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 پيشگفتار

  
د كه مباحث ارتباطـات پايـه   شو شناسي به منزلة چتري در نظر گرفته مي در دنياي كنوني، ارتباط

هاي اطالعـات و ارتباطـات را زيـر پوشـش خـود       و سنتي و نيز مباني ارتباطات جديد و فناوري
هـاي بسـيار وسـيع     دهد. اين حوزه، دامنة گسترده و گـاه نـامعيني دارد كـه بـراي حـوزه      قرار مي

هــا و  رســانه مطالعــات و فنــون علمــي مــورد اســتفاده در پــردازش ارتباطــات راه دور، مــديريت
هـا،   پـردازي، ذخيـره و انتقـال داده    هـاي هوشـمند، داده   هـاي راديـو و تلويزيـوني، سـامانه     شبكه
هـاي اخيـر، فقـط از مبحـث      شود. حتي در سال هاي اجتماعي و مانند آن به كار گرفته مي شبكه

ده هـاي نوظهـور متعـددي اسـتفا     هاي اطالعات و ارتباطات آن به منظور تعريف فنـاوري  فناوري
هاي بسيار متفاوتي از ديگري دارند. فناوري اطالعـات و   ها انواع داده شود كه هر يك از آن مي

اي شده است كه براي برخي از افـراد   علمي در حال تحول و بسيار پيچيده  ارتباطات چنان رشتة
رسـد. در ايـن حـوزه همـواره بايـد در جريـان آخـرين تحـوالت و          كننده به نظر مـي  بسيار گيج

  دادها باشيد تا بتوانيد با علم روز هماهنگ شويد.رخ
براي كسب موفقيت در هر جايگاه، حرفه، آموزش، و براي شهروند خالق بـودن، و بـه   

هاي اطالعـات و ارتباطـات، و    شناسي و فناوري منظور برخورداري از دانشي پايه در باب ارتباط
ايد اطالعاتي اوليه در اين حوزه داشته باشيم، ها ب ها، هر يك از ما انسان براي استفادة بهينه از آن

شناسي، اين آشنايي بايـد تـا حـدودي     ها، مانند رشتة علم اطالعات و دانش اما در برخي از رشته
رسـاني داشـته    اي با مباحث ارتباطي و اطـالع  مندان آن آشنايي اصولي تر باشد تا حرفه تخصصي

رسـاني   ي در اين زمينه ايفا كنند. چـون كـار اطـالع   خوب باشند و بتوانند در آينده نقش خود را به
رساني راهگشـاي حـل    هاي مختلف حرفة فنون ارتباطي و اطالع ماهيتي ارتباطي دارد، در بخش

  روند. مسائل به شمار مي
بـه همــين منظــور، در سرفصــل جديــد برنامـة دورة كارشناســي رشــتة علــم اطالعــات و   

بـه منزلـة يكـي از دروس پايـه طراحـي      » شناسي ارتباط مباني«شناسي، درسي جديد با عنوان  دانش
است.  شده است. كتاب حاضر بر مبناي همين سرفصل و محتويات درس جديد تهيه و تنظيم شده
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در فصول مختلف كتاب، از مباحث متنوعي استفاده شده كه برخاسته از مباحث مطرح شده در 
فصـل درس برنامـة پيشـين بـا     سرفصل درس ياد شده است. در ضمن، چون ايـن سرفصـل و سر  

در مباحث متعددي مشترك بودنـد، از محتـواي همـان    » آشنايي با اطالعات و ارتباطات«عنوان 
كتاب با تغييرات و اضافاتي براي مباحث جديد استفاده شد؛ ضمناً، در برخي از مباحث گذشته 

ا تـدريس كـرده   نيز تغييراتي صورت پذيرفت. در اين زمينـه از نظريـات اسـتاداني كـه كتـاب ر     
بودند، براي رفع برخي از مشكالت و ابهامات مباحث استفاده شد. به همين سـبب، از همكـار و   

هـاي بسـيار    زاده راوري، بـه مناسـبت يادداشـت    دوست ارجمندمان جنـاب آقـاي دكتـر تـوكلي    
  كنيم. اند، صميمانه سپاسگزاري مي ارزشمندي كه در اختيارمان قرار داده

سـازي   بر اساس سرفصل، شناخت فراينـد ارتبـاط بـراي مطلـوب     هدف اصلي اين كتاب
ارتباطات فردي، اجتماعي، سنتي و الكترونيكي است. بر ايـن اسـاس، دربـارة مباحـث مختلفـي      

هـاي اطالعـات و ارتباطـات،     ها بدين قرارنـد: نظريـه   بحث و بررسي شده است كه برخي از آن
هـا و سـاختارهاي فرهنگـي،     ت جامعه، زمينـه كاركردهاي اطالعات در ارتباط با نيازها و تحوال

هـاي   هـا، شـناخت جامعـة اطالعـاتي، شـبكه      اقتصادي و سياسي جامعه و تـأثير اطالعـات بـر آن   
هاي  اطالعاتي و ارتباطي، اخالق اطالعات، فرايند ارتباط، معني در ارتباط، انواع ارتباط، اخالل

هــاي اجتمــاعي و  بــاط مــؤثر، شــبكهكارهــاي ايجــاد ارت ارتبــاطي، نقــش درك در ارتبــاط، راه
آشنايي با اطالعات و ها. در اين زمينه، تجربة حاصل از نگارش كتاب  گيري آن چگونگي شكل

  رسان بود. و استفاده از سرفصل جديد ياري ارتباطات
در اين زمينه بـه قلـم ايـن     آشنايي با اطالعات و ارتباطاتبا توجه به كتاب نگارش شدة 

ــ  ــاب آق ــدگان، جن ــات و    نگارن ــم اطالع ــرم گــروه عل ــدير محت ــوروزي چــاكلي، م ــر ن اي دكت
، نگارش اين كتاب را به ما پيشنهاد كردند و مـا نيـز، بنـا بـر تعهـد      »سمت«شناسي سازمان  دانش
اي و تجربيات پيشين، با كمال ميل اجراي اين كار را برعهده گرفتيم. اميدواريم كـه تهيـة    حرفه

  مطالب عرضه شده براي دانشجويان اين رشته باشد. اين اثر، حداقل كمكي در جهت تبيين
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