فقر دانش اطالعشناسی در حوزههای مختلف علوم
زر حَسُّبی هرتلف ػلَم هَضَػبت ّستِ ٍ هْوی ٍجَز زارًس کِ زر کل آىّب را هی-
تَاى ثِ زٍ زستِ تقسین کزز :هَضَػبت ترػػی ٍ هَضَػبت ػوَهی .هَضَػبت ترػػی
ثِ هَضَع اغلی ّز ػلن ثزهیگززًس ٍ کلیّت آى تب حسٍز سیبزی ثزای هترػػبى ٍ حتی افزاز
غیزهترػع ّن هطرع ٍ رٍضي است ،اهب هَضَػبت ػوَهی ضبهل یک زستِ اس
هَضَػبت پزاّویتی ّستٌس کِ ًویتَاى آىّب را زر چبرچَة یک رضتِی ذبظ هحػَر ٍ
هحسٍز کززً .وًَِّبی سیبزی اس ایي هجبحث زر توبم رضتِّب ٍجَز زارز کِ هیتَاى هفػل
زرثبرُی اّویت ٍ ارسش آىّب غحجت کزز ٍ زر ایي هقبل اًسک هجبلی ثزای ثبس کززى ایي
ثحث ًیست .زر ایي جب تٌْب ثِ یکی اس ایي هَارز اضبرُ هیضَز کِ هَضَع هَرز ًظز ایي گفتبر
ٍ ثحثی است کِ ثِ غَرت سٌتی هیتَاى آى را «کتبةضٌبسی» ًبهیس« .کتبةضٌبسی» ثِ
ذػَظ ٌّگبهی ًوَز پیسا هیکٌس کِ یک حَسُ اًتطبرات ،هکتَثبت ٍ کتبة زاضتِ ثبضس.
ًَضتجبت زاضتِ ثبضس .سهبًی کِ تؼساز ًَضتبرّب سیبز هیضَز هسیزیت ًَضتجبت یب زاًص
هسٍى ٍ هضجَط زر آى حَسُ اّویت پیسا هیکٌس ٍ ّزچِ ایي تؼساز ثیطتز هیضَز ،ایي اّویت
ًیش فشًٍی هییبثس.
زر ػػز جسیس ٍ پس اس رًسبًس ػلَم هرتلف ًوَز ػیٌیتز ٍ زٍثبرُای پیسا کززًس .یکی
اس ایي ػلَم کِ هؼوَالً ثیطتزیي تَلیسات را زاضتِ ٍ ٌَّس ّن چٌیي است ،ػلن ضیوی است.
ضَاّس ًطبى هی زّس کِ ضیویزاًبى جشء اٍلیي کسبًی ثَزًس کِ زر ػػز جسیس ػبلوبى
اعالػبت را ثِ جْبى هؼزفی کززًس ٍ ثرطی اس حَسُی هَضَػی ذَز را هسیزیت اعالػبت
ضیوی قزار زازًسٍ .قتی تَلیسات ػلوی ضیوی سیبز ضس ،ثزای احتزاس اس زٍثبرُکبری ٍ ثِ
اغغالح ثزای ػسم اذتزاع زٍثبرُی چزخ ،ثِ ایي ًتیجِ رسیسًس کِ کِ تَلیسات ػلوی ذَز را
ثِ کٌتزل زرآٍرًس ٍ ثز آى ًظبرت زاضتِ ثبضٌس ٍ رفتِ رفتِ حَسُی جسیسی زر زل حَسُی
ذَز ایجبز کززًس کِ زر ٍاقغ سیز ًظز «ػبلوبى اعالػبت» ضیویزاىّب ثَز ٍ ثزای ّویي ،هی-
تَاى تػَّر کزز کِ اغغالح اهزٍسیي «ػلن اعالػبت» اس ػجبرت «ػبلوبى اعالػبت» ضیویزاىّب
گزفتِ ضسُ است .زاًطوٌساى اعالػبتی ضیوی گزٍّی ثَزًس کِ زیگز هترػػبى ضیوی ثزای
حزکت زر هزس زاًص حَسُی کبری ذَز ،اثتسا اس عزیق آىّب ذَز را ثِ زاًص پیطیي هجْش
هیکززًس ٍ هتَى ٍ زستبٍرزّبی قجلی را ثزرسی هیکززًس .زر غیز ایي غَرت تلی اس اعالػبت
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ٍ ًَآٍری پطت سز آىّب ایجبز هیضس کِ ًویگذاضت سهیٌِی حزکتّبی ثؼسی زر تَلیس
زاًص ٍ فٌبٍری جسیس ،ثزٍس ٍ ظَْر پیسا کٌس ،یب الاقل ثسیبری اس تالشّب تکزاری ٍ ثیفبیسُ
هیضس.
ایي اًفجبر اعالػبت زر زًیبی اهزٍس ًوَز ػیٌیتزی پیسا کززُ است .زر ایي هیبى زستزسی
ثِ اعالػبت هزتجظ ٍ سَزهٌس زر کنتزیي سهبى ٍ فبرؽ اس هحسٍیتّبی هکبًی ،سهبًی ٍ هحلی،
اهزٍسُ یکی اس زغسغِّبی اغلی هترػػبى اعالػبت ٍ اعالعرسبًی است ٍ هسیزیت
اعالػبت هَضَػی ترػػی است کِ اهزٍسُ ثِ عَر کلی زر حَسُی «ػلن اعالػبت ٍ زاًص
ضٌبسی» هَرز تَجِ است .حتی گزایصّبیی ّن زر ایي سهیٌِ ثِ ٍجَز آهسُ است .ایي رضتِ
زر ایزاى ثیطتز زر ػزغِی ػلَم اًسبًی ٍ اجتوبػی جبی زازُ ضسُ است؛ ّز چٌس گزایصّبی
ػلَم پبیِ ،هٌْسسی ٍ چٌس گزایص زیگز ّن ظَْر ٍ ثزٍس ضؼیفی زاضتِاًس .ثب ایي ٍجَز،
ًوًَِّبی ذَثی ّن زر ایي ثرص ٍجَز زارز .ثزای هثبل حَسُی پشضکی زر ایزاى زر ایي
راستب پیطزٍ است ٍ .هسیزیت اعالػبت سالهت (پشضکی) را ثِ ػٌَاى یکی اس رضتِّبی سیز
هجوَػِی زاًطکسُّبی پیزاپشضکی زر ذَز زارز .اهزٍسُ زاًص کتبةضٌبسی زر ضکل جسیس
ذَز ثِ اعالعرسبًی ،اعالعضٌبسی ،زاًصضٌبسی« ،ػلن اعالػبت ٍ زاًصضٌبسی» ٍ هسیزیت
اعالػبت ٍ ًظبمّبی اعالػبتی تغییز ًبم زازُ است ،اهب هحتَا ّوبى است ٍ فقظ ایي هسئلِ
تٌَع ٍ ػوق ٍ اثؼبز ثیطتز ٍ ثِرٍستزی پیسا کززُ است.
هطکلی کِ زر ایي ثبرُ ٍجَز زارز ایي است کِ ٌَّس ّن ثسیبری اس افزاز ٍ حَسّبی
ػلوی اس اّویت ٍ چٌس ٍ چَى هَضَع هسیزیت اعالػبت رضتِی ذَز آگبُ ًیستٌس .هزاجغ ٍ
هٌبثغ اغلی ذَز را ًویضٌبسٌس .ثب جستجَی اعالػبت هزثَط ثِ حَسُی ذَز زر هٌبثغ چبپی
ٍ ثِ ذػَظ الکتزًٍیکی ٍ ثِ سثبىّبی هرتلف ثِ غَرت ًظبمهٌس ٍ رٍشهٌس آضٌب ًیستٌس.
زر هػبحجِای کِ اس سَی ًْبز کتبثربًِّبی ػوَهی تزتیت زازُ ضسُ ثَز ،افزازی اس رضتِّبی
هرتلف ،ثِ هٌظَر استرسام زر ایي ًْبز ضزکت کززُ ثَزًس ٍ ایٌجبًت ثِ ػٌَاى یکی اس
هػبحجِکٌٌسگبى زر ایي جلسبت حضَر زاضتن .چیشی کِ ثزای ثٌسُ ًبراحتکٌٌسُ ثَز ایي ًکتِ
ثَز کِ تقزیجبً ٍجِ اضتزاک توبهی کبرضٌبسبى ٍ ضزکتکٌٌسگبى ،ثیاعالػی اس هتَى هزجغ ذَز،
ٍ ًجَز ًگبُ جبهغ ،رٍشهٌس ٍ ًظبمهٌس ثِ هسیزیت هتَى ٍ جستجَی اعالػبت ٍ ثِ عَر کلی
هسیزیت اعالػبت رضتِی ذَز ثَز .اثؼبز ثحزاى تب آى جب گستززُ ثَز کِ حتی ایي ضؼف زر
ذَز کتبثساراى ّن ٍجَز زاضتّ .زچٌس آىّب ًسجت ثِ کبرضٌبسبى زیگز حَسُّب ،اعالػبت
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ثیطتزی اس جستجَ ٍ هسیزیت اعالػبت زاضتٌس ،اهب ثِ اًساسُی اّویت هَضَع ،زر ایي ثبرُ
اعالع ًساضتٌس.
زر ایي راستب سؤالی کِ پیص هیآیس ایي است کِ چزا ًظبم آهَسضی ًسجت ثِ یک هسئلِی
اغلی ٍ هْن ثِ ذػَظ زر یک جْبى زاًصثٌیبى ٍ یب حساقل پژٍّص هحَر ،تب ایي حس غبفل
است ٍ زر ایي هَرز چبرُ چیست ٍ چِ ثبیس کزز؟
ّز چٌس اثؼبز ایي هسئلِ ًیبسهٌس پژٍّص ٍ تأهل جسی است ،اهب زر پبسد ثِ ایي سؤال ٍ ثِ
عَر ذیلی کَتبُ حساقل هیتَاى ثِ زٍ ًکتِ اضبرُ کزز ٍ آى ایي کِ اس یک عزف السم است تب
کتبثساراى قسین ٍ اعالعضٌبسبى جسیس ،ترػػیتز ثِ ًَضتجبت ،هتَى ،کتبةّب ٍ توبهی
هحولّبی اعالػبتی تَجِ کٌٌس ٍ ثِ عَر ذبظ رٍی ًَضتجبت ٍ اعالػبت یک رضتِ یب
هَضَع ذبظ کبر کٌٌس ٍ کتبةضٌبس ٍ اعالعضٌبس یک حَسُی ذبظ ثطًَس ،تب ثِ غَرت
کبرآهستزی زر ذسهت ػلَم ٍ زاًصّبی هرتلف قزار ثگیزًس .هتأسفبًِ اکٌَى ثحث جستجَی
اعالػبت ترػػی زر زرٍسی هبًٌس هزجغضٌبسی اذتػبغی ٍ ترػػی هغزح است کِ ثب
رٍیکزز سٌتی ارائِ هیضًَس .ایي زرٍس ثبیس زر یک تغییز جْت ّسفوٌس ثِ سَی حَسُّبی
ذبظ حزکت کٌس ٍ اعالػبت چبپی ٍ الکتزًٍیکی یک هَضَع هحسٍز را هسیزیت کٌس .اس
سَی زیگز هترػػبى حَسُّبی هرتلف ًیش ثبیس ثساًٌس کِ زاًص ترػػی غِزف زر یک
حَسُ ،زر زًیبی پیچیسُ ٍ پَیبی اهزٍس ثِ تٌْبیی کبرسبس ٍ راّگطب ًرَاّس ثَز .اسبسبً
کبرضٌبس یک حَسُ ثِ ّوبى اًساسُ کِ هفبّین ،هحتَا ٍ اثشارّبی یک هَضَع را هیضٌبسس
ثبیس ًسجت ثِ کتبةضٌبسی ٍ اعالػبت آى حَسُ ّن آگبُ ثبضس .چٌبىچِ هٌبثغ ٍ هتَى ٍ
ًَضتبرّب را ثطٌبسس ،زیگز ًگزاى ًسیبى ٍ فزاهَضی ًیست .اس ایي رٍ ،السم است قجل اس ّز
چیش فلسفِی ایي کبر را زرک کٌس .زر ػول ّن حساقل عی زٍ یب چٌس ٍاحس زرسی ثب هزاجغ،
هتَى ٍ هٌبثغ اعالػبتی رضتِی ذَز آضٌب ضَز ٍ جستجَی اعالػبت رضتِی ذَز زر هٌبثغ
چبپی ٍ الکتزًٍیکی را یبز ثگیزز .اسبسبً پژٍّص زر یک هَضَع ثسٍى آگبّی اس زاًص کتبة-
ضٌبسی ٍ اعالعضٌبسی ًبهوکي ٍ حساقل ًبکبفی است.
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