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آوري در حال توسعه و اشاعه هستند و تمام محیطهاي  فناوریهاي اطالعات و ارتباطات امروز به طور شگفت
این تغییرات بر تمامی شئون زندگی از جمله فرهنـگ، اقتصـاد،   . اند زندگی و کاري را تحت تأثیر قرار داده

اي،  المللی، منطقـه  ح جامعه بینتأثیر آن نیز در سطو. اجتماع، سیاست و دولت، مشهود و انکارناپذیر است
اند و الزم است هرچه بیشتر  نهادهاي مختلف نیز متأثر از این تحوالت. ملی و محلی بر همگان مبرهن است

ها که مراکز اشاعه اطالعات و کانون ارتباطات علمی  کتابخانه. خود را به استفاده از این فناوریها مجهز کنند
بنـابراین  . توانند بیشترین بهره را از این فناوریها ببرند ایی هستند که میو فرهنگی هستند، در زمره نهاده

رسانان به این فناوریها و ابعاد تأثیر آنهـا بـر وجـوه مختلـف زنـدگی فـردي و        الزم است کتابداران و اطالع
نهـا در  اجتماعی آشنایی کامل داشته باشند تا در جامعه کنونی و آتی به خوبی بتوانند از تأثیرات مثبـت آ 

رسانی بهره بجویند و تـا حـد امکـان تـأثیرات      ها و مراکز اطالع بخشهاي مختلف خدمات خود در کتابخانه
  . منفی آنها را از بین ببرند یا کاهش دهند

شناسی، درسـی   در همین راستا، در سرفصل جدید برنامه دوره کارشناسی رشته علم اطالعات و دانش
کتـاب  . به عنوان یکی از دروس پایـه گنجانـده شـده اسـت    » ات و ارتباطاتآشنایی با اطالع«جدید با عنوان 

حاضر بر اساس همین سرفصل و محتویات آن تهیه شده و تالش شده است فصـول مختلـف کتـاب مباحـث     
  . مهم متنوع مطرح در آن سرفصل را پوشش دهد

موجود نبود » تباطاتآشنایی با اطالعات و ار«نظر به اینکه کتابی مناسب و خاص براي تدریس درس 
شـد، و بنـا بـه     و بر اساس اطالعات دریافتی در دانشگاههاي مختلف منابع متفاوتی در این درس تدریس می

ضرورت وجود اطالعاتی منسجم و یکپارچه درباره سرفصلهاي درس یاد شده، پدیدآورندگان تصمیم گرفتنـد  
هـا هـر یـک سـابقه تـدریس چنـد سـاله درس را در        آن. مندان قـرار دهنـد   این اثر را تهیه و در اختیار عالقه

شـک افـراد بسـیار     بـی . انـد  دانشگاههاي مختلف دارند و بر اساس تجارب خود بـه نگـارش اثـر اقـدام کـرده     
دانیم به تمـام سـوابق و دانـش عمیـق      تري در این حوزه وجود دارند که در اینجا بر خود الزم می باصالحیت

نیم، ولـی در هـر صـورت خـود را بـه انجـام دادن چنـین کـاري موظـف          ایشان در این حوزه اداي احترام ک
  . پنداشتیم

هدف اصلی این کتاب آشنایی دانشـجویان دوره کارشناسـی بـا مباحـث کلـی اطالعـات و ارتباطـات،        
ها و الگوهاي اطالعات و ارتباطات، تأثیر اطالعات بر جامعه، فرهنگ، اقتصاد، و سیاست و دولت، جامعه  نظریه
بیشترین تالش پدیدآورندگان . هاي اجتماعی و نقش آنها در ارتباطات است ی، اخالق اطالعات، شبکهاطالعات

در این زمینـه از تجـارب   . این بوده است که تمام سرفصلهاي درس یاد شده در این اثر مورد توجه قرار گیرد
ه است، ولی هیچ گاه شخصی و تجارب منتقل شده از سوي دانشجویان در کالسهاي درس استفاده بهینه شد

دانیم و از همین طریق تقاضاي کمک از سوي تمامی اساتید فرهیختـه و   خود را مصون از اشتباه و خطا نمی
مدرسان واالمقام داریم که بر ما منت گذاشته و نواقص احتمالی اثر را از راههاي گوناگون به ما منتقل کننـد  

  . برداري قرار گیرد ري اثر مورد بهرهتا در آینده دیدگاههاي سازنده ایشان در بازنگ
اندیشه آغازین تهیه این اثر در ارتباطی که بـا دوسـت و همکـار ارجمنـدمان آقـاي دکتـر نـوروزي        



بـا توجـه بـه تغییـر در     . شناسی سمت داشتیم، ایجاد شد چاکلی، مدیر محترم گروه علم اطالعات و دانش
لـذا در اینجـا از   . یه اثري در این زمینه مطـرح شـد  هاي درسی، از سوي ایشان پیشنهاد ته سرفصل برنامه

جناب آقاي دکتر نوروزي چاکلی، مدیر گروه، سرکار خانم لیال شرف کارشناس گروه، و تمامی مدیران آن 
سازمان که همواره در مراحل مختلف تدوین طرح اولیه، نگارش کل اثر و داوري آن، به ما یاري رساندند تا 

  . شود ردد، متواضعانه تشکر و تقدیر میامروز چنین اثري مدون گ
دانیم از تمامی اساتید، همکاران و دوستانی کـه در ایـن راه مـا را کمـک      اما در پایان بر خود الزم می
تردیـد اگـر همکـاري خالصـانه و      بـی . بهره نگذاشتند، تشکر و قدردانی کنیم کردند و از راهنماییهاي خود بی
هاي خود به خاطر تحمل مشـقات   در پایان از خانواده. چنین کاري را نداشتیمصمیمانه آنها نبود، توان انجام 

  . کنیم گزاري می زیاد ناشی از این کار بسیار تشکر و سپاس
شود به تمامی اساتید اندیشمند و فرهیخته ما، به ویژه روح واالي دکتر عباس حري  این اثر تقدیم می

هاي بدیع خود به بهترین شکل  وششی در راه انتقال اندیشههاي مختلف تحصیلی از هیچ ک که در طول دوره
اگر در این اثر ارزشی علمی نهفته است، یقیناً حاصل تالش ایشان است، و اگر ضـعف  . ممکن دریغ نورزیدند

شک چنین است، حتماً ناشی از دانش اندك ما بوده است و باید تـالش   یا ضعفهایی در آن وجود دارد، که بی
  . این ضعفها به کمترین سطح ممکن برسد کنیم در آینده
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