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  چکیده

هاي مختلف  متخصصان حوزه. درباره مفهوم اطالعات و ارتباطات تاکنون تعریفی دقیق و رسمی ارائه نشده است
شـود، تعیـین    ها مربـوط مـی  هاي تخصصی آن ها را تا آنجا که به حوزه ها و ویژگیهاي این پدیده     اند جلوه   اغلب کوشیده 

... شناسی، ارتباطات و  شناسی، اقتصاد، روان   ها را در قلمروهاي ریاضیات، زبان       نظران این پدیده    از این رو صاحب   . کنند
  . اند مطالعه و تحلیل کرده و ویژگیهاي متفاوتی براي آنها برشمرده

اند که بارزترین آنها تـشبیه اطالعـات بـه     ه کردههاي نسبتاً آشناي دیگري تشبی   بسیاري، اطالعات را گاه به پدیده     
اطالعات با مفاهیم دیگري نیز . اند دانسته» انرژي«را به جاي اصطالح » اطالعات«به همین دلیل . است» انرژي«و » ماده«

  و اطالعـات و  نظمـی،  شود؛ از جمله اطالعات و آنتروپی در مکانیک، اطالعـات و احتمـال، اطالعـات و بـی               سنجیده می 
در زبـان فرانـسه و   » اطالع«هاي انگلیسی و ریشه لغوي    نامه  پس از مفاهیم کلیدي و لغوي، با توجه به واژه         . گیري  تصمیم

  . شود التین، به تحول واژه اطالع یا خبر اشاره می
از جهت ریاضیات دو    . شکل گرفت » ارتباط دور « میالدي براي استفاده در مسائل       1949در سال   » نظریه اطالع «

در » اطالع«از این رو، . گیري و سنجش برشمردند ، موضوع اطالع را اندازه»و وارن ویور» گلودشانون«لف آمریکایی مؤ
این . شود گیري مقدار تازگی پیام نزد گیرندگان از آن استفاده می نظریه علمی، یک مقیاس ریاضی است که براي اندازه

  . رسانی معرفی کردند  را واحد اطالع"Bit"واحد دو دانشمند آمریکایی، با توجه به نظریه ریاضی، 
بیشتر به جنبه مطالعه ابزار و لوازم و فـن ایـن پدیـده      » ارتباطات«به صورت جمع یعنی     » ارتباط«استعمال واژه   

هـاي   در انتها، چند تعریـف تـازه از دیـدگاه   . شود اشاره دارد و جنبه مفرد آن بیشتربه سیر و جریان این رشته مربوط می   
  . شود شناسی تعریف و در نهایت انواع ارتباط و اهمیت ارتباطات بررسی می عهجام

  . اطالعات و ارتباطات، ارتباطات و اطالعات، نظریه اطالع: ها کلیدواژه
  

هـاي بنیـانی، تـاکنون تعریـف دقیـق و رسـمی ارائـه نـشده          ها، همچون بسیاري از پدیده   درباره این پدیده  
هـا و ویژگیهـاي آنهـا را تـا آنجـا کـه بـه         اند جلوه ف موضوعی اغلب کوشیده هاي مختل   متخصصان حوزه . است

به همین سبب، اطالعات در قلمروهایی چون ریاضیات، زبـان    . شود، تعیین کنند    حوزه تخصصی آنها مربوط می    
هـاي   نظـران مطالعـه و تحلیـل گردیـده و خصیـصه       توسـط صـاحب   ... شناسی، ارتباطات و      شناسی، اقتصاد، روان  

شناسـی، اطالعـات ویژگـی اصـلی عـالم       به طور مثال، از دیدگاه فیزیک و زیست. اند وتی براي آن برشمرده   متفا
شود؛ در روان شناسی بـه منزلـه متغیـري اسـت کـه بـا برداشـت حـسی، ادراك یـا دیگـر  فراینـدهاي             معرفی می 

اي بـا پیامهـا ارتبـاط     دهشناختی سروکار دارد؛ و در حوزه هـاي اطـالع رسـانی و ارتباطـات بـه طـور گـستر         روان
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اي خاص و جـز آن   اطالعات را نه تنها متضمن پیام، بلکه متأثر از وضعیت، نوع کارکرد، ویژگی مسئله         . یابد  می
  .نیز دانسته اند

اند که بارزترین آنها تشبیه اطالعات به   هاي نسبتاً آشناي دیگري نیز مانند کرده        گاه اطالعات را به پدیده    
اصطالح » انرژي« در این تشبیه گاه حتی اطالعات را نوعی انرژي دانسته و به جاي اصطالح        .ماده و انرژي است   

ها در واقع تعبیـري اسـتعاري اسـت تـا تبیـین علمـی از ماهیـت         البته، این گونه تشبیه . اند  را به کاربرده  » اطالعات«
ما تعریفی جامع و مانع که مورد تردید، پژوهشهاي فراوانی درباره مفهوم اطالعات صورت گرفته، ا   بی. اطالعات

  ).55: 1386اشرفی ریزي، (هاي مختلف علوم باشد، تاکنون ارائه نشده است  قبول متخصصان رشته
تـرین آنهـا را    بعضی از مهـم . شود اطالعات با مفاهیم دیگري نیز سنجیده و یا تأثیر و تأثر آنها مطالعه می          

  :می توان چنین برشمرد
  

   مکانیکاطالعات و آنتروپی در
اي که در بـر دارد، بـا مقـدار     بنا بر اصل ذخیره انرژي در مکانیک ، مقدار معینی حرارت از لحاظ انرژي         

اما در موتورهایی که در آنها حرارت به کار مفیـد تبـدیل مـی شـود، ایـن عمـل فقـط در            . معینی کار برابر است   
بنابراین . التر به مخرنی با دماي پایین تر جریان یابدصورتی انجام می گیرد که حرارت بتواند از منبعی با دماي با       

هرچه اختالف دماي دو منبع کمتر باشـد، مقـدار   . ناپذیر است ، براي تبدیل حرارت به کار، اختالف دما اجتناب     
هرگاه دماي دو منبع یکسان باشد، حرارتی جابـه جـا   . تواند به کار تبدیل شود، کمتر خواهد بود       حرارتی که می  

شـود آنتروپـی در بـاالترین حـد      در چنین حـالتی، گفتـه مـی   .  شد و طبعاً کاري نیز انجام نخواهد گرفت     نخواهد
  .است؛ زیرا آنتروپی، در واقع، در دسترس نبودن انرژي حرارتی براي تبدیل به کار مفید است

ده در قیـاس بـا   به همین ترتیب، اطالعات زمانی از منبعی به منبع دیگر جریان می یابد که منبع ارسال کنن 
منبع دریافت کننده در سطح باالتري قرار داشته باشد، تا بتواند در ساختار نظام دریافت کننده دگرگـونی ایجـاد      

شـود،   این دگرگونی ممکن اسـت قابـل تـشخیص نباشـد، ولـی رفتـاري کـه از ایـن دگرگـونی ناشـی مـی                   . کند
یـن رفتـار ناشـی از دریافـت اطالعـات بـه زبـان        ا. هایی دارد که مـی تـوان آثـارش را در آنهـا بازشـناخت               جلوه

بنابراین، آنتروپی در واقع نبود اطالعـات  . ترمودینامیک ، کار مفید و به زبان اطالع شناسی، تصمیم گیري است       
  .گیري است براي تصمیم

ی هـاي فراوانـ   گیري مقدار اطالعـات از آن اسـتفاده   با این تغییر آنتروپی اهمیت بسیاري دارد و در اندازه        
  .اند کرده

  
  اطالعات و احتمال

اي باب شد و به جاي دمـا و حـرارت، از انـرژي جنبـشی           هاي تازه   با پیدایش نظریۀ جنبشی ماده، دیدگاه     
بدین ترتیب ، آنتروپی نیز با مفهوم احتمال ، ساختمان آرایش . مولکولهاي تشکیل دهنده نظام سخن به میان آمد 

وقتی دماي سراسر یک نظام یکسان باشد، آنتروپـی در بـاالترین حـد    . مولکولها در وضعیتی خاص تببین گردید  



بنـابراین، آنتروپـی و احتمـال دو تعبیـر     . گونه توزیـع دمـا بیـشترین احتمـال را دارد           این است که این   . خواهد بود 
  .متفاوت براي جریانی واحد است؛ یعنی هر چه احتمال بیشتر باشد، آنتروپی بیشتر است

احتمال نیز ـ نظیر آنتروپی ـ بنابر شیوة برخورد نسبت به آن، به دو صورت قابل بررسی   رابطه اطالعات و 
  :است

اگر به ما بگویند خورشید فـردا در  . هر چه درجه احتمال باالتر باشد، حضور اطالعات کمتر است         ) الف
بـاالترین حـد   انـد، چـون وقـوع چنـین رویـدادي از       مغرب غروب خواهد کرد، کمترین اطالعات را بـه مـا داده     

باشـد،  %) 100(اي اسـت کـه وقتـی احتمـال خبـري مـساوي یـک          رابطه این دو به گونه    . احتمال برخوردار است  
  .مضمون اطالعاتی آن صفر است

فـرض کنیـد در   . هر چه درجه احتمال باالتر باشد، براي تبیـین آن بـه اطالعـات بیـشتري نیـاز اسـت            ) ب
» نـه «یـا  « بلـی «اسـت؟ پاسـخ   » منقـول «ر نخستین پرسش سؤال کنیم اگر د. ایم مسابقه بیست سؤالی شرکت کرده   

مجري برنامه، ما را به دو مجموعه احتمال وسیع روبه رو خواهد کرد که فراوانی نیاز است که از طریـق پرسـش     
» نظـم «کننـده زیرکـی باشـیم، سـعی مـی کنـیم از ابتـدا بـا بـه               اگر شرکت . کوشیم به آن دست یابیم      و پاسخ می  
در نظریۀ اطالعات » نظم بی«و » نظم«از همین جا مسئله . پرسشها، میزان احتمال را سریعتر کاهش دهیمدرآوردن 
  .شود مطرح می
  نظمی اطالعات و بی) ج

سـه تبیـین   » آنتروپـی «و » احتمال«، »نظمی بی«در واقع . نظمی در نظام نیز با آنتروپی پیوند دارد   بی«مفهوم  
  .را نیز می توان به دو گونه تعبیر کرد» اطالعات«و » نظمی بی«طه دو مفهوم راب. متفاوت از جریانی واحد است

به طور مثـال، چـراغ   . هر چه بی نظمی کمتر باشد، براي توصیف آن به اطالعات کمتري نیاز است  ) الف
اغ راهنمایی در حالت عادي داراي کمترین بی نظمی است، بنابراین، پیوسته می دانیم که پس از چراغ سبز ، چر  

اگر زمانی که چراغ سبز روشن است به فردي که در اتومبیـل کنـار مـا    . زرد و سپس چراغ قرمز روشن می شود     
نشسته است بگوییم بعد از آن، چراغ زرد خواهد شد، کمترین اطالعات را به او داده ایـم، زیـرا جـز آن انتظـار                

  .داند ندارد و این مطلب را پیشاپیش می
در مثـال بـاال ، هـر گـاه نظـم       . باشد، حضور اطالعـات در نظـام کمتـر اسـت          هر چه بی نظمی بیشتر      ) ب

معمولی چراغ راهنمایی مختل شود، هیچ اطالعی نداریم که پس از هر رنگ چه رنگ دیگـري روشـن خواهـد     
  ).57-56: 1386ریزي،  اشرفی(دانیم که حرکت بعدي ما چه خواهد بود  بدین ترتیب، نمی. شد

  ياطالعات و تصمیم گیر) د
زمـانی کـه از رهگـذري نـشانی محلـی را مـی         . تصمیم گیري در واقع برنامه ریزي براي انجام کار است         

زمانی که به واژه نامه رجوع می کنـیم،  . کنیم، حرکت بعدي ما را تعیین می کند    پرسیم؛ پاسخی که دریافت می    
اگـر  . آن را ـ مـشخص مـی سـازد    معنا یا امالي واژه مورد جستجو ، حرکت بعدي ما    ـ یعنی چگونگی کاربرد 

گیـري   ایم، زیرا بدون اطالعـات تـصمیم   گیري دوروي یک سکه است، گزاف نگفته بگوییم اطالعات و تصمیم   
  .ممکن نیست

  



  نظریه هایی درباره اطالعات و ارتباطات
ال  کـه در سـ  2»جانـسون «نامـه انگلیـسی    واژه. رسانی، مفهوم اطالعات است یکی از مفاهیم کلیدي در اطالع  

  :کند اشاره می» اطالعات« میالدي به چاپ رسیده، به سه کاربرد واژه 1755
هوش داده شده، تعلیم، یعنی عمل گفتن چیزي به کسی که احتماالً بدون در نظر گرفتن محتواي پیـام    •

یم معنـی تعلـ  . کاربرد رایج این اصطالح در زبان انگلیسی به پایان قرن چهاردهم میالدي برمی گـردد  . بوده است 
 .نیز باآموزش مرتبط است

 .این معنی کاربرد خاص واژه را در رشته حقوق مشخص می کند: متهم کردن یا تفهیم اتهام •

عمل با خبر کردن یا برانگیزي، که به هستی شناسی اشاره دارد که از زمان سقراط بر جاي مانـده و تـا     •
 .کنون تغییر نیافته است

ــشان دادن فراینــد  » اطالعــات«واژه ) 1961(طبــق واژه نامــه آکــسفورد  از قــرن چهــارم مــیالدي بــراي ن
  .رسانی، قالب ریزي ذهن یا شخصیت، تربیت، تعلیم و آموزش به کار رفته است اطالع

تـوان میـان معنـاي معرفـت شـناختی و هـستی         چنانچه دیگر بار به واژه نامۀ آکسفورد مراجعه شـود، مـی           
  : امه، تعاریف زیر ارائه شده استدر این واژه ن. شناسی اطالعات تمایز قایل شد

اي، عمل بـازگویی یـا شـنیدن     عمل اطالع دادن یا باخبر نمودن، انتقال دانش یا خبر از حقیقت یا واقعه      -
  حقیقت چیزي

 دانش منتقل شده درباره برخی حقایق ، موضوعها، یا حوادث -

نـشاط،  (العات وجود ندارد دهد توافق بر سر تعریف واحد و یکپارچه اي از اط        بررسیهاي اخیر نشان می   
1385 :6،5.(  

تـوان   بـه عبـارت دیگـر، مـی    . هاسـت  اطالع یا خبر یا آگاهی، یکی از شکلهاي ارتباط بین افراد و گـروه         
گفت بین ارتباط و اطالع نسبت کل و جزء برقرار است؛ یعنی هر خبـر و اطالعـی یـک نـوع ارتبـاط تلقـی مـی           

به طور کلی، وقتی عاشقی با بیان و نگاه و لبخند، عالقـه  . شود ه نمیگردد، ولی هر ارتباطی، اطالع و خبر شمرد      
یابـد و مقـدمات دوسـتی آینـده و زنـدگی مـشترك را        دارد، با او ارتباط می و محبت خود را به معشوق ابراز می 

ا در اما این ارتباط زمانی می تواند جنبـه خبـري پیـدا کنـد کـه بـه مناسـبتی جریـان ازدواج آنهـ         . فراهم می سازد 
همچنین، موقعی که دو یا چند نفر درباره وضع هـواي روز، گرمـا،   . روزنامه منتشر گردد و به اطالع عموم برسد      

رود؛  سرما و فراوانی یا کمی برف و باران ـ صحبت می کنند، گفتگوي آنها یک ارتباط معمـولی بـه شـمار مـی     
 فردا در اختیار آنان می گذارند، یک خبر تلقی   ولی اطالعی که روزنامه یا رادیو و تلویزیون درباره وضع هواي          

  .می شود
شـود ایـن کلمـه از یـک اصـطالح التینـی بـه         در زبان فرانسه، معلوم می» اطالع«با مراجعه به ریشه لغوي  

مشتق شده است و به همین جهـت امـروز نیـز اندیـشه شـکل دادن بـه پیامهـاي        ) In forma(» شکل یافته«معناي 
در اصـطالح حقـوقی نیـز    . شود اه ساختن و در جریان قرار دادن مخاطبان، در آن لحاظ می   ارتباطی به منظور آگ   

به همین سبب، وقتـی از  . تشکیل پرونده براي به دست آوردن اطالعات را شامل می شود      » آگاهی«اکنون کلمه   
                                                        

1.  Johnson. 



سائل قضایی سخن به میان می آید ، جستجو و تحقیق و کسب اطالعات الزم براي روشن شدن م» اداره آگاهی «
  .کند به ذهن خطور می

در لغت نامه هاي زبانهاي التین بررسـی گـردد، معلـوم مـی شـود کـه             » خبر«یا  » اطالع«اگر تحول کلمه    
 فرهنـگ  1863مـثالً در چـاپ سـال    . معناي کنونی این کلمه از نیمه دوم قرن نوزدهم میالدي رواج یافتـه اسـت         

» اطـالع یـافتن  « به کـار رفتـه، در سـومین معنـا     "in former"ي فعل در میان چند معنایی که برا» لیتره«فرانسوي 
یـک سـتون کوتـاه بـه کلمـه      » الروس« فرهنگ فرانسوي   1951 و   1931در چاپهاي سالهاي    . ذکر گردیده است  

که در آن به طور خالصه یـک واقعـه یـا       » مقاله روزنامه «اختصاص یافته است و در میان معانی مختلف         » اطالع«
 1971بـزرگ در سـال   » الروس«اما در آخـرین چـاپ   . ه روز بررسی شده باشد، بیان گردیده است       حادثه روز ب  

هـاي ریاضـی اطالعـات نیـز      براي معنی گوناگونی این کلمه چند ستون در نظر گرفته شده و ضـمن آنهـا نظریـه           
  .بررسی گردیده است

که به نحوي به افـراد  » و اطالعیهر خبر «بنابراین، معناي کلمه مذکور، بتدریج از صورت کلی آن یعنی   
که با وسایل ارتبـاط  » خبرهاي وقایع جاري«یا گروه هاي انسانی منتقل گردد، خارج شده و به صورت مشخص           

و اکنـون عـالوه بـر ایـن معنـا، عمـل       . یابد، درآمـده اسـت   جمعی ـ روزنامه، رادیو، تلویزیون ـ به افراد انتقال می  
از ویژگیهـاي اطـالع یـا خبـر     » نـو بـودن  «و » نشر شـدن «دو عنصر   . گیرد   در برمی  ارتباط و انتقال اطالعات را نیز     

  .است
رود و بـه همـین    کلمه اطالع ـ معموالً به معناي شکل بندي اخبار به منظور انتقال و انتشار آنها به کار مـی  

 مفهـوم خـاص   این کلمه در همـین حـال یـک   . جهت خبرهاي تازه را نیز به عنوان نوعی از اطالع دربرمی گیرد       
را باید با توجه به روشها و وسایل آن و افراد » اطالع«به طور کلی، تحول لغوي کلمه    . علمی نیز پیدا کرده است    

  .برداري می کنند، مورد بررسی قرار داد هایی که از آن بهره و گروه
نـد و در زبـان   که در زبان معمولی، عمل جمع آوري، تنظیم و انتشار اخبـار را بیـان مـی ک     » اطالع«کلمه  

سازد، در سالهاي اخیر در زبان علمی مفهوم  حقوقی طرز تعقیب جرایم و کسب اطالعات قضایی را مشخص می
گردیـده  » سـایبرنتیک «و علـم  » سـنجی  اطالع«اطالع و علم    » نظریه ریاضی «تري به دست آورده و معرف         روشن
  .است

گ جهانی دوم مقام علمی خاص پیدا کـرده    در نظریه ریاضی اطالع از سالهاي پس از جن        » اطالع«کلمه  
در این نظریه، اطالع به معناي محاسبه عددي امکانات متناوبی است که بـه  . و به معناي اصل خود بازگشته است      

یا ایجاد یک پیام با توجه به گیرندگان آن، انتخاب می گردد و هماهنگی و ناهماهنگی آنها » بندي شکل«منظور  
  .اهمیت فراوان دارد

پدیـد آمـد، مجمـوع    » ارتباطـات دور  « مـیالدي بـراي اسـتفاده در مـسائل           1949ریه اطالع که در سال      نظ
ترین وسایلی را که بـه منظـور بـه     تحقیقاتی را که براي سنجش مقداري اطالع انجام می شود و همچنین با صرفه     

ن نظریـه گـاه ابهـام و    در خـصوص نامگـذاري ایـ   . گیرد گردد، در برمی دست آوردن حداکثر اطالع استفاده می    
سـخن  » نظریـه ریاضـی ارتبـاط   «برند و از  به کار می» ارتباط«آید، زیرا بعضی آن را به جاي کلمه  اشتباه پیش می 

پندارنـد؛   کنند و آنها را متفـاوت مـی   بدین ترتیب، بسیاري در این مورد با دو نام جداگانه برخورد می     . گویند  می



مبتنی است و در واقع یک نظریه » اطالع«وتی نیست و چون هر دو بر مفهوم در صورتی که بین این دو نظریه تفا
تئـوري ریاضـی   «در کتـاب معـروف   » ارتباط«اشتباه در این مورد ناشی از به کار رفتن کلمه        . را تشکیل می دهد   

  .آمریکایی است» وارن ویور«و » کلودشانون«تألیف » ارتباط
 را در "ارتبـاط "شوند، واژه  بتکران اصلی این نظریه شناخته میو همکار او که از م     » شانون«باید دانست،   

عنوان کتاب خود به معناي عمل انتقال و تبادل به کار نبرده اند، بلکه منظور آنها بررسی پیام ارتباطی اسـت کـه          
  .بین فرستنده و گیرنده منتقل و مبادله می گردد» اطالع«به نام 

به طور کلی، . مورد باید به ارزش پیام براي گیرنده توجه داشتدر این » اطالع«براي روشن شدن مفهوم  
. گیرنده وقتی تحت تأثیر یک پیام واقع می شود که این پیام نسبت به آنچه می دانسته است، تازگی داشته باشـد     

رود و میزان همـین آگـاهی تـازه اسـت کـه       به عبارت دیگر، هر پیام به منظور انتقال یک آگاهی تازه به کار می  
شـود،   در هر ارتباطی که بـین فرسـتنده و گیرنـده برقـرار مـی        . گیرد  ، واحد ارزیابی قرار می    »اطالع«تحت عنوان   

گردد و چـون ارزش اطـالع موجـود در هـر      هاي قبلی نیز به گیرنده منتقل می      ضمن تبادل پیام تعدادي ازآگاهی    
 آن بستگی دارد، هر اندازه عناصر تازه یک پیام پیام براي گیرنده، به میزان تازه بودن و غیر قابل پیش بینی بودن      

موضـوع انـدازه گیـري و سـنجش را مطـرح      » اطـالع «بدین ترتیب ،مفهـوم  . رود بیشتر باشد، ارزش آن باالتر می    
توان به ارزیابی آماري عناصر تشکیل دهنده هر پیام پرداخت و زمـانی کـه احتمـاالت     بر این اساس، می  . کند  می

. پذیر است صر شناخته شده باشد، محاسبه کمیت اطالع موجود در هر پیام به خوبی امکانمختلف وجود این عنا  
هـاي   طور که مجموع اندازه چیزي جز یک اندازه و مقیاس نیست و همان» اطالع«پس می توان نتیجه گرفت که  

نیـز بـه   » العاطـ «گونـه،   یادداشت شده برروي نقشه یک خانه توسط مهندس معماري، خود خانه نیست، به همان       
  .رود خودي خود مستقل به شمار نمی

بایـد یـادآور شـد کـه     . نامیده می شـود، اشـتباه مـی کننـد    » خبر«و آنچه معموالً » اطالعات«اغلب درباره  
گیري مقدار تازگی پیـام نـزد    مورد نظر در نظریه علمی اطالع، یک مقیاس ریاضی است که براي اندازه   » اطالع«

در صورتی که خبرهاي معمولی، پیامهایی است که اطالعـاتی را دربـاره        . تفاده می شود  پیام گیرندگان از آن اس    
  .دهند برخی از وقایع و مسائل اجتماعی در اختیار خوانندگان ، شنوندگان و بینندگان قرار می

از جهت علمی، باید مـسائل انـدازه گیـري پیامهـاي ارتبـاطی را        » اطالع«به منظور آشنایی بیشتر با مفهوم       
دان آلمانی، نخستین کسی است که موضوع سنجش مقداري پیامهـاي   فیلسوف و ریاضی» یتز  الیبن«. تشریح کرد 

وي معتقد است هر نوع پیامی را با هر درجۀ وسعت لغوي، مـی تـوان بـه صـورت     . ارتباطی را مطرح کرده است  
  .ددي مشخص ساختاست درآورد و با یک گروه ع» نه«یا » آري«یک دسته پرسشهایی که پاسخ آنها 

کلودشانون آمریکایی و همکار او، در نظریه ریاضی اطالع، از روش شمارش تصاعدي اعداد زوج کـه               
شـود، اسـتفاده و عالمـت اختـصاري ایـن روش را تحـت عنـوان بیـت           نامیده مـی "Binary Digit"به انگلیسی 

"Bit"    قـرار  » نـه «یـا  » آري«تواند شاخص انتخـاب    می »واحد اطالع «بدین ترتیب،   . اند   واحد اطالع معرفی کرده
، از شیئی معین کـه قـبالً در نظـر گرفتـه      »بیست سؤالی «به طور مثال، در یک مسابقه هوش رادیویی به نام           . گیرد

تواند براي پیدا کردن نام شیء مورد نظر، بیـست سـؤال عنـوان          در این مسابقه، داوطلب می    . شود  شده، سؤال می  
فرض کنیم مسابقه دهنده، سؤالها . کنند آنها را قبول یا رد می» نه«یا » آري«گان مسابقه با پاسخ   نماید که گردانند  



 هزار لغتی وجـود دارد، مطـرح   25را با توجه به حروف الفبا و کلماتی که بر اساس آنها در یک فرهنگ خاص     
 اگر پاسخ منفی باشد، آشکار است مثالً ابتدا سؤال کند که آیا این واژه در ربع اول فرهنگ آمده است؟      . سازند

بـین فـالن و   » آن شـیء «در سومین سؤال خواهد پرسید که آیـا نـام   . که این لغت در ربع دوم فرهنگ قرار دارد       
دهد، ابهام در این  فالن کلمه دیگر است و چون به همین ترتیب براي مشخص شدن نام شیء به سؤالها ادامه می           

در سؤال پانزدهم چون همـه امکانـات موجـود در فرهنـگ لغـت بررسـی       باره به سرعت کاهش خواهد یافت و   
  .شده، بالفاصله خواهد توانست نام شیء مورد مسابقه را پیدا کند

بدین طریق، انتقال پیام از فرستنده که مطرح کننده موضوع مسابقه است به گیرنده یـا برنـدة مـسابقه کـه          
به عبارت . ایی است که در پانزده سؤال تصاعدي وجود داردقبالً هیچ اطالعی از موضوع نداشته، شاخص تناوبه

. باشـد   مـی Bit 15تـر، بایـد گفـت اطـالع ناشـی از کـشف نـام شـیء مـورد نظـر در ایـن مـسابقه حـاوي                     روشن
شـود در   گیري مقدار تناوبهاي پیاپی موجود در یک پیـام بـا اسـتفاده از نظریـه ریاضـی اطـالع، سـبب مـی          اندازه

 انتقال پیام بین فرستنده و گیرنده بتوان از حداقل امکانات فنـی بـراي مبادلـه حـداکثر پیـام           جریان ارتباط و عمل   
باید در نظر داشت، عامل اصلی پیـدایش  . هاي ارتباطی را به حداقل ممکن کاهش داد         برداري نمود و هزینه     بهره

هاي دور  طهاي تلفنی در فاصلهو همکار او، فراهم کردن امکانات فوق براي ارتبا   » کلودشانون«این نظریه توسط    
بود، زیرا در سالهاي پس از جنگ جهانی دوم به سـبب محـدود بـودن تعـداد خطهـاي ارتبـاطی و گرانـی نـرخ                 

به همین سـبب، شـرکت مخـابراتی    . مکالمه، دشواریهاي فراوانی در آمریکا و سایر کشورهاي دنیا وجود داشت      
  .جویی افتاده بود  چارهو دانشمندان دیگر، به فکر» شانون«به کمک » بل«

بدین ترتیب، محاسبه ظرفیت اشغال خطوط و به طور کلی اندازه گیري مقدار اطالع و مسئله اختاللهـاي       
گیـري نظـم و    شود، اهمیت فراوان پیدا کرد و در قالـب کلـی انـدازه          صوتی که هنگام برقراري ارتباط ایجاد می      

ناوب و تناسب احتماالت، براي آنهـا فرمولهـا و راه حلهـاي    نظمی مدلهاي گوناگون اطالع، براساس مفاهیم ت   بی
  .خاصی ایجاد شد

به زودي نقش مهمی در پیشرفت علوم و فنون جدید و بخصوص ساختن مغزهاي      » ریاضی اطالع «نظریه  
الکترونیکی ـ که هدف اصلی آنها تدارك و تجزیه و تحلیل اطالعات و حل مسائل بسیار پیچیده علمی اسـت ـ    

براي حل این گونه مسائل پیچیده نیز، امکاناتی کـه در نتیجـه تـوالی و تنـاوب اطالعـات پدیـد              . گرفتبر عهده   
بـدین ترتیـب بـه کمـک نظریـه اطـالع،       . هاي خودکار مورد محاسبه قـرار مـی گیـرد    آیند، به کمک دستگاه  می
ه امـور مختلـف   هـاي خودکـار شمارشـگر و حـسابگر در زمینـ      توان به اطـالع سـنجی پرداخـت و از دسـتگاه        می

  ).51-35: 1355معتمد نژاد، (اجتماعی بهره برداري کرد 
: انـد  اي فرمـوده  در کتاب ارتباط شناسی، اثر آقـاي مهـدي محـسنیان راد، در مقدمـه           » حمید موالنا «استاد  

را از جنبه هاي نظري و عملـی بررسـی جـامعی    » ارتباطات«طور که من اطالع دارم، کتابی که واژه و مفهوم   آن«
هـاي ارتباطـات از    در نوشته هایی که تا کنون در ایران به چاپ رسیده، نظریـه  . ند، به زبان فارسی وجود ندارد     ک

  .»دیدگاه رسانه هاي جمعی و به صورت خیلی پراکنده از دریچه علوم دیگر مورد بحث قرار گرفته است
در ایـران معمـول   » ارتباطات«یا » ارتباط« ، لغت Communication در نوشته ها و گفتارهاي مربوط به 

 بـه صـورت جمـع بـه     "Communication"شده است و این لغت را مترادف واژه و مفهوم انگلیسی یا التینـی            



ریشه لغت التینی بیش از همه جنبه اي را کـه در دو نقطـه یـا دو نفـر چیـزي را بـا هـم بـه صـورت          . برند  کار می 
ر فارسی حاوي این بعد اشتراکی نیست و معمـوالً جنبـه فنـی و    د» ارتباط«لغت  . مشترك داشته باشند، در بردارد    

این مشکل، تنها در  زبان و استعمال فارسی کنونی آن نیست، بلکه در زبانهاي دیگـر بخـصوص در          . عملی دارد 
در » کامیونکاسـیون «لغـت  . مباحث مربوط به علم این رشته بویژه در ترجمه و استفاده  از آن، وجود داشته است  

ها استفاده شده اسـت و در امـور اجتمـاعی        شناسی، توسط دانشمندان این رشته       ریاضی، فلسفی و زیست    مدلهاي
یکی اصل شرکت کردن یا مشارکت و : بیش از همه معنی و تعریف این واژه دو عامل و اصل مهم را در بردارد       

جتماعی بایـد از آن اسـتفاده   بدون این دو عامل اصلی، چنین واژه اي آن طورکه در علوم ا   . دیگري اصل اعتماد  
  .شود، معنی خود را از دست می دهد

بیشتر جنبه مطالعه ابزار و لوازم و » ارتباطات«باید توجه داشت، کاربرد واژه ارتباط به صورت جمع یعنی   
محـسنیان راد،  (فن این پدیده را می رساند و جنبه مفرد آن بیشتر به سـیر و جریـان ایـن رشـته مربـوط مـی شـود           

1369 :14-17.(  
گزارش دادن، پیوند دادن، منتقل کردن، بیـان کـردن، منتـشر      : معناي مختلفی دارد، از آن جمله     » ارتباط«

هـا و همکـاري    ها و اندیشه به معناي وسیع آن مفاهیمی نظیر انتقال و انتشار آگاهی     » ارتباط«به طور کلی،    . کردن
  .گیرد عمومی را در برمی

ارتباط عبارت است از عمل انتقال، اظهار، «: آمده است» ارتباط« تعریف  در» وبستر«در فرهنگ انگلیسی    
  .»بیان و گفتگو بین یک فرد با افراد دیگر

پور، معادلهـاي فارسـی زیـرا را بـراي کلمـه ارتبـاط آورده        آریان) انگلیسی ـ فارسی (فرهنگ دانشگاهی 
رش، ابالغیه، مراوده، اخبار، جلسه رسـمی   ارتباط، وسایل ارتباطی، مبادله، گزارش، خطوط ارتباطی، گزا       : است

  .و سري، کاغذنویسی، مکاتبه، سرایت و راه
در فرهنگ فارسی معین، ارتباط در معنی مصدري متعدي، بستن، بربستن، بـستن چیـزي بـا چیـز دیگـر ،          

  .بستگی ، پیوند، پیوستگی و رابطه آمده است: ربط دادن، و در معنی اسم مصدر
از ارتبــاط » ریطاریقــا«وي در کتــاب .  بــه ارتباطــات متعلــق بــه ارسطوســت قــدیمی تــرین فکــر مربــوط

کند و هدف ارتباط را جستجو براي دستیابی به همه وسـایل        اندیشمندانه یا ارتباطهاي میانه یا بازاري صحبت می       
ه و دانـد؛ بـدین صـورت کـه برقـرار کننـده ارتبـاط از هـر را           و امکانات موجود براي ترغیب و اقناع دیگران می        

اي که امکان داشته باشد، طرف مقابل ارتباط یا مخاطب خود را تحت نفوذ درآورده و نظر و اندیشه خود     وسیله
  .را به او بقبوالند

تر شـود، چنـد نمونـه از تعریفهـایی کـه دانـشمندان و متخصـصان علـوم                  براي آنکه مفهوم ارتباط روشن    
  .دارتباطات در این زمینه بیان کرده اند، ذکر می گرد

تعریـف زیـر را ارائـه    » ارتبـاط «بـراي  » اي بـر ارتباطـات جمعـی        مقدمه«در کتاب   ) 1967 (3»ادوین امري «
ارتباط عبارت است از فن انتقـال اطالعـات و افکـار و رفتارهـاي انـسانی از یـک شـخص بـه شـخص              «: دهد  می

د بـه ایـشان از وسـایل مختلـف     به طور کلی، هر فرد براي ایجاد ارتباط با دیگـران و انتقـال پیامهـاي خـو        . »دیگر
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همچنـین،  . دهـد  خندد، با نگاه و لبخند، نشاط خود را به دیگـري نـشان مـی      مثالً وقتی انسان می   . استفاده می کند  
گوید، با بیان شفاهی، دوستی و صمیمیت خویش را به  می» صبح به خیر«هنگامی که شخصی به شخص دیگري   

انسان به دیگري نامه می نویسد، با بیان کتبی مقصود خود را به نظـر او    به همین ترتیب، موقعی که      . فهماند  او می 
  .می رساند و با وي ارتباط برقرار می کند

  .»ارتباط پهنۀ گسترده مبادالت انسانی، حقایق و عقاید است«: گوید می» ارتباط« در تعریف 4»رد فیلد«
شـکلی از کـنش متقابـل    .... ارتبـاط  «: کنـد  گونه تعریف مـی     این را» ارتباط» «الندبرگ«در تعریف دیگر    

اي، تصویري، جسمی لفظی یا  دها ممکن است نمادهاي اشاره  این نما . گیرد  است که از طریق نمادها صورت می      
کند، رفتاري که بـه وسـیله خـود  نمـاد و بـدون وجـود        هر نماد دیگري باشد که به منزله محرك رفتار عمل می      

  . »کند وز نمیشرایط ویژة نشان دهندة واکنش، بر
مقصود اصلی ما تغییر دادن روابط ذاتی میان ارگانیسم خـود مـا      «: گوید  می» ارتباط«در تعریف   » روتسن«

بویژه مقصود اصلی، کاهش این احتمال اسـت کـه تنهـا آمـاج نیـروي      . و محیطی است که در آن به سرمی بریم     
اصلی ما در ارتباط آن است که به یک عامل مقصود  . خارجی باشیم و افزایش این احتمال که خود اعمال کنیم         

بر دیگران، بر محیط فیزیکی خود و بر خودمان تـأثیر بگـذاریم و بـه عنـوان یـک عامـل                . اثر گذار تبدیل شویم   
  .کننده، در اینکه اشیا چگونه باشند، حق نظر داشته باشیم تعیین

هنگـام صـحبت از   «: کنـد    تعریف می  را این گونه  » ارتباط«،  5»انجمن بین المللی تحقیقات ارتباط جمعی     «
تلفـن، تلگـراف،   (ها، کتابها، رادیوهـا، تلویزیونهـا، ارتباطهـاي راه دور       ها، مجله   ها، نشریه   ارتباط، منظور روزنامه  

همچنین، ارتباط چگونگی تولید و توزیع کاالها و خدمات مختلفی را که  . است) ها و پست    کابلهاي زیر دریایی  
 بر عهده دارندو مطالعات و پژوهشهاي مربوط به محتواي پیامها و نتایج و آثار آنها را در وسایل و فعالیتهاي فوق

  .»گیرد بر می
را می توان جریانی دو طرفه دانست که طی آن دو یا چند نفر، با استفاده از پیامهایی که معنـاي          » ارتباط«

را » ارتبـاط «هنگـامی کـه   . پردازنـد  مـی ... هـا، احـساسات و       آنها براي همه یکسان است، به تبادل افکار، اندیـشه         
دانیم، مـسئله   کوشش آگاهانه فرستنده پیام براي سهیم ساختن گیرنده در اطالعات، عقاید و طرز فکرهایشان می 

  . یابد تفاهم و هماهنگی فرستنده و گیرنده، اهمیتی اصلی و اساسی می
بـین فرسـتنده از یـک طـرف و گیرنـده از       در تعریف دیگر، ارتباط عبارت است از هر گونه انتقال پیـام             
  .طرف دیگر؛ خواه فرستنده انسان باشد، خواه یک دستگاه مکانیکی

تئـوري ریاضـی   «دو دانشمند آمریکایی در کتاب معـروف خـود بـا عنـوان              » وارن ویور «و  » کلودشانون«
ف تمام جریانهایی است که به وسیلۀ آنها یک        «: نویسند  می» ارتباط فکر می تواند فکر دیگـري  کلمه ارتباط معرّ

شـود وجـدان انـسان در وجـدان دیگـران، تـصاویر و        به عبارت دیگر، ارتباط سبب مـی    . را تحت تأثیر قرار دهد    
  .»مفاهیم، تمایالت و رفتارها و آثار روانی گوناگونی را به وجود آورد

                                                        
2. Red field. 
1. International Association of Mass Communication Studies 



، »ان اجتمـاعی سـازم «شناس آمریکـایی، در کتـاب معـروف خـود بـا نـام                ، دانشمند جامعه  »چارلز کولی «
آید  ارتباط ساز و کاري است که روابط انسانی بر اساس آن به وجود می«: ارتباطات را چنین تعریف کرده است

ارتبـاط حالـت   . و تمام مظاهر فکري و وسایل انتقال و حفظ آنها در مکان و زمان  بر پایـه آن توسـعه پیـدا کنـد       
 چاپ، راه آهن، تلگراف، تلفن و تمام وسایلی کـه در راه   ها،  چهره، رفتار، حرکات، طنین صدا، کلمات، نوشته      

  :در این تعریف، چند عنصر وجود دارد. »گیرد اند، را نیز در بر می غلبه بر مکان و زمان ساخته شده
نخستین اندیشه مهم موجود در این تعریف آن است که ارتبـاط را در مبنـاي اساسـی، روابـط انـسانی                   . 1

  .قلمداد می کند
ۀ مهم دیگر آن، معرفی ارتباط به عنوان جریان خاصی است که روابط انسانی بـا اسـتفاده از آن              اندیش. 2

 .عمالً برقرار می گردد

هـا،   کلمـات، نـشانه  (تـوان آن را نمادگـذاري و مظهرسـازي       در تعریف، به عنصر دیگري نیز کـه مـی         . 3
 .شود ، اشاره مینامید و الزمۀ برقراي ارتباط بین انسانهاست) تصویرها و مانند آن

آخرین عنصري که در این تعریف مشاهده می شود، وسیله انتقال است که موضوع و محتواي روابـط   . 4
را از شخصی به شـخص دیگـر یـا از گروهـی بـه گـروه        ) ها و نظایر آن     اطالعات، افکار، تمایلها، تجربه   (انسانی  

 .دیگر، منتقل می کند

» وجـود «بـه مرحلـه   » جـوهر «رابطـه انـسانی را از حالـت    » بـاط ارت«توان نتیجه گرفـت   در تعریف فوق می  
به عبارت دیگر، باید . رساند و از حالت بالقوه به حالت بالفعل در می آورد و به آن واقعیت تاریخی می دهد       می

مانند عکس یا تصویري است که هنوز ظاهر نشده یا مشخـصات و حـدود آن   » ارتباط«گفت رابطه انسانی بدون   
» کـولی «. شـود، سـاز و کـار ارتبـاط اسـت      موضوع دیگري که در این تعریف دیـده مـی       . دیده است آشکار نگر 

داند کـه معمـوالً ضـمن آن پیامهـاي شـخص، اشـخاص یـا             یا ترکیب و جریان خاصی می     » ساز وکار «ارتباط را   
از )  کلمـه، صـدا  رقـم، (شوند، اغلب با نشانه ها و عالمتهاي مخـصوص   ها که منشأ و منبع ارتباط نامیده می       گروه

گذاري و با استفاده از یـک وسـیله یـا مجـرا یـا       نشانه) گر یا تهیه کننده پیامها  ارتباط(طرف فرد یا مرکز فرستنده      
شود و پس از دریافت توسط فرد یا مرکز به نـشانه و رمـز عـادي تبـدیل و بـه           شبکه ارتباطی، منتقل یا پخش می     

  .گردد مخاطب یا مخاطبان ارائه می
  رتباطانواع ا

به هر میـزان کـه جامعـه از سـادگی بـه سـمت پیچیـدگی              . گیري بشري است    ارتباطات، بنیان اولیۀ شکل   
گیرد تا جایی که در هم پیچیدگی ارتباطات میـان   تري به خود می رود، ارتباطهاي انسانی نیز شکلهاي پیچیده    می

تـرین   و اطالعات میان آحاد انسانی، از مبـرم   مبادله افکار   . ترین ویژگیهاي سازمانهاي بشري است      انسانها، از مهم  
کند و زمینـه انتقـال    نیازهاي زندگی اجتماعی است و ارتباطات به عنوان حلقه واسط، فرد را به جامعه متصل می        

گستردگی جوامع، وجود ابزار و لوازم را براي برقراري . آورد میراث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر را فراهم می      
در مطالعـه  . رود هاي بارز آن به شـمار مـی   اخته است که وسایل ارتباطی جمعی از جمله نمونه   ارتباط ضروري س  

بنـدیهاي مختلـف از    کوشـیم تقـسیم   در ادامه می. ارتباطات، با انواع پیوندهاي اجتماعی در جامعه سروکار داریم    
  .ارتباط را به طور جداگانه بررسی کنیم



  یافت کنندهارتباط از نظر برقرار کننده و در) الف
  :شود در ارتباط از نظر برقرارکننده و دریافت کننده، ارتباط به قسمتهاي زیر تقسیم می

  ارتباط انسان با انسان. 1
  ارتباط انسان با حیوان.2
  ارتباط حیوان با انسان. 3
  ارتباط حیوان با حیوان.4
    ارتباط انسان با ماشین و ماشین با انسان . 5
  أ خلقتارتباط انسان با مبد. 6

. کننـد  به عنوان نمونه، حیوانات در طول حیات خود برابر نمادهاي غریزي با یکدیگر ارتبـاط برقـرار مـی    
  .گیرد این ارتباط عموماً براي منظورهاي زیر صورت می

  ....)خبرکردن نوزادان، همزمان، اعالم وجود دشمن، غذا ،(خبردادن . 1
 ...)خشم، ترس و(ن مستولی است نشان دادن احساسی که در آن لحظه بر حیوا. 2

 رفع نیازهاي غریزي و همجنس خواهی. 3

  ارتباط از نظر نماد) ب
  :توان به دو گروه تقسیم کرد شود، می ارتباط را از نظر نمادي که به کار گرفته می

در این نوع ارتباط، کلمات که واحد زبان هستند به صورت نوشتاري و یا گفتـاري در     : ارتباط کالمی . 1
  .دمت ارتباط درمی آیدخ

هرگاه براي انتقال پیام از نمادي غیر از کلمات استفاده شـود، ارتبـاط غیـر کالمـی            : ارتباط غیرکالمی . 2
عمومـاً  . نماد غیر کالمی می تواند به صورت نقاشی، رقص، زبان و یا هر نماد دیگـر باشـد        . برقرار گردیده است  

 .تقسیم می کنند» زبان حرکتها«و » بان اشیاءز» «ها زبان نشانه«ارتباط غیر کالمی را به 

  
  اهمیت ارتباطات

بـراي مثـال، بـا    . انسان با استفاده از ارتباطات، تواناییهاي جدیـدي را بـراي خـود بـه وجـود آورده اسـت        
گیري از عالیم و نشانه هاي ارتباطی، رفتار اجتمـاعی خـود را در شـهرها و اجتماعـات بـزرگ و کوچـک                 بهره

 با استفاده از زبان و خط، فرهنگ، تاریخ، علـوم و تجربیـات خـود و گذشـتگان را بـه آینـدگان                .کند  کنترل می 
و از همه مهمتر، با استفاده از وسایل ارتباطی، جامعه را براي توسعه یافتن و بهتر زندگی کـردن،       . سازد  منتقل می 
  .سازد آماده می

رود، نقـش   گی اجتماعی انـسان بـه شـمار مـی    از آنجا که ارتباطات یکی از اهرمها و وسایل مؤثر در زند       
آنچـه در حـال حاضـر بـه صـورت یـک       . توان ساده تلقـی کـرد   ارتباطات را در جریان توسعه جوامع بشري نمی   

پدیده متحول و مهم در جوامع مختلف نمود عینـی یافتـه و همـه کنـشهاي اجتمـاعی را تحـت تـأثیر قـرار داده،                      
رشـد و  . هاي ارتبـاطی بـشر نخـستین تـا بـه امـروز دانـست        ل یافته شبکهاي است که باید آن را شکل تکام      پدیده

تکامل فعالیتهاي ارتباطی و وابستگی جوامع حاضـر بـه نقـش کلیـدي آن بـراي ایجـاد تحـوالت اساسـی، چنـان           



سـاز دگرگـونی اجتمـاعی و     پرشتاب و عمیق بوده است که به حـق بایـد آن را بـه مثابـه انقالبـی عظـیم و زمینـه             
  .هاي ارتباطی دانست  گسترش شبکهفرهنگی در

هاي ارتباطی موجود در جامعه  انسان امروزي پس از تأمین نیازهاي اولیه خود، ناگزیر به استفاده از شبکه    
بخـصوص اینکـه کمبـود نیـروي     . است تا به کمک آن بتواند مراحل رشد و تکامل مادي و معنوي را طـی کنـد    

هـا و وسـایل ارتبـاطی     گیـري از شـبکه   مختلف جامعه را ملزم بـه بهـره   هاي    هاي گوناگون، گروه    انسانی در زمینه  
همچنین، بسیاري از پژوهشگران مسایل مربوط به توسعه کشورهاي جهان سوم معتقدند بـا       . متعددي نموده است  

سوادي مبارزه کـرد و بـا ارائـه پیامهـاي فرهنگـی و       توان با فقر و بی   استفاده صحیح از وسایل ارتباطی جمعی می      
  .هاي کار در جامعه کمکهاي شایانی نمود اي، به گروه جتماعی و آموزشی و فنون حرفها

به عبارت دیگر، نگاهی به تحوالت تدریجی وسایل ارتباطی در قرن حاضر بیـانگر آن اسـت کـه تفکـر               
پیچیـده انتقـال   انسان تا چه حد به ابزارهاي ارتباطی ـ از زبان به عنوان نخستین وسیله ارتباطی گرفته تا ابزارهـاي   

ها ـ وابسته است؛ چنانکه اگر این ابزارهاي ارتباطی نبود، تفکـر    اطالعات مانند خطوط الکترونیک و نیز ماهواره
  .تشو شرایط فعلی نیز در جهان وجود ندا
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