ،«دارد همراه به را دانش از یا  تافته  هم یقدرت هر و ندارد وجود قدرت از رونیب یدانش چیه»

 (. 3   ،یخالق) داشت دیتاک

نوعی ؛ سانسور یادآور دانش می باشد با قدرت گرایانهسلطه ای میوه و نتیجه رابطه« سانسور»

مترادف  و مختلف در جوامع ون گوناگو  محدودیت در دسترسی به منابع اطالعاتی در اشکال

سیاست تحدید بیان افکار دربرگیرنده « ممیزی»است، واژه  «تفتیش افکار»و« تفتیش عقاید»

از سلطه رسانه  ییاز استثمار و رها زیهابرماس راه گر .و نشر و جریان آزاد اطالعات است وعقاید

  (. 3  : جعفرزاده)د دان یم بخش ییرها عقل از را در استفاده  یو مراکز اطالع رسان

 یانتقاد پردازان هینظر از و فلسفه و یاجتماع علوم برجسته متفکران از هابرماس ورگنی

 تعامل به که نمود مطرح را  «جهان ستیز استثمار هینظر»  هوسرل با نظر هم ست،یپسامارکس

 هابرماس، نظر از ؛ داشت اشاره گر وسلطه ریپذ سلطه چارچوب در فرهنگ با قدرت یاستثمار

 قادر( دانش ت،یشخص فرهنگ،) ستیز جهان با کنش در( استیس اقتصاد،) یاجتماع نظام

 هابرماس، نظر از. درآورد خود سلطه به را آن و بستاند ستیز جهان از را معنا و تیهو گاه است

 ای خانواده قوم، جهان  ستیز که دارند را آن تیقابل یاسیس و کیدئولوژیا ،یاجتماع یها نظام

 دیتول مراکز جهان  ستیز رییتغ  امکان رو نیازا دهند، قرار خود مستعمره و داده رییتغ را یفرد

 دانست، ذهن از دور دینبا را نامحسوس ای محسوس شکل به قدرت توسط اطالعات اشاعه و

 ۀسلط از را انسان نوع تا میهست یدموکراس از ینینو خوانش به ازمندینهابرماس  یآرامطابق با 

 نظر از ؛(33   زاده، یحاج) میساز رها رمعاص یدار هیسرما نیآهن قفس و یابزار تیَالنعق

 جهان  زیست استثمار دیگر عبارتبه و فرهنگی سلطه عامل کلی طیف در هم ها رسانه هابرماس

                                                           
  Edmund Husserl 

  Michel Foucaul 
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 جهان  یستز یهمختلف در نظام عل ینها و عناو ، قدرت و ثروت در قالب( 3   ی،نوذر) هستند

 نظام و قدرت ۀواسط به جهان  زیست رفتن تحلیل و ، بازسازیهستند یلبرماس دخاز نظر ها

 حاکم نمادین فرهنگ و داری  سرمایه اقتصادی نظام. شود می آن استعمار باعث حاکم اقتصادی

اذهان فعال و  ی،نظام یندر چنبرد،   می پیش جهان  زیست استثمار سوی و سمت به را نظام

 یستاستقالل ز(. 11   یه،بشر) شوند می وابسته های  موجودیت و دستبه آلت  یلخالق تبد

 و جهان  زیست انحراف صورت، این غیر در. است آن تقابل نه و آن با نظام تعامل مستلزم جهان 

  .شود  می عملی و عینی کامالً حاکم نظام فرهنگی استیالی

 

 مبانی نظری

مبانی و پیشینه هایی که .  :و بخش مبانی نظری و پیشینه مرتبط با این پژوهش شامل د

ابزارهای قدرت برای سانسور، . ماهیت سانسور، ب. الف: ناظر بر رابطه قدرت و دانش است مانند

 (سانسور پنهان)بندی علوم  ؛ طبقه(سانسور دینی)تکفیر : انواع سانسور .ج

 .است (مصرف کنندگان سانسور)جویان مطالعاتی که ناظر بر موضوع اطالع .ب

قدرت در بستر سازی علم و نقش  بر هعالو پذیرفت، انجام که هایپژوهش بررسی رد

 در اطالعات اشاعه و نشر د،یتول ندیفرا در قدرت کننده منحرف و رانگریو نقشگویای  ،اطالعات

 یآلودگ و اطالعات انفجار مقوله نیب یتنگاتنگ ارتباط به ( 3  ) ینوروز ؛استنیز  خیتار طول

 یدئولوژیا ،یشناس معرفت نیب رابطه به معتقد ( 3  ) یلخچیا یباقر و داشت نظر اطالعات

 یسلجوق حکومت داشت انیب اشقیتحق در ( 3  ) یفانینشت اختر بلند بود، یاسیس شهیاند و

 در( 33  ) یاللم گردد، نیتام قدرت منافع تاداد  یم رواجتفکر  و علم نید از یرسم قرائت

 بسته یفضا: را منوط به رفع موانع مانند  رانیا در یقیتحق ینگارروزنامه به لیپژوهش خود ن

 .داشت انیبنگاران  روزنامه یشغل تیامن فقدان ،یاسیس

 و ساز ازمندین اطالعات  به دآزا یدسترس حق داشت، انیب اش پژوهش در (32  ) یبهروز

 یدسترس یعموم موسسات در موجود اطالعات به بتوانند شهروندان آن براساس که است یکار

 خانهکتاب ،یسوزکتاببه دست یمواقع در مسلمانانداشته  انیب (32  ) زادهیهاد ؛باشند داشته

 از پس یعقل علوم و دانش زوال موضوع به پژوهش در هم (32  ) یلیاسماع ،اند زده یسوز

در پژوهش اش  هم(  3  ) یدریح،اشاره داشت انهیم هدور در مغول و ترک گانگانیب تسلط

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1 %D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C %D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%DA%86%DB%8C&basicscope=5&item_id=207154
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF %D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF %D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1 %D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C&basicscope=5&item_id=220052
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87 %D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C&basicscope=5&item_id=649692
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87 %D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C&basicscope=5&item_id=649692
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7 %D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C&basicscope=5&item_id=508399
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87 %D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&basicscope=5&item_id=683796
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87 %D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&basicscope=5&item_id=683796
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 فرصت یمذهب شیگرا دانش با تنها یمذهب یریگ جهت سبب به هیصفو دوره درداشت  انیب

 .داشت رشد

 تیوضع یبررس به و عهیش دانش گسترش و رشد هیبو آل حکومت نقش هم(  3  ) مبارک

 بیانی پژوهش در(  3  ) بهزادی ،نمود یواکاو یخیتار دوره نیا در را دانشمندان و علما

-یم ریاطالعات تاث یابیدر امر باز لیدخ یبر عوامل انسان یمعرفت شناخت یباورها که داشت

 .گذارند

مت به علم تابع نگاه حکو ومو انحطاط عل دداشت رش انیدر پژوهش خود ب ( 3  )آزادبخت 

 به سبب ینقل به نسبت یعقل علوم و علم بازار نایخوارزمشاه دوراندر ( 3  ) یهاشم است

 اذهان به دادن شکل تریتوتال یحکومتها در (31  ) یقطب است، داشته یشتریب شرفتیپ

 پشتوانه از که یعلوم یسلجوق عصر رانیدر ا( 31  ) یقیتوف یباقر رد،یگمی  ندهیآ نسل

اثرگذار در  فعّال و یاجتماع یقشرها و یآموزش ینهادها از بودند، برخوردار یاسیس و یمذهب

نگرش   ریینشان داد که  سانسور برتغ(  31 ) آرنولد ،برخوردار بودند حکومت و سطح جامعه

 مطرح را «علم بر یمبتن جهل»بار  نیخود نخست قیدر تحق( 331 )راوتز  ؛دارد ریمخاطبان تاث

 داند یم جهل ینوع ار علم گفتمان واسطه به موضوعات دنیشیاند یقالب و تیجزم  یو ، نمود

 و آشکار عملکرد از جهل داد نشان (  2 )گیهن است؛ یعلم یها هیبرپا یمبتن الظاهر که

(     2 ) لگلدیس و وانزیا است؛ متاثر یاجتماع یها کنش و روابط و یاجتماع ینهادها پنهان،

 باشد  مضر ای و ارزش با است ممکن که است ارتباطات سرکوب شامل سانسور که دادند نشان

 یمعرف ینظام ،یاسیس ،یمذهب ،یخیتار لیدال به و یاگروهی یفرد: شامل را سانسور انواع یو

 .نمود

 

 شناسی  روش

 لیوتحل یآور جمع است، شده  استفاده( ییمبنا هینظر) یتئور گرندد روش از پژوهش نیا در

 و استراوس روش مطابق و مداوم یاسهیمقا لیتحل روش به ها داده و انجام همزمان ها داده

 و ،یمحور باز، یکدگذار مرحله دو یط ها داده یکدگذار د،یگرد لیتحل( 333 )  نیکورب

 . گرفت صورت یانتخاب

                                                           
  Strauss & Corbin 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85 %D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C&basicscope=5&item_id=244564
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B9%D9%84%DB%8C %D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%AA&basicscope=5&item_id=734591
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B9%D9%84%DB%8C %D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%AA&basicscope=5&item_id=734591
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7 %D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C&basicscope=5&item_id=734820
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 علم و اجتماعی علوم متخصصان و علمی هیأت اعضای از نفر بیستپژوهش  نیا یجامعه آمار

 دانش تیریمد ۀنیزم در و دانشگاه در سیتدر سابقه سال   حداقل که شناسی دانش و اطالعات

 طیشرا واجد شوندگان  مصاحبه به یدسترس و ییشناسا ازآنجاکه داشتند،ی پژوهش تیفعال

 را یگرید طیشرا شخص واجد ،شد یم خواسته شد، مصاحبه او با که هرکس از بود، مشکل

 افتیه آنقدر ادام ها مصاحبه ند؛یگو یم یبرف گلوله یریگ نمونهکه به آن  یاوهیش کند، یمعرف

 اطالعات و نکرد برمال را یاتازه نکته دیجد یها مصاحبه از شده یآورجمع اطالعاتکه 

 .امدین دست به یدیجد

 

 سوگیرانه دانش مدیریت و دانش فرایند تغییر

  داده از که است فرایندی از برآمده هم دانش و است ممکن دانش حضور با دانش مدیریت

 ایجاد موجب دانشی؛ فرایند این در تغییر هرگونه رو این از گردد؛ می منتهی خرد به و شروع

 خرد و دانش اطالعات، داده:  دانش فرایند در شود؛ می سوگیرانه یا شده تحریف دانش مدیریت

 اطالعات خام و اولیه ماده:  کلی حالت در داده هستند، هم به وابسته و تنیده هم در اموری

 .( 3   آرمیده و داورپناه) است نیافته معنا و شکل معین بستری در هنوز که است

 هستند سامانی بی و معنا بی اطالعاتی های پاره یا های فقره ها داده که گفت چنین توان می

 تبدیل اطالعات به نهایت در و شده پردازش و دهی سامان رسانی اطالع نظامی واسطۀ به که

 اطالعات شوند، پردازش و قرارگرفته نیمعی رسانی اطالع نظام تحت ها داده وقتی پس،. شودمی

 اینجا است، وابسته زمینه و معنادار عنصری ،اطالعات ( 3   آرمیده و داورپناه) گیرد می شکل

 معناسازی همین گیرند می بر در را اطالعات و  داده جهت اولیه های داده به زمینه و معنا دیگر

 را اطالعات وابستگی زمینه نوعی به دهکنن پردازش نظام و پردازش واسطۀ به ایجادزمینه و

 .کند می فراهم

 انجام نحوی چه به آنها دهی سازمان و شده پردازش چگونه زمینۀ معناو از فارق های داده اینکه

 اطالعاتی به دادن شکل عامل تفاوتها همین و است متفاوت مختلف بسترهای در است، شده

 می ای ویژه اطالعات را دانش که چرا است جراما ابتدای این، است یکسان های داده از خاص،

 های فعالیت تصمیمات مبنای و اصل و است شده باورپذیر و نهادینه انسان ذهن در که دانند

 (. 3   آرمیده و داورپناه) اوست
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 برون و درون القائات و امروز و دیروز تجربیات ذهنی، و عینی اطالعات از را دانش این انسان

 زندگی در اطالعات از بیشتر داردکه اقناعی ساختاری و است اطالعات ورای دانش. است گرفته

 زندگی های رشته و امور تمامی در دانش حاکمیت همین. دارد حاکمیت انسان رفتار اعمال و

 که اطالعات اگر. دهد می جلوه اهمیت پر است اطالعات که را دانش اخذ منشأ و اصل آدمی،

 از بخشی یا نباشد منطقی و قطعی درست، اطالعات است، دانش منشأ از بخشی الاقل یا منشأ

 واقعی دانش این باشد، شدهبرگرفته شده دستکاری و آلوده ناقص، اطالعاتی از آدمی دانش

 .دارد همراه به خود با غلطی تلقیات و نیست

د خو که، باالترین و انتزاعی ترین خرد است خرد و اطالعات،دانش داده چهارعنصر میان از

 به توجه است، مهم آنچه اما ،( 3   آرمیده و داورپناه) است فراوان های زمینه پیش مستلزم

 و خرد اساس دانش و نماید می را زندگی راه خرد. است خرد گیری شکل در دانش نقش

 بی خرد زایش عامل است شده تحریف یا ناقص دانش اساس، براین ریزد؛ می پی را حکمت

 آن و باشد حقیقی دانش ماحصل که است کامل خردی آن، است حکمت بی حکمت یا خردی

 هایی داده که است کامل اطالعاتی آن و باشد واقعی اطالعات فراورده که است کامل دانشی

 .باشند داده شکل را آن همساز و کامل

 که دهد می نشان خرد، و دانش اطالعات، داده، تنیدگی درهم دادن نشان ضمن نکته چند این

 می سو اثری دیگری و آنها از یکی شدن ایجاد حین در اخالل یا عناصر این از یکی در نقص

 واقعی خرد معنای به نه خردی آن حاصل و گیرد می شکل ناقص دانشی که است چنین گذارد

(( قدرت))یکی از عواملی که بر داده، اطالعات، دانش و در پی آن خرد اثر می گذارد . شود می

مصاحبه شوندگان در پژوهش حاضر به نقش عمدتاً سوگیرانه و جهت . استاز تمامی انواع آن 

البته نقش مخرب قدرت . یافته قدرت در پردازش اطالعات و توزیع و نشر دانش اذعان داشتند

 .گیری دانش غیرواقعی یا ناقص، با تأثیر بر زیست جهان دانش امری قابل پذیرش استدر شکل

 
 (نگارنده :منبع ) در ایجاد خرد مخشوشنقش  قدرت توتالیتر  :8مدل 
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 پژوهشی های  یافته

 و ثبت کاغذ روی شده ضبط های  مصاحبه ابتدا پژوهش، این سؤاالت به پاسخگویی برای

 گانه  سه های کدگذاری مراحل و استخراج مصاحبه هر از کلیدی کلمات سپس،. شد بازخوانی

 هر برای. شود داده پاسخ پژوهش ؤاالتس به تا پذیرفت می انجام  انتخابی و محوری باز،

 .است شده گرفته نظر در وی شمارۀ و «م» حرف یک با کدی شونده  مصاحبه
 

 دانش جهان  زیست استثمار گیری  شکل چگونگی

 در مختلفی عوامل دانش، جهان  زیست استثمار گیری  شکل چگونگی باب در سؤالی به پاسخ در

 تداوم به توان می آنها ترین مهم از که شد مطرح جهان زیست نوع این های دهنده  شکل حکم

 تأثیرپذیری دانش، و اطالعات در ،تغییر ۀواسط  به قدرت پیش از بیش شدن حاکم و قدرت

 دانش و اطالعات تجمیع و دانش و اطالعات پذیری انعطاف سبب به قدرت از دانش و اطالعات

 دانش و اطالعات در دستکاری و تحریف قدرت، سلطه تحت مدیریتی و رسانی  اطالع مراکز در

 در قدرت نفوذ اعمال اثر در دانش و اطالعات ذاتی ماهیت تغییر قدرت نفوذ اعمال ۀواسط به

 اطالع مراکز رأس در قدرت های  واسطه عوامل وجود از ناشی دانش مدیریت سوگیری نیز و آنها

 ماهیت و دانش تغییر قابل ماهیت ۀواسط  به عوامل این. برد نام دانش های سامانه و رسانی

 عامل نهایت در مختلف راهبردهایی اعمال با و دهند می هم دست به دست قدرت جویانه  سلطه

 .دارد دانش کاربران و برشهروندان منفی تبعاتی که شوند میدانش جهان زیست استثمار وانحراف
 

 گیری شکل عوامل باز كدگذاری از ها داده متن از مقوالت یریگ شکل و میمفاه درج: 8 جدول

 دانش جهان زیست استشمار

 (شونده مصاحبه شمارۀ) جمالت نمونۀ، سازی مفهوم ها مقوله ها ویژگی

 

 

 

 

 

 تاثیر

 دانش پذیری تأثیر

 مراکز از واطالعات

 حکومت و قدرت

  و اطالعات وابستگی-

 قدرت به دانش

 اطالعات دستکاری-

 قدرت واسطه به

 دانش و اطالعات-

 عامل شده، تحریف

 قدرست دوام

 حکومت و قدرت دست در عمدتاً اطالعات چون

 طبق را اطالعات هم حکومت و دولت است،

 کندمی زیاد و کم و دستکاری خودش خوشایند

 (1 . م. )کند بیشتر را قوامش  و داوم بتواند تا
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 از پذیری

 های کانون

 قدرت

 

 

 

 حکومت، و قدرت

 تغییرزیست عامل

 دانش جهان

 اطالعات شدن دور

 اصلی مسیر از دانش

 در آن تحریف با

 مختلف اشکال

 با دولتمردان سیاستمداران و حکومت و قدرت

 و تخریب و حذف سانسور، جعل، دستکاری،

 را اطالعات اطالعاتی، اقالم برخی سازی برجسته

 (  . م. )کند می دور خود مسیر از

 اطالعات، تحریف

 سوگرفته دانش عامل

 آن از حاصل دانش شد، تخریب اتاطالع وقتی

 عینی دانش چه است؛ ناقص و گرفته سو هم

 (  .م) باشد ضمنی دانش چه باشد

 شده تحریف دانش 

 دانش مدیریت تابع

 گرفته سو

 دانش بر مدیریت

 عامل شده تحریف

 جهان زیست استثمار

 دانش

 قدرت استثمار تحت اطالعات و دانش وقتی

 منظورم ستا مند غرض هم آن مدیریت باشد

 از ناشی گرفته سو دانش مدیریت که است آن

 2 .م) .است شده دستکاری دانش

 

 
 دانش جهان  زیست استثمار گیری  شکل عوامل محوری كدگذاری: 1نمودار 

 

 در مندرج اطالعات طبق دانش، جهان  زیست استثمار گیری  شکل چگونگی باب در سؤالی به

 از که شد مطرح جهان  زیست نوع این های دهنده  کلش حکم در مختلفی عوامل ، نمودار 

 در تغییر ی  واسطه  به قدرت پیش از بیش شدن حاکم و قدرت تداوم به توان می آنها ترین مهم

 و اطالعات پذیری  انعطاف سبب به قدرت از دانش و اطالعات تأثیرپذیری دانش، و اطالعات

 تحریف قدرت، سلطه تحت مدیریتی و رسانی  اطالع مراکز در دانش و اطالعات تجمیع و دانش

 و اطالعات ذاتی ماهیت تغییر قدرت نفوذ اعمال ی  واسطه به دانش و اطالعات در دستکاری و

 عوامل وجود از ناشی دانش مدیریت سوگیری نیز و آنها در قدرت نفوذ اعمال اثر در دانش

 ۀواسط  به عوامل این. برد نام دانش های  سامانه و رسانی اطالع مراکز رأس در قدرت های  واسطه

 اعمال با و دهند  می هم دست به دست قدرت جویانه  سلطه ماهیت و دانش تغییر قابل ماهیت
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 تبعاتی که شوند می  دانش جهان  زیست استثمار و انحراف عامل نهایت در مختلف راهبردهایی

 .دارد دانش کاربران و شهروندان بر منفی

 

 

 اطالعات آلودگی در دانش جهان زیست استثمار نقش

 در نقص و اطالعات آلودگی در دانش جهان  زیست استثمار نقش باب در آخر سؤال به پاسخ در

 جهان زیست استثمار که شد حاصل نتیجه این   شکل مندرجات اساس بر و فرهنگی، توسعۀ

 کنار در قدرت ی  واسطه به اطالعات آلودگی عوامل. شود می اطالعات آلودگی باعث دانش

 ها مصاحبه در است، کنونی اطالعات عصر ی  زائیده بیشتر که آن ی کننده آلوده طبیعی عوامل

 که اطالعات شبه به حقیقی اطالعات شدن تبدیل. بود کنندگان مشارکت تأیید مورد بسیار

 بطن در نهایت در است، شده تحریف حاکمیت های ارزش و قدرت نفع به آن از خاصی های داده

 مانند بعدی، های خسران عامل آلوده اطالعات همین و دارد وجود دانش جهان  زیست استثمار

 .است غیرموثق مرجع رسانی اطالع مراکز و دانایی به متوهم شهروندان وجود

 
 اطالعات آلودگی در دانش جهان  زیست استثمار نقش به مربوط محوری كدگذاری: 9نمودار

 

  نظری گیری شکل: نهایی كدگذاری

 بر دال ای زمینه ۀنظری حاصل، مفاهیم و ها مقوله تمامی در نظر دقت و نهایی باکدگذاری

 به مربوط فرآیندهای بر آن بالمنازع تأثیر و قدرت ۀواسط به دانش جهان زیست استثمار وجود

 اساس براین(.  نمودار ) گرفت شکل فرهنگی توسعۀ و دانش مدیریت و اطالعات مدیریت
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 همین و دارد انکارناپذیری واقعیت قدرت، نظر و نفوذ براعمال دانش جهان زیست استثمار

 ان متعاقب و سوگیرانه دانش مدیریت ی واسطه به دانش و اطالعات ماهیت تغییر عامل استثمار

 .است نامتوازن فرهنگی توسعۀ

 
 آن تأثیر و ثمارشدهاست دانشِ جهان  زیستوجود » اصلی ی پدیده نهایی و محوری كدگذاری: 1 نمودار

 «دانش بر

 

 نقش قدرت در توهم دانایی 

توهم دانایی یک نوع هذیان دانشی است که فرد به علت دریافت اطالعات تحریف شده ؛ به 

اعتماد نفس کاذب می رسد ؛ قدرت توتالیتر می تواند شهروندان متوهم دانشی را بازتولید کند، 

انایی است که فرد یا گروه برای پیشبرد اهداف و مطابق با تعریف علوم اجتماعی ؛ قدرت تو

حصول به منافع خود، از طریق اعمال زور و یا نفوذ نرم و سخت و واداشتن دیگران به انجام 

کارهای عمدتاً خالف میل آنها دارد یا کارهایی از این دست که دیگران با اقناع و فریب کاری و 

 .( 3  قاسمی، . )ترفندهای قدرت راضی به انجام آنها شده اند

البته عادت دادن شهروندان به اموری ویژه و در مقابل، تهدید آنان برای منع از انجام اقداماتی 

مهندسی  ؛( 3  قاسمی، . )خاص از راهبردهای اعمال قدرت، به ویژه در جهان سیاست است

بته نگاهی به ال اعمال قدرت مبتنی بر وعده و وعید و در غیر اینصورت، تهدید و مجازات است؛
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دانش »  تفاوت قدرت یک جانبه و رابطه ای هم در بحث حاضر اهمیت دارد ؛ از نظر آوکشات

 اطالعات و قدرت این قابلیت را دارد که هم(    : 3  هیل، )« ترکیب اطالعات و قضاوت است

 .مخدوش و تحریف کند و هم قضاوت شهروندان را تغییر دهد را

ال قدرت مستبدانه و یک سویه بر مردم و کنترل آنهاست و در قدرت یک جانبه هدف اعم

قدرت مسلط در پی حاکمیت بی چون و چرا، با اعمال زور و کنترل افراد است؛ در صورتی که 

در قدرت رابطه ای نوعی مشارکت حاکم است و طرفهای دخیل از قدرت هم برای تقویت خود 

چنین نوع قدرتی در پی (  33  هندی؛. )و تصمیم گیری بهتر و نفع مشترک استفاده می کنند

اشتراک ساعی و تصمیم دانش برای گسترش و ثبت منافع متقابل است و کمتر در برابر دانش 

 .واقعی و اطالعات اصیل موضع می گیرد

مسئله اطالعات برای همه مردم یا دموکراتیزه شدن اطالعات ، جهانی شدن اطالعاتامروزه با 

 .گردیدگیری سونامی اطالعات بستر مناسبی برای شکل ود زمینه وخ گرفته است که اینشکل 

چون سونامی . در بین شهروندان شدکاهش مهارت تحلیل اطالعاتهم سونامی اطالعات پیامد 

تحلیل اطالعات داشته باشند، برای  تجزیه و ،فرصت تفکر انسانها کمتر شود،اطالعات موجب می

مراجع اطالعاتی معمول  از مراکز و اطالعات پذیرش مقلدانه هشوند بناچار میرفع نیاز اطالعاتی 

مراجع  این وضعیت، بستری مناسبی است تا مقوله قدرت مراکز و آورند، شده رویشناخته و

ها، رسانهگیری از این رو، مقوله قدرت با بهره از. جهان قرار دهدرا مورد استثمار زیستاطالعاتی 

 . نمایداقدام میسازی فرهنگ به( الگوسازی)ات سازی اطالعاسطوره تبلیغات و

تمایل به انی است که شهرونددر واقع، تالش قدرت ارائه اطالعات جانبدارنه و سوگیرانه برای 

کاهش مهارت تحلیل اطالعات  تکرار پذیرش مقلدانه اطالعات و .دارندمقلدانه اطالعات  پذیرش

با .تنزل یابد  توهم دانایینوعی یا و آگاهی  شهروندان در حد یک تصور آگاهی گردد،موجب می

در کنش با جهان ( قدت و ثروت) جهان؛ هابرماس، نظام اجتماعی توجه به نظریه استثمار زیست

زیست دانش قادر است گاه هویت و معنا را از جهان زیست دانش بستاند و دانش رابه سلطه  

تولید اطالعات،  از مراحلقدرت   سطجهان دانش تواین استثمار زیست. قدرت و ثروت درآورد

-تا آنجاکه  فرایند اطالع شودشامل مینیاز اطالعاتی شهروندان را  و اشاعه اطالعات یابی،ارزش

و به  ختهیابی را از ماهیت اصلی خود که همانا کسب معرفت و آگاهی راستین است؛ خارج سا

هدایت  یافتهز نوع نادانی سازماناسوی توهم دانایی همگانی و عیان شدن پدیده نادانی جمعی 

                                                           
  Oakeshott, M 
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یافته در واقع تأییدی بر نقش قدرت به سبب روحیه استثمار زیست پذیرش نادانی سازمان. کند

 .جهان دانش برآمده از مدیریت سوگیرانه دانش است

 

 گیری  نتیجه و بحث

من ض توان یم دانش، جهان ستیز استثمار و اطالعات آزاد انیجر بر قدرت نقش نییتب با

 یبرا را یرسانمراکز اطالع یوجود تیماه رییتغ نقشاستثمار و  نیا یهابیآس ییشناسا

از سالمت اطالعات  انتیص یدر پ به تبع آن و نمود یواکاو یرسانشاغالن  حوزه اطالع و فعاالن

 ی در آیندهردولتیغ یالملل نیب یمدن ینهادها سیتاسبا  این امر هم برآمد که( و اعتبار یدرست)

های غیر واقعی تواند عملی گردد؛ نهادهای که عالمانه و با روبکردافشاگرانه در پی حذف بهانهمی

و نشر  دیاست تضاد منافع صاحبان قدرت مراکز تول یعیطب ،حکومتها  برای سانسور تالش کنند

 استثمار نیتب ؛خواهد بود ندهیدر آ یحت دهاانه نیا یریشکل گ یبرا یعلم  همواره سد راه

 ریرا دارد که تصو دهیفا نیا حداقلکالن دانش  تیریدر مد یریسوگ امکان رشیپذ و دانش

 کتابخانه کارکنان که یریتصو سازد مخدوش یرا از کتابدار یو معصومانه اطالع رسان ییایاتوپ

دولتها کرده  ندیخوشا یاشاعه دهنده دانش و علم سفارش مبدل به را یرسان اطالع مراکز و ها

 پررنگ حضور وی با نظام توتالیتر کشورها یعموم یها کتابخانه منابع در یقیتحق با. است

 دانش دهنده اشاعه و حافظ آنکه یبجا مراکز نیا کارکناندریافت   توانیم درآن سانسور

 جادیبه ا ینشر آگاه یو بجا اند کردهصاحبان قدرت عمل  خادم کی حکم در باشند نیراست

 هم و گر سلطه و ریپذ سلطه رابطهشود  یم مطرحاستثمار  یوقت کنند، یم کمک ییتوهم دانا

 یهمه جانبه  برا تالش با، از این رو گردد یم یتداعشدن   یو هم قربان تیماه و اصالت رییتغ

انتظار داشت در  یجمع یها  رسانهو  یرسان  اطالع مراکز از توان  یم اطالعات آزاد انیجر تیتقو

 در سانسورکاهش  و اطالعات یآلودگ کاهش وباو معتبر گام بردارند اطالعات درست   امر اشاعه

 یعموم ییدانا توهم زانیمدر نهایت از بود تا  دانش کالن در قدرت پنهان تیریمد کاهشیپ

 .کاست خواه تیتمام یشده صاحبان قدرتها غیتبل( افتهی سازمان ینادان)

 یها رسانه شتریب صاحبان و( ینید نیمبلغ و انشاهزادگ استمداران،یس) هاکتابخانه هیاول انیبان

 از قدرت صاحبان که ستیانشانه  خود نیا و باشند یم قدرت صاحبان طبقه از امروز، یجمع

 یاریبس یخیتار شواهد اند،داشته توجه دانش اشاعه و اطالعات گردش به نسبت تاکنون ربازید

 اطالعات آزاد انیجر ندیبرفرا قدرت نصاحبا نیا مخرب نقش تگریحکا که برشمرد توان یم را
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 را اطالعات کهییآنجا از قدرت مقوله باشد، دانش جهان ستیز استثمار با آنان یداستان هم و

 آزاد انیجر و اطالعات خصوص در داند؛یم شهروندان یریگمیتصم و انتخاب یبرا یمنبع

 اطالعات، جنگ ،یرمزنگار :نندما تاریخی حقایق بر تاملی شود؛ینم طرفیب و نظر یب اطالعات

 قدرت لیبرتما یقیمصاد (سانسور) یزیمم و یسوز کتابخانه ،یسوز کتاب کتاب، بستن ریزنج

 . است اطالعات آزاد انیجر یساز مخدوش به

 جهان ستیز استثمار و اطالعات آزاد انیجر بر قدرت نقش نیتب با داشت انیب توانیم رونیا از

 آزاد انیجر تیتقو با و برآمد( واعتبار یدرست) اطالعات سالمت از انتیص یپ در توانیم دانش،

 امر در داشت انتظار یجمع یها رسانه و یرسان اطالع مراکز از توان یم یواقع شکل به اطالعات

 .باشند رانهیسوگ ریغ دانش تیریمد جادیا یپ در و بردارند گام معتبر و درست اطالعات اشاعه

 و دانش تحریف با کند می ابزاری استفاده دانش انباشت مراکز و دانش از کهآنجایی از از قدرت

 از است، دانش کالن مدیریت پی در رسانی  اطالع مراکز در قدرت به منعطف مدیران وجود

 دسترسی نیز و اطالعات انفجار اطالعات، سونامی اطالعات، آلودگی اطالعات، دستکاری با سویی

 اطالعات بازیابی و جستجو باعث قدرت یشده مسیردهی اطالعات  ابیبازی های پایگاه به همگانی

 هدایت مسیرهای کنار در شده  تحریف اطالعات وجود. شود می سوگرفته و مشخص مسیرهای از

 این. کند می مختل را یابی اطالع فرآیند اطالعات، به دسترسی برای قدرت سوی از ویژه ۀشد 

 ظهور چون ناخواسته عواملی گیری شکل به منجر خود عاتاطال بازیابی فرآیند در اختالل

 می دیگر مسیرهای از واقعی اطالعات جستجوی از آنان بازداشتن نیز و دانایی به متوهم کاربران

 ابزاری به باشند آگاهی توهم رفع خدمت در بایستمی که دهی اطالع مسیرهایی واقع در گردد،

 اطالعات سمت به کاربران دهندههدایت و دانش جهان زیست واستثمار دانایی توهم تقویت برای

 .گردندمی سوگرفته ودانش واقعی غیر

 یابی اطالع باشد، درست و معتبر منابع از برآمده و یواقع ازین بازتاب اگر یابی اطالع کهییآنجا از

 رد تریتوتال قدرت نقش کند؛یم خارج خود ریمس از را یابی اطالع که آنچه است؛ مطلوب

 قرار راستین یابی اطالع و اطالعات سالمت افزایش مسیر در اینکه برای ،است  دانش استثمار

 بین حقوقی نظام یک ایجاد با اول گام در که برسیم جهانی اجماع به نداریم ای چاره گیریم

 پژوهشگران نویسندگان، از حمایت امر به «جهانی شهروندان برای پاک اطالعات اشاعه» المللی

 مدنی المللی بین نهادهای تاسیس با  بعدی گام در و بپردازیم مستقل رسانی اطالع راکزم و

  درست اطالعات اشاعه درپی قدرت و مذهب سیاست، پنهان و آشکار دخالتهای از فارغ عمومی
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 اشاعه به تاریخی آلوده اطالعات المللی بین ردیابی مراکز ایجاد با آخر گام در و باشیم معتبر و

 بدون مراکز این باید معتبر و موثق اطالعات  فقدان صورت در و گماشت همت معتبر و درست

 .دهند ارائه  شهروندان داوری و رویت جهت را متناقض اطالعات همه  قضاوت و جانبداری

 
 

 (نگارنده :منبع ) رابطه نامرئی  بین قدرت، سالمت اطالعات و اطالع یابی :1نمودار 

 

 بندی جمع

توان فارغ از شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی  ش در سطح کالن را نمیمدیریت دان

توان مطمئن بود رو، نمیذات قدرت کسب منافع و کنترل است؛ از این. و سیاسی دانست

رسانی و مدیریت  توان فرآیند اطالعمدیریت دانشِِِ ماحصل قدرت از سوگیری مبرا باشد و نمی

مسئلۀ اساسی تحقیق موضع مدیریت کالن دانش در . ر نظر داشتگیری ددانش را بدون جهت

در کلیۀ ارکان که ممکن است توسط مقولۀ قدرتجامعه و بررسی احتمال وجود مدیریتی دانشی

های جامعه به شکل محسوس و نامحسوس و به شیوۀ مستقیم و غیرمسقیم دنبال  و سازمان

های  رسانی و کانون درونمایه و ماهیت مراکز اطالعکه احتماالً بتواند موجب تغییر  شود؛ تا جایی

جویانۀ  واسطۀ ماهیت قابل تغییر دانش و ماهیت سلطه  این عوامل به  .مدیریت دانش شود

دهند و با اعمال راهبردهایی مختلف در نهایت عامل انحراف و  قدرت، دست به دست هم می

 .شهروندان و کاربران دانش داردشوند که تبعاتی منفی بر  جهان دانش می استثمار زیست
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-به فرهنگ( الگوسازی)سازی اطالعات ها، تبلیغات و اسطورهگیری از رسانهمقولۀ قدرت با بهره

در واقع، تالش قدرت ارائۀ اطالعات جانبدارنه و سوگیرانه برای شهروندانی . نمایدسازی اقدام می

 ر پذیرش مقلدانۀ اطالعات و کاهشتکرا. است که تمایل به پذیرش مقلدانه اطالعات دارند

 .گرددمهارت تحلیل اطالعات موجب توهم دانایی می

و دانش دارای  تالعاطا ،یفرطل دارد و از هاتسذیری و پییرتغی تذا تابلیق ،دمیآ هک نجاییآ از

 هرهود بخر تیالی بیشستبرای ا فعض قطهاز این دو ن تاکمیحو  تدرق. ستذیر اپ فاطی انعتذا

 توگیری در مدیریسجهان دانش و موجب  ستییر کارکرد زیتغمین امر عامل ه جوید و می

 ۀبازیابی و اشاع ه،یرخذ اًفرصانی سرالعطش مراکز اقن. شودانی میسر العطدانش و مراکز ا

و  تالصا ،اه دم بر اینقولیان این مرکز باید متم هبلک ست؛نی سرستموجود و در د تالعاطا

 ستد هبر بتمع تالعاطالم و اسا دانش تند هرار دقو دانش را مد نظر  تالعاطبار اتی و اعستدر

را فن آزمان . نان باشدآدر  هگاآودخوام و داوم علم ق ۀمای ست،مین دانشِِِ درهد و سروندان برهش

ر امروزین صع. یمهایان دپانی سر العطبر دانش و مرکز ا تدرق تیمومیقبر  ستا هیدسر

 هیار کم کردسروندان را بهادی شتقلیل انتحوانایی ت تالعاطجار افلودگی و انآ ۀایسدر  تالعاطا

 تالعاطو ا ستدانش در هد بهعتراد مفانی اسر العطباید در مراکز ا صایقبرای جبران این ن. ستا

مبنای  ست،و دانشِِِ در تالعاطا ق،ریطبزنند و از این  تالعاطا ۀو اشاع هیرخذ هب ستبر دتمع

 .روندان موجب گرددهش تادعسو  ست گرددگیری در میمتص

دانش موجب تحریف و سوگیری اطالعات و دانش  و به تبع -گر و سلطه پذیر قدرترابطه سلطه

این رابطه تخریبی  شود؛علم می تولید و پژوهشی آن تغییر ماهیت و مخدوش ساختن مراکز

 تسهیل و دوام و تثبیت و نیز باعث  دانش جهان  زیست دانش پایه و اساس استثمار -درتق

 سیاسی و مذهبی تاریخی، های  صرف نظر از ریشه دانش؛ جهان  زیست گردد؛ استثمارقدرت می

 اطالعاتی جامع شهروندان غلط گیری تصمیم دانش، سوگیرانه گیری مدیریتشکل خود، موجب

 . شودمی شهروندان میان دانایی توهم بستر سازی و

زمینه برای افزایش آلودگی اطالعات ( امی اطالعاتسون) اطالعات در قرن حاضر با وجود انفجار

بیش از پیش میسور است و با وجود  دانش جهان  زیست ها و به تبع آن استثمارتوسط قدرت

دانشی  سوگیرانه انجام دهند و اطالعات و دانش توانند مدیریتقدرتها می سانسور هوشمندانه،

 .باشد خود مدنظر های ارزش اعمال برای آنان که  ابزار را اشاعه دهند
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عوامل مختلفی در استثمار زیست جهان دانش و خلق مدیریت : نتایج پژوهش نشانگر آن است

 :سوگیرانه آن دخیلند که از جمله آنها عبارتند از
 نقش قدرت خودکامه در کاهش سالمت اطالعات و افزایش آلودگی اطالعات؛.  

واسطۀ تغییر در اطالعات و  به خودکامه  در تداوم قدرت( ممیزی اطالعات)نقش سانسور .  

 دانش؛ 

 پذیری اطالعات و دانش؛ تأثیرپذیری اطالعات و دانش از قدرت خودکامه به سبب انعطاف.  

 شان متأثر از قدرت است؛رسانی که مدیریت تجمیع اطالعات و دانش در مراکز اطالع.  

 ریف و دستکاری در اطالعات و دانش؛اعمال نفوذ قدرت درجریان آزاد اطالعات با اعمال تح.  

تغییر ماهیت ذاتی اطالعات و دانش بر اثر اعمال نفوذ قدرت و به تبع آن سوگیری مدیریت . 1

 دانش؛

رسانی و ای قدرت و در رأس آن مراکز اطالعسبب عوامل واسطه سوگیری مدیریت دانش به. 1

 های دانش؛ سامانه

گیری استثمارزیست جهان دانش فرضیه های شکل با بررسی علل ، راهبرد ها وپیامد های

 .مختلفی شکل می گیرد

برخی از این فرضیه ها در اینجا مطرح شده اند که می توان این فرضیه ها را در قالب روشهای  

 :مختلف تحقیق آزمود

 استثمار زیست جهان دانش بر اثر دخالت قدرت رخ می دهد *  

 .به تبع آن، استثمار زیست جهان دانش استقدرت عامل مدیریت سوگیرانۀ دانش و* 

 .استثمار زیست جهان دانش عامل ایجاد توهم دانایی میان شهروندان است* 

 .استفاده می کند «استثمار زیست جهان دانش»قدرت از روشهای مختلفی برای * 

 .است« استثمار زیست جهان دانش»یکی از علل مهم آلودگی اطالعات، * 

 .ایجاد توهم دانایی، بازیابی اطالعات از مراکز اطالع رسانی مرجع استیکی از علل مهم * 

 .استثمار زیست جهان دانش ریشه های تاریخی، مذهبی و سیاسی دارد* 

 .عوامل اطالع رسانی هم در مدیریت دانش سوگیرانه نقش دارند* 

 . ر اطالعات و دانشتغییر د ۀواسطبه در تداوم قدرت توتالیتر ( ممیزی اطالعات) نقش سانسور* 

 . پذیری اطالعات و دانش ثیرپذیری اطالعات و دانش از قدرت توتالیتر به سبب انعطاف تا* 

 .شان متاثر از قدرترسانی که مدیریت تجمیع اطالعات و دانش در مراکز اطالع * 
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 .شاعمال نفوذ قدرت درجریان آزاد اطالعات با اعمال تحریف و دستکاری در اطالعات و دان* 

به تبع آن سوگیری مدیریت  تغییر ماهیت ذاتی اطالعات و دانش بر اثر اعمال نفوذ قدرت و* 

 .دانش

رسانی و سامانه ای قدرت در رأس مراکز اطالعسوگیری مدیریت دانش به سبب عوامل واسطه*

 های دانش 

 های آیندهپیشنهادهایی برای پژوهش

 اندوزی؛  ی بر دنیای علم و دانشورز بررسی تأثیر سیاست و سیاست.  پیشنهاد 

بررسی تأثیر مدیریت دانش سوگیرانه بر استثمار زیست جهان دانش در قالب  . پیشنهاد 

 تحقیقات کیفی؛ 

 جهان دانش سوگیرانه توسط عواملی غیر از قدرت؛ بررسی عوامل ایجاد زیست . پیشنهاد 

جهان  ومی علم در استثمار زیستبندی علوم و نظام ارزشیابی عم بررسی نقش طبقه.   پیشنهاد

 دانش؛ 

 .بررسی مصادیق سانسورهای هوشمندانۀ ناشی از عصر اطالعات و ارتباطات.  پیشنهاد

 

 پیشنهادهای اجرایی

المللی برای  اشاعۀ اطالعات برای شهروندان جهانی جهت حمایت از  ایجاد نظام حقوقی بین. 

 .نیارسانی د نویسندگان و پژوهشگران و مراکز اطالع

المللی اطالعات آلودۀ تاریخی و در صورت فقدان اطالعات موثق و  ایجاد مراکز ردیابی بین. 

 . معتبر قراردادن همۀ اسناد و مدارک در معرض دید

 .رسان متعهد به بازیابی و اشاعۀ اطالعات درست و معتبر تربیت متخصصان اطالع. 

 های استثمار ر راستای شناخت جریانشناسی دتغییر برنامۀ درسی علم اطالعات و دانش. 

 .رسانی کنندۀ مراکز اطالع

نهادهای : برای کاهش نقش قدرت در جهت افزایش سالمت اطالعات و اطالع یابی راستین. 

 دار اشاعۀ  المللی مردمی فارغ از سیاست و مذهب و قدرت تشکیل شوند که در آینده عهده بین

 .اطالعات درست و معتبر باشند

 رسانی نوین در جهت کاهش انحصارگری دانش توسط کشورهای توسعه نظام اطالعایجاد .1

 .یافته
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 منابع

 فارسی

 و قاتیتحق مرکز تهران، عه،یشا یشناس، روان( 1  )لئو؛  پستمن، و گردن پورت،آل 

 رانیا یاسالم یجمهو یمایس و صدا یابرنامه سنجش و مطالعات

 ،و فرهنگ پژوهشگاه: تهران ،راهکارها و هاسیاست کتاب ممیزی ،( 3  ) لیال، باقری 

 .ارتباطات و هنر

 یعلو امیپ انتشارات: ،اصفهان مطالعه یروانشناس ،( 3  ) ،ینعلیحس جه،یعلو یبرات 

 ،نی نشر: تهران ،بیستم قرن در سیاسی های اندیشه تاریخ ،(11  ) حسین، بشریه. 

 ،اطالعات بازیابی در شناختیرفتمع باورهای نقش بر تأملی» ،( 3  ) حسن، بهزادی»، 

 .12ـ3  ص ،  شمار، ،یاطالعات خدمات و هانظام فصلنامه

 ینظام؟ بررس و جهان ستیز ،(3   ) نیپرو پور، یعل ؛فاطمه ،یگالب ؛فرهاد ،یانیب 

 11فصلنامه راهبرد ،شماره . هابرماس ورگنی شهیاند در قیتلف

 ،هرمس نشر: تهران تدین، احمد ترجمۀ ،هابرماس یورگن ،( 3  ) مایکل، پیوزی. 

 ،قرن آستانه در خشونت و ثروت و دانش: قدرت ماهیت تغییر ،(12  ) آلوین تافلر 
 نشر و ترجمۀ مرکز: تهران بیدخت، نورائی حسن و بهار شاهرخ ترجمۀ ،یکم و بیست

 .کتاب

 در دیالکتیکی رویکرد اطالعات؛ انتقادی نظریه بر نقدی» ،( 3  ) علی، دیزجی، جاللی 

 ،1 شماره دوم، سال ،ارتباطات و رسانی اطالع کتاب نقد فصلنامه ،«دانش سازیبومی

 .1 ـ  ص

 یو روشندل اربطان یمحله، مهد یاضق یمحمّد ن؛یآر ،پور یقل مه؛یپور، حک یسنقل، 

 یها دانشکده در دانش یساز یتجار یها زمیها و مکانالزامات، ضرورت»(. 33  )طاهر

 .12ـ   ص، تهران دانشگاه تیریمد دانشکده یبازرگان تیریمد ،«تیریمد

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/309668/%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af_%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/83839/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87_%da%af%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/83839/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87_%da%af%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/152464/%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%86_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/152464/%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%86_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1
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 معاصر یاسیس -یفلسف درگفتمان روزمره یزندگ زبان، قدرت،، ( 3  ) احمد، ،یالق-

 نو گام: تهران ، 

 ،دبیزش انتشارات ،جامعه و اطالعات ،( 3  ) محمّدرضا، داورپناه. 

 ارائه مدل »، ( 3  ) سروش، ،یخسرو و یمحمّدعل ،ینینور، جالل، شاه حس ییضار

 شرکت گروه در دانش تیریمد ستمیس یساز ادهیبراساس عوامل مؤثر بر پ یمفهوم

 . 2 ـ13، ص یفناور توسعه تیریفصلنامه مد ،«ستمیس همکاران یها

 ،داللت و هابرماس ارتباطی کنش نظریه بررسی و تحلیل» ،( 3  ) فاطمه، سوری

 .مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه نامهپایان ،«تربیت و تعلیم در آن های

 پایان ،«هوسرل شناسیپدیده در جهان زیست و علم نسبت» ،( 3  ) لیال، ، سیاوشی

 دکتر راهنما استاد بهشتی، شهید دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده دکتری نامه

 .مسگری اکبرعلی احمد دکتر مشاور استاد رشیدیان، عبدالکریم

 ینشرن: تهران ،یلیجل یهاد ترجمۀ ،یفیک قیتحق بر یدرآمد ،(33  ) اووه ک،یفل. 

 ،هرمس: تهران ،ضمیران محمّد قدرت، و دانش ،( 3  ) میشل، فوکو. 

 ،نشرنی: تهران ،(میانه دوره) اسالم در مشروعیت و دانش قدرت، ،( 3  ) داود، فیرحی. 

 ،معصوم اکبر ترجمۀ ،اجتماعی برنظریه تاریخی درآمدی ،( 3  ) آلکس، کالینیکوس

 .آگه تهران، بیگی،

 ،منوچهر ترجمۀ شناسی،  جامعه در بنیادی های اندیشه ،( 3  ) پیتر، کیویستو 

 .نی نشر: تهران صبوری،

 ،تهران صبوری، منوچهر ترجمۀ گیدنز، آنتونی  شناسی جامعه ،(11  ) آنتونی گیدنز :

 نی نشر

 نقش » ،(33  ) محمّدرضا، ،یسرمد و اقبال ا،یپو یقاسم ن،یمحمّدحس ک،ین یمتق

 امیدانشگاه پ: تهران نامه، انیپا ،«اسالم ییطال عصر یتیدر رشد عناصر ترب ییخردگرا

 .نور

 ،ققنوس :تهران انسانی، علوم معاصردر تحقیق وشر ،(33  ) احمد، محمدپور  

 آذین گل: تهران ،فوکو میشل شناسی  جامعه ،( 3  ) عباس، اصل، محمودی. 

 ،چشمه نشر تهران، هابرماس، بازخوانی ،( 3  ) حسینعلی، نوذری. 
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 یرسان اطالعپژوهشی  -یفصلنامۀ علم ،«اطالعات یآلودگ» ،( 3  ) علیرضا، وروزی؛ ،

  و  ۀشمار    دوره

 ،بشریه، حسین ترجمۀ ،عمومی حوزه در نقد هابرماس یورگن ،( 3  ) رابرت هالوب 

 نی نشر: تهران

 ،اطالعات، وکاربرد ارزش ماهیت، بررسی: جامعه بر اطالعات تأثیر ،( 3  ) مایکل، هیل 

 .دوم چاپ چاپار، انتشارات کاریزی، محسن ترجمۀ
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