
 جلسه 1

 * جامعه اطالعاتی :

 جامعه ای را که در آن کیفیت زندگی، گستره دگرگونی اجتماعی، و توسعه اقتصادی به گونه ای

Information) روزافزون به اطالعات و بهره وری از آن متکی است جامعه اطالعاتی 

 Society) می گویند.

 در این جامعه، استانداردهای زندگی و الگوهای کار و فراغت، نظام آموزشی، و فعالیت های اقتصادی

 و بازرگانی از پیشرفت اطالعات و دانش فنی تأثیر می پذیرد. نشانه این امر، تولید رو به گسترش

 کاالها و خدمات مرتبط با اطالعات و اشاعه آنها از طریق حلقه گسترده ای از رسانه ها، به ویژه

 فن آوری های چندرسانه ای الکترونیکی، و به طور کلی غلبه فن آوری اطالعات در امر ذخیره،

 پردازش، و انتقال اطالعات است.

 جامعه اطالعاتی جامعه ای وابسته به خدمات اطالعاتی رسانه های همگانی است و با آهنگی سریع تر

 از دیگر جوامع و با سلطه بیشتر بر اندوخته های علمی و تجربی پیش می رود. در چنین جامعه ای،

 ارتباطات عامل واقعی انتقال برای ایجاد تحول در افراد به منظور دستیابی به اطالعات است و

 ارزش های اطالعاتی عامل تعیین کننده در توسعه جامعه محسوب می شود.

 تعریف اطالع رسانی

 oروبرت بس تایلور می گوید:دانش اطالع رسانی عبارتست از: رشته ای علمی که در باره کیفیت و

 کاربرد اطالعات، نیروهای حاکم بر جریان اطالعات و همه ابزارهای آماده سازی اطالعات برای

 دسترسی و استفاده مطلوب تحقیق می کند.

 oکار دانش اطالع رسانی پرداختن به آن بخشی از دانش است که به تولید، گرد آوری سازماندهی،

 ذخیره و بازیابی اطالعات کمک میکند.

 گذری کوتاه بر تاریخچه اطالع رسانی

  از زمانی که بشر برای ارتباط و انتقال اطالعات از اشاره و عالئمی مانند دود استفاده میکرد تا

 بعدها که با اخـتراع خط از چوب، استخوان، پوست حیوانات و سایر فناوریهای ابتدایی برای ثبت

 ،نگـهداری و انتقال اطالعات اسـتفاده میکـرد قـرن های متمـادی گذشـته است. اما بعضـی از ابداعات

 و اختراعات نه تنها تأثیری تاریخی و بنیادی بر اطالعات و اطالع رسانی داشته اند و چه بسا

 بسیاری از بنیانهای اجتماعی را سخت متحول ساخته اند.

 oدر حقیقت 2 انقالب بزرگ و شگرف در عرصه اطالع رسانی در قرن 20 میالدی را میتوان

 کهکشان گوتنبرگ و کهکشان میالدی نامید. سالیان بعد نیز اختراع کامپیوتر و نیز شبکه جهانی

 اینترنت نیز راه را برای ورود به دهکده جهانی اطالعات باز کرد.

 oزندگی بدون داشتن اطالعات در دهکده جهانی اطالعات به منزله یک نوع زندگی نکردن است



 نقش اطالع رسانی در عصر انفجار اطالعات

 oپیشرفت علم و تغییر ماهیت اطالعات تا آنجا در رسیده است که حتی دقایقی پس از یک رویداد در

 نقطه ای از جهان تنها با یاری اینترنت و رسانه های ماهواره ای میتوان از همه جزئیات اخبار

 مربوط به آن آگاه شد.

 oدر عصر حاضر که عصر سلطه ارتباطات و اطالعات نامیده شده است بی شک سنگین ترین

 وظیفه بر دوش رسانه ها است که وظیفه انتقال اطالعات و اطالع رسانی را بر عهده دارند.

 * تعریف صحیح داده و اطالعات چیست ؟

 داده ( Data ) : مجموعه ای از اعداد و حروف و عالئم و نشانه هایی هستند که به صورت

 قراردادی در رایانه وارد میگردند و بدون انجام پردازش فاقد ارزش هستند . نمونه ای از داده ها را

 میتوان به صفر و یک های یک حافظه اشاره نمود که بدون انجام پردازش فاقد ارزش هستند .

 اطالعات ( Information ) : به مجموعه ای از داده ها گفته می شود که طی عملیات های

 منطقی پردازش میگردند و تبدیل به اطالعاتی میگردنند که دانشی را به کاربر منتقل می نمایند .

 بنابراین اطالعات از داده های پردازش شده تشکیل شده است.

  * نسبت بین خبر و اطالعات چیست؟

 دو دیدگاه اصلی در رابطه با نسبت خبر با اطالعات وجود دارد. دیدگاه اول نسبت به عام بودن

 مفهوم خبر و جزء بودن اطالعات نسبت به آن است در حالی که دیدگاه دوم معتقد است اطالعات

 مفهومی عامتر بوده و پروسه های خبری شامل تولید، توزیع و انتشار خبر تنها بخشی از فعالیتهای

 اطالعات محور را تشکیل میدهند بر این اساس شواهد و مستندات حاکی از عامتر بودن مفهوم

 اطالعات نسبت به خبر است به عبارت دیگر خبر در دل اطالعات قرار دارد.

  * بسته اطالعاتی چیست؟

  بسته اطالعاتی قالب یا فورمتی از اطالعات است که میتواند اخبار دانسته ها یا اطالعات را در

 درون خود ذخیره یا پردازش نماید. و از طریق تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطی به دیگران منتقل

 شود.

 * چند نوع از بسته های اطالعاتی :

 الف) مجالت

 ب) کتابهای مجموعه مقاالت

 ج) کتب

 د) مجموعه داستانهای کوتاه

 و) بانکهای اطالعاتی



  

  شناخت نیازهای اطالعاتی

 نیاز چیست؟

 نوع بشر برای زیستن به آب،غذا،اکسیژن،مسکن و لباس نیاز دارد.اما با دقت بیشتر آشکار می شود

 همه نیازها در این چارچوب نمی گنجد.انسان نیازهای دیگری هم دارد که از شرایط

 شغلی،اجتماعی،خانوادگی،سیاسی و رفتاری و مانند آن ها سرچشمه گرفته و در تعامل مداوم با محیط

 اجتماعی و طبیعی برانگیخته می شود.نظریات آبراهام مازلو به عنوان روانشناس انسان گرا از

 مطرح ترین نظریات ارائه شده در زمینه نیازها است.وی در کتاب انگیزش و شخصیت به نیازها

 اشاره می کند.به عقیده وی در سلسله مراتب ممکن است نیاز های افراد متغیر باشد.مازلو عقیده دارد

 نیازها دارای سلسله مراتب از ابتدایی تا پیشرفته است.ارضای یک نیاز موجب و سبب پیدایش

 نیازهای دیگر می شود.وی نیازهای نامحدود انسانی را در چند طبقه زیر تقسیم بندی کرده است:

 اولین دسته بندی از نیازها،نیازهای جسمانی هستند.این نیازها هسته مرکزی دوام و بقای جسمانی هر

 انسان است.هر انسان باید بخورد و بیاشامد تا زنده بماند. نیاز جسمانی با نیاز به امنیت و ایمنی

 تعقیب می شود.به محض سیر شدن شکم و رفع نیازهای جسمانی نیاز ایمنی مطرح می شود که از

 یک سو تداوم وضع موجود است،یعنی اینکه در آینده نیز بتواند سیر شود. از نظر مازلو پس از این

 نیازها،نیازهای اجتماعی مطرح می شود.این نیازها با پذیرش اجتماعی یعنی دوست داشتن و دوست

 داشته شدن و مورد توجه قرار گرفتن همراه است.نیاز اجتماعی در واقع با زیستن در جمع کم و بیش

 ارضا می شود.ما در خانواده زندگی می کنیم،در بیرون با دیگران حشر و نشر داریم و در نهایت در

 شهر و جامعه به این نیازها پاسخ داده می شود.فراتر از نیازهای اجتماعی نیاز حرمت به خود یا قدر

 و منزلت است.نگرش و احساس ما در مورد خویشتن و تصویر از خود و اینکه ما خود را چگونه

 می دانیم و تا چه حد به آن وقوف یافته ایم. هر انسانی تصویری از خود دارد و نیاز دارد که این

 تصویر در او به درستی شکل گیرد.او دلش می خواهد همه او را نسبت به انجام امور انسانی توانا و

 ذیل صالح بدانند.در نهایت خود یابی و خود شکوفایی آخرین قسمت هرو مازلو است. یعنی از بودن

 به شدن،یعنی توانایی های خود را کشف کرده و به کار بگیرد.

 نیازهای اطالعاتی

 یکی از مهمترین نیازهای انسان به عنوان یک ارگانیسم زنده و پیچیده نیازهای اطالعاتی است.این

نیازها را می توان پیرامون دو محور اصلی دسته بندی کرد.١-اطالعات درباره خود انسان٢
 -اطالعات در مورد محیط پیرامون و پدیده های آن.انطباق انسان با محیط پیرامون به عنوان یک

 سیستم فراگیر و ایجاد سازگاری با آن،تضمین بقا و تداوم حیات او با وجود تغییرات مداوم بدون

 دسترسی به اطالعات نا ممکن است.مغز انسان بر مبنای پردازش اطالعات موجود فعالیت می

 کند.هرچه تحوالت و تغییرات سریع تر باشد به همان اندازه نیاز به اطالعات بیشتر و شدیدتر می

 شود.انسان برای دریافت چنین اطالعاتی دو راه را می شناسد:



 ١-جستجوی اطالعات مورد نیاز در دانش اندوخته بشری و آنچه به عنوان ذخیره و میراث علمی

 موجود است.

 ٢-تولید اطالعات

 افراد جامعه ممکن است در موقعیت های فراوان تصمیم گیری بهبود عملکرد و سایر شرایط فردی و

 اجتماعی نیاز به اطالعات پیدا کنند و وقتی در چنین موقعیت هایی اطالعات موجود را کافی ندانند به

 دنبال اطالعات جدید می روند.

 به تعبیر دیگر نیازهای اطالعاتی به اطالعاتی مربوط می شود که افراد برای کارایی در انجام

 وظایف شغلی،کسب رضایت در حل مسائل و مشکالت یا عالیق خاص خود از این ها برخوردار

 باشد.فقدان اطالعات در این زمینه ها می تواند منجر به بروز بی کفایتی در فرد،شکست او در

 دستیابی به هدف و بروز بحران گردد.

  * تهیه فهرست بسته های اطالعاتی :

 در تهیه فهرست برای بسته های اطالعاتی با موارد زیر را رعایت کردکه عبارتند از :

  الف) کتاب شناسی

 ب) نمایه ها

  ج) فهرست کتابخانه

  د) ابزارهای آرشیو

 هـ) دفاتر ثبت

  و) نرم افزارهای رایانه ای

  الف) کتاب شناسی ها: کتابهایی هستند که حاوی اطالعات منتشر شده درباره کتابهای یک رشته

 خاص یا موضوع خاص میباشند این کتابها ممکن است در دوره های زمانی متعدد به چاپ رسیده

 باشند و در مراکز مختلفی در ایران و جهان نگهداری میشود.

  ب) نمایه ها: بروشورها و کتابچه هایی هستند که فهرست طبقه بندی شده مقاالت و کتابهای جدید

 منتشره در حوزه های مختلف را بصورت دورههای منظم زمانی منتشر میکنند.

  ج) فهرست کتابخانه ها: کتابهایی هستند که حاوی اطالعات تفکیکی کتابخانه های مختلف کشور

 میباشندو از طریق آن میتوان به جزئیات مربوط به کتابخانه ها و مراکز اسناد دسترسی پیدا کرد.

  د) ابزارهای آرشیو: ابزارهایی هستند که به کمک آنها اطالعات و اسناد در داخل یک مجموعه

 طبقه بندی و نگهداری میشود. این ابزارها شامل انواع کاغذی و اکترونیکی میباشند.



  و) نرم افزارهای رایانهای: آن دسته از نرم افزارهایی هستند که برای جستجوی اطالعات موجود

 در کتابخانه ها و سایر مراکز اطالعاتی مورد استفاده قرار میگیرند ویژگی این نرم افزارها قابلیت

 جستجوی سریع ، قدرت نگهداری باال و درهم شکستن مرزهای زمانی و مکانی و جغرافیایی است.

  هـ) دفاتر ثبت: دفاتری هستند که فهرستی از آثار و اشیا نگهداری شده در موزه ها و گالری ها را

 در خود نگهداری میکنند.

 بسته های اطالعاتی عبارتند از : 1- اینترنت 2- مطبوعات (مجله) CD -3 یا بسته های

 4- رادیو و تلویزیون ، سینما 5- کتاب 6- قوانین ، اسناد ، مدارک و دستورالعمل الکترونیک

 ها 7- سررسید 8- بولتن های داخلی 9- عکس

 5- اینترنتی (ایمیل) ، گروه های اینترنتی (حسن اردستانی)

 گردآوری بسته ها :

 کتابخانه – آرشیو – موزه ها – مراکز اسناد و بانک اینترنتی – کتابخانه های دیجیتالی

 راههای دسترسی به اسناد :

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران – موزه – پژوهشگاه اسناد و مدارک علمی کشور – وزارت

 امور خارجه – بنیاد نظم و آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس – مرکز اسناد انقالب اسالمی

  

 ابزار ها و شیوه های اطالع رسانی

 1- رسانه ها

 2- گزارشهای موردی و ساالنه

 3- نامه و نامه های الکترونیک

 رسانه

 oتعریف رسانه: ابزار و وسایلی هستند که پیام را در یک مدت زمان محدود و اندک به مخاطب

 انتقال دهند.

 oتعریف رسانه های جمعی: ابزار و وسایلی هستند که در یک زمان واحد پیام مشخصی را به انبوه

 مخاطبان که در نقاط مختلف پراکنده هستند ارسال می نمایند.

  طبقه بندی رسانه ها

 oاز لحاظ مخاطب(کودک- نوجوان و ...)

 oاز لحاظ هدف رسانه(تجاری- آموزش و ...)

 oگستره پخش

 oمالکیت رسانه



 oمدت زمان فعالیت( روزنامه –ماهنامه- 24 ساعته و ...)

 oموضوع رسانه

 شیوه های اطالع رسانی در رسانه

 oما بعنوان مدیر روابط عمومی یک سازمان در حقیقت متناسب با پیام و مطلبی که میخواهیم در

 مورد آن اطالع رسانی کنیم باید رسانه ای را انتخاب نماییم که متناسب با جایگاه و ظرفیت پیام باشد.

 oخبرنامه داخلی (نسخه چاپی یا الکتروینک)

 oگزارش عملکرد

 oسیستم پیام رسانی صوتی

 oساخت فیلم ها و کلیپ

 شیوه های اطالع رسانی در روابط عمومی

 oارسال هرگونه پیام به خارج از سازمان از طریق یک رسانه

 oبرگزاری کنفرانسهای خبری

 oبرگزاری اردوهای مشترک با اصحاب رسانه

 oگزارشهای موردی و ساالنه

 oگزارش عملکرد( کتابچه، بروشور، جزوه و ...)

 oرپرتاژ آگهی در مطبوعات

 oتیزر تلویزیونی و رادیویی

 oمنابع اطالعاتی الکترونیکی

 oمنابع اطالعاتی به کتاب ها، تصاویر، رکوردهای کتابشناختی، صفحات وب یا انوع دیگر منابع که

 به صورت مجموعه هستند مانند پایگاههای اطالعاتی، وب سایت ها، مراکز تهیه مدرک، مدارک چند

 رسانه ای یا کتابخانه ها اطالق می شود.

 o Emailنامه های الکترونیک

 oامروزه شهروندان اینترنت روزانه میلیون ها نامه الکترونیکی را برای یکدیگر ارسال می نمایند.

ray” اما اولین پیام ارسال شده توسط نامه الکترونیکی در سال 1971 توسط مهندسی با نام 

 tomlinson“ انجام شده است.

 Email یک پیام متنی ساده است که برای گیرنده پیام ارسال میشود. نامه های الکترونیکی در ابتدا

 و هم اینک نیز اغلب بصورت متن های کوتاه می باشند. که میتوان با افزایش ضمائم از جمله

 عکس، فیلم و ... حجم آنها را بیشتر کرد.



email سرویس دهندگانo 

 oبه منظور مشاهده نامه های الکترونیکی دریافت شده می بایست از برنامه های سرویس گیرنده نامه

outlook و outlook های الکترونیکی استفاده کرد. برخی از کاربران از برنامه معروف 

 express بمنظور مشاهده نامه های الکترونیکی استفاده می نمایند.

 oبرنامه های رایگانی نیز نظیر hotmail و yahoo است که از طریق سایت آنها قابل استفاده

 است.

 oمزایای نامه های الکترونیک

 oاستفاده آسان و راحت از طریق نرم افزار پست الکترونیک

 oهزینه اندک و در خیلی موارد رایگان

 oامکان ارسال یک نامه بطور همزمان به چندین نفر

 oامکان مدیریت نامه ارسالی و دریافت جواب

 oقابلیت بروز رسانی

 امکان ارسال ضمائم به نامه الکترونیک

 oفناوریها و ابزار جدید در اطالع رسانی

 oامروزه با گسترش استفاده از تلفن همراه شاهد ابزارهای جدید اطالع رسانی در این زمینه هستیم.

 oابزارهای مرتبط با تلفن همراه :

(sms service) سامانه پیامک o 

bluetooth فناوریo 

( gprs)فناوری اینترنت در تلفن همراهo 

 

 


