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 علوممختلف های حوزه رد شناسیفقر دانش اطالع

 
-هیرا  ّبٍ هْوی ٍجَز زارًس کِ زر کل آى ِهرتلف ػلَم هَضَػبت ّستّبی حَسُ زر

هَضَػبت ترػػی  .ػوَهیهَضَػبت ترػػی ٍ هَضَػبت  :ثِ زٍ زستِ تقسین کززتَاى 

 زتی افزاحهترػػبى ٍ  سٍز سیبزی ثزایح تبکلیّت آى س ٍ ًگززهیػلن ثز ّزثِ هَضَع اغلی 

ل یک زستِ اس هضب ػوَهی اهب هَضَػبت ،استي هطرع ٍ رٍضغیزهترػع ّن 

هحػَر ٍ  ظی ذبّب را زر چبرچَة یک رضتِى آىاتَکِ ًوی ّستٌسهَضَػبت پزاّویتی 

 تَاى هفػلّب ٍجَز زارز کِ هیتوبم رضتِزر ی سیبزی اس ایي هجبحث ّبًوًَِهحسٍز کزز. 

هجبلی ثزای ثبس کززى ایي ٍ زر ایي هقبل اًسک  ت کززجغح ّبٍ ارسش آىی اّویت زرثبرُ

 رهَضَع هَرز ًظز ایي گفتب ضَز کِزر ایي جب تٌْب ثِ یکی اس ایي هَارز اضبرُ هی. ثحث ًیست
ثِ  «ضٌبسیکتبة» .یسهًب «ضٌبسیکتبة»ى آى را اتٌَتی هیساست کِ ثِ غَرت  حثیثٍ 

س. ضکتبة زاضتِ ثبهکتَثبت ٍ اًتطبرات، ُ سَکِ یک حکٌس هیپیسا ًوَز  ٌّگبهیذػَظ 
ضَز هسیزیت ًَضتجبت یب زاًص هی سیبز بّتؼساز ًَضتبر سهبًی کِ .ِ ثبضستًَضتجبت زاض

ضَز، ایي اّویت کٌس ٍ ّزچِ ایي تؼساز ثیطتز هیپیسا هیّویت ازر آى حَسُ سٍى ٍ هضجَط ه

 یبثس.ًیش فشًٍی هی

ی پیسا کززًس. یکی اٍ زٍثبرُتز ًوَز ػیٌی رًسبًس ػلَم هرتلفس اس پزر ػػز جسیس ٍ 
. ضیوی استػلن  ،تَلیسات را زاضتِ ٍ ٌَّس ّن چٌیي استثیطتزیي  اس ایي ػلَم کِ هؼوَالً

زر ػػز جسیس ػبلوبى کِ زاًبى جشء اٍلیي کسبًی ثَزًس ضَاّس ًطبى هی زّس کِ ضیوی
 ی هَضَػی ذَز را هسیزیت اعالػبتس حَسُثرطی ااعالػبت را ثِ جْبى هؼزفی کززًس ٍ 

ٍ ثِ کبری ثزای احتزاس اس زٍثبرُ ،ضس زٍقتی تَلیسات ػلوی ضیوی سیب .ًسزضیوی قزار زا

کِ تَلیسات ػلوی ذَز را کِ  سثِ ایي ًتیجِ رسیسً ،ی چزخع زٍثبرُام اذتزسػاغغالح ثزای 
ی ی جسیسی زر زل حَسُحَسُ ثِ کٌتزل زرآٍرًس ٍ ثز آى ًظبرت زاضتِ ثبضٌس ٍ رفتِ رفتِ

-ّب ثَز ٍ ثزای ّویي، هیزاىضیوی« ػبلوبى اعالػبت»ذَز ایجبز کززًس کِ زر ٍاقغ سیز ًظز 

 ّبزاىضیوی «ػبتالػبلوبى اع»اس ػجبرت  «ػلن اعالػبت»ي اهزٍسیغالح غاتَاى تػَّر کزز کِ 

ثزای  هترػػبى ضیویزیگز گزٍّی ثَزًس کِ ضیوی  زاًطوٌساى اعالػبتیگزفتِ ضسُ است. 

 هجْشپیطیي ثِ زاًص  َز راذّب اس عزیق آىاثتسا  ی کبری ذَز،حَسُ هزس زاًص حزکت زر

ی اس اعالػبت لتت رایي غَ ززر غی .کززًسرا ثزرسی هی هتَى ٍ زستبٍرزّبی قجلیکززًس ٍ هی
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تَلیس  رثؼسی ز ّبیی حزکتٌِسهی گذاضتویً ضس کِیجبز هیاّب آى طت سزپٍ ًَآٍری 

فبیسُ ٍ ثیّب تکزاری یب الاقل ثسیبری اس تالش ،ثزٍس ٍ ظَْر پیسا کٌس ،جسیسٍ فٌبٍری ًص زا

 . ضسهی

ایي هیبى زستزسی  زر .زی پیسا کززُ استتػبت زر زًیبی اهزٍس ًوَز ػیٌیالایي اًفجبر اع
 ،یلسهبًی ٍ هح ،ّبی هکبًیهحسٍیت فبرؽ اسٍ تزیي سهبى نک ظ ٍ سَزهٌس زرجثِ اعالػبت هزت

زیت یرسبًی است ٍ هسٍ اعالعبت بى اعالػػػری هتغلی اّبیکی اس زغسغُِ سٍاهز
 ػلن اعالػبت ٍ زاًص»ی حَسُ زرثِ عَر کلی سُ ٍی است کِ اهزػاعالػبت هَضَػی ترػ

 ایي رضتِ .ّن زر ایي سهیٌِ ثِ ٍجَز آهسُ است یّبی. حتی گزایصاستهَرز تَجِ  «ضٌبسی

ّبی ّز چٌس گزایص جبی زازُ ضسُ است؛ی ػلَم اًسبًی ٍ اجتوبػی ِزر ػزغزر ایزاى ثیطتز 
 ،. ثب ایي ٍجَزاًسَْر ٍ ثزٍس ضؼیفی زاضتِظّن  زایص زیگزگ ٌسی ٍ چهٌْسس ،ػلَم پبیِ

ر ایي ززر ایزاى ی پشضکی حَسُی هثبل ثزا .زرٍجَز زازر ایي ثرص ّبی ذَثی ّن ًوًَِ
یز ّبی سضتِر( را ثِ ػٌَاى یکی اس پشضکی)سالهت ٍ هسیزیت اعالػبت  .استراستب پیطزٍ 

ضٌبسی زر ضکل جسیس زاًص کتبةاهزٍسُ  زر ذَز زارز. بی پیزاپشضکیّزاًطکسُ یهجوَػِ
ٍ هسیزیت  «یسضٌبعالػبت ٍ زاًصاػلن » ،ضٌبسیزاًصضٌبسی، اعالع ،رسبًیعالعاثِ  ذَز

 ایي هسئلِ اهب هحتَا ّوبى است ٍ فقظ ،تغییز ًبم زازُ استّبی اعالػبتی اعالػبت ٍ ًظبم
  .رٍستزی پیسا کززُ استٍ ثِز تٌَع ٍ ػوق ٍ اثؼبز ثیطت

ثسیبری اس افزاز ٍ حَسّبی  هطکلی کِ زر ایي ثبرُ ٍجَز زارز ایي است کِ ٌَّس ّن
هزاجغ ٍ ذَز آگبُ ًیستٌس. ی اس اّویت ٍ چٌس ٍ چَى هَضَع هسیزیت اعالػبت رضتِػلوی 

ی ذَز زر هٌبثغ چبپی ثب جستجَی اعالػبت هزثَط ثِ حَسُ .ضٌبسٌسهٌبثغ اغلی ذَز را ًوی

. آضٌب ًیستٌسهٌس ٍ رٍش هٌسثِ غَرت ًظبم ّبی هرتلفظ الکتزًٍیکی ٍ ثِ سثبىٍَ ثِ ذػ
ّبی افزازی اس رضتِ ،ّبی ػوَهی تزتیت زازُ ضسُ ثَزکتبثربًِ زای کِ اس سَی ًْبزر هػبحجِ

ٍ ایٌجبًت ثِ ػٌَاى یکی اس  ضزکت کززُ ثَزًسهرتلف، ثِ هٌظَر استرسام زر ایي ًْبز 

ًکتِ کٌٌسُ ثَز ایي کٌٌسگبى زر ایي جلسبت حضَر زاضتن. چیشی کِ ثزای ثٌسُ ًبراحتهػبحجِ

 ،ذَزهزجغ  اعالػی اس هتَىیث ،کٌٌسگبىکبرضٌبسبى ٍ ضزکتتوبهی  ٍجِ اضتزاکتقزیجبً ثَز کِ 

َى ٍ جستجَی اعالػبت ٍ ثِ عَر کلی هتهٌس ثِ هسیزیت ًظبم ٍهٌس رٍش ،ًگبُ جبهغًجَز ٍ 

 ضؼف زرایي حتی کِ  ثَزگستززُ  اثؼبز ثحزاى تب آى جبی ذَز ثَز. هسیزیت اعالػبت رضتِ
اعالػبت  ،ّبگز حَسُیزکبرضٌبسبى ثِ ًسجت ّب آىّزچٌس  .کتبثساراى ّن ٍجَز زاضتذَز 
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زر ایي ثبرُ  ،عهَضَیت ی اّواهب ثِ اًساسُ ،ٍ هسیزیت اعالػبت زاضتٌس ثیطتزی اس جستجَ

 اعالع ًساضتٌس. 

ی ًظبم آهَسضی ًسجت ثِ یک هسئلِآیس ایي است کِ چزا سؤالی کِ پیص هیزر ایي راستب 

غبفل تب ایي حس ثٌیبى ٍ یب حساقل پژٍّص هحَر، ثِ ذػَظ زر یک جْبى زاًصاغلی ٍ هْن 
 ثبیس کزز؟ چٍِ چیست زر ایي هَرز چبرُ  است ٍ

ّز چٌس اثؼبز ایي هسئلِ ًیبسهٌس پژٍّص ٍ تأهل جسی است، اهب زر پبسد ثِ ایي سؤال ٍ ثِ 
تب اس یک عزف السم است تَاى ثِ زٍ ًکتِ اضبرُ کزز ٍ آى ایي کِ عَر ذیلی کَتبُ حساقل هی

ٍ توبهی  ّبکتبة ،هتَى ،جبتثِ ًَضت تزترػػی ،ضٌبسبى جسیسٍ اعالع کتبثساراى قسین

یب  اعالػبت یک رضتِ جبت ٍٍ ثِ عَر ذبظ رٍی ًَضت سٌٌّبی اعالػبتی تَجِ کهحول
ثِ غَرت  تب ،طًَسثذبظ ی سَُحضٌبس یک ضٌبس ٍ اعالعٍ کتبة سٌٌک هَضَع ذبظ کبر

سفبًِ اکٌَى ثحث جستجَی هتأ .سًزیگثزار قّبی هرتلف کبرآهستزی زر ذسهت ػلَم ٍ زاًص
هغزح است کِ ثب ػی ترػغی ٍ ضٌبسی اذتػبهبًٌس هزجغ یٍسرزاعالػبت ترػػی زر 

بی ّسَی حَسُ ت ّسفوٌس ثِجْ تغییزک ایي زرٍس ثبیس زر ی .ضًَسرٍیکزز سٌتی ارائِ هی
س. اس را هسیزیت کٌهحسٍز لکتزًٍیکی یک هَضَع ٍ اپی کٌس ٍ اعالػبت چبحزکت ذبظ 

زر یک زف غِکِ زاًص ترػػی اًٌس ثبیس ثسًیش ّبی هرتلف هترػػبى حَسُ سَی زیگز
 سبًّگطب ًرَاّس ثَز. اسباپَیبی اهزٍس ثِ تٌْبیی کبرسبس ٍ ر ٍپیچیسُ زر زًیبی  ،حَسُ

س سبضٌهیهحتَا ٍ اثشارّبی یک هَضَع را  ،کبرضٌبس یک حَسُ ثِ ّوبى اًساسُ کِ هفبّین
َى ٍ هتچِ هٌبثغ ٍ ثبضس. چٌبىّن آگبُ ضٌبسی ٍ اعالػبت آى حَسُ ةثبیس ًسجت ثِ کتب

السم است قجل اس ّز  ،. اس ایي رٍیستًی ٍ فزاهَض زیگز ًگزاى ًسیبى ،را ثطٌبسسّب ًَضتبر

هزاجغ، زرسی ثب  یب چٌس ٍاحسن حساقل عی زٍ ّ ک کٌس. زر ػولرایي کبر را زی ِچیش فلسف
زر هٌبثغ  ی ذَزز آضٌب ضَز ٍ جستجَی اعالػبت رضتِذَی اعالػبتی رضتِهٌبثغ هتَى ٍ 

-س زاًص کتبةآگبّی ایک هَضَع ثسٍى  ّص زرژٍپ زز. اسبسبًیٍ الکتزًٍیکی را یبز ثگپی چب

 ٍ حساقل ًبکبفی است.ي ضٌبسی ًبهوکضٌبسی ٍ اعالع

       

 غالمرضا حیدری       


