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 سواد اطالعاتی

         ِ ّنا      لحاػ کٌٌد. ّوچٌيي، اًجوني کنبناتن ناًن

آهَسؽگاّی، داًؾگاّی ٍ هلی اًگلغباى )اِعکاًل( در   

هدلی تزا  تثييي هفَْم عَاد اعالػاتی  9111عال 

   ِ ّنا      ارائِ کزد کِ تز خالف هدل اًجوي کباتن ناًن

آهَسؽگاّی ٍ پضٍّؾی اهزیکا، کِ تيؾبز هبوزکش تنز  

 ا  ػام داؽت.  آهَسػ ػالی تَد، گغبزُ

ّا  جْاًی تنا کنٌنَى         ّا  عاسهاى در کٌار فؼاليت

اًجوٌْا ٍ ًْادّا  ػلوی کؾَرّا  ه بلف ًينش تنِ     

ّایی تزا  تنثنينيني عنَاد           تدٍیي راّکارّا ٍ هدل

اًد . هثاًل هدل ِاعنکناًنل تنَعنظ          اعالػاتی پزداخبِ

ّا  آهَسؽگاّی، داًؾگاّی ٍ هنلنی    اًجوي کبات اًِ

اًگلغباى، اعباًدارد عَاد اعالػاتی اعبزاليا ٍ ًيَسلٌد 

اس جولِ دعباٍردّنا    «هدل ؽؼ هْارت تشرگ»ٍ 

ینًَغنکنَ     8002هَجَد در ایي سهيٌِ اعت. در عال 

آرهی جْاًی تزا  ایي هفَْم هؼزفنی کنزد. ینبنی          

ّا  هغبقلی تا ػٌَاى عَاد اعنالػناتنی     اهزٍسُ هجلِ

ّا  دًيا اس جولنِ   هٌبؾز ؽًَد ٍ در تزخی اس داًؾگاُ

داًؾگاُ ؽفيلد اًگلغباى دٍرُ کارؽٌاعی ارؽد عَاد 

اًداس  ؽدُ اعت. در ایزاى ًنينش عنی          اعالػاتی راُ

ّا  اخيز تحقيقات فزاٍاًی در سهنينٌنِ عنَاد          عال

ّنا  آهنَسؽنی کنبناتندار  ٍ                اعالػاتی در گزٍُ

رعاًی ٍ ػلَم تزتيبی اًجام ؽدُ کِ تيؾبنز در     اعالع

 ّا  تحصيالت تکويلی تَدُ اعت. ًاهِ قالة پایاى

  ّفت هْارت عَاد اعالػاتی
ّا  آهَسؽگاّی، داًؾگاّی ٍ    اًجوي کبات اًِ  

هندلنی      9111هلی اًگلغباى )اِعکاًل( در عال   

تزا  تثييي هفَْم عَاد اعالػاتی ارائِ کزد کنِ    

ا  ػام داؽت. ایي هدل اس ّفت هنْنارت       گغبزُ

دّد کِ افزاد  تزخَردار  تؾکيل ؽدُ ٍ ًؾاى هی

اس عَاد اعالػاتی خَاٌّد تَد کِ خَد را  تِ ایني  

 ّا هجْش عاسًد. تَاًایی در تؾ يص ًياس  هْارت
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در ایي سهيٌِ اعت. چزا کِ در فزایٌد            اعالػاتی ً غبيي هْارت  

یاتی اتبدا فزد تاید ًياس تِ کغة اعالػات را ایغاط کٌد              اعالع

ّا  تؼد  را تزدارد. هْارت دٍم، تَاًایی ٍ  در ؽٌاعایی            تا گام 

ّا  پاع گَیی تِ ایي ًياس اعت. ایي هزیلِ ؽاهل                  رٍػ

ؽٌاخت هٌاتغ اعالػاتی هٌاعة اػن اس آثار چاپی ٍ الکبزًٍيکی ٍ 

تزیي آًْاعت. هْارت عَم هزتَط تِ تَاًایی در           گشیٌؼ هٌاعة 

تدٍیي راّثزدّا  السم تزا  جغبجَ در هٌاتغ تزگشیدُ اعت.            

ایي هْارت خَد هغبلشم کغة آگاّی السم ًغثت تِ عاخبار             

پایگاّْا  اعالػاتی ٍ عایز هٌاتغ هزجغ خَاّد تَد. هْارت             

چْارم ؽاهل هْارت در جغبجَ ٍ تاسیاتی اعالػات اعت ٍ                

ّا  اعالػاتی ٍ ارتثاعی ٍ اعبفادُ تْيٌِ اس            اعبفادُ اس فٌاٍر   

  ِ ِ   عاس ، چکيدُ   خدهاتی ًظيز ًوای ّا  اعبٌاد  ٍ     ًَیغی، ًوای

گيزد. هْارت پٌجن      رعاًی جار  را در تز هی         خدهات آگاّی 

هزتَط تِ ارسیاتی ٍ هقایغِ هيشاى اػبثار اعالػات تِ دعت آهدُ           

اس هٌاتغ ه بلف اعت. چزا کِ افزاد تزخَردار اس عَاد اعالػاتی             

تَاًٌد تز اعاط هؼيارّا  هؾ صی هيشاى ٍثَق ٍ اػبثار               هی

هٌاتغ را ارسیاتی کٌٌد. هْارت ؽؾن هزتَط تِ هْارت در                  

عاسهاًدّی ٍ کارتزد تْيٌِ اعالػات تاسیاتی ؽدُ اعت. هَفقيت          

دّی  در ایي سهيٌِ خَد هغبلشم آگاّی اس رٍؽْا  هزعَم اعبٌاد

ٍ رػایت اصَلی قاًًَی هثل یقَق پدیدآٍرًدگاى اعت. هْارت          

ّفبن تَاًایی تزکية اعالػات تِ دعت آهدُ ٍ تزقزار  پيًَد تا            

تَاًد هٌجز تِ تَليد داًؼ جدید         ّا  قثلی اعت کِ هی      داًغبِ

 ؽَد.



ّا  السم تنزا      هجوَػِ هْارت » عَاد اعالػاتی«   

جغبجَ، تاسیاتی ٍ اعبفادُ هَثز اس هٌاتغ اعنالػناتنی    

ّنا     ه بلف اعت. افزاد تزخَردار اس ایني هنْنارت          

تَاًٌد ًياس اعالػاتی خَد را تِ درعبی تؾ نينص    هی

دٌّد، هٌاتغ السم تزا  رفغ ایي ًياس را ؽٌاعایی کٌٌد 

ٍ تا تدٍیي راّثزدّا  هٌاعة در ایني هنٌناتنغ تنِ          

جغبجَ، ؽٌاعایی ٍ گشیٌؼ اعالػات تپزداسًد. یؼٌی، 

آًاى قادرًد ًبایج ایي جغبجَ را ًقاداًِ ارسیاتی کٌٌد 

ّا را اًب اب ًنونَدُ ٍ ارسػ          تزیي گشیٌِ ٍ هٌاعة

اعالػاتی هٌاتغ را تزا  رفغ ًياس اعنالػناتنی خنَد         

تَاًٌد اعنالػنات تنِ         تؾ يص دٌّد. ضوٌاً آًاى هی 

دعت آهدُ را تا داًؼ قثلی خَد تِ ًحنَ  پنينًَند       

دٌّد کِ ایي پيًَد تِ تَليد داًؼ جدید هٌجز ؽنَد.  

الثبِ آًاى در توام هزایل ایي فزآینٌند هنالینظنات        

قاًًَی ٍ اجبواػی ٍ اخالقی هزتَط تِ اعنبنفنادُ ٍ        

کٌنٌند ٍ در ًنْناینت             تَليد اعالػات را رػایت هی

تَاًٌد داًؼ خَد را تِ ؽایغبگی ٍ در عنغن           هی

 ا  در اخبيار دیگزاى قزار دٌّد. گغبزدُ

 تاریخچه

ٍاصُ عَاد اعالػاتی تزا  ً غبيي تنار در عنال            

هنغنزش ؽند.         «پاٍل سٍرکُفغنکنی  »تَعظ  9191

ًزم افنشار  »سٍرکُفغکی کِ در آى سهاى رئيظ اًجوي 

اهزیکنا تنَد، ایني ٍاصُ را در               «ٍ صٌؼت اعالػات

ِ    »گشارؽی تِ کويغيَى  ّنا ٍ هنزاکنش           کبناتن ناًن

 تِ کار تزد.  «اهزیکارعاًی   اعالع

ّا  اعالػاتی ٍ ارتثاعنی   تا تَجِ تِ گغبزػ فٌاٍر 

هفَْم عَاد اعالػاتی تِ تدریج اس چٌاى گغبنزػ ٍ    

ّا   اتؼاد  تزخَردار ؽد کِ هحَر تغيار  اس ّوایؼ

الوللی ٍ هَضَع صدّا کباب ٍ ّنشاراى هنقنالنِ        تيي

ػلوی قزار گزفت. در عِ دِّ گذؽبِ ًْادّا  ػلوی  

ٍ آهَسؽی تِ تدریج تِ اّويت ایي هَضَع پی تزدًند  

ّایی تزا  تدٍیي هثاًی ًنظنز  ٍ      ٍ تِ عزػت تالػ

ّا  عَاد اعالػناتنی    ّا  ػولی آهَسػ هْارت ؽيَُ

تَاى تنِ تندٍیني         ّا هی آغاس ؽد. اس هياى ایي تالػ 

ً غبيي اعباًداردّا  عَاد اعالػاتی اؽنارُ کنزد.     

تزا  تدٍیي ایي اعباًداردّا گزٍّی اس کباتداراى ػضَ 

ّا را در ایني         اًجوي کباتدار  اهزیکا ً غبيي گام

ِ  9121سهيٌِ ٍ در صاًَیِ  ا  را    تزداؽبٌد. آًاى کويب

کويبِ ػالی عَاد اعالػاتی در اًنجنوني        »تا ػٌَاى 

تزا  تدٍیي اعباًداردّنا  عنَاد      «کباتداراى اهزیکا

اعالػاتی تؾکيل دادًد. ایي کويبِ در ًن نغنبنيني         

گشارػ هفصل خَد چْنار هنْنارت اصنلنی عنَاد             

اعالػاتی را هؼزفی کزد کِ ػثارت تَد اس: تَاًایی در    

تؾ يص ًياس اعالػاتی، تَاًایی در ؽٌاعایی هنٌناتنغ    

پاع گَ تِ ایي ًياس، تَاًایی در ارسیاتی اعالػات ٍ در   

ًْایت تَاًایی در اعبفادُ اس اعالػات تِ دعت آهندُ    

 ِ ّنا  هنغنزش       در فزایٌد جغبجَ. در پاعخ تِ تَصي

ؽَرا  هنلنی     »  9110ؽدُ در ایي گشارػ در عال 

در اهزیکا تؾکيل ؽد. ایي ؽَرا کنِ    «عَاد اعالػاتی

ًْاد دٍلنبنی، آهنَسؽنی ٍ          97هزکة اس ًوایٌدگاى 

ّایی را تزا  تَعؼِ عَاد اعالػاتی  تجار  تَد، تالػ

 9112الوللی آغاس کزد. در عال   در عغَش هلی ٍ تيي

ٍ    «ّا  آهَسؽنگناّنی اهنزینکنا         اًجوي کبات اًِ»

ایني کؾنَر        » اًجوي ارتثاعات ٍ فٌاٍر  آهَسؽی« 

اعباًداردّا  عَاد اعالػاتنی تنزا  ینادگنينز           »

  را پننيننؾننٌننْنناد کننزدًنند.           «آهننَساى   داًننؼ

اًنجنوني    »  8000صاًنَینِ عنال         92عزاًجام در   

ًغ نِ   «ّا  آهَسؽگاّی ٍ پضٍّؾی اهزیکا کبات اًِ

ّا  عَاد اعنالػناتنی       اعباًداردّا  قاتليت»ًْایی 

را هنٌنبنؾنز عناخنت. ایني                  «تزا  آهَسػ ػالی

اًجوي آهَسػ »تِ تایيد  9111اعباًداردّا در اکبثز 

رعيدُ تَد ٍ تِ ّويي دليل ًنينش در        «ػالی اهزیکا

ا  هَرد اعبقثال هب صصاى آهنَسػ     عغ  گغبزدُ

ػالی قزار گزفت. عپظ ًْادّا  جْاًنی در ینَسُ        

آهَسػ ٍ پزٍرػ ًظيز یًَغکَ ٍ اینفنال )اتنحنادینِ         

رعاًی(  ّا ٍ هَعغات کباتدار  ٍ اعالع جْاًی اًجوي

ا  تزا  هؼزفی ٍ تَعؼِ ایني     ّا  گغبزدُ ًيش تالػ

هَضَع تِ کار تغبٌد. در ّز یک اس ایني ًنْنادّنا            

ا  تزا  عنَاد اعنالػناتنی          ّا  ت صصی ٍیضُ گزٍُ

ّا  پضٍّؾی هٌغجن ٍ هغبونز    تؾکيل ؽد تا گام

در ایي سهيٌِ تزداؽبِ ؽَد. هثالً ایفال گزٍُ پضٍّؾنی   

هغبقلی تزا  ایي هَضَع تؾکيل دادُ کِ عالْاعنت  

ّا  تيي کؾَرّا در ایني   در جْت گغبزػ ّوکار 

کٌد. یًَغکَ ًيش تا کٌَى اقنداهنات     سهيٌِ فؼاليت هی

ّا  آهَسؽی در ارتقنا    فزاٍاًی تزا  ّوگزایی فؼاليت

جایگاُ عَاد اعالػاتی اًجام دادُ اعنت. هنثناًل در           

کؾَر اس اػضا  یًَغکَ  82ًوایٌدگاى  8002عپباهثز 

در ًؾغبی در ؽْز پزاگ، پایب ت جوَْر  چنک،    

تِ عَ  جاهؼنِ  »ا  تا ػٌَاى  گزد ّن آهدًد ٍ تياًيِ

هٌبؾز عاخبٌد. در ایني    » تزخَردار اس عَاد اعالػاتی

هؼزٍف اعنت   «تياًيِ پزاگ»تياًيِ کِ اهزٍسُ تِ ًام 

ؽؼ اصل اعاعی تزا  رعيدى تِ چٌنيني ّندفنی       

تثييي ؽدُ ٍ در آى عَاد اعالػاتی تِ ػٌَاى یکی اس   

ارکاى اعاعی تزا  هدیزیت ٍ پيؾزفت جَاهغ داًنؼ  

هؼزفی ؽدُ اعت. در ایي تياًيِ اس     89هحَر در قزى 

ّوِ کؾَرّا خَاعبِ ؽدُ کِ آهَسػ ایي هْارتْا را 

در عغَش ه بلف آهَسؽی ٍ  تزًاهنِ درعنی خنَد        

 انواع شکل نگارش


