
 

 

  اطالعات؛   شدن سیاسی   و   شده سیاسی   اطالعات 

 ها پیامد   و   ها تفاوت 
 28/01/1401 تاریخ پذیرش: 17/10/1400 تاریخ دریافت:

 1* ابراهیم خلیلی

 چکیده

شدن اطالعات«، به  سیاسیشده« و » گیری »اطالعات سیاسیشکلهای  پژوهش حاضر ضمن تبیین تفاوت 

های اطالعاتی و سیاسی به  هایی برای دستگاهزدگی اطالعات، چه پیامدسیاستپردازد که میاین پرسش 

از روش به ترتیب  )ابزار فیشهمراه دارد؟ در پاسخ  برداری( و توصیفی پیمایشی  های تحقیق تفسیری 

های بارتلت و تحلیل عاملی ها از تحلیل موضوعی و آزمونوتحلیل دادهبرای تجزیه نامه( و )ابزار پرسش 

شدن اطالعات«  سیاسیشده« و » دهد که »اطالعات سیاسیهای پژوهش نشان می یافتهتأییدی استفاده شد.  

گیری با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند. فرجام هر دو معضل »اطالعات  شکلاز طریق دوازده زمینه، به لحاظ  

ی نهایی اطالعات از سیاست،  ری رپذیتأثمشابه بوده و در واقع،  شدن اطالعات«،  سیاسیشده« و » سیاسی

 ای و ناکارامدی نظام سیاسی است.  دوری سازمان اطالعاتی از هویت و رفتار حرفه

کلیدی:   اطالعاتسیاستواژگان  نظام   شدنسیاسیشده،  سیاسی  زدگی،  اطالعاتی،  سازمان  اطالعات، 

 سیاسی.

 
* دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه عالمه طباطبایی، استادیار دانشکده علوم و فنون فارابی، تهران، ایران. 1
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 مقدمه 

 در سرط   بلکه نیسرت، درونی  شررای  تحت تأثیر  تنها  اطالعاتی،  هایسرروی   پویایی و تحوالت

در موفقیت آن    سرریاسرری  نظام مانند تربزرگ  هایسررااتار از  ناشرری هایمتغیر  فراسررازمانی،

های اطالعاتی، حفظ نظام حاکم اسرت و این موضرود در سرازمان  ت یمأمورمهمترین  . تأثیرگذارند

ترین و . به همین دلیل از سرازمان اطالعاتی به عنوان نزدی هرگونه مدل سریاسری صرادس اسرت 

توان . با این توصری  میشرودیممعتمدترین دسرتگاه یا سرازمان دولتی به نظام سریاسری نام برده  

 در نظر گرفت.  1جامعه اطالعاتی هر کشوری را در داال نظام سیاسی آن کشور به شرح شکل  

 1سیاسی و جامعه اطالعاتی : وضعیت سیستمی چینش نظام 1شکل 

 

 شود؛ بنابراینپیرامونی جامعه اطالعاتی در نظر گرفته می محی  نظام سیاسی ،1 شکل اساس بر

جامعه اطالعاتی در هر شررایطی در داال نظام سریاسری مشرغول به حیات و فعالیت   اسرت  بدیهی

(، معتقد اسررت: »جامعه اطالعاتی وجود اارجی ناواهد  191: 2004)  2اطالعاتی اسررت. اوکانل

 محصرول، از اعم اطالعات، رو،از این. کرد«گذاران اقتضرا نمیهای سریاسرت داشرت اگر نیازمندی

 
 . ر این مقاله، بر اساس ایده و مطالعات محقق ترسیم شده استد فاقد منبع ترسیمی و جداول اشکال . 1

2  . O’Connell 
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 دیگر، عبارت نیسررت. به از آن گریزی و دارد سرریاسرری ماهیتی اطالعاتی، سررازمان و نیرو

 طور به پیوسرتگی،همبه این اسرت. آن جن هم اما ،دارد تمایز سریاسرت  با اگرچه اطالعات

 برای سررازمان آن بودننامطلوب رغم به- شرردن را برای اطالعاتسرریاسرری از اثراتی اودکار

اسرت؛   مندمتغیری زمینه مفاهیم، سرایر نظیر اطالعات، چراکه کند؛می اعمال و ایجاد -اطالعاتی

 در سریاسرت  نه داالت  از سریاسرت و تأثیرپذیری اطالعاتحداقل   ماهوی، لحاظ به بنابراین،

 .است  گریزناپذیر امری اطالعات،

 بدون امنیت ملی، با مرتب  موضروعات ارزیابی و بررسری اطالعاتی، گرانتحلیل ایحرفه وظیفه

 مدارانسریاسرت  دیگر، سروی از  .اسرت  مسروول مقامات انتظار مورد نتایج علیه یا له گیریجهت 

 از تربهینره برداریبهرهرا در   اود تالش تمرام برایرد هرا،قرابلیرت  این اهمیرت  بره علم برا نیز

 به ملی، امنیت  هایارتقای اولویت  و بهبود حمایت، نیز و سرازمان این اقدامات و محصروالت

آمیز(، (؛ امرا اغلرب )و حتی در توصررریفی نره چنردان اغراس145:  2007،  1عمرل آورنرد )دیوی 

 گونه نیست.  همیشه این

  که ویژگی اسرت   حکومت  از  همگرا  باشری  و   نبوده  انفرادی   و  مجزا   فعالیت  ی   اطالعات   اگرچه 

 ( و 138: 2001،  2دهد )هرمان می   بازتاب  را  اسررت  آمده   وجود   به   آن   در  که   جوامعی  و  ملی   قوانین 

، 3هام کاوثرا و الک دارد )   سریاسری  قدرت  با  نزدیکی   بسریار   ارتباط   امنیتی،   های کارکرد   سرایر   کنار   در 

سرازمان اطالعاتی به عنوان  (، »چنانچه گام به درون 39:  1397(؛ اما به عقیده سراالرکیا ) 305: 2003

 
1. Davis 

2. herman 

3. Cawthra & Luckham 
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مهمترین عارضره سرازمانی    1زدگی سریاسرت های اداری نظام سریاسری گذاشرته شرود،  یکی از دسرتگاه 

 فضرای  با  موارد  اغلب  در  شرده، ارائه  منطقی  تصرویر   رو رود«. از این ها به شرمار می این سرروی  

 منافع  سرریاسرری،  تمایالت  موارد،  بسرریاری  در  و  ندارد  تناسررب  سررازگاری و  عملی،  و  واقعی 

تأثیرگذارند  اطالعاتی  اقدامات  مطلوب  انجام  نحوه  بر  و شراصری،  سرازمانی برون  سرازمانی، درون 

 (. 105: 1390)اسروی،  

  هایاسرتقالل سرروی   و   طرفی بی   لزوم  به   نسربت  اطالعاتی  مدیران  و   مداران سریاسرت   آنکه  رغم به 

 اما آگاهند،  اطالعات   ای حرفه   های کارکرد   و   سررریاسررری   نظام  در   قدرت   توزیع  فرایند  در  اطالعاتی 

 رانت   از   اطالعاتی   های سروااسرتفاده نیرو   اطالعاتی،   اسرتقالل   های مرز  به   پیشرگان سریاسرت   تعرض 

 رسرو  از  نگرانی  و   پیشرگی عرصره سریاسرت  به  ورود   برای  اطالعاتی   فرد منحصرربه  محصروالت 

  هایمأموریت   و   ای حرفه   های در کارکرد  اطالعاتی  مدیران  و   کارشررناسرران  فردی   های سرروگیری 

های  ها برای کارکرد اثرباش سازمان ها و نگرانی دغدغه (، از مهمترین  35: 1392اطالعاتی )پیروز، 

شردن  سریاسریزدگی اود بر دو قسرم اسرت، از ی  سرو اطالعات تمایل به  سریاسرت اطالعاتی اسرت.  

شرده« نام برده شرده و از سروی دیگر، سریاسرت  دارد که از آن در این پژوهش به »اطالعات سریاسری 

شرردن سرریاسرری اود بر اطالعات اسررت که از آن با عنوان » اواسررتار اعمال فشررار و تحمیل اراده 

های  شرود. بدیهی اسرت که هر دو قسرم از عارضره اطالعاتی یادشرده در دسرتگاه اطالعات« یاد می 

مسروله اسراسری پژوهش،   بنابراین  هایی اسرت؛ ها و پیامد های ماتل ، دارای تفاوت اطالعاتی کشرور 

های زدگی و سرر   پیامد سرریاسررت گیری این دو نود از  کل شرر های  در ابتدا شررناسررایی تفاوت 

 سؤاالت پژوهش عبارتند از: زدگی اطالعات است.  سیاست 

 
1. Politicization 
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 اطالعات چیست؟  شدنسیاسی  و  شدهسیاسی گیری اطالعاتشکلهای تفاوت •

 هایی برای سازمان اطالعاتی و نظام سیاسی دارد؟اطالعات چه پیامد  زدگیسیاست  •

های کژکارکردی اطالعات ها و پیامدپژوهش اشراره به لزوم شرناات مفاهیم، تفاوتضررورت  

زدگی اطالعات دارد. در نظام سریاسری جمهوری اسرالمی سریاسرت های  در نظام سریاسری با ریشره

و مقرام معظم رهبری   )ره(گونره کره در بیرانرات و فرمرایشرررات ماتل  امرام امینیایران، همران

گرایی در سرازمان گرایی و جناحتأکیدات بسریار زیادی بر روی عدم حزباسرت،  آمده    العالی()مدظله

اطالعاتی از ی  سرو و اسرتقالل، تعهد و تقوای کارکنان اطالعاتی از سروی دیگر شرده اسرت که 

همین موارد بیانگر ضرورت انجام این پژوهش در جهت بسترسازی کارکرد سالم و مؤثر جامعه 

های اطالعاتی در یت این پژوهش بیانگر اهمیت و جایگاه سررازماناطالعاتی کشررور اسررت. اهم

مداران و با افزایش آگاهی سریاسرت  تواندیمهای سریاسری اسرت. ضرمن اینکه مطالعه حاضرر  نظام

، استقالل  رهای اطالعاتی از سوی دیگدولتمردان کشور از ی  سو و مسووالن و کارکنان سازمان

 اثرباش هر چه بیشرررتر جامعره اطالعاتی کشرررور را به همراه اطالعاتی و عملکرد صرررحی  و 

 داشته باشد.

زدگی اطالعات دارد. سراالرکیا و سریاسرت ها اشراره به  در بررسری پیشرینه تحقیقاتی، بیشرتر پژوهش

ای بر روی های اطالعاتی«، تمرکز ویژهزدگی در سرازمانسریاسرت ( در کتاب »1397میرمحمدی )

سرراالر های مردمهای اطالعاتی در نظامنهادعنوان یکی از مهمترین مسررائل مبتالبه این مقوله به 

های آن  زدگی و بررسری پیامدسریاسرت داشرته و آن را از ابعاد ماتل  از جمله تشرری  مسروله  

زدگی در اطالعات سریاسرت هایی برای کاهش  مورد واکاوی قرار داده و در انتها به ارائه راهکار

اطالعاتی  هویتی سرازمانبی سرازاطالعات را سربب  زدگیسریاسرت (، 1390اند. اسرروی )اتهپردا
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سریاسری را به دنبال دارد. به عقیده  نظام ناکامی دانسرته و معتقد اسرت که این اقدام در نهایت،

 به سریاسری و اطالعاتی سریسرتم دو هر برای اطرناکی هایزدگی اطالعات، پیامدسریاسرت وی، 

 آورد. همراه می

زدگی اطالعات«، با سریاسرت های وقود  آیند( در تحقیق »تحلیل پیش1396سراالرکیا و همکاران )

های اطالعاتی، مفهوم زدگی به عنوان ی  عارضرره سررازمانی در سررازمانسرریاسررت یادنمودن از 

هفده   اند. در ادامه این پژوهش،هزدگی در اطالعات را مورد بررسرری عملیاتی قرار دادسرریاسررت 

 های اطالعاتی معرفی شد.زدگی در سازمانسیاست عامل یا بستر برای  

  های ی سروی جار  مسائل و مشکالت  از یکی  عنوان به  زدگیسیاست   یعرف( با م1392پیروز ) 

  علل  نییتب به آن، از  جامع  یفیتعر ارائه و یپردازمفهوم  ضررمن تا  اسررت   آن دنبال به ،یاطالعات

  زدگی سریاسرت   عامل را  یرونیب و یدرون  عوامل از دسرته دو  سرندهینو .  ب ردازد  زدگیسریاسرت 

 کند. می  یمعرف  زدگیسیاست   علت   نیمهمتر را یاطالعات ت یهو  فقدان انیم نیا در  و دانسته

زدگی  سرریاسررت ای با عنوان »واکاوی و تحلیل تبعات ( در مطالعه1394فرد و همکاران )دانایی

 اداره در سریاسرت  داالت  از ایدرجه تردیدهای سریاسری«، معتقدند که بیی در نظامبوروکراسر 

شرد.  اواهد منفی زدگیسریاسرت به  منجر سریاسرت  پررنگ تزریق قابل پذیرش و طبیعی اسرت اما

 3بت  (، 1394)  2(، فرسون هیب  و فرسون1394)  1جوزف -باردر بین نویسندگان اارجی نیز،  

زدگی به سرریاسررت ترین نفراتی هسررتند که در حوزه  ( از سرررشررناس1394( و لوونتال )2003)

 اند.اظهارنظر پردااته

 
1. Bar- Joseph 

2. Pherson Hibbs & Pherson 

3. Betts 
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های اداری و اجرایی کشرور متمرکز  زدگی در نظامسریاسرت باشری از پیشرینه مطالعاتی بر روی  

نقش کارکردی در زدگی و  سریاسرت ها به لحاظ میزان اثرپذیری از بوده که اسراسراا این دسرتگاه

های اطالعاتی دارند. همچنین نظام حاکمیتی کشرور، تفاوت بسریار زیاد و چشرمگیری با سرااتار

زدگی به عنوان ی  مفهوم کلی از اثرپذیری دوطرفه اطالعات و سرریاسررت در این تحقیقات، به  

پژوهش با  شرده، اینهای تحقیقاتی برشرمردهسریاسرت از یکدیگر پردااته شرد. با توجه به شرکاف

زدگی اطالعات، سرریاسررت گیری بین دو قسررم از شررکلهای تفکی  بین مفاهیم، علل و تفاوت

زدگی اطالعات بر روی هر سریاسرت های های مورداشراره را تکمیل و پیامدتالش دارد شرکاف

 های اطالعاتی و سیاسی را به تفکی  بیان نماید.ی  از دستگاه

 

 مبانی نظری پژوهش الف( مفاهیم و  

 مفاهیم و اصطالحات  .1

سرازی یا اسرتوارسرااتن بر  در فرهنگ آکسرفورد به معنای »عمل یا فرایند سریاسری : زدگی سییاسیت 

(. در تعریفی دیگر، به 180: 2009،  1شدن چیزی است« )ریسته سیاسی پایه سریاسرت است؛ در واقع 

تر سرریاسرری سرریاسرری؛ تغییر موضرروعاتی که پیش های  فهوم »انتقال موضرروعات به سررمت زمینه م 

گذاران و  اند، به موضروعاتی سریاسری« اسرت. همچنین فرایندی اسرت که طی آن، سریاسرت ه نبود 

پردازند ها به تفسرریر حقایق و شرررای  در فضررای سرریاسرری مدنظر اود می نمایندگان مرتب  با آن 

های  ( به شرکل افراطی و سرنجش تمام جنبه (؛ لذا به اسرتفاده از سریاسرت )ناسرالم 47: 2014، 2)زورن 

 
1. Riste 

2. Zurn 
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شررود )آقاباشرری و  زندگی شرراصرری و اجتماعی و هنری و ادبی بر اسرراس آن نیز اطالس می 

زدگی  سریاسرت هایی که به آفت ها و سرازمان رو اشراا،، گروه (. از این 527: 1383راد،  افشراری 

ز اود را محدود به نگاه از دریچه و  اندا مبتال هستند، شناات محی  و مسائل پیرامون و افق چشم 

رنگ، ی  بعدی و با صربغه و لعاب جناحی سرااته و تمایالت حزبی و  ای ت  شریشره با   ای روزنه 

ها با ااتالل مواجه  سریاسری، دسرتگاه ادراک و اسرتنباط آنان را در تشرایه و فهم صرحی  پدیده 

 (. 1388وغ،  به نقل از افر   41:  1397نماید )اقتباس از ساالرکیا،  می 

 از تمایالت  ای لفافه   در  فرد  رسرمی  نظرات   جایگزینی  شرده به معنای سریاسری :  شیده اطالعات سییاسیی 

به آن دسرته از تولیدات،  شرده  (؛ لذا اطالعات سریاسری 113:  1392،  1اسرت )اندرگ   گذاران سریاسرت 

اطالعاتی اشررراره دارد که به جای های کارکنان اطالعاتی یا جامعه ها یا تحلیل ها، گزارش تفسررریر 

گذاران یا اوشررایندی مقامات ها و نتایج دلاواه سرریاسررت بینی، به منظور پشررتیبانی از گزینه واقع 

 تحلیل  عمدی  (. به عبارتی دیگر، تحری  319: 1394یابد )اقتباس از لوونتال،  می سریاسری، تغییر 

 عبارتی  به  و  اطالعاتی  مدیران  و  گذاران های سریاسرت دراواسرت  سرااتن برآورده  برای  اطالعاتی 

شرود  را شرامل می  اطالعات  تحلیل  فرایند  در  و سریاسری  شراصری  های نگرش  به  وفاداری  تر، جامع 

 (. 2008،  2به نقل از ترورتون   106: 1390)اسروی،  

غیرمسرتقیم،   یا  مسرتقیم  صرورت  به  مداران : وضرعیتی اسرت که در آن سریاسرت شیدن اطالعات سییاسیی 

 بدل  حزبی اود  های سریاسرت  با  محصرول منطبق  به  را  آن  و  داده  تغییر  اطالعاتی را  های فرآورده 

 مداران سیاست  که  دانند می  را ابزاری آن   دیگر  (. برای 109: 1390سرازند )اقتباس از اسرروی،  می 

 
1. Anderg 

2. Treverton 
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فرد و همکاران، از دانایی   دهند )اقتباس افزایش می  های اطالعاتی نهاد  بر  را  اود  کنترل  آن  طریق  از 

گذاران جهت  شرردن اطالعات، عبارت اسررت از تالش سرریاسررت سرریاسرری (؛ بنابراین  60: 1394

تواند به دو شیوه آشکار و پیچیده های سیاسی اود، که می دهی اطالعات در راستای اولویت شکل 

 (. 36ب: 1394ظاهر شود )معاونت پژوهش و تولید علم، 

  و   مدیریت   پیشرین در   نود سروگیری   هر  از  اطالعاتی   سرازمان  هایی ر   معنای  به  : اطالعاتی  اسیتقال  

 (. 40: 1392است )پیروز،   اطالعات   ای حرفه   های کارکرد   اجرای 

 

 شده اطالعات سیاسی  .2

رواب  بین دو جامعه اطالعاتی و سریاسری همواره مقهور مشرکالت متنود و ماتل  اسرت. یکی از  

(،  1395)  1شرده« یا به عقیده آسرتانا و نیرمال های این ارتباط »اطالعات سریاسری آسریب ترین  معروف 

 »اطالعات سازگارشده« است. 

های فکری و عملی در سرطوح شراصری، اانوادگی، گروهی ها و سروگیری دادن گرایش داالت 

ا و همکاران، ای اطالعات و مدیریت اطالعاتی )سرراالرکی حرفه های  )حزبی و جناحی( در کارکرد 

شررده اسررت. در واقع منظور از  ( به معنای همان اطالعات سررازگارشررده یا سرریاسرری 171: 1396

های فردی دادن سروگیری زدگی اطالعات از پایین، داالت سریاسرت شرده یا همان اطالعات سریاسری 

  یابی،سروهه  تحلیل،   آوری، جمع  از  اعم ) توسر  کارمند اطالعاتی در فرایند اجرای وظای  اطالعاتی 

ترین سرررط   اسرررت. در این شرررکل، تحری  واقعیت از پایین   ...( و  اقدام  گزارش اطالعاتی،  تهیه 

 
1. Astana & Nirmal 
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ای فردی، ه کند. از آنجایی که سروگیری مراتب سرازمان حرکت می سرازمان آغاز و به سرمت سرلسرله 

زدگی بسریار دشروار سریاسرت شرود، شرناسرایی این نود از پنهان می ها  اغلب در پوشرش ظاهرسرازی 

توان میزان تحری  محصررول تولیدشررده را در مقایسرره با واقعیت موجود  اسررت و به راحتی نمی 

های فردی ممکن اسررت بسرریار متنود باشررد که سرروگیری سررنجید. از سرروی دیگر، با توجه به آن 

های شراصری متفاوتی با افراد دیگر دارد(، محصروالت تولیدشرده در  )معموالا هر فرد، سروگیری 

های ماتل ، حالتی کج و معوج به  های متنود از ناحیه سرروگیری چنین فضررایی به علت تحری  

زدگی را تشرایه داد، به دلیل اینکه در  سریاسرت گیرند. حتی اگر بتوان وجود این نود از  اود می 

ت  اشررراا، وجود ندارد،  های فکری ت  ها و برداشرررت مل امکان اشرررراف کامل بر گرایش ع 

توان میزان تحری  تولیدشرده را سرنجید و تصرویر درسرت را از دل آن بیرون کشرید )سراالرکیا،  نمی 

 (. 37: 1392و پیروز،   41: 1397

های  و اواسررته   ها زه ی انگ دادن ر ی تأث توانند به نوبه اود با متاصررصررین و ابرگان اطالعاتی نیز می 

های اطالعاتی جنبه سریاسری )شراصری( بدهند.  ها، به تحلیل ها و گزارش شراصری اود در تحلیل 

های سرریاسرری باشررند، عمالا سرریاسرری  و پیامد   رات ی تأث های اطالعاتی زمانی که واقعاا دارای برآورد 

 شوند. می 

اظرات و مباحث مهم سرریاسررت دفاعی و اارجی  ای بر من قابل مالحظه   رات ی تأث هرگاه اطالعات 

گذارد. به عنوان مثال وقتی شرردن اطالعات پا به عرصرره می سرریاسرری داشررته باشررد، غالباا اتهام 

دهند و  مداران قرار می هایی به موقع و مناسررب در ااتیار سرریاسررت گران اطالعاتی برآورد تحلیل 

تأیید کند، از سروی طرف دیگر متهم به  را ها، موضرع یکی از طرفین مناقشرات سریاسری نظرات آن 

(. باور عمومی این 45ب:  1394شروند )معاونت پژوهش و تولید علم، داالت در امور سریاسری می 
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اسررت که اگر اابار و تحلیل اطالعاتی دچار تحری  شررده باشررد تا از ترجیحات و تعصرربات  

سرت. در عوض، اطالعات باید شرده )بد کارکرده( ا گیران پشرتیبانی کند، اطالعات سریاسری تصرمیم 

گیری جلوگیری شرود، اطالعات باید اابار بد را  طرف و صرری  باشرد. اگر قرار اسرت از غافل بی 

 (. 130:  1395رسد )معاونت پژوهش و تولید علم، هم منتقل کند. این حکم به نظر قطعی می 

 از  اطالعاتی  های برآورد و  محصروالت  آتی  های پیامد  و  ها واکنش  درباره  کارشرناسری  مالحظات 

 تنظیم  در  را  اطالعاتی  مدیران  افسرران و  که  اسرت  عواملی  مهمترین  از  سریاسری،  سرازان تصرمیم  سروی 

سرازد می  مواجه  کشرور،  مصرال   شراصری و  منافع  دوراهی  و  مشرکل  با  له و مسر  هر  پیرامون  ها برآورد 

ها را در کنند و آن اطالعاتی اسررتقبال می های  (. اغلب مقامات سرریاسرری از داده 33: 2003، 1)پتمن 

گران باید توجه داشرته باشرند که مقامات دهند. با این حال تحلیل فرایند فکری اود مدنظر قرار می 

، در چارچوب آنچه از سرایر منابع  شرود ی م سریاسری باید اطالعاتی را که در ااتیارشران قرار داده 

هایی را که آماده پذیرش آن هسرتند، مدنظر قرار اطر   اند، نتایج سریاسری هر گزینه و ه کسرب کرد 

گیری نقش  ها کم  کند؛ ولی به ندرت در این تصمیم گیری آن تواند به تصمیم دهند. اطالعات می 

دادن  کننده دارد. چالش اصرررلی پیش روی مدیران و ویراسرررتاران مطالب اطالعاتی، شرررکل تعیین 

موجود   د ت که باعث شررود گزارش مذکور بر شررواه ای اسرر گر به گونه نوی  گزارش تحلیل پیش 

ی سریاسری باشرد. به گفته بت ، »در صرورتی که ویرایش ها زه ی انگ متمرکز شرود و سرازگار و عاری از 

گزارش توسر  مدیران به شرکل مناسرب انجام شرود، میزان داالت سریاست در آن اندک اواهد بود  

که در عین براورداری از صربغه سریاسری، از فسراد سریاسری    شرود ی م و در نهایت کار، گزارشری تهیه 

 (. 252، 1394تهی است« )فرسون هیب  و فرسون،  

 
1. Pateman 
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 شدن اطالعات یاسی س  .3

  و   راهبردی اطالعاتی  و   کالن   های گذاری سریاسرت  در  تنها  اطالعات،  در   پیشرگان سریاسرت   داالت 

 مرحله در  عبارت دیگر   به .  اسرت   قبول   قابل  اطالعاتی   سرروی    های مأموریت  و   دسرتورکار  تعیین 

 مشررتری، و   گذار سرریاسررت   نقش   در   سرریاسرری   گران کنش  که   اسررت  اطالعاتی   های نیازمندی   اعالم 

 اطالعات  توزیع   و   انتشررار   در مرحله   آن  بر  عالوه . دارند   را  اطالعاتی   فرایند   در   داالت   صررالحیت 

  به   دسررترسرری  با  که  دارند   را  این حق   اطالعات،  اصررلی   مشررتری  عنوان  به   پیشررگان، سرریاسررت  نیز 

  هاینیاز  برآوردن   در   محصروالت  این   کیفیت   ارزیابی  ضرمن  اود،  نیاز   مورد  اطالعاتی   محصروالت 

  بازاوردی،  روند  ی    طی  و  کنند  اعمال  را  اطالعاتی   های سرروی    بر   اود  نظارتی   صرالحیت   آنان، 

  را   آن   توانایی   باالبردن  برای   موردنیاز   تغییرات   لزوم  صرورت   در  و  بیان  را  سرروی   از  اود   انتظارات 

گونه نیسرت. در موارد زیادی، این (؛ اما همیشره 45: 1395  نورمحمدی، )  نمایند   اجرایی  و   پیشرنهاد 

شرده، تمایل دارند به منظور تولید اطالعات اوشرایند  پیشرگان فراتر از این حقوس تعری  سریاسرت 

زمانی به    شردن اطالعات سریاسری ای اطالعات داالت نمایند. مشرکل حرفه های درونی و  در فرایند 

ها را  گران و مدیران اطالعاتی، آن تحلیل گذاران با اعمال فشررار زیاد بر آید که سرریاسررت وجود می 

های سریاسری آنان  ها و رویکرد هایی در راسرتای حمایت از اولویت ها و تحلیل وادار کنند که برآورد 

 ارائه دهند. 

توان ذیل دو طی  مسرتقیم و  شردن اطالعات را می سریاسری گذاران در فرایند نود داالت سریاسرت 

برای دسرتکاری و تغییر  گذاران اود به طور مسرتقیم لت اول، سریاسرت غیرمسرتقیم جای داد. در حا 

پیشررنهاد  گران تأثیرپذیر، شرروند. آنان به تحلیل های اطالعاتی وارد عرصرره داالت می نتایج تحلیل 

نمایند. شررکل غیرمسررتقیم این روند عبارت از  طرف را تهدید و تنبیه می گران بی تشررویق و تحلیل 
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های مورد دهد که تحلیل ای تحت تأثیر قرار می ازمان اطالعاتی را به گونه هایی اسرت که سر روش 

زدگی اطالعات به نام  سررریاسرررت گذاران تولید شرررود. از این دو نود عالقه داالت سررریاسرررت 

: 1396شرود )سراالرکیا و همکاران، زدگی متسراهالنه نام برده می سریاسرت زدگی افراطی و سریاسرت 

 (. 2003به نقل از بت ،  173

گذاران بر اطالعات، به دو صرورت بندی دیگر، اعمال فشرار از سروی سریاسرتدر ی  تقسریم 

گذاران تعمداا  شررود که سرریاسررتپنهان اواهد بود. نود آشررکار زمانی ایجاد می آشررکار و  

ها یا  های آن تأیید و حمایت از سریاسرتهایی در راسرتای  گران را وادار به ارائه برآورد تحلیل 

نمایند. در ها و منویات سررریاسررری جاری می تأیید اولویت  تهدایت چراه اطالعاتی در جه 

مداران شردن شردید اطالعات، حتی ممکن اسرت مدیران اطالعاتی یا سریاسرتسریاسری وضرعیت  

گران هرای موجود توسررر  تحلیرل بره دلیرل تهیره اابرار و اطالعرات مغرایر برا عقرایرد و برنرامره 

زدگی آشررکار را به  سرریاسررتها نمایند. جویی و مقابله به مثل با آن نتقام اطالعاتی اقدام به ا 

ها و  گران و مدیران اطالعاتی نفوذ گرایش پنهران نگه داشرررت چراکه تحلیل توان سررراتی می 

های اطالعاتی را به مثابه ی  اقدام نادرسررت و  ها و تحلیل های سرریاسرری در گزارش رویکرد 

  36ب:  1394و با آن مقابله اواهند کرد )معاونت پژوهش و تولید علم،   غیرمعقول تلقی کرده 

(. به صورت کلی، نود رفتار 139: 2007، 1به نقل از وایتز  180: 1396و ساالرکیا و همکاران،  

 نمایش داده شده است.   2گذاران در براورد با اطالعات در شکل  سیاست

 
1. Witz 
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 گذاران در مواجهه با اطالعات و نتایج آن سیاست شناسی رفتاری  : گونه 2شکل  

 (317:  1400)الیلی، نادی،  

  گروهی  جناحی،   های سااتار  که  افتد می  اتفاس   وقتی  باال،   از   زدگی سیاست شدن اطالعات یا سریاسی 

 مدیران یا   کارشرناسران  طریق  از   را   منافع  و  ها پدیده  از  اود  موردنظر  و   مسرل    برداشرت   گفتمانی،  و 

  ترا   اطالعراتی  کالن   گرذاری سررریراسرررت  از  اعم )   اطالعراتی   سرررازمران  درونی   هرای فراینرد  بر   اطالعراتی 

  گرانکنش  کره   اسرررت   زمرانی   آن   شرررکرل   برارزترین .  نمرایرد  تحمیرل (  اطالعراتی   ای حرفره   هرای عملیرات 

  هایبرداشررت  و  سررالیق  کنند می  تالش ( عالی   مقامات  و   ها گروه   احزاب،  مانند )   کشررور  سرریاسرری 

  منابع مدیریت  از  اعم )   آن  ماتل   ابعاد  در  اطالعاتی   سروی    ای حرفه  مدیریت  در   را   اود   سیاسی 

 با  براورد   شرریوه   در   داالت  یا  مدیران  انتصرراب  ارتقا،   گزینش،   ها، صررالحیت   احراز  مانند  انسررانی 

شردن اطالعات یا سریاسری (. 41:  1397دهند )سراالرکیا،    داالت ...( و   امنیتی   موضروعات  و   ها سروهه 

  و   کند می   حرکت  پایین  به  باال   از   سرازمانی   مراتب سرلسرله  در   وقود،  صرورت   در  زدگی از باال سریاسرت 

  به   اند، ه شرد   شرنااته  معموالا  سریاسری   گران کنش  و   ها جریان   های سروگیری  و   ها گرایش   آنکه  دلیل  به 
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  اجتناب  غیرقابل  حدی  زدگی، تا سریاسرت نود از این  البته .  اسرت   شرناسرایی   قابل   سررعت  به   و   راحتی 

 طبیعی  آن  از  ( میزانی 9: 1395  نورمحمدی، )   سریاسرت  به  اطالعات   وابسرته   ماهیت  دلیل   به  و  اسرت 

 منجر  طبیعی  طور  به   نظام،  عالی   سریاسری  مدیران   در  تغییر  سراالر مردم   نظام  در  مثال   عنوان   به   . اسرت 

 امر که   شرود می  اطالعاتی   های سرروی    در  عالی   اجرایی   نابگان   و   ها سریاسرت   در   تغییرات  برای  به 

  تهدید  به  تبدیل   را   زدگی سریاسرت  از  نود  این  که   آنچه  با این حال .  اسرت   اجتناب   غیرقابل   و  طبیعی 

  در   ای حرفه   های معیار  بر   آن   یافتن اولویت  و   جناحی  و  حزبی  نگرش   رسرو    طرف،  ی   از  کند، می 

 که)  اطالعاتی  رانت  از   حاکم  سریاسری   گران کنش   سروااسرتفاده  دیگر،  طرف   از  و  اطالعاتی   مدیریت 

 (. 38: 1392است )پیروز،    سیاسی  رقبای   علیه (  است   دسترسی   در   دارای محدودیت   قاعدتاا

 تعمدی  وادارسررااتن  نظیر  متفاوتی  اشررکال  در  تواند می  اطالعاتی  در سررازمان  بیرونی  مدااله 

از   حمایت  و  تأیید  راسرتای  در  هایی برآورد  ارائه  به  مداران سریاسرت  سروی  از  گران اطالعاتی تحلیل 

ها و منویات سریاسری جاری اولویت  تأیید  جهت  در  اطالعاتی  چراه  هدایت  یا  ها آن  های سریاسرت 

 (. 143: 2007بروز کند )وایتز،  

 

 شده گیری اطالعات سیاسی شکل دالیل   .4

  افسرران و فکری  کاری   شررای   بر   عامل   تأثیرگذارترین  اطالعاتی   سرازمان  درونی   بسرتر   و   کلی  فضرای 

(. بر این اسررراس اطالعرات 40:  1392اسرررت )پیروز،    آن   مردیران   مردیریتی   سررربر    و   اطالعراتی 

 های متفاوتی، شکل گیرد: شده ممکن است از طریق دالیل و انگیزه سیاسی 
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به  اطالعاتی در کارشیناسیان و مدیران اطالعاتی:    هویت   گیری شیکل  عدم  •

  مسرتعدترین اطالعاتی،   هویت   گیری شرکل   (، »عدم 398:  1992)  1عقیده ِونت 

آورد چراکه  می   وجود   به   اطالعات   در   زدگی سریاسرت  بازتولید   برای   شررای  را 

 بنیان  اطالعاتی،   هویت   اسرت«؛ لذا فقدان  افراد   های و کنش   منافع   مبنای   هویت 

  از   دور بره   و   ای حرفره   اطالعراتی   ای اسرررت و متقرابالا کنش حرفره غیر   هرای کنش 

  نیز   زدگی سریاسرت . دارد  اطالعاتی   ای حرفه  در هویت  ریشره   زدگی، سریاسرت 

  سرلطه  از  ناشری  که  اسرت  اطالعاتی   نزد افسرران   در   ای حرفه غیر  کنش  از  نوعی 

  بنابراین  اسررت؛  اتی اطالع  مدیران  و   کارشررناسرران   نزد  در   غیراطالعاتی   هویت 

  نزد  های دیگر هویت  تسرل   یا   کارکنان   نزد   اطالعاتی  هویت   گیری شرکل   عدم 

 رواز این .  آورد   شرمار  به   شران ای غیرحرفه   های کنش   اصرلی   علت  باید  را   آنان 

 مسررل   اطالعاتی   های نهاد   کارکنان   بر   غیراطالعاتی   و   ای حرفه هویت غیر  اگر 

  هایکنش   صدور  به  منجر   آنان  نزد   در   غیراطالعاتی   منافع تعری    گاه آن  گردد، 

 (. 41:  1392شد )پیروز،  ها اواهد آن   سوی  از   غیراطالعاتی 

اطالعات:   تحلیل  ای حرفه  های گران اطالعاتی بر روش عدم پایبندی تحلیل  •

اطالعاتی  ای حرفه  ااالس  اصرول  به  اطالعاتی  افسرران  و  مدیران  پایبندی  عدم 

 تفسریرگرایی  رواج  و  گسرترش   شرده، سراز بروز اطالعات سریاسری تواند زمینه می 

 های اطالعاتی، اطالعاتی شررده و ضررمن تأثیرگذاری بر تحلیل  سررازمان  در 

: 1390گردد )اقتبراس از اسرررروی،   نهراد اطالعراتی نیز  اعتبراری بی  موجرب 

 
1. Wendt 
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 وهله  در   اطالعاتی،  کار   قاعده مهم در  ی    عنوان   به   اطالعاتی  (. اسرتقالل 114

 اگر.  سریاسری   کارگزاران   نه  اسرت  اطالعاتی   کارگزاران   های کنش   محصرول  اول 

 که  بدانیم  باید   اسرت،  اطالعاتی   سرازمان   زدگی بیماری سریاسرت  که  داریم  قبول 

 فرد توسرر   همه   از   تر سررریع   بدن،  در   بیماری  ی    های نشررانگان   وجود  درک 

  در   بیمراری  اولیره ( سرررنردروم )   های نشرررانگران  به   که  فردی .  افترد می   اتفراس   بیمرار 

 پرده  از   و   نراچراری   سرررر   از   و   آن   پیشررررفرت   از   پ    و   کنرد   توجهی بی   بردنش 

  مقصررر   را  پزشرر   تواند نمی  کند،   مراجعه  پزشرر    به   بیماری،  راز   افتادن برون 

 (. 63: 1392،  بداند )پیروز   بیماری   کنترل   در   ناتوانی 

بودن تفکر وجود افسییران و سییازمیان اطالعیاتی کیامال: مسییتقیل:  آرمیانی  •

ها یا دادن به گزینه بینی پیرامون موضرود موردنظر و اولویت دادن واقع ازدسرت 

( از سرروی افسررران اطالعاتی و حتی ی  319:  1394نتایج اا، )لوونتال،  

سررازمان اطالعاتی، همواره متصررور اسررت چراکه اسرراسرراا »تصررور وجود  

 غیرممکن  و  باطل  مسرتقل،  کامالا اطالعاتی  افسرران  نیز  و  اطالعاتی  تشرکیالت 

 و  سرازمانی درون  منافع  سریاسری و  (. تمایالت 110:  1390اسرت« )اسرروی،  

( یا 114: 1390و اسرروی،    385:  2004، 1ها )راجر تولیدکننده  سرازمانی برون 

( و  319: 1394گذاران )لوونترال،  تالش برای حمرایت بیشرررتر از سررریراسرررت 

  ایحرفه   های گیری تصرمیم   در   سریاسری  شراصری و   های سروگیری   دادن داالت 

(، بعضاا در  35: 1392)پیروز،   اطالعاتی   کارشناسان یا افسران   و  توس  مدیران 

 
1. Roger 
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یر  سرررازمران اطالعراتی و حتی جرامعره اطالعراتی موردنظر، تبردیرل بره امری 

 شود.  بدیهی می 

 کنشمجیازی:    ییا   احزاب مختلف واقعی   و   هیا گروه   هیا، نهیاد در    عضییوییت  •

 همسرانی  بیانگر  حزب،  یا   گروه  ی   به   وابسرتگی   و   عضرویت   در   افراد   رفتاری 

 اود  نوبره   بره   کره   اسرررت   حزب   و   گروه   آن   منرافع   برا   فرد   نظر   مورد   منرافع 

 ایجاد  برای آن  حزب   آن   در   عضویت  که  است   هویتی  به  فرد  تعلق   دهنده نشران 

  در   عمیق   و   مؤثر   عضرویت  سرابقه  دارای  که   افرادی   اسرتادام   رو، از این .  کند می 

 اطالعاتی  های سرروی    در  دارند،   را   سروگیرانه  و   سریاسری   تشرکیالت   و   ها گروه 

 هویرت   یر    فردی،   چنین   بر   مسرررل    هویرت   چراکره   نیسرررت؛   مصرررلحرت   بره 

  سروگیرانه و   ای حرفه غیر   هایی کنش  به  منجر   هویت  این   و   اسرت   غیراطالعاتی 

  هرایسرررروی    تکوینی   هرای هنجرار   و   قواعرد   برا   کره   شرررود می   سررروی وی   از 

  در  اسررتادام   از  پ  )   کارکنان   عضرروشرردن   همچنین، .  دارد   تناقض  اطالعاتی 

  به نیز   سوگیرانه  و   سریاسری   تشرکیالت   و   ها گروه   ها، نهاد   در (  اطالعاتی   سرروی  

  سرااتار با  فرد   این   تعامل  نتیجه   در   و  زمان  طول   در  که   اسرت   ممنود  دلیل  این 

  در  که   شرود می  اطالعاتی  افسرر   در  جدیدی   هویت   گیری شرکل   به  منجر  جدید، 

 (. 42: 1392)پیروز،    اوست  اطالعاتی   ای حرفه  هویت   رقیب   واقع 

گراهی جرامعره نگرانی جیامعیه اطالعیاتی از احتمیا  افعییای علنی اطالعیات:   •

گذاران نگران اطالعاتی از احتمال افشرای اطالعات حسراس توسر  سریاسرت 

اسرررت و همواره این ریسررر  وجود دارد که مقرامات اطالعاتی با در ااتیار  
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قراردادن اطالعات محرمانه، اقدام به نشررت اطالعات نمایند؛ لذا ترس جامعه 

ا نشرررت اطالعرات اطالعراتی یرا مقرامرات اطالعراتی از احتمرال افشرررای علنی یر 

گذاران )بر اسراس سروابق اقدامات پیشرین حسراس و محرمانه از سروی سریاسرت 

دسرتگاه سریاسری و دولتمردان( با هدف امتیازگیری سریاسری، تقویت جایگاه  

ها و اطالعات تواند سرربب دسررتکاری در تحلیل اود یا تاریب رقبا و... می 

 (. 198: 1396ران،  )ساالرکیا و همکا گذاران شود  شده به سیاست ارائه 

سییازمیان اطالعیاتی:    منیاف   بیا   فردی کیارکنیان اطالعیاتی   منیاف   مییان  تضییاد  •

  از  یکی  ها، آن   قرارگرفتن   راسرررترا  ی    در  و  سرررازمانی  و  فردی   منرافع  وحدت 

  سرازمان که  صرورتی  در   اسراسراا.  آید می   شرمار   به   سرازمانی  اصرلی انسرجام   عوامل 

  سرررازمان قواعد  و   هویت  به  توجه  با   اود  مسرررتادمین   منافع  تعری   به  قادر 

  هویت . بود  اواهد   ناکامی  با   توأم  و  مبهم   آن  کاری  و  اداری   انداز چشرم  نباشرد، 

  هاهویت   در   ااتالف  یا   تضاد   در   باید   را   منافع  تضاد  ریشه   و   است   منافع   مبنای 

 ناشری باشرد،   بنیادین   و   عمیق  اگر   سرازمانی  و  فردی   منافع  تضراد . کرد   جسرتجو 

  گیریشررکل  فرایند  اگر .  اسررت   سررازمان   هویت  با  فرد   هویت  میان  تناقض  از 

  و  مدیران  و  باشرد   طراحی شرده   درسرتی به  سرازمان  در   ای حرفه  اطالعاتی   هویت 

  پافشراری اطالعاتی   هویت   تکوینی   های هنجار   و   قواعد  بر  سرازمان،   مؤسرسران 

 سلطه  تحت   کارگزاران  دیگر   و   سازمان  با  تعامل   در   نیز  سروی    کارکنان  کنند، 

  سررازمانی و  فردی   منافع  میان  تضررادی  آنگاه  و   گیرند می  قرار  اطالعاتی   هویت 

 توس   اطالعاتی،   هویت  تکوینی   قواعد  اگر   که در حالی .  آمد   ناواهد   وجود  به 
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  سررلطه  تحت  اندک اندک   کارکنان   گاه آن  نشررود،   رعایت   کارگزاران  و   سررااتار 

  ایحرفهغیر   های کنش   اقتضای   آنان   منافع   و   گرفته   قرار  ای حرفه غیر  های هویت 

شرود  نیز   ها کنش   زدگی سریاسرت  به  منجر  اسرت  ممکن  که   داشرت  اواهد  را 

 (. 43: 1392)پیروز،  

های  هرچه سررازمان های اجرایی به سیازمان اطالعاتی:  تحمیل بیعیتر نقش  •

های  های نظارتی و مشراورتی اود فاصرله گرفته و به نقش اطالعاتی از نقش 

اجرایی بیشررتری تمایل داشررته باشررند، تمایل آنان به مدااله در موضرروعات  

( 199: 1396)ساالرکیا و همکاران، شود  سیاسی و میل سیاسی آنان، بیشتر می 

 نفعت مستقیم اثرگذار است. های اطالعاتی آنان به دلیل م و این امر بر تحلیل 

ای اطالعاتی با انتصیاب  حرفه زدگی و عدم رعایت قواعد  سییاسیت تسیریی  •

 ی  باید   را   سریاسری  اطالعاتی  مدیران  انتصراب سییاسیی:   اطالعاتی   مدیران 

 فرایند  در   اطالعاتی  سروی    قواعد تکوینی   رعایت   عدم  برای  آشکار   شااه 

  را   اود   موقعیت   در واقع   سریاسری  اطالعاتی  مدیر . دانسرت  اطالعاتی   مدیریت 

 ااطر به  بلکه   سرروی ،   در  تجربه   و   شرایسرتگی   و   اطالعاتی   هویت  ااطر  به   نه 

 است  طبیعی  کامالا  رو از این .  است  آورده  دست   به   ای حرفه غیر  هویت  به  تعلق 

  تعری   را   آن   ای حرفه غیر   هویت  که   باشرد  منافعی   راسرتای   در   های آن که کنش 

  هاییکنش  اندک اندک  نیز   ای حرفه غیر   هویت  سرلطه  که  واضر  اسرت .  کند می 

  تقلید دیگر،   سوی   از   . کند می  صادر  را   سیاسی  مدیر   از   زده سیاست  و   سوگیرانه 

  به   سریاسری  مدیر . اسرت   افراد  هویت   گیری شرکل   های از فرایند  یکی  ها الگو  از 
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  برا   کرارکنران .  دارد   قرار   اطالعراتی   برابر کرارکنران   در   عملی   الگوی   یر    عنوان 

 همچنین  و   هویت غیراطالعاتی   به  تعلق   اسراس  بر  او  انتصراب  و   ارتقا   مشراهده 

  هایکنش   که در  گیرند می   یاد   تدریج  به  او،   ای حرفه غیر   های کنش   مشرراهده  با 

تردریجراا   مردیران،   غیراطالعراتی   هویرت   لرذا   کننرد؛   عمرل   ای حرفره غیر   نیز   اود 

 این  از  و   دهد می  تغییر   ای حرفه غیر   های هویت  سرمت  به  نیز   را   کارکنان   هویت 

شود )پیروز، می   سوگیرانه   و   زده سیاست  های کنش  دامنه  به توسعه   منجر  طریق 

1392 :44 .) 

زدگی  سررریاسرررت نظارت متغیر مؤثری بر   نوع و میزان نظارت بر اطالعات:  •

های عمومی در  اطالعات اسررت. نظارت اجرایی، تقنینی، قضررایی و رسررانه 

زدگی و  سریاست های  ها و بسرتر آیند صرورت ضرع ، مهمترین عامل ایجاد پیش 

زدگی  سررریاسرررت در صرررورت کارابودن، مهمترین عامل جلوگیری از وقود  

ضرررای مملو از پارادوک  سرررازمان  هسرررتند. هنگامی که نظارت دقیقی بر ف 

توانند نماید که می اطالعاتی اعمال نشود، این پیام را برای مااطبان ماابره می 

و اجرازه سررروااسرررتفراده و سررروارفترار دارنرد. بره صرررراحرت »نود نظرارت بر  

زدگی یا عدم آن را برای سرازمان اطالعاتی سریاسرت اطالعات«، مهمترین بسرتر  

 (. 114: 1390و اسروی،   201: 1396و همکاران، آورد )ساالرکیا  فراهم می 

هیا و هیای قوی داخیل سیییازمیان اطالعیاتی تی بیرگیذار بر کیارکرد پیونید  •

هرای عملیراتی و تحلیلی در  هر چره پیونرد میران باش هیای تحلیلی:  گزارش 

های  تر باشررد، میزان اطر تأثیرگذاری نیاز داال سررازمان اطالعاتی مسررتحکم 



 1401تابستان  96 شماره  راهبردی، مطالعات  فصلنامه   144

 

وتحلیل اطالعاتی نیز بیشتر اواهد بود و هنگامی این چنین عملیاتی بر تجزیه 

-های عملیاتی بر ضررروریات تحلیلی ترجی  داده شررود )بارشررود که نیاز می 

(. بره عبرارتی دیگر، چنرانچره وزن رویکرد »حمرایرت و  30:  1394جوزف،  

های درونی سرازمان اطالعاتی از یکدیگر، به وزن »عملکرد و  همراهی« باش 

هرای ثرباش« آنران، چیره شرررود، این امکران وجود دارد کره باش کرارکرد ا 

های سرازمان اطالعاتی از  تحلیلی به منظور جلوگیری از تضرعی  سرایر باش 

هرای اود را دچرار تغییر نموده و  هرایی از تحلیرل جملره عملیرات، قسرررمرت 

د و  بینانه و صرحی ، ترجی  دهن سرازمانی را به اطالعات واقع های درون پیوند 

گذاران یا مسرووالن شرده تحویل سریاسرت از این رهگذر، اطالعات سریاسری 

 اطالعاتی شود. 

  شییایسییتگی  نه   و   گروهی   روابط   اسییا    بر   کارشییناسییان اطالعاتی  ارتقای  •

  اطالعاتی،   افسرران  تنبیه   یا  ارتقا   و   تشرویق   در   ای حرفه  قواعد   و   ها معیار ای:  حرفه 

  هویت   از   شرکنی شرالوده  یا  انسرجام   و   بازتولید  برای   سرازمانی درون  رویه   مهمترین 

 بر   ترأکیرد   و   ای حرفره   قواعرد   و   هرا هنجرار   رعرایرت .  اسرررت   ای حرفره   اطالعراتی 

 آنکه   ضررمن   اطالعاتی،   افسررران  کاری   و  اداری   رشررد   در   ای حرفه   های ویژگی 

  مطلوب   های الگو   ایجاد   با   شرود، می   سرروی    کارامدی   و   کارایی   افزایش   به  منجر 

  هرا آن   از   و الگوگرفتن  تقلیرد  بره   را   کرارکنران   سرررایر   ای، حرفره   اطالعراتی   هویرت  از 

  سرررروی    تمرام   در   اطالعراتی   هویرت   گسرررترش   بره   منجر   تردریجراا  و   دارد وامی 

 به  اطالعاتی   افسرران  شروند،  قواعد   و   ضرواب    جایگزین   رواب   اگر  اما .  شرود می 
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  قواعد  به  توسررل   و  کار   ای حرفه   قواعد   از   عبور   به   تشررویق   مسررتقیم  شررکلی 

  عضرویت  اگر  حال . شروند می   اود   منافع   تأمین   و   اداری   رشرد   جهت   ای حرفه غیر 

 ها آن   غیرمسرتقیم   طور   به   شرود،   کارکنان   رشرد   باعث   سرازمانی درون   گروه   ی    در 

  و  ارتقا   تواند می   سرازمانی، برون   تر بزرگ   های گروه   در   عضرویت   که   گیرند می  یاد 

 از   یکی   را   شرررای    این   توان می   لذا   آورد؛  ارمغان  به   برایشرران   را   تری بزرگ   منافع 

  شرمار   به   افسرران  توسر    اطالعاتی   ای حرفه   قواعد   نقض  اصرلی   های سراز زمینه 

  ارتقای   مشرراهده  نتیجه   که   آینده کاری   از   یأس   و   ناامیدی  عنصررر  همچنین . آورد 

 به   را  توانمند   و  نابه   کارکنان   اسرت،   ها گروه  به   وابسرته  اما   غیرشرایسرته   کارکنان 

  سازمانی درون   های گروه   تشکیل  برای  تر جدی   حرکت   یا   انگیزگی بی   و   کاری کم 

 (. 45: 1392دارد )پیروز،  وامی   سازمانی برون   های گروه  با  ارتباط  یا 

 ایدئولوهی  نظیر  هایی متغیر  بر  ، 1هندل  چون  در بررسری دالیل دیگر، محققینی  •

 گری محاسرربه  به  تأکید دارند. همچنین توسررل  اطالعات  شرردن سرریاسرری  در 

(، 110: 1390طلبی )اسرررروی،  منفعرت  گرایش  با  اطالعات  های تولیردکننرده 

اواهی مسرتقیم از  منافع شرغلی کارشرناسران یا مسرووالن اطالعاتی یا حتی باج 

سررراز وقود اطالعرات توانرد زمینره ( می 319:  1394سررروی آنران )لوونترال،  

 بر  که  هسرتند  دالیلی  جمله  از  شراصری،  شرده باشرد، چراکه منافع یاسری سر 

گذارند )راجر، می  تأثیر  اطالعاتی،  فعالیت  هر  مراحل اجرای  و  افراد  ذهنیت 

2004 :385 .) 

 
1. Handel 
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 شدن اطالعات سیاسی دالیل   .5

ای  حرفه های  سررازمانی بر کارکرد برون   های متغیر  تأثیر  از  ناشرری   واقع   در  شرردن اطالعات سرریاسرری 

  و  وزرا   جمهور، رئی    مانند )  کشرور   گذاری سریاسرت   ارشرد   مقامات  میان  این   در .  اسرت  اطالعات 

  نقش   سرریاسرری،   نظام   درون  در  اطالعاتی  نهاد   سررااتاری   موضررع  و   جایگاه   و (  مجل    نمایندگان 

مهمترین دالیرل    . دارنرد   اطالعراتی   هرای کنش   شررردن ای حرفره غیر   یرا   گری ای حرفره   در   ای ه کننرد تعیین 

 شدن اطالعات عبارتند از: سیاسی 

 واهه  آنکه   فلسررفه :  اطالعات  با  برخورد   در  گذاران سیییاسییت   نادرسییت   رفتار  •

 ادمات ارائه  بردند، می   کار   به   اطالعاتی   های سررازمان  به   اطالس   در  را  « سررروی  » 

  و   ها توانایی   از   درسرتی  درک   گذار سریاسرت  اگر .  اسرت   گذاران سریاسرت  به  اطالعاتی 

  مناسرب   اسرتفاده  به  قادر   باشرد،  نداشرته  ابزار  این   های ویژگی  کلی  طور  به  و   ها نقه 

  ویژهبه  و  اطالعات   از   مناسرب  و  درسرت   شرناات   عدم .  بود   ناواهد   آن  از  کارامد  و 

  شردنای حرفه غیر   و   زدگی سریاسرت   موجب   کشرورداری،  در   آن  از   اسرتفاده   چگونگی 

 ابزار  یر    عنوان   بره   آن   نشرررنرااتن   و   اطالعرات   از   آگراهی   فقردان   و   شرررود می   آن 

گردد.  می  امور   بهتر  اداره   در  مفید  بسرریار   ابزار  ی    کنارماندن  به  منجر   کشررورداری، 

  از   کشررورداری  و   گذاری سرریاسررت  فرایند  در   ارشررد   گذاران سرریاسررت  که   هنگامی 

  توجهی،بی   این  با   مقابله   جهت   اطالعاتی   افسرران   و  مدیران  نکنند،   اسرتفاده  اطالعات 

(  حاشریه در   گذاران سریاسرت  یا   تر پایین   های رده   در )   گذاران سریاسرت  دیگر  به   الجرم 

 جبران را   کشرورداری  عرصره  در  اود  حضرور   ال   طریق   این  از  تا  شروند می  نزدی  

 با مرتب    افسرران   و  مدیران   شردن سریاسری  به   اندک منجر اندک   ها نزدیکی   این .  کنند 
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  احسرراس  علت   به  و   شررود می (  اند ه بود   حاشرریه   در  نیز   بعضرراا  که )   گذاران سرریاسررت 

  دارد،   وجود   گذاران سرریاسررت   از  دسررته  این  با   اطالعاتی  مدیران  میان  که  نزدیکی 

.  گرددمی  گذاران ایجاد سریاسرت  این   نفع  به  اطالعاتی   های کنش   در   هایی سروگیری 

 (. 46: 1392)پیروز،  

اطالعات متغیری وابسرته به   : بوروکراتیک به سییاسیت وابسیتگی اطالعات از نظر  •

های اطالعاتی به منظور دسرتیابی به  سریاسرت اسرت. در چنین وضرعیتی اگر سرازمان 

زدگی آماده سریاسرت گذاران تکیه نمایند، زمینه تحری  و  اهداف اود به سریاسرت 

های  وی  های اداری در سرر گذاران، آن دسرته از انگیزه اواهد شرد. معموالا سریاسرت 

کنند که امکان اسرررتفاده به عنوان اهرم اعمال نفوذ بر  اطالعاتی را شرررناسرررایی می 

ها متصررور اسررت. وابسررتگی سررازمانی های اطالعاتی از جانب آن محتوای برآورد 

گذاران  های اطالعاتی، اشرکال گوناگونی دارد. در موارد سرات، سریاسرت سرروی  

کردن اسرررتقالل سرررروی  ابع یرا ماردوش تواننرد برا تهردیرد بره قطع تمرامی منر می 

(. به هر  196: 1396اطالعاتی موردنظر، آن را کنترل نمایند )سرراالرکیا و همکاران،  

های اداری، اطالعاتی از جمله سرلطه  های سرازمان  بر  مداران سریاسرت  حال »سرلطه 

)اقتباس از  شردن اطالعات باشرد«  سریاسری سراز  تواند زمینه مالی، سرااتاری و... می 

 (. 114: 1390اسروی،  

توانند دسرتگاه  رهبران مقتدر اغلب می  گذاران ارشید: شیخصییت رهبران یا سییاسیت  •

امنیرت ملی را تحرت کنترل و اراده اویش درآورده و در نتیجره شررردت رقرابرت  

شرود را  های شراصری درون این دسرتگاه می بوروکراتی  که منجر به بروز سروارفتار 
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شرروند زیردسررتانشرران آزادی عمل ران ضررعی ، موجب می محدود کنند؛ اما رهب 

گسرریاته  بیشررتری یافته و در نتیجه زمینه رقابت بوروکراتیکی شرردید و حتی لجام 

فراهم شرود که در این حالت، مدااله اطالعات و سریاسرت در کار یکدیگر از حد  

 (. 33: 1394جوزف،   - شود )بار استثنا اارج شده و امری عادی تلقی می 

  از   نوعی   سرااتاری،   زدگی سریاسرت  از  منظور سیروی::   سیاختاری  گی زد سییاسیت  •

  تحوالت  مند نظام  طور به  که  اسررت   سرریاسرری   نظام   در  اطالعاتی  نهاد   سررازماندهی 

 یا بنماید   سریاسری  نظام   رأس   در  قدرت  توزیع   های دگرگونی   به   وابسرته   را   آن  درونی 

  به  که  کند  تدوین   ای گونه  به   را   اطالعاتی  سرروی   اصرو،   در   قانونی   های بسرتر 

  مشررروعیت   اطالعاتی  سررروی    ای حرفه   های فرایند  در   گذاران سرریاسررت   مدااله 

  قدرت  مسررتقیم   زیرمجموعه   اطالعاتی  سررروی   اگر  مثال   عنوان  به .  بدهد   قانونی 

(  کندمی   تغییر   انتاابات  با  که  سراالر مردم  های نظام   در  دولت   مانند )  ناپایدار   سریاسری 

  نشده  تعیین  ای حرفه   های فرایند   در   گذاران سیاست  مدااله   برای  محدودیتی   و  باشد 

  جایگاه. داشرت  را  اطالعات   در  باال  از   سرااتاری   زدگی سریاسرت  انتظار   توان می  باشرد، 

 امکان، حد   تا  و  مسرتقل   سرااتاری   لحاظ  به  باید   سریاسری  نظام   در  اطالعاتی   سرروی  

  سررااتاری  وابسررتگی   صررورت   در   واقع   در . گردد  تعری    زدگی سرریاسررت   از  دور 

  سریاسری،  بازیگران  در  تغییر  نود   هر   با   سریاسری،   های نهاد  به  اطالعاتی  نهاد   افراطی 

 با  را   اطالعاتی  سرریسررتم   کل   شررود نمی  چون  و  شررده  متأثر  نیز   سررروی    اهداف 

  نره   شرررود؛ می   عرارضررره   دچرار   سرررروی    کرد،  همراهنرگ   بیرونی   هرای سررریراسرررت 

  سریاسریون با  تواند می  نه   و  دهد می   انجام  احسرن  نحو  به   را   شرده محو   های مأموریت 
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  طور  به   لذا   . ( شروند نمی   همراه   سریسرتم  کل   چون )  کند  همراهی   کامل  طور   به  جدید 

  در  تغییر  نود  هر  با   وضرعیت  این  و   گرفته  قرار   سریاسریون   برداری بهره  مورد   ابزاری 

  در  تغییر  بار  هر   از   بعد  که   اسررت   آن  مهم  نکته .  شررود می   تجدید   سرریاسرری   بازیگران 

 دچار  اند، ه بود   قبلی   سرریاسرریون  ادمت  در   که   کارکنانی   تمام   سرریاسرری،   بازیگران 

 سریاسری متضررر  نظام  در مرتبه باالتر،   و   اطالعاتی   سرروی   اصرل  در   و   شرده  ریزش 

 این برای   صررفت   ترین مناسررب   بودن ای حرفه غیر   و   ثباتی بی  که   ای گونه   به .  شررود می 

 (. 48: 1392اطالعاتی است )پیروز،   سروی  

گذاران و افسییران اطالعاتی هبه ویژه مدیران اطالعاتی(:  قرابت میان سیییاسییت  •

یابد که مقامات می شردن اطالعات زمانی افزایش  سریاسری براسراس شرواهد، احتمال  

گذاران تعامل نزدی  داشررته باشررند. در این حالت احتمال اطالعاتی با سرریاسررت 

ها را متقاعد به تهیه اطالعاتی کنند که گذاران، آن زیادی وجود دارد که سرریاسررت 

گیری از  توانند این کار را با بهره گذاران می رضررایت آنان را فراهم کند. سرریاسررت 

بلندپروازی و اشررتیاس مقامات و کارشررناسرران اطالعاتی برای حضررور در عرصرره 

(. با 192: 1396سراالرکیا و همکاران،  )  های سریاسری انجام دهند سریاسرت یا فرایند 

های  گذاران در فرایند توجه به توضرریحات فوس، مهمترین دالیل داالت سرریاسررت 

 ترسیم شده است:   3درونی اطالعات در قالب شکل  
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 اطالعات ی درون   هاییند در فرا  گذاران یاست دخالت س   یلدال  ین : مهمتر 3شکل  

 (315:  1400  ی، ناد   یلی،)ال

 

 زدگی اطالعات سیاست های پیامد  .6

رود که تناول بار در اطالعات به شرمار می شرده، میوه ممنوعه و ی  گناه فاجعه اطالعات سریاسری 

شدن  آن، سقوط اطالعات به حضیض را در پی اواهد داشت. به همین دلیل، بسیاری اطر دواته 

ان بدباتی نهرایی نظرام اطالعات های مقرامات سررریراسررری را به عنو قبرای اطالعات به اندازه دیدگاه 

 اطالعراتی  (. عوامرل 264ال :  1394انرد )اقتبراس از معراونرت پژوهش و تولیرد علم،  ه معرفی نمود 

 سررلیم  عقل  با  دانند می  که  نسررازند  مطلع  از ااباری  را  اود  مافوس  که  آموزند می  زود  ایلی 

 اود،  حرفه  در  کامیابی  و  بقا  برای  که  گیرند یاد می  سرریعاا نیز  اطالعات  مدیران  ندارد،  هماوانی 

 تعصبات  با  یا  ندارند  آن  شنیدن  به  تمایلی  که  مطلع نسازند  ااباری  از  را  گذاران سیاست  است  بهتر 

 (. 33: 2003ندارد )پتمن،  هماوانی  شود، ها می آن  ااطر  آسودگی  باعث  که  هایی باور  و 
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ادبیرات اطالعراتی، آن هنگرام بره وقود  ای اسرررت و در  ه زدگی اطالعرات، پردیرده پیچیرد سررریراسرررت 

گران اطالعات چه عمدی و چه سهوی، به نحوی منحرف شوند که نتایجی را  پیوندد که تحلیل می 

که حقیقت را در ااتیار  ها تهیه کنند به جای آن اواهند برای آن ها می گذاران از آن که سررریاسرررت 

. در این صررورت انحراف واقعی از وظیفه ذاتی ( 165: 2011،  1ها قرار دهند )جانسررون و وایتز آن 

گران  اطالعرات کره بیران حقیقرت بره قردرت اسرررت، ر  داده اسرررت. بره شرررکلی کره یکی از تحلیرل 

توان آن را در دست گرفت  زدگی همانند مه است؛ با این که نمی سیاست دارد: » اطالعاتی اذعان می 

د دارد و بر جریران زنردگی ترأثیرگرذار اسرررت«  یرا لم  کرد یرا آن را مراننرد رنرگ بره دیوار زد امرا وجو 

زدگی  سریاست (. به طور کلی اگر  3: 2006،  2به نقل از ااروی    177:  1396)سراالرکیا و همکاران، 

هرای منتارب قرار گیرد نره  کره »اطالعرات در راسرررترای سررریراسرررت اطالعرات عبرارت براشرررد از این 

یابد )تحت تأثیر می گانه زیر ظهور  نج گذاری اطالعات در انواد پ گذاری«، آنگاه سریاسرت سریاسرت 

 گیرد(: قرار می 

پسندند مورد اواهند و می گونه که می های اطالعاتی را آن گذاران قادر باشرند گزارش سریاسرت  •

 استفاده قرار دهند؛ 

 های اطالعاتی به منظور اهداف اا، سیاسی تأسی  و به کار گرفته شوند؛ سازمان  •

های سریاسری یا وابسرته به احزاب و جریانات  افسرران اطالعاتی گماشرته مدیران اطالعاتی و  •

 سیاسی باشند؛ 

 
1. Johnson & Wirtz 

2. Jervis 
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ی  نظام کنترل و موازنه ضرعی  میان قوای حکومتی وجود داشرته باشرد و باعث شرود یکی  •

 از قوا بر سایرین تسل  یابد؛ 

ه نحوی های اطالعاتی ب ها و فعالیت های سررریاسررری کارکنان اطالعاتی در تحلیل سررروگیری  •

 (. 184: 1396جایگاهی برای عرضه پیدا کند )ساالرکیا و همکاران، 

  آن   کارکنان   و   سرازمان   ای حرفه   هویت  به  ضرربه  اطالعاتی،   دسرتگاه   شردن سریاسری  پیامد   مهمترین 

  در  مارب   تحوالت  از   موجی  ایجاد  به  منجر  اود  نوبه  به  اطالعاتی   ای حرفه  هویت   تاریب . اسرت 

 ابعراد  تمرام  آن   برا   مقرابلره   و   کنترل   عردم   صرررورت   در   کره   شرررود می   اطالعراتی   هرای سرررروی    درون 

  را  اطالعاتی   کار   کیفیت   تنها   نه   زدگی سرریاسررت . دهد می  قرار  تأثیر  تحت   را   سررازمان   های فعالیت 

  ایسرلیقه   و   جناحی  تعصربات   و   ها سروگیری  اثر   در  را   سرازمان  درونی  محی   بلکه  دهد، می  کاهش 

  الزمره  کره  را «  اطالعراتی   - انتقرادی  تفکر »  فضرررای  و   نموده   فکری   هرای انقبراض  هرا و محردودیرت   دچرار 

  جریانات، در قبال  اطالعاتی   های دیدگاه  تحمل   عدم . برد می  بین  از  اسرت   حاکمیتی  و  ملی  نهاد  ی  

 ادامه  در   زده سریاسرت  اطالعاتی   دسرتگاه  مدیران   سروی   از   اجرایی،   های سریاسرت  و   سریاسری   گران کنش 

 نتیجه  و  شرده   سرروی    در  ماتل    های طی   میان   موضروعات   سرر  بر   کاری  و  فکری   تضراد  به  منجر 

: 1392بود )پیروز،   اواهد   سریاسری   های سروگیری  اثر   در   کارشرناسری   های نیرو  ریزش   آن،  طبیعی 

 اثر  اطالعاتی سرازمان   هویت  و  کارامدی  بر  چیز  هر  از  قبل  اگرچه  اطالعات،  زدگی سریاسرت (. 49

 با  را  نظام سریاسری  آن،  های پیامد  دامنه  و  نبوده  سرازمان  به  محدود  اثرگذاری،  این  اما  گذارد، می 

 اطالعاتی  سرازمان  هر  در  زدگی سریاسرت  وجود  کند. شرااه احصرای می  مواجه  نظمی بی  و  بحران 

 اندازه  هر  که  معنا  این  به  اسررت،  های اطالعاتی برآورد  و  تولیدشررده  محصرروالت  کیفیت  نیز 
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 اروج  نشرانگر  باشرند،  براوردار  مقدار حداقلی  و  ارزش  از  اطالعاتی  های فرآورده  و  محصروالت 

 (. 123: 1390است )اسروی،   اطالعات  تولید  ای حرفه  چراه  از  سازمان  آن 

داالت   از ناشرری) شرردهتحری   محصرروالت  تولید  علت   به  زدهسرریاسررت  اطالعاتی سررروی 

  اعتماد  تدریج به ،(اطالعاتی  محصررروالت  تهیه در فکری و  حزبی  شررراصررری،  هایسررروگیری

 اطالعاتی  دسررتگاه  ضررمن اینکه .دهدمی  دسررت  از را  اود به  عمومی  افکار و  گذارانسرریاسررت 

 ماتل ، مقاطع  در  سیاسی  هایجریان و هاگرایش از  سوگیرانه  هایحمایت   علت  به  زدهسیاست 

 دسرررت   در  برازیچره  یر   بره  تبردیرل  و  داده  دسرررت   از  را  اود  حراکمیتی  وجهره  و  ملی  اعتبرار

  علت به  گذارانسریاسرت  نزد اطالعاتی  سرروی   اعتبار و  اعتماد کاهش.  گرددمی  گذارانسریاسرت 

 از نتیجه در و شرده اطالعاتی  هایمشراوره و  هاتحلیل به هاآن  توجهیبی به  منجر  زدگی،سریاسرت 

  عدم.  آیدنمی  عمل به  دعوت  گذاریسرریاسررت   جلسررات در  شرررکت   جهت  اطالعاتی مقامات

 به حسراب اطالعات اداری مرگ توانمی هم را گذارانسریاسرت   به اطالعاتی مقامات دسرترسری

 (.148: 2003آورد )لوونتال، 

هرای غیرسرررازمرانی دارد. بره این معنرا کره هرچره گرفتن رفترار زدگی رابطره مثبتی برا اوج سررریراسرررت 

یابد و در نهایت شراهد  می های غیرسرازمانی افزایش  سرازمانی بیشرتر شرود، رفتار زدگی در  سریاسرت 

توان موضروعات زیر را  ها می های غیرسرازمانی اواهیم بود. از جمله این رفتار اوج حداکثری رفتار 

اقدامات،  کاری  گریزی و توجیه گرایی(، آنارشریسرم سرازمانی )نظم برشرمرد: پوپولیسرم سرازمانی )عوام 

های غیررسررمی بر سررازمان )رانت سررازمانی(؛ اپورتونیسررم سررازمانی  گریزی(، تسررل  گروه قانون 

هرا، ترأثیرات جردی منفی بر عملکرد و  طلبی و سرررودجویی سرررازمرانی(. همره این رفترار )فرصرررت 

 (،1390(. به عقیده اسرروی ) 48: 1397گذارد )سراالرکیا،  کارامدی دسرتگاه اطالعاتی و سریاسری می 

همراه  به  سریاسری  و  اطالعاتی  سریسرتم  دو  هر  برای  اطرناکی  های زدگی اطالعات، پیامد سریاسرت 
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 های برآورد  و  روش تحلیل  و  روند  در  انحراف  و  ااالل  ضررع ،  دارد. از جمله اینکه موجب 

 این  اسررت.  تفسرریرگرایی  مفرط و  گرایی ذهن  انحرافات،  این  مهمترین  از  که  شررود می  اطالعاتی 

 آن  هویتی  بی  نتیجه،  در  و  سریسرتم اطالعاتی  ناکارامدی  و  شرکسرت  موجب  سرو،  ی   از  انحراف، 

 سریاسری،  نظام  در  مثبت  آنتروپی  ایجاد  با  سروی دیگر،  از  و  شرود می  عمومی  افکار  و  مقامات  نزد 

 شود. می  دولت  و  نظام  کالن  اهداف  ها و سیاست  شکست  و  گیری غافل  موجب 

 

 ج( روش پژوهش 

سرؤال  سرؤاالت تحقیقی، رویکرد مجزایی را دنبال نموده اسرت. برای  پژوهش برای هری  از این 

عنوان ابزار گردآوری برداری بره اول پژوهش، از راهبرد کیفی و روش مطرالعره تفسررریری و از فیش 

اطالعات بهره گرفتره شرررد. جامعره مورد مطرالعره، شرررامل کلیره متون و منرابع نظری دسرررت اول و  

ای تحقیقاتی نویسرندگان برجسرته علوم اطالعاتی و امنیتی در جامعه اطالعاتی یا سریاسرت  ه یافته 

«  2« و از روش »تحلیل موضوعی1گیری هدفمند »نظریه مدار یا سازه عملیاتی اارجی بود. از نمونه 

 برای سازماندهی اطالعات استفاده شد.  

روش تحقیق توصرریفی )از نود پیمایشرری(  سررؤال دوم، پژوهش از راهبرد کم ی و برای پاسررخ به 

اسرتفاده کرد. با توجه به قلمرو موضروعی، اعضرای جامعه آماری شرامل چهار طی  )اعضرای هیوت 

های علوم سرریاسرری  علمی مراکز و مؤسررسررات جامعه اطالعاتی، اعضررای هیوت علمی دانشررکده 

اند. حجم  ه وولین سریاسری( بود های شرهر تهران، مدیران و مسروولین اطالعاتی، مدیران و مسر دانشرگاه 

نفر از مسررووالن اطالعاتی و سرریاسرری در دسررترس و   67شررامل    1نمونه آماری به شرررح جدول 

 
1. Theori- based or operational construct sampling 

2. Thematic Analysis 
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های علوم سریاسری  های جامعه اطالعاتی کشرور و دانشرکده ها و دانشرگاه همچنین اعضرای دانشرکده 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه تهران و  

 اند. ه مرکز بود 

 سؤا  دوم پژوهش شناختی اعضای نمونه آماری  وضعیت جمعیت   - 1جدو   

 

های  گیری تصررادفی سرراده بوده و اطالعات به شرریوه روش نمونه های پژوهش، به انتااب نمونه   

سرااته بوده  نامه محقق ای و میدانی گردآوری شرده اسرت. ابزار گردآوری اطالعات، پرسرش کتاباانه 

تحقیقاتی، فهرسرتی متشرکل های  نامه پژوهش، پ  از بررسری پیشرینه اسرت. برای دسرتیابی به پرسرش 

زدگی  سریاسرت پیامد برای نظام سریاسری ناشری از  13های اطالعاتی و پیامد برای سرازمان   36از 

 عنوان 

 مؤلفه 
 وضعیت جمعیت شناختی

 سن 
 سال 50باالتر از   سال  50تا    41 سال  40تا    31 سال 30زیر  

0 12 43 12 

 تحصیالت
 دکتری دانشجوی دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

0 21 13 33 

 شغل

عضو هیئت 

علمی مراکز و 

مؤسسات 

 اطالعاتی

عضو هیئت علمی 

های علوم دانشکده 

سیاسی شهر 

 تهران

مدیران و مسئولین 

 اطالعاتی

مدیران و مسئولین 

 سیاسی

19 9 34 5 

 سابقه کاری
 سال 25باالتر از   سال  25تا    21 سال 20تا    16 سال 15زیر  

14 14 9 30 
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نظران علوم به رؤیت تعدادی از صراحب   نامه اولیه، شرناسرایی شرد. برای سرنجش روایی، پرسرش 

نامه و  های پرسرش سرؤال اطالعاتی و علوم سریاسری رسرید و پ  از ویرایش الزم و تغییر برای از  

های اطالعاتی و ُنه پیامد پیامد برای سرازمان  30نامه با تر، از پرسرش های مناسرب جایگزینی با سرؤال 

نامه، به  های پرسررش پیامد( اسررتفاده شررد )روایی محتوایی(. سررؤال  39برای نظام سرریاسرری )جمعاا  

 است.  3و   2های به شرح جدول   های اطالعاتی و نظام سیاسی، تفکی  پیامد برای سازمان 

 

 های اطالعاتی زدگی برای سازمان سیاست   های : فهرست پیامد 2جدو   

 های شناسایی شدهپیامد  ردیف
های منابع مرتبط از پیشینه 

 پژوهش

 (1392پیروز )   - (  1992ِونت ) ای سازمان و کارکنان اطالعاتیحرفه ضربه به هویت    .1

2.  
سازمان اطالعاتی از وظیفه ذاتی »بیان حقیقت انحراف واقعی 

 اطالعاتی به قدرت سیاسی«

 -(  2011جانسون و وایتز ) 

 – (  1396ساالرکیا و همکاران ) 

 (2006خارویس ) 

3.  
های مختلف ای در بخش حرفه حاکمیت مدیران سیاسی و غیر 

 سرویس اطالعاتی
 (1392پیروز ) 

 (1390خسروی ) اطالعات تولید  ای حرفه  چرخه  سازمان اطالعاتی از  خروج   .4

5.  

طرفیِ نظام اطالعاتی )جایگزینی و پیگیری اهداف فساد در بی 

های اصلی سازمان از سیاسی و جناحی به جای اهداف و مأموریت 

 سیاسی( های و مسئولین اطالعاتی با نگرش  سوی مدیران 

فرسون هیبس و فرسون 

معاونت پژوهش و   -(  1394) 

ساالرکیا   -( 1395) تولید علم  

 -( 1392پیروز )  -(  1397) 

 (1396ساالرکیا و همکاران ) 

6.  
ای های فکری و سلیقه ها به علت تسلط سوگیری تحریف واقعیت 

 کارشناسان و مدیران اطالعاتی
 (2003لوونتال ) 
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 های شناسایی شدهپیامد  ردیف
های منابع مرتبط از پیشینه 

 پژوهش

 ای بین کارکنان اطالعاتیافزایش تعصبات جناحی و سلیقه   .7
معاونت   -(  2003پتمن ) 

 (1395تولید علم )پژوهش و  

8.  
ای در حرفه  های معیار  جای  به  های سیاسی معیار  جایگزینی 

 های درونی سازمان اطالعاتیفرایند 
 (1392پیروز ) 

9.  
تفسیرگرایی در  و  گرایی های سیاسی و حاکمیت ذهن بروز سوگیری 

 های اطالعاتیتحلیل 
 (1390خسروی )

10.  
)به خطر افتادن امنیت ملی افشای احتمالی اطالعات حساس کشور 

 کشور(
 (1396ساالرکیا و همکاران ) 

 گیری و ناکامی اطالعاتافزایش احتمال غافل   .11
معاونت پژوهش و تولید علم 

 (1390خسروی )  - (1395) 

12.  

ای کارکنان اطالعاتی حرفه های یادگیری و پیشرفت  انسداد مسیر 

های ارتقای سازمانی جایی شاخص زده و جابه ناشی از فضای سیاست 

 از شایستگی و ضوابط به تظاهر و روابط

 (1392پیروز ) 

 (2007وایتز ) کاری در جامعه اطالعاتیافزایش موازی   .13

 (1390خسروی ) و عملکردی سازمان اطالعاتی  ضعف کارامدی   .14

15.  

 در  چنددستگی  تحت تأثیر  اطالعات های جاری  قرارگرفتن فعالیت 

متعارض، تشکیل  گاه  و  متفاوت  های گیری سیاسی، جهت  جریانات 

 غیرخودی و اقدامات خودسرانه در سازمان و  خودی  های مستمر فضا 

 (1394لوونتال ) 

 گیری از سازمان اطالعاتی به منظور اهداف سیاسی خاصبهره   .16
 - (1396ساالرکیا و همکاران ) 

 (1394لوونتال ) 

17.  
های سیاسی یا گماشته شدن مدیران و افسران اطالعاتی به تبدیل 

 وابسته به احزاب و جریانات سیاسی
 (1396ساالرکیا و همکاران ) 
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 های شناسایی شدهپیامد  ردیف
های منابع مرتبط از پیشینه 

 پژوهش

18.  
های فکری و کاری بین امکان بروز تنش، استرس، ناآرامی و تضاد 

 های مختلف در سازمان اطالعاتیطیف 
 (1392پیروز ) 

19.  
خود اجتهادی کارشناسان اطالعاتی به جای رعایت تشریفات و 

 هاگیری اداری در تصمیم  مراتب سلسله 
 (1395نورمحمدی ) 

 های اطالعاتیهای غیرسازمانی و رانتی در سازمان افزایش رفتار   .20
پیروز   - ( 1397ساالرکیا ) 

 (1392) 

21.  
های فکری و کاهش فضای تفکر ها و انقباض افزایش محدودیت 

 انتقادی
 (1392پیروز ) 

 عمومی به سازمان اطالعاتیگذاران و افکار  کاهش اعتماد سیاست   .22
خسروی   -( 2003لوونتال ) 

 (1390) 

23.  
دارشدن اعتبار ملی و وجهه حاکمیتی سازمان اطالعاتی )بروز خدشه 

 سندروم چوپان دروغگو(
 (2003لوونتال ) 

24.  
افزایش احتمال ریزش کارشناسان اطالعاتی از سازمان به دالیلی از 

 استعفا، انتقال و ... جمله کاهش انگیزه، نارضایتی، اخراج،  
 (1392پیروز ) 

 ورزیهای شخصی و رشد غرض جویی رواج انتقام   .25

معاونت پژوهش و تولید علم 

ساالرکیا و   -ب( 1394) 

وایتز   – (  1396همکاران ) 

 (2007) 

26.  
های های کارشناسی در اثر سوگیری افزایش احتمال ریزش نیرو 

 اطالعاتیهای  سیاسی از سوی مدیران دستگاه 
 (1392پیروز ) 

27.  
کارکنان اطالعاتی  تعهد  و  امنیت شغلی و وفاداری  احساس  کاهش 

 سازمان در  کاری سیاسی  شیوع  اثر  در 

معاونت پژوهش و تولید علم 

 (2003لوونتال )   -ب( 1394) 
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 های شناسایی شدهپیامد  ردیف
های منابع مرتبط از پیشینه 

 پژوهش

28.  

تفاوتی به سرنوشت، وقایع و عملکرد گرایی یا بی احتمال انفعال 

سازمان  در  سیاسی  نظرات  غلبه  و  سیاسیون  سازمانی ناشی از تسلط 

 اطالعاتی

 (1392پیروز ) 

29.  
احساس ضعف مسئوالن و افسران اطالعاتی در مواجهه با 

 مدارانگذاران و خضوع در برابر سیاست سیاست 

 -(  1396ساالرکیا و همکاران ) 

 (1397ساالرکیا ) 

30.  
های حریف پذیری کارکنان اطالعاتی در برابر سرویس افزایش آسیب 

 )پناهندگی، جلب همکاری و ...(
 (1394لوونتال ) 

 

 زدگی برای نظام سیاسی سیاست   های : فهرست پیامد 3جدو   

 های شناسایی شده پیامد  ردیف 
از   مننرتننبننط  منننننابننع 

 های پژوهش پیشینه 

1.  
های  بینی در برابر گزارش گیری سیییاسییی به دلیل عدم واقع امکان غافل 

 ها برخورد گزینشی با آن اطالعاتی و 

معیاونیت پژوهش و تولیید علم 

 (1395 ) 

 ( 1390خسروی )  نظمی در نظام سیاسی بی  و  ثباتی احتمال بروز چالش، بحران، بی   .2

 ( 1390خسروی )  دولت  و  نظام  کالن  اهداف  ها و سیاست  شکست  افزایش احتمال   .3

4.  
نظم  توجییه افزایش  قیانون گریزی،  و  بین  کیاری  در  مسیییئولین  گریزی 

 سیاسی 
 ( 1397ساالرکیا ) 

 ( 1397ساالرکیا )  طلبی و سودجویی سازمانی یا فردی در نظام سیاسی افزایش فرصت   .5

 نظام سیاسی  ضعف عملکردی و ناکامی   .6
 ( پیییروز    - (  1390خسیییروی 

 (1392 ) 
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 های شناسایی شده پیامد  ردیف 
از   مننرتننبننط  منننننابننع 

 های پژوهش پیشینه 

7.  
 و  فرهنگی، اجتماعی  اقتصیادی،  سییاسیی،  های بداخالقی  احتمال شییوع 

 در کشور  مدیریتی 

سیییاالرکییا و    - ( 2007وایتز ) 

 (  1396همکاران ) 

8.  
های  در دسیتگاه  غیرقانونی  و  ناسیالم  افزایش احتمال نفوذ، رانت، اقدامات 

 اجرایی و سیاسی 

سییاالرکیا و   - (  2004لفبور ) 

 ( واییتیز   – (  1396هیمیکییاران 

 ( 1392پیروز )   - ( 2007) 

9.  
 و  مسییا ل  شییدن شییهروندان ناشییی از پررن   حقوق  احتمال تضییییع 

 حاکمان  منافع  و  سیاسی  جریانات 
 ( 1397ساالرکیا ) 

 

طور آزمایشری بررسری شرد و ضرریب اعتماد  نفری به 20کم  ی  گروه  نامه نیز، بهاعتبار پرسرش

درج  4دسرررت آمرد کره نترایج آن در جردول  هرا بره تفکیر  برهآلفرای کرونبرا  برای هریر  از پیرامرد

 شده است.

 

 اعتماد آلفای کرونباخ : نتایج محاسبه ضریب  4جدو   

 ابعاد 
تننعننداد  

 ها سؤال 

منورد   وضننعنینت 

 انتظار ضریب آلفا 

منوجنود  وضننعنینت 

 ضریب آلفا 

 درصد 93 درصد 77 30 های اطالعاتی برای سازمان   ها پیامد 

 درصد 84 درصد 75 9 برای نظام سیاسی   ها پیامد 

 

آمده، نسربتاا باال و مقبول اسرت.  دسرت ، ضررایب آلفای کرونبا  به4های جدول با توجه به داده

 تأییدی استفاده شد.های بارتلت و تحلیل عاملی  ها نیز از آزمونوتحلیل دادهبرای تجزیه
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 های پژوهش د( یافته 

کارکنان اطالعاتی یا  توسر   سریاسری  های ها و گرایش فعالیت  شرده در واقع افزایش اطالعات سریاسری 

ها و  حکومت  فزاینده  کنترل  شردن اطالعات، به معنای سریاسری دیگر  نگاه  از  سرازمان اطالعاتی و 

سرؤال اول پژوهش، بر  در پاسرخ به . ها و محصروالت اطالعاتی اسرت مداران بر فعالیت سریاسرت 

زدگی  سریاسرت های دو جنبه  های پژوهشری، مهمترین تفاوت اسراس مطالعات متون ماتل  و یافته 

 مایش درآمده است. به ن  5اطالعات در جدول  

 

 شدن اطالعات سیاسی شده با  های اطالعات سیاسی : تفاوت 5جدو   

 شدن اطالعاتسیاسی  شدهاطالعات سیاسی  زمینه تفاوت ردیف

 گیریشکل عامل   1
کارکنان اطالعاتی یا سازمان 

 اطالعاتی
 گیران و دولتمردان سیاسیتصمیم 

 گیریشکل چرایی   2

ای حرفه کارکردی یا  های  ضع  

ورغبت اطالعات اطالعات، میل 

برای اوشایندی مقامات سیاسی و 

 گرفتن امتیاز )دستکاری عمدی(

اعمال فشار و اراده از سوی 

گذاران به منظور همسوکردن سیاست 

 های اودها و گرایش اطالعات با اواسته 

 ستیسااتاری و سیا  ای و کارکردیحرفه  گیریشکل ماهیت   3

 پایین به  باال  از  از پایین به باال گیریشکل مسیر   4

 تر است.کمتر و کلی  تر است.بیشتر و جزئی  گیریشکل دفعات   5

 پنهان، هوشمندانه و هدفمند گیریشکل روند   6
مستقیم و عمدتاا آشکار و حتی در برای 

 اوقات به صورت رسمی و ابالغی
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 گیریشکل زمان   7
مدت و به صورت آرام غالباا طوالنی 

 و تدریجی
 بیشتر به صورت موردی و دفعی

 گیریشکل سطح   8

ترین رده کارشناسی  معموالا از پایین 

تا باالترین رده سازمانی امکان وقود  

دارد. )در هری  از سطوح سازمان  

آوری، بررسی،  اطالعاتی از جمع 

پذیر  تحلیل و حتی انتشار امکان 

 است(. 

طور معمول در باالترین سط  مسوولین  به 

گیرد و در صورت سیاسی شکل می 

آشفتگی در نظام سیاسی، از سوی مقامات  

تر نیز قابل پیگیری های پایین سیاسی الیه 

 است.

9 
شناسایی 

 گیریشکل 

احتمال شناسایی به اصو، در  

سط  کارشناسان اطالعاتی، بسیار  

 آلود است(. سات است )مه 

راحتی قابل شناسایی بوده و حتی  بعضاا به  

ها نیز در برای موارد به آن  از طریق رسانه 

 شود.پردااته می 

10 
های روش 

 گیریشکل 

بسیار زیاد و بعضاا به تعداد 

کارشناسان و مدیران اطالعاتی، 

 قابل رصد و پیگیری است.

های عمدتاا به صورت محدود یا اواسته 

ماتل    مداران مشابه از سوی سیاست 

 گیرد.شکل می 

 گیریشکل میزان   11

توان میزان تحری   به راحتی نمی

محصول تولیدشده را در مقایسه با 

 واقعیت موجود سنجید.

توان به نود و میزان  با سهولت بیشتری می 

 فشار سیاسی بر اطالعات پی برد.

12 
خط حائل 

 گیریشکل 

مستلزم عبور از ا  حائل بین 

 اطالعات نیست.سیاست و 

مستلزم عبور از ا  حائل بین سیاست و 

 اطالعات است.

 

و آزمون بارتلت   KMOسرؤال دوم پژوهش، برای ارزیابی کفایت نمونه، از شرااه  در پاسرخ به 

 درج شده است.   6استفاده شد که نتایج آن در جدول  
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 و بارتلت  KMO: خروجی آزمون 6جدو   

 سطح معناداری  آزادی درجه   بارتلت   آزمون  KMOشاخص  

905 /0 531 /5370 630 000 /0 

 

  SPSS افزار نرم آمده در اروجی  دسرت به ، اندازه کفایت نمونه 6با توجه به نتایج مندرج در جدول 

( و همچنین سررط  معناداری آزمون بارتلت برابر صررفر اسررت که 0/ 7از   تر بزرگ )  0/ 905برابر با 

گفت که نتایج، از کفایت    توان ی م و   دهد ی م ( را نشرران 5370/ 531آمده ) دسررت معناداری آماره به 

 کند. تأییدی حکایت می برای اجرای تحلیل عاملی   نمونه 

افزار تأییدی( در نرم یل عاملی  سرازی معادالت سرااتاری )تحل منظور اعتبارسرنجی مدل، از مدل به 

Smart PLS   افزار  برا نگراهی بره نترایج اروجی نرم .  اسرررتفراده شررردSmart PLS   در حرالرت تامین

برای نظام    ها ها، مشرراه شررد که دو ُبعد مدل، شررامل پیامد داری مدل اسررتاندارد و ضرررایب معنا 

های اطالعاتی برای سرازمان  ها پیامد ( و 100/ 024و معناداری   0/ 943سریاسری )ضرریب اسرتاندارد  

شرروند. همچنین معناداری ضرررایب و  می   تأیید (  74/ 803و معناداری   0/ 919)ضررریب اسررتاندارد  

آمده معنادارند؛ زیرا مقدار آزمون معناداری دسررت دهد که تمامی ضرررایب به ها، نشرران می پارامتر 

پیامد   39تر اسررت. طبق نتایج این تحلیل، همه کوچ   - 1/ 96تر و از بزرگ  1/ 96ها از ت  آن ت  

ها آمده برای این پیامد دسرت شرود، به بیان دیگر، معناداری ضررایب به بررسری پذیرفته می دردسرت 

زدگی را در  سریاسرت های های عاملی و ضررایب معناداری پیامد بار  8و   7های شرود. جدول تأیید می 

 . دهد ی م داری نشان حالت تامین استاندارد و ضرایب معنا 
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 های اطالعاتی برای سازمان   زدگی سیاست های  ی پیامد ت یید : نتایج تحلیل عاملی  7    جدو 

 های اطالعاتیبرای سازمان   زدگی سیاست های  پیامد 
بار 

 عاملی 

ضرایب 

 معناداری
 اولویت

 1 11/72 0/88 ای سازمان و کارکنان اطالعاتیحرفه ضربه به هویت  

 2 42/96 0/86 افزایش احتمال غافلگیری و ناکامی اطالعات

 3 20/81 0/78 و عملکردی سازمان اطالعاتی  ضعف کارامدی 

 4 28/23 0/82 اطالعات تولید  ای حرفه  چرخه  سازمان اطالعاتی از  خروج 

 5 28/82 0/80 افشای احتمالی اطالعات حساس کشور )به خطر افتادن امنیت ملی کشور(

تفسیرگرایی در  و  گرایی های سیاسی و حاکمیت ذهن بروز سوگیری 

 های اطالعاتیتحلیل 
0/78 22/22 6 

طرفیِ نظام اطالعاتی )جایگزینی و پیگیری اهداف سیاسی و فساد در بی 

و  های اصلی سازمان از سوی مدیران جناحی به جای اهداف و مأموریت 

 سیاسی( های نگرش مسئولین اطالعاتی با 

0/75 19/13 7 

انحراف واقعی سازمان اطالعاتی از وظیفه ذاتی »بیان حقیقت اطالعاتی به 

 قدرت سیاسی«
0/73 15/06 8 

 9 29/01 0/80 های بین کارکنان اطالعاتیافزایش تعصبات جناحی و سلیق 

 10 44/51 0/73 اطالعاتیهای  های غیرسازمانی و رانتی در سازمان افزایش رفتار 

 11 8/22 0/67 ورزیهای شخصی و رشد غرض جویی رواج انتقام 

های های فکری و سلیق ها به علت تسلط سوگیری تحریف واقعیت 

 کارشناسان و مدیران اطالعاتی
0/76 21/45 12 

 13 38/72 0/85 گذاران و افکار عمومی به سازمان اطالعاتیکاهش اعتماد سیاست 

های ای در فرایند حرفه  های معیار  جای  به  های سیاسی معیار  جایگزینی 

 درونی سازمان اطالعاتی
0/78 22/20 14 
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ای کارکنان اطالعاتی ناشی از حرفه های یادگیری و پیشرفت  انسداد مسیر 

های ارتقای سازمانی از شایستگی و جایی شاخص زده و جابه فضای سیاست 

 تظاهر و روابطضوابط به  

0/82 28/59 15 

دار شدن اعتبار ملی و وجهه حاکمیتی سازمان اطالعاتی )بروز خدشه 

 سندروم چوپان دروغگو(
0/74 19/31 16 

 17 27/53 0/83 گیری از سازمان اطالعاتی به منظور اهداف سیاسی خاصبهره 

سرویس های مختلف ای در بخش حرفه حاکمیت مدیران سیاسی و غیر 

 اطالعاتی
0/80 21/32 18 

 در  چنددستگی  تحت تأثیر  اطالعات های جاری  قرار گرفتن فعالیت 

متعارض، تشکیل مستمر  گاه  و  متفاوت  های گیری سیاسی، جهت  جریانات 

غیرخودی و اقدامات خودسرانه در سطوح مختلف  و  خودی  های فضا 

 سازمان

0/52 18/52 19 

های های فکری و کاری بین طیف استرس، ناآرامی و تضاد امکان بروز تنش،  

 مختلف در سازمان اطالعاتی
0/80 27/09 20 

های سیاسی از های کارشناسی در اثر سوگیری افزایش احتمال ریزش نیرو 

 های اطالعاتیسوی مدیران دستگاه 
0/70 13/60 21 

های سیاسی یا وابسته گماشته تبدیل شدن مدیران و افسران اطالعاتی به  

 به احزاب و جریانات سیاسی
0/75 20/67 22 

 23 36/78 0/85 های فکری و کاهش فضای تفکر انتقادیها و انقباض افزایش محدودیت 

هادی کارشناسان اطالعاتی به جای رعایت تشریفات و خود اجت 

 هاگیری مراتب اداری در تصمیم سلسله 
0/81 24/67 24 

گذاران و احساس ضعف مسئوالن و افسران اطالعاتی در مواجهه با سیاست 

 مدارانخضوع در برابر سیاست 
0/69 11/23 25 

افزایش احتمال ریزش کارشناسان اطالعاتی از سازمان به دالیلی از جمله 

 کاهش انگیزه، نارضایتی، اخراج، استعفا، انتقال و... 
0/81 42/04 26 
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 اثر  کارکنان اطالعاتی در  تعهد  و  امنیت شغلی و وفاداری  احساس  کاهش 

 سازمان در  کاری سیاسی  شیوع 
0/81 29/30 27 

تفاوتی به سرنوشت، وقایع و عملکرد سازمانی گرایی یا بی احتمال انفعال 

 سازمان اطالعاتی در  سیاسی  نظرات  غلبه  و  سیاسیون  ناشی از تسلط 
0/70 18/20 28 

 29 20/81 0/73 جامعه اطالعاتیکاری در افزایش موازی 

های اطالعاتی پذیری کارکنان اطالعاتی در برابر سرویس افزایش آسیب 

 حریف )از طریق پناهندگی، جلب همکاری و...( 
0/82 24/79 30 

 

های اطالعاتی برای سرازمان   زدگی سریاسرتهای تأییدی، پیامد با توجه به نتایج تحلیل عاملی  

اسرت و ضررایب    5/0تر یا مسراوی  ها بزرگ . بار عاملی همه پیامد شرود ی م مشراهده   7در جدول 

رو، هیچ  (، از این 96/1تر از  )بزرگ   آمرده منراسرررب و معنرادارنرد دسرررتهرای بره داری پیرامرد معنرا 

همچنین با توجه به  گیری تحقیق، مدل مناسبی است.  پیامدی از مدل حذف نشد و مدل اندازه 

»ضررربه به   بین،   این  شرردند. در  تأیید پیامد  30ها، هر  آمده برای پیامد دسررتعدد معناداری به 

ای سرررازمران و کرارکنران اطالعراتی« دارای بیشرررترین پیرامرد منفی برای سرررازمران حرفره هویرت  

عاتی حری   های اطال پذیری کارکنان اطالعاتی در برابر سرروی  اطالعاتی و »افزایش آسریب

زدگی  سرریاسررت)از طریق پناهندگی، جلب همکاری و ...(« دارای کمترین بار منفی ناشرری از  

 برای جامعه اطالعاتی کشور است. 

 

 

 

 

 



 167  … شدنسیاسی  و شدهسیاسی  اطالعات

 
 برای نظام سیاسی   زدگی سیاست های  ی پیامد ت یید : نتایج تحلیل عاملی  8جدو   

 نظام سیاسی برای   زدگی سیاست های پیامد 
بنننار 

 عاملی 

ضننراینب 

 معناداری 
 اولویت 

های  بینی در برابر گزارش گیری سییاسیی به دلیل عدم واقع امکان غافل 

 ها اطالعاتی و برخورد گزینشی با آن 
83 /0 42/40 1 

 2 19/49 0/68 نظمی در نظام سیاسی بی  و  ثباتی احتمال بروز چالش، بحران، بی 

 3 30/25 0/76 دولت  و  نظام  کالن  اهداف  ها و سیاست  شکست  افزایش احتمال 

 4 15/94 0/68 نظام سیاسی  ضعف عملکردی و ناکامی 

اقیدامیات  رانیت،  نفوذ،  احتمیال  در  غیرقیانونی  و  نیاسییییالم  افزایش 

 های اجرایی و سیاسی دستگاه 
0/81 29/67 5 

 و  فرهنگی، اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  های بداخالقی  احتمال شیوع 

 در کشور  مدیریتی 
0/79 35/71 6 

 7 12/07 0/70 طلبی و سودجویی سازمانی یا فردی در نظام سیاسی افزایش فرصت 

نظم  توجییه افزایش  و قیانون گریزی،  در بین مسیییئولین  کیاری  گریزی 

 سیاسی 
0/73 12/93 8 

 و  مسیا ل  شیدن  شیهروندان ناشیی از پررن   حقوق  احتمال تضیییع 

 حاکمان  منافع  و  سیاسی  جریانات 
0/72 15/90 9 

 

  8برای نظام سریاسری در جدول   زدگی سریاسرت های تأییدی، پیامد توجه به نتایج تحلیل عاملی  با 

داری اسررت و ضرررایب معنا  0/ 5تر یا مسرراوی  ها بزرگ . بار عاملی همه پیامد شررود ی م مشرراهده 

مدل  رو، هیچ پیرامدی از (، از این 1/ 96تر از )بزرگ   آمده منراسرررب و معنرادارند دسرررت های به پیرامد 

گیری تحقیق، مدل مناسرربی اسررت. همچنین با توجه به عدد معناداری حذف نشررد و مدل اندازه 

گیری سریاسری به دلیل »امکان غافل  بین،  این  شردند. در  تأیید ها، هر ُنه پیامد آمده برای پیامد دسرت به 
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ای بیشررترین پیامد ها« دار های اطالعاتی و براورد گزینشرری با آن بینی در برابر گزارش عدم واقع 

 منافع  و  سیاسی  جریانات  و  مسائل  شدن شهروندان ناشی از پررنگ  حقوس  منفی و »احتمال تضییع 

 زدگی برای نظام سیاسی حاکم است. سیاست حاکمان« دارای کمترین بار منفی ناشی از 

 

 گیری : مقادیر برازش آزمون مد  اندازه 9جدو   

 متغیر 

منینانن نینن  

وارینناننن   

استخراجی 

 (AVE ) 

پناینایی  

 ترکیبی 

ضریب 

تنعنینینن  

 (2R ) 

آلنفنای 

 کرونباخ 

پنایناینی  

 اشتراکی 

کیفینت مندل  

 (CV.Com ) 

برای نظیام    هیا پییامید 

 سیاسی 
83 /0 94 /0 79 /0 84 % 83 /0 426 /0 

بیرای    هییا پییییامیید 

هییای  سییییازمییان

 اطالعاتی 

60 /0 90 /0 77 /0 93 % 60 /0 488 /0 

 

گیری نشران داده شرده اسرت. ضرریب آلفای کرونبا   مقادیر برازش آزمون مدل اندازه ،  9در جدول 

گیری برای سرنجش پایایی و ارزیابی پایداری درونی )سرازگاری درونی( با مقدار بیشرتر  مدل اندازه 

گیری و مدل اندازه   1نامه اسررت. بررسرری شررااه پایایی ترکیبی گویای پایایی پرسررش  0/ 7از 

برای هر سررازه، از پایداری درونی  0/ 7ها با یکدیگر در مدل با مقدار بیش از سررؤال بسررتگی  هم 

و قابلیت    2اشرتراکی   کند. همچنین، بررسری معیار پایایی ها حکایت می مناسرب برای هر ی  از متغیر 

 
1. CR (Composit relaiability) 

2. Communality 
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آمده برای هر سرازه  دسرت پذیری در ی  نمونه دیگر از همان جامعه، نشران داد که مقادیر به تعمیم 

دادن قدرت پیشرگویی مدل، از  ی و نشران ر ی گ اندازه اسرت. برای سرنجش کیفیت مدل   0/ 5بیشرتر از 

 0/ 35)متوسر ( و  0/ 15)ضرعی (،   0/ 02اسرتفاده شرد. مقدار این شرااه بین   CV.Comشرااه  

)قوی( متغیر اسرت. چنانچه مقادیر این متغیر در وضرعیت ضرعی  باشرد، بایسرتی در اصرو، مدل  

،  CV.Comآمده از شرااه دسرت کرد. با توجه به مقادیر به   دنظر ی تجد های آن  تحقیق و شرااه 

ه قدرت پیشرگویی مدل  توان گفت ک گیری در وضرعیت قوی قرار دارند و می های مدل اندازه متغیر 

 زیاد است. 

 
 های تحقیق متغیر   2Rو    communality: میزان  10جدو   

 communality 2R متغیر

 0/ 79 0/ 83 برای نظام سیاسی  ها پیامد 

 0/ 77 0/ 60 های اطالعاتیبرای سازمان   ها پیامد 

 0/ 78 0/ 72 میانگین

GOF 75 /0 √𝐴𝑣𝑒𝑅2 × (𝐴𝑣𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 ) 

 

 شهراوس و همکراران بررسررری شرررد. این معیرار را تنن   GOFبرازش کلی مردل نیز از طریق معیرار  

 شود. محاسبه می   1اند که بر اساس رابطه ( ابداد کرده 2004) 

𝐴𝑣𝑒𝑅2√ ( 1رابطه  × (𝐴𝑣𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 ) 

دهنرده میرانگین مقرادیر اشرررتراکی هر سرررازه و  نشررران   Communalitiesطوری کره میرانگین  بره 

𝐴𝑣𝑒𝑅2   عنوان  به  35/0و    25/0، 01/0زای مدل اسرت. با توجه به سره مقدار های درون سرازه
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توان گفت که مدل  ، می 75/0و حصررول عدد    GOFمقادیر ضررعی ، متوسرر  و قوی برای 

 برازش بسیار مناسبی دارد.  

 

 گیری  نتیجه 

های زیادی بر  گیری سرریاسرری حاکم اسررت، فشررار های سرریاسرری وقتی بر فرایند تصررمیم اولویت 

سریاسرت موردنظر اسرت که موجب  اش تولید اطالعاتی متناسرب با شرود که نتیجه اطالعات واقع می 

ها سررهواا یا عمداا به  آید که اطالعاتی وجود می  زدگی وقتی به سرریاسررت شررود.  تحری  واقعیت می 

ها باید اواهد. اطالعاتی گذار می شرروند که اطالعاتی تولید کنند که سرریاسررت نحوی منحرف می 

راکه داشرتن اطالعات در عصرر  بدانند که سریاسرت همواره تمایل دارد در اطالعات داالت کند؛ چ 

امروز ی  مزیت رقابتی بسریار مهم چه در عرصره داالی نظام سریاسری و چه در سرط  سریاسرت  

زدگی هیچ سریاسرت اارجی اسرت. از سروی دیگر، این اصرل نیز باید همواره مدنظر قرار گیرد که » 

ی  پارادوک   ، همیشره 4شرود ولی ممکن اسرت کم شرود«؛ بنابراین منطبق با شرکل وقت صرفر نمی 

 بین اطالعات و سیاست وجود دارد. 



 171  … شدنسیاسی  و شدهسیاسی  اطالعات

 

 

 : شمای وجود پارادوک: دائمی بین اطالعات و سیاست 4شکل  

 

طرفِی نظام اطالعاتی اسرت؛ اواه  زدگی در بافت اطالعات، فسراد در بی سریاسرت مفهوم رایج معنای 

اواهند اطالعات و تحلیل می گیرانی که  کاری عمدی روند اطالعات توس  تصمیم از طریق دست 

شرردن اطالعات(، اواه از طریق سرریاسرری از گزینه سرریاسرری اا، آنان حمایت کند )به معنای  

گیران آن دسرته از اطالعاتی را که تمایل دارند بشرنوند، گران اطالعاتی که به تصرمیم اقدامات تحلیل 

:  2009، 1به نقل از مارین   39: 1397شرردن اطالعات(. )سرراالرکیا،  سرریاسرری کنند )با تعبیر ارائه می 

  در   مسرتمراا اطالعات،   ماهیت  به   آگاه   رهبران سریاسری  و  اطالعاتی   ای حرفه  مدیران  و   افسرران (. 277

 کنند.   تکوینی »استقالل اطالعاتی« جلوگیری  اصل   نقض  از  تا   تالشند 

هان نظامی حمایت کند اما این گذاران و فرماند درسرت اسرت که اطالعات باید فعاالنه از سریاسرت   

 اطالعات،  نظام  فکری   تمامیت   و   بودن اطالعات در پیشرگاه سریاسرت نیسرت. اسرتقالل به معنای برده 

 
1. Marrin 
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در اردمرت منرافع    اطالعرات  تولیرد   برای   مردت کوتراه  هم  و   بلنردمردت  در  هم  کره   اسرررت   حیراتی   امری 

با وجود  (. 279:  1394  ،  شولسکی   از   نقل   به   182:  1396 همکاران،   و   ساالرکیا ) ملی ضروری است 

کند و بدون آن از حیز انتفاد این از آنجا که اطالعات در بسررتر سرریاسررت متولد و رشرردونمو می 

ر این صورت، توان انتظار داشت اطالعات را از سیاست به طور کامل جدا کرد. د ساق  است، نمی 

بودن  رب  گذاران ناواهد بود و بی های سیاست های اطالعاتی در سیاس نیازمندی تولیدات و فعالیت 

های اطالعاتی امری زدگی در سررازمان سرریاسررت رو، مقداری از  را به دنبال اواهد داشررت. از این 

ده و در عین داشرتن گذاران ایجاد شر ناپذیر اسرت زیرا اطالعات برای ادمت به سریاسرت اجتناب 

گذاران اداره و سررپرسرتی فرد، در سرااتاری قرار دارد که توسر  سریاسرت های منحصرربه ویژگی 

 بدون  توان نمی   (. هرگز 472: 2010، 1به نقل از پیالر  204: 1396شررود )سرراالرکیا و همکاران،  می 

 با مسرتقیم  تماس   از  را   بدن  از  هایی باش شرنا   لباس  پوشریدن  با  توان تنها می  کرد،  شرنا  شردن ای  

 اصرو،  در   باید  اطالعاتی   افسرران  مدیران و  که   اسرت  اصرلی   مهمترین   این .  داشرت   نگه  دور   آب 

  افسررران / مدیران   ای حرفه  هویت   اصررل،  این   چارچوب   در . بدانند   گذاران سرریاسررت  با   اود  ارتباط 

 حداقل به  را   گذاری سریاسرت  جهان  در   حضرور  از  ناشری  اطرات  که  اسرت   عایقی  همان  اطالعاتی، 

 که  اسرت   این   باشرند،  آگاه   آن  به   نسربت  باید  اطالعاتی   افسرران   و  مدیران  که  دیگری   اصرل .  رسراند می 

  بودنسریاسری   از   منظور . نیسرت   زدگی سریاسرت   معنی  به  این  اما   اسرت   سریاسری  متغیر  ی   اطالعات 

  در   آن   گزارانه ادمت   نقش   و   فراملی  و  ملی  سرطوح  در   قدرت   توزیع   در   آن  تأثیر  و   نقش  اطالعات، 

  به   ادمت   در  اود   قانونی  های نقش  باید  اطالعات  اصررل  این  طبق . گذاران اسررت سرریاسررت   برابر 

  از   فارغ  باید   گذار سرریاسررت  به  شررده  ارائه  اطالعاتی   محصرروالت  اما  کند  ایفا  را   گذار سرریاسررت 

 
1. Pillar 
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. کند  منتقل  قدرت  به   را  حقیقت  تمام،   جسررارت  با  باید  اطالعات .  گردد  تهیه  ذهنی   های سرروگیری 

 بالعک .  و  مؤثرند  سررریاسررری  نظام  ثبات  در تداوم  اطالعاتی  های سرررازمان  اینکه،  االصررره 

 مجدد  بازگشرت  سرازد؛ بنابراین، می  مواجه  با چالش  را  سریاسری  نظام  ثبات  اطالعات،  زدگی سریاسرت 

 اسرت  المللی بین  و  داالی  سرطوح  در  سریاسری  ثبات  به اسرتقرار  منوط  اطالعاتی،  سرازمان  به  کارامدی 

 است.  زدگی سیاست  از  اطالعاتی  های سازمان  گزیدن به دوری  منوط  نیز  سیاسی  ثبات  و 

های مطالعاتی، با وجود اینکه در پژوهش ساالرکیا و های این تحقیق با پیشینه در بحث تطبیق یافته 

طالعاتی معرفی شرده اسرت،  های ا زدگی در سرازمان سریاسرت (، هفده بسرتر برای 1396همکاران ) 

زدگی به تفکی  »اطالعات سرریاسررت های این پژوهش تغییرات اسرراسرری در معرفی دالیل یافته 

(، 1397سراالرکیا ) شردن اطالعات« ارائه نموده اسرت. همچنین در پژوهش سریاسری شرده« و » سریاسری 

این پژوهش با زدگی آمده اسررت که سرریاسررت دوازده دلیل برای تضررعی  نظام اجرایی متأثر از 

پیامد را مورد  34ها به دو باش نظام سریاسری و جامعه اطالعاتی، به ترتیب ُنه و تفکی  این پیامد 

های مطالعه حاضررر از جامعیت بیشررتری  البته باید افزود که نتایج و یافته تأکید قرار داده اسررت.  

های مطالعات اسررروی نسرربت به تحقیقات پیشررین براوردار اسررت. به همین دلیل غالب یافته 

(، فرسرررون هیب  و  1394جوزف )   - ار (، بر 1394فرد و همکراران ) دانرایی   (، 1392(، پیروز ) 1390) 

های  مرتب  با یافته را در اود جای داده اسرت.  ( 1394( و لوونتال ) 2003بت  ) (،  1394فرسرون ) 

 زدگی اطالعات به شرح زیر است: سیاست های سیاستی برای تقلیل وقود شرای   پژوهش، توصیه 

ایجاد نوعی فرهنگ تحلیلی دارای عینیت و صرررداقت برای اطالعاتی جهت اجتناب از   •

 سازی؛ های مربوط به سیاسی اطا 
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و تعلق و وابسرتگی   اطالعاتی   مدیران و کارشرناسران   سروی   ای از حرفه های  رعایت رفتار  •

   طرفی اطالعات«؛ عمیق به اصل »بی 

 فردی کارکنان اطالعاتی؛   و   سازمانی   ای حرفه  هویت   تقویت  •

  ایحرفره   قوانین   از   ای اطالعرات و تردوین مجموعره   ای در حرفره   رعرایرت ااالس   بر   ترأکیرد  •

 اطالعاتی؛   افسران   برای  ااالقی 

 گذاران؛ گران اطالعاتی با سیاست شده تحلیل ایجاد رابطه منطقی، مستمر و کنترل  •

های جایگزین در  های متعدد و سررناریو های متفاوت با شررواهد، فرضرریه ارائه نسرراه  •

 های اطالعاتی؛ تحلیل 

 اطالعات.  بر   بیرونی  و  درونی   افزایش نظارت  •

بی  • از ضررررورت  دولتمردان  آگراهی  بره عنوان    و   طرفی افزایش  اسرررتقالل اطالعرات 

 اطالعات؛   ترین زمینه ارتقای کیفیت محوری 

 آشررنایی با  و   آگاهی  جهت   گذاری سرریاسررت   های نهاد   در   آموزشرری   های ظرفیت  ایجاد  •

 آن؛   های کارکرد  و  اطالعات   ماهیت 

گذاران برای پرهیز تشرویق کارمندان و مدیران سریاسری از سروی نظام سریاسری و سریاسرت  •

 مدیران اطالعاتی.  و از ارسال عالئم به زیردستان  

  



مناب 

(، مدیریت اطالعات و امور امنیتی، ترجمره علی غیرتمنرد، تهران: پژوهشرررکرده مطرالعرات 1395نیرمال، آنجرالی ) سررری و آسرررترانا، ان 

کاربردی قلم. 

تهران: چاپار.   ، فرهنگ علوم سیاسی   ، ( 1383راد، مینو ) افشاری و    آقاباشی، علی 

 . 2229شماره   ، ساالری روزنامه مردم  ، زدگی سیاست آفات    ، ( 1388/ 09/ 02افروغ، عماد ) 

مطالعات  راهنمای  جانسررون،  کی،  در الک   هان، ج  قدیمی  حرفه   دومین  برای  بسررترسررازی :  اطالعاتی   ااالس   ، ( 1392)   مایکل  اندرگ، 

حسین.   امام   جامع  عبداللهی، تهران: دانشگاه  اسماعیل   و  قادری  اله روح   قاسمی،  الل صفت   ترجمه  اطالعاتی، 

تهران:   ، های دموکراتی . ترجمه معاونت پژوهش و تولید علم مدااله اطالعات در سرریاسررت کشررور   ، ( 1394جوزف، یوری ) - بار 

دانشکده اطالعات 

ی حفاظت   - ی اطالعات ، فصرلنامه  ها راهکار   و  ها امد ی پ  علل،   : ی اطالعات  ی ها   ی سررو   در   زدگی سریاسرت  باب   در (،  1392پیروز، مهدی ) 

 . 66- 33(،  2)  5ی،  اطالعات   جامعه 

 14سریاسری، مطالعات راهبردی،  نظام  ناکامی  تا  اطالعاتی  هویتی سرازمان بی  اطالعات: از  زدگی سریاسرت (،  1390اسرروی، علیرضرا ) 

 (3 ،)103 -126 . 

 . (، مبانی اطالعات، تهران: دانشکده علوم و فنون فارابی 1400الیلی، ابراهیم و نادی، حمیدرضا ) 

زدگی بوروکراسری در  سریاسرت (، واکاوی و تحلیل تبعات 1394زاده، معصرومه ) مصرطفی فرد، حسرن؛ صرادقی، محمدرضرا و  دانایی 

 . 86- 57(،  2)  9های سیاسی، اندیشه مدیریت راهبردی، نظام 

 . 59- 35(، 4)   21زدگی و کارامدی در نظام اجرایی، مطالعات راهبردی،  سیاست (،  1397ساالرکیا، غالمرضا ) 
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