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  چکیده
برنتیکی، کتابخانه یک نظام باز است که براي ماندگاري، باید قوانین سازگاري را به کـار         ایدر رویکرد س  

نـد در پایـداري نظـام    توان کنندگان از کتابخانه، به عنوان عناصر اصلی تشکیل دهندة جامعه، مـی      استفاده. گیرد
انگیزه هاي اصلی براي ایجاد این مشارکت، در نوع عملکـرد کتابخانـه بـراي برقـرار      . کتابخانه مشارکت جویند  

شناخت فراگرد ارتباط و میزان انطباق . کنندگان و پدیدآورندگان دانش، نهفته است ساختن ارتباط میان استفاده
تواند منجر به تزریق اطالعات از نوع بازخوردي به بدنۀ نظام  کرد میآن با خدمات کتابخانه از نظر اهداف و عمل

  .نظمی حاکم بر نظام خود فایق آید گیري از این اطالعات بر بی اي که کتابخانه با بهره کتابخانه گردد، به گونه
  سازي  ارتباط، مدلهاي ارتباطی، مدل ارتباطی محسنیان راد، فرایند مطلع:ها کلیدواژه

  

  
  مقدمه 

 1948دان برجسته آمریکایی در سـال        ریاضی 4 توسط نوربرت وینر   3از طرح دیدگاه سایبرنتیک   قرن  نیم  
هـاي مـورد بررسـی     این دیدگاه در این فاصله زمانی کوتاه تقریباً روش مطالعـه تمـام پدیـده              . گذرد  میالدي می 

اعتقـاد   وت علمی از زمان ارسـطو  انسان در مسیر تحوال. است دانشمندان و محققان را تحت تأثیر خود قرار داده   
  گرایش داشته و در نیمۀ دوم قرن بیستم به نگرش 6گرایی  به سوي تجربه  به مدت چندین قرن      5به اصول متعارف  

ریاضـیات،  (ها در علوم انتزاعی  شاید قدرت پیشگویی پدیده. است  روي آورده به دست آوردن اصول متعارف        
  .باشد منجر به استیالي این نگرش شده ...) وم اجتماعی، اقتصاد، عل(وغیر انتزاعی ...) شناسی، و  زبان

اي از مطالعه کنترل و ارتباط   واژه سایبرنتیک را توصیف یک رویکرد بین رشته7دانشنامه پیوسته گرولیر
 ماشین و سازمانها، دانسته است، که البته در متون دیگر خصیصه مبتنی بر مطالعـه اطالعـات و            , انسان, در حیوان 

ترین تعریف از علم سایبرنتیک با ایـن   پس از اساسی  . کنترل براي سازمانها به تعریف یاد شده افزوده شده است         

                                                        
  دانشجوی دوره دکتری کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد. ۱
 استاد گروه کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد. ۲
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گروههـاي مختلـف بـراي ارائـه تعریفـی      ) 22: 1366:لرنـر  (" 8سایبرنتیک علم کنترل انسان و حیوان است "متن  
 و همچنـین بـا هـدف ایـن مقالـه       أییـد بـوده  از میان آنها به دو تعریف کـه بیـشتر مـورد ت         . اند    کامل تالش کرده  

  .شود هماهنگی دارد، در ذیل اشاره می
دهنـد و یـا کـالً       کنند، اطالعات مـی     سایبرنتیک علم عمومی نظامهایی است که اطالعات دریافت می        .1

 ).24: 1366:  لرنر(اند  اطالعاتی نظامهاي

محدود اسـت کـه رفتـار مشخـصی را از      با مطالعه و بررسی نظامهاي    9سایبرنتیک، برخوردي روشمند  . 2
هـا   انگیـزه . گردد  تلقی می11 و پاسخها10ها این رفتار به عنوان رابطه معین آماري بین   انگیزه  . دهند  خود نشان می  

 ).25: 1366: لرنر(بیانگر آثار محیط بر نظام  و پاسخها نشان دهندة اثرهاي نظام  بر محیط است 

 کامـل نظریـه اطالعـات و نظامهـا تکیـه دارنـد و طبیعـت واقعـی               این دو تعریف از آنجـا کـه بـر درك          
  .گیرند دارند، در منابع سایبرنتیک بیشتر مورد توجه قرار می سایبرنتیک را بیشتر در حاالت عمومی بیان می

تر و کاملتري را به شکل   از تلفیق دو تعریف یادشده، تعریف به نسبت جامع       12الکساندر یاکوولویچ لرنر  
  :کرده استزیر ارائه 
سایبرنتیک علمی است که از یک سو، نظامهاي نسبتاً باز را از دیدگاه تبادل متقابل اطالعات میان آنهـا           «
دهد، و از سوي دیگر به بررسی ساختار این نظامهـا از دیـدگاه تبـادل متقابـل      شان مورد بررسی قرار می       و محیط 

  ). 26:1366: لرنر(» پردازد اطالعات میان عناصر مختلف آنها می
اي ارتبـاط بـین    از بررسی تعریفهاي مختلف ارائه شده براي سـایبرنتیک تأکیـد بـر وجـود نـوع آگاهانـه       

  .شود عناصر نظام  و بین نظام  و محیط پیرامون ـ براي حفظ کنترل نظام  ـ از طریق انتقال اطالعات استخراج می
کننـده، فراینـدهاي    تابخانـه، جامعـه اسـتفاده   بخواهند از افق تعاریف ارائه شده، به ک حال اگر کتابداران

رسانی و ارائه خدمات بنگرند، به چه نتایجی دسـت خواهنـد یافـت؟ بـا توجـه بـه قـانون پـنجم از قـوانین              اطالع
 چـه فراینـدهاي   15 سـازمند 14شود، که این موجود زنده بـه عنـوان یـک نظـام                این سؤال مطرح می     13رانگاناتان

  . رو دارد  براي حفظ وضعیت ارگانیکی خود پیشآگاهانه کنترلی و ارتباطی را
تعریـف شـده   )تعـادل دینـامیکی  (در نگرش سیستمی، هدف ارگانیسمها رسیدن به حالت تعادل زیـستی   

 16این تعادل با ارتباط داخلی بین عناصر نظام  و ارتباط خارجی نظام  بـا محـیط بـه کمـک سـازوکارهاي          . است
ین میان، پیوند و تعامل داخلی عناصر نظام اهمیـت خاصـی دارد، زیـرا بـا            در ا . یابد  تنظیم و بازخورد، تحقق می    

ایـن امـر   . یابـد  نظمی کل نظام  کاهش یافته و زندگی نظام  تداوم می ساختاریابی پیوندها و تعاملهاي داخلی، بی   
  .یابد ، تحقق میتنها با تزریق اطالعات به داخل نظام  با هدف ساختاریابی پیوندها و تعاملهاي داخلی عناصر نظام

                                                        
اظ اينكه اولـين  اين نقصها از ارزش علمي تعريف وينر به لحی است که البته يف دارای نقصهايت در دامنه تعريف به لحاظ محدودين تعر يا. ۴

 .كاهد  نمي،تعريف از علم سيبرنتيك است
5. Methodical approach 
6. Simuli  
7. Responses 
1. A. Y. Lerner  

 . اجتماعي رو به رشد استةكتابخانه، يك موجود زند. ۲
 .ک کل تلقی می شونديوسته که به عنوان يای از عناصر به هم پ مجموعه. ٣
 .دارد ن عناصر ملزم میين ايوندهای بين پيب دهنده و همچنيآن را به وجود ساختاری خاص برای عناصر ترکژگی از نظام که ييك و. ۴

5. Mechanism  



O  =  I  -  S  
   )1362:88: فرشاد (O:         نظام سیستمI: هاي اجزاي نظام  نظمی         مجموع بی S:نظمی کل نظام بی
 

با این رویکرد، کتابخانه به عنوان یک موجود زندة اجتمـاعی، چـه سـاز و کارهـاي ارتبـاطی درونـی و                  
سـازي   نظمی طراحی، یـا سـاز وکارهـاي موجـود را بهینـه      ابله با بی بیرونی را براي حفظ نظام سیستمی خود و مق        

شـود و بـه    رسـانی در درون جامعـه متولـد مـی     است؟ اگر کتابخانه به عنوان یک نظام ارائه خدمات اطـالع    کرده
 و تداوم آن از طریـق ارائـه خـدمات     هاي ایجاد کتابخانه دهد، چه روابط معینی بین انگیزه زندگی خود ادامه می 

تواند براي تداوم زندگی ارگـانیکی خـود بـه خلـق      کننده، وجود دارد؟ آیا کتابخانه می مورد نیاز جامعه استفاده  
رسـانی، همـت گمـارد؟ بنیـان      هاي دسترسی به اطالعـات و ارائـه خـدمات اطـالع       ارتباطهاي آگاهانه بین انگیزه   

حال آنکه سـازگاري خـود   . »ري وابسته استماندگاري به سازگا«: اساسی نظریۀ نظامها بر این اصل استوار است 
، از آنچه در یک سازمان و محـیط پیرامـون آن        استبازخورد، مجموعه اطالعاتی    . به فرایند بازخورد اتکا دارد    
اي که سازمان بتواند سازگاري خود را در جهت ماندگاري در طی زمان، طراحـی،   در حال وقوع است، به گونه 

کننـده و نقطـه کـانونی انگیـزه برقـراري       موعۀ این مطالب، ذهن را به جامعۀ اسـتفاده مج. ریزي و اجرا کند  برنامه
  . سازد ارتباط با اطالعات، معطوف می

کننده و کتابـدار    استفاده یا جامعه) نظام(کننده و کتابخانه  استفاده گیري فرایند ارتباط بین جامعه       شکل  
اي آگاهانـه و   ار چگونه بر برقـراري فراینـد ارتبـاط بـه گونـه     چگونه است و کتابخانه یا کتابد) عنصري از نظام  (

.  در کتابخانه وجود دارد17اي براي پرداختن به پدیده ارتباط کند؟ انگیزه  مدیریت می،فعاالنه براي تداوم ارتباط
شود ویژگیهاي حاکم بر نقاط ارتباطی براي الگوبرداري در کـل نظـام، بـا هـدف بـه              در این بررسی، تالش می    

  .ت آوردن شرایط سازگاري در نظام کتابخانه از طریق برقراري ارتباطی هدفمند و مداوم، شناسایی گردددس
  

  ارتباط
است، اما هدف نوشتۀ حاضر بیان و مقایسه  شده تعاریف بسیار متعددي در منابع مختلف از ارتباط آورده   

یـافتن تعریفـی بـا ایـن ویژگـی اسـت کـه        بلکه، تعیین حدود وکاربرد ارتبـاط از طریـق         . آنها با یکدیگر نیست   
  .هاي دیگر ممانعت ورزد را در بر بگیرد و از شمول بر پدیده) شامل تمام ابعاد آن(مشخصات اساسی ارتباط 

 را 18 از بین بیش از یک صد تعریف، بیست و هفـت تعریـف  شناسی ارتباطمحسنیان راد، نگارنده کتاب   
  :انتخاب و بر اساس سه پرسش

  چیزي است؟ارتباط چه نوع .1

 کند؟  ارتباط چه چیزي را منتقل می .2

 شرط انجام گرفتن ارتباط چیست؟ .3
 گرایانه، نقاط  پس از تحلیل این بررسی تجزیه. است تعاریف را به مفاهیم سازنده هر یک تجزیه کرده 

  : قوت و ضعف هر یک از تعاریف مشخص و در پایان، یک تعریف از ارتباط به شکل زیر ارائه شده است
                                                        

1. Communication 
ند يد برلو، آزگود، هنری ليويوکامب، جورگن روش، کلود شنن، کارل هاولند، ديلبر شرام، تئودور ن  يارسطو، و : فهای انتخاب شده از     يتعر. ۱

قـات ارتبـاط   ين المللی تحقيلر، برلسون، براونل، انجمن بير، آرانگان، مينه هارت، روبرت گويت، السول، هولت ريوس اسمي الرسن، ماف  گرن،
  . س النگیيت، جرج گردن، رونالد بنژ، دنيکی اسميس، ميامز، چارلز موريليموند ويجمعی، چارلز کولی، ر



ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوي فرستنده براي گیرنده، مـشروط بـر آنکـه در گیرنـده پیـام،         «
  ). 57: 1378: محسنیان راد (»مشابهت معنا با معناي مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود 

 در 21لـو  و دیویـد بر 20، وارون ویـور 19تا کنون، تعاریف ارائه شده در خصوص ارتبـاط، از کلـود شـنن      
تعاریف ارائه شده از سوي نامبردگـان در نظـام    ) 1اند  بسیاري از منابع مبناي پرداختن به بحث ارتباط قرار گرفته 

این نوشته نه بر ارتباطها در داخل )  2 است  تجزیه تعاریف به مفاهیم توسط محسنیان راد به طور کامل وارد شده
تعریـف محـسنیان راد بنـا بـه     ) 3 نظـام  معطـوف تمرکـز دارد    نظامهاي ماشینی، که بـر ارتبـاط انـسانی در یـک         

ـ  هـاي    تعیین حدود، کاربرد، مشخصات اساسی و عدم شـمول بـر پدیـده    ویژگیهاي مورد انتظار از یک تعریف 
  .رو، این تعریف مبناي پرداختن به بحث ارتباط در نوشته حاضر است از این. سازد دیگرـ توقعات را برآورده می

  : یف یاد شده، سه پاسخ به سه پرسش مطرح شده به این شکل خواهد بودبنا به تعر
 . است22فراگردارتباط  .1

 .کند  را منتقل می23پیامارتباط  .2

 . در گیرندة پیام با معناي مورد نظر فرستنده پیام استمشابهت معناشرط تحقق ارتباط، . 3
 

  مدل ارتباطی
اي نمـاد و قاعـده عملـی در اختیـار مـا       جموعـه مـدل، م «: کنـد   گونه تعریف می     مدل را این   24کارل داچ 

سـازي، ارائـه    هـدف از مـدل  . گذارد تا آنها را با نقاطی متناظر در ساختار یـا فراینـد موجـود منطبـق سـازیم           می
هـا،   گیـري پدیـده   ها یا عناصر یک ساختار منسجم، فراهم آوردن امکـان انـدازه    اي براي سازماندهی داده     وسیله

: بـاد . (»انـد  آینده، یا آشکار ساختن حقایق یا مناسباتی است که تا کنون ناشناخته مانده  امکان پیشگویی اوضاع    
91:1377(  

براي یک بررسی منظم، استفاده از مـدل ضـروري     ": می نویسد  26 درباره مدل ارتباط   25الیزابت آندروش 
 سـاده قابـل   مدل ارتباط به تشریح عناصر و ساخت این عناصر در فراگـرد ارتبـاط کـه در یـک تعریـف                   . است

  )315:1378: محسنیان راد(".پردازد گنجاندن و بیان نیست، می
تا آنجا که ممکن است عناصر اصلی را که در فراگرد ارتباط وجـود دارد بـه     ) 1: یک مدل مطلوب باید   

روابط پیچیده خاص ارتباط و نه روابط مربوط به موضـوعهاي     ) 2وضوح و با جایگاه صحیح به نمایش درآورد         
  ).318:1378: محسنیان راد( را در خود جاي دهد همجوار

 توسط کلود شنن و وارون ویور با دیدگاه ارتباط الکترونیکـی ارائـه    1949نخستین مدل ارتباط در سال      
پس از آن، پژوهشگران علم ارتباط هر یک به ارائه مدل بـراي ارتبـاط پرداختنـد، کـه از آن       ). 378: همان(شد  

                                                        
1. Claude E. Shannon 
2. Warren Weaver 
3. David Berlo  
4. Process 
5. Message  
6. Karl Deutsch  
1. E. G. Andersch 
2. Communication model  



اي براي انـواع ارتبـاط،     ارائه گردید، با این اعتقاد که این مدل نماینده   1952در سال    که   27میان مدل ویلبر شرام   
باشد، حایز  چون ارتباط با خود، ارتباط با یک فرد یا گروه یا ارتباط با هزاران حتی میلیونها گیرندة مشترك می      

 ).383: همان(طرح است 

 

  
  

  ود شنن و وارون ویورمدل ارتباطی کل. 1شکل
  

  
  

  مدل ارتباطی ویلبر شرام. 2شکل
  

ایـن  . پیشنهاد نموده اسـت طراحی و محسنیان راد بر اساس تعریفی که از ارتباط ارائه کرده، مدل زیر را   
یقات علمی یونسکو، به  همراه با تفسیر آن، به عنوان یکی از منابع مطالعاتی در بخش تحق1985 نوامبر 7مدل در  

  . ثبت رسیده است
  راهنماي مدل

                                                                                                  .…..……..…………… MS  meaning source of message sender منبع معنا در فرستنده
  …..….....……..…..…M’S  meaning source of message receiverمنبع معنا در گیرنده

   ..……...……………………………….…CA  communication abilityتوانایی ارتباط
  ……..…….……………………………………………………En  encoder رمزگذار

  ….….…..……………………………….…………CS  code sender ارسال کننده رمز
  .…..………….………..……………..……………….……………Ch  channel مجرا

  .…….…..………..………………….…….…………….…………Me  messageامپی
  …..……………….……..………………..……CR  code receiverدریافت کننده رمز

  …………………..…………….……………...………………De  decoderرمزخوان
  .……….…………..……………………..…..Ev  evaluation of message ارزیابی پیام

                                                        
3. Wilber Schramm   

  

 عالمت رمزگذار منبع

 ميدان تجربه

 رمزخوان
  

 گيرنده

 بهميدان تجر

 رمزگذار اميپ رمزخوان منبع

  خشه

 رندهيگ



  ……………………..…………………..…………………SB  send back پس فرست
  ..……..……………….……E’v  evaluation of send back.............فرست  پس ارزیابی

 ………….……………………N noise....................................................خشه یا نوفه

  
 مدل ارتباطی محسنیان راد. 3شکل

 
  شرح مدل ارتباطی  محسنیان راد

ر این مدل، فرستنده پیام با اتکا به مجموعه عناصر، معناي ذخیـره شـده در حافظـه خـود در خـصوص               د
شود، شامل فراخوانی عناصر معناسـت کـه در    این اقدام که تجلی معنا خوانده می    . کند  برقراري ارتباط اقدام می   

ع اجتماعی و حجم عناصر معناي اوضاع فردي، اوضا . آن لحظه فرستنده قصد بازنمون آنها را براي گیرنده دارد         
دهـد و تجلـی    سطح توانایی ارتباط را در فرستنده شکل مـی است که موجود در فرستنده پیام، مجموعه عواملی     

بنابراین، تجلی معنا در فرستنده، تـابعی از عوامـل   . افتد هاي یاد شده در فرستنده اتفاق می   معنی با توجه به گزینه    
  .تواند متفاوت باشد  هر فرستنده مییاد شده باال و در نتیجه در

. کنـد   از سطح توانایی ارتباط عبـور مـی  28عناصر فراخوانده شده از مخزن معانی براي انتخاب نحوة ارائه        
تواند از بسیار گسترده تا کم سطح باشد ـ در تمـاس بـا     عناصر معنا پس از عبور از سطح توانایی ارتباط ـ که می 

پذیر نیست و جایگاه  از آنجا که معنا در حین فراگرد ارتباط انتقال. گیرد رار میبخش رمزگذاري فرستنده پیام ق  
ایـن  . شـود  آن تنها در حافظه است، به رمزهایی که هر یک بازنمونی از معناي خـاص خـود اسـت، ترجمـه مـی          

هـا،   یا نـشانه اي از رمزها  پیام با مجموعه.  براي بیان یا تدوین یک اندیشه است       انتخاب واژگان رمزگذاري همان   
انتخاب محتوا که مرحله آغـازین سـاخت   . کند در داخل وسیله رمزگذاري مرحله میانی ساخت خود را طی می     

پیام است، از طریق تجلی معانی در مخزن فرستنده پیام رخ داده است، اما این مطلب  نباید منجر به ایـن اندیـشه        
  . ی پیام، حضور دارد یا معنا در ساختار نهای،شود که پیام در مخزن معانی

                                                        
1. Treatment 
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عناصر رمز که هر یک براساس قرارداد پذیرفته شدة فرسـتنده، تـصویري از یـک عنـصر معنـاي خـاص         
  . شوند در وسیله رمزگذاري انتخاب و به وسیله ارسال رمز تحویل داده می هستند،

شـود،   م خوانـده مـی  در اصل، آنچه پیا. نماید وسیله ارسال رمز، نحوة ارائه را با مجموعه رمزها تلفیق می          
  . محصول نهایی این مرحله از فراگرد است

پیام از طریق مجراي ارتباطی، به صورت نوشته روي کاغذ، صدا در هوا، جریـان الکتریـسیته در داخـل             
  .شود سیم تلفن و امواج الکترومغناطیسی در فضا، به سوي گیرنده فرستاده می

وسـیله دریافـت رمـز در جهـت قرینـه      . ت رمز خواهد بوداولین سطح تماس گیرنده با پیام، وسیله دریاف       
به طور مثال، اگر وسیله . کند و کار آن دریافت یا شنود پیام از مجراي ارتباطی است        وسیله ارسال رمز عمل می    

ارسال رمز تارهاي صوتی و ماهیچه هاي بخش فوقانی دستگاه تنفسی در بیان یک خبـر باشـد، وسـیله دریافـت            
  .و میانی گوش در بدن انسان خواهد بودرمز، بخش خارجی 

پیام دریافت شده توسط وسیله دریافت رمز براي ترجمه یا برگردان به عناصـر معنـاي متنـاظر خـود، بـه                 
  . یابد وسیله رمزخوان جریان می

  فـراینـد بـرگـردان رمـزها، بـا فراخوانـی عناصر معناي از منبع معنی در گیرنده آغاز 
اي که بین وسیله رمزخـوان و منبـع معنـاي     هم، سطح توانایی ارتباط گیرنده به عنوان صفحه      در این جا    . شود  می

گیرنده قرار دارد، با توجه به میزان گستردگی سطح ارتباطی، بر کیفیت و توان ایجـاد یـک ارتبـاط مطلـوب و                   
  .تجلی معناي متشابه با معناي مورد نظر فرستنده، اثر می گذارد

گیرنـده پیـام از   . گیـرد  ه، در منبع معناي گیرنده مورد تفسیر و ارزیابی قرار مـی          عناصر معناي متجلی شد   
طریق تفسیر و ارزیابی مجموعه عناصر معناي متجلی شده، در برقراري پیوند میان آنچه دریافت کـرده اسـت بـا       

پیام دریافت حوزه حقایق و تجربیاتی که گیرنده در زمینۀ موضوعی . کند هاي ذهنی خود، تالش می پیش داشته
حاصل این . گیرد شده دارد، از طریق تفسیر و ارزیابی، با معانی متجلی شده در فراگرد ارتباط، در تعامل قرار می

 خوانـده  29»فرسـت  پـس «تعامل، بروز واکنش در گیرنده پیام خواهد بود، آنچـه کـه در یـک فراگـرد ارتبـاطی        
شـود و   فرسـتنده و گیرنـده بـا یکـدیگر معاوضـه مـی      فرست، نقـش      در این لحظه، به منظور ارسال پس      . شود  می

  . گیرنده به فرستنده تبدیل خواهد شد
اي که اکنون نقش فرسـتنده   پس فرست همچون یک پیام، تمام مراحل یاد شدة فوق را از سوي گیرنده         

بنابراین، . تاي قبل فرستنده بوده اس اي قرار دارد که تا لحظه کند و در سوي دیگر گیرنده را یافته است، طی می
پـس  (مراحل دریافت و ترجمه رمز، تجلی معنا، عبور عناصر معنا از سطح توانایی ارتباط، تفسیر و ارزیابی پیـام        

حاصل تفسیر و ارزیابی در گیرنده پیام نیز، تعامـل معـانی متجلـی      . دهد  دریافت شده در گیرنده رخ می     ) فرست
فرست متقابل  عی پیام دریافت شده است که در نهایت پسهاي ذهنی گیرنده در حوزه موضو شده با پیش داشته
  .شود تولید و ارسال می
فرسـت ناشـی از آن، تفـسیر و ارزیـابی       حاصل جمع تفسیر و ارزیـابی پیـام در گیرنـده، پـس          30بازخورد

  .فرست دریافت شده در فرستنده و پس فرست ناشی از آن است پس

                                                        
1. Send back  
2. Feedback  



فرستها بین گیرنده و فرسـتنده و تغییـر     متقابل پیام و پسماهیت فراگردي ارتباط از تداوم پیوستۀ جریان      
اي که تعیین نقطه آغاز و پایان و تعیین نقش فرسـتنده و گیرنـده         شود، به گونه    نقش فرستنده و گیرنده ناشی می     

  .در هر لحظه از ارتباط غیر ممکن است
جراي ارتباط اثرگذار است، شود که تنها بر م خشه برخالف آنچه در مدل ارتباطی شنن و ویور دیده می
اختالل در تجلی معناي متشابه فرستنده در . در مدل ارتباطی محسنیان راد بر تمام عناصر ارتباط اثر می گذارد

گیرندة پیام، حاصل جمع تأثیر خشه بر کل یک فراگرد ارتباطی است که به عدم تحقق کامل هدف ارتباط 
    .شود منجر می

سازي ارتباط انسانی طراحی شده است، نسبت به مدل  سنیان راد براي مدلاز آنجا که مدل ارتباطی مح
ارتباطی شنن و ویور که مدلی براي ارتباطات الکترونیکی است، براي انطباق با فراگردهاي ارتباطی جاري در 

 .کتابخانه، قابلیت بیشتري دارد
 

  
  هدف ارتباط

ف ارتباط و وجوه تشابه آن با هـدف فراینـدهاي   براي بررسی فراگرد ارتباط در کتابخانه، توجه به هد    
  .اطالعاتی جاري در کتابخانه، ضروري می نماید

گر، امیـدوار اسـت    یک ارتباط«: گونه تشریح کرده است هدف از برقراري ارتباط را این     » دیوید برلو «  
اري در  را داشته باشد و باالترین حـد صـحت آن اسـت کـه وقتـی رمزگـذ              31که ارتباطش باالترین حد صحت    

منبع به طور کامـل انجـام خواهـد شـد، یـا بـاالترین حـد صـحت          32باالترین حد صحت انجام شود، بیان معناي
  )328: همان. (»رمزخوانی آن است که با دقت کامل یک پیام براي گیرنده ترجمه شود

هر راه و با هـر  اي که برقرارکنندة ارتباط از  ارسطو، هدف از ارتباط را اقناع دیگران می داند، به گونه        
فالسفه . اي که امکان داشته باشد، مایل به تأثیرگذاري و نفوذ بر طرف مقابل ارتباط یا مخاطب خود است  وسیله

قرن هجده دو هدف مجزا، یکی با جنبه شناخت و شناسایی و دیگري با جنبه عاطفی و هیجـانی، بـراي ارتبـاط                
نخـستین  . دانستند  مغز و رابطۀ جنبۀ دوم را با روح و نفسانیات میاي که رابطۀ جنبۀ اول را با        قایل بودند، به گونه   

کارشناسان وسایل ارتباط جمعی، سه هدف آموزش دادن، آگاه کردن و سرگرم کردن را نیز به این مجموعــه          
  اکبـر فـرهنـگی هـدف از  عـلی). 328همان، (انـد  افـزوده

  :کند هاي زیر خالصه می  در گزینهارتباطهاي انسانیفعالیتهاي ارتباطی را در کتاب 
 انتقال مفهوم یا اطالعات  .1

 تر زیستن با هم و زندگی بهتر ایجاد شرایط مناسب .2

 کسب لذّت یا مسرّت .3

  33نفوذ بر نگرشها .4

                                                        
1. High-fidelity  
2. Express of meaning  
1. Attitude influence  



 هدف از دریافت خدمات کتابخانه »خدمات کتابخانه در نظریه و عمل«در کتاب   34باکلند. مایکل کی
 دانـسته و جهـل را موضـوعی مربـوط بـه شـکافهایی در       "زا کاهش جهل محنت"کننده را  توسط جامعه استفاده  

 بـراي پوشـش ایـن    "سـازي  مطلع"دیدگاه وسیع و اساسی پرت تحت عبارت      . دانش هر فرد تعریف کرده است     
  .سازي بر اساس دیدگاه ایشان به شکل زیر ترسیم شده است هدف آورده شده و فرایند مطلع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  سازي مطلعفرایند . 4شکل
سازي و مدل ارتبـاطی محـسنیان راد، نقـاط مـشترك متعـددي را مـی تـوان                  از مقایسۀ مدل فرایند مطلع    

سـازي هماننـد جریـان پیـام بـا اسـتفاده از        ها به جاي جریان دانـش در فراینـد مطلـع            جریان نشانه . استخراج کرد 
 تأثیرپـذیري آن از ارزشـهاي شخـصیتی و     رمزگانها در مدل ارتباطی، تعامل پیام دریافتی با معلومات شخصی و          

مهارتهاي شناختی و ادراکی همانند تأثیر سطح ارتباط و فرایند ارزیـابی پیـام در تعامـل معـانی متجلـی شـده بـا            
  .هاي ذهنی در حوزة موضوعی پیام در مدل ارتباطی است داشته پیش

. انـه داراي وجـوه مـشترك اسـت    فراگرد ارتباط نه تنها در عملکرد که در اهداف نیز با هـدفهاي کتابخ        
پردازان ارتباط  عبارتهاي انتقال مفهوم یا اطالعات، آموزش دادن، آگاه کردن و سرگرم کردن که توسط نظریه              

  .خورد ها به چشم می در بیان اهداف این فراگرد به کار رفته است، همواره در اهداف اصلی انواع کتابخانه
  

  تحلیل فراگرد ارتباط در کتابخانه
آیا کتابخانه منبع معناست؟ : شود ر انطباق کتابخانه با مدل ارتباطی محسنیان راد، این سؤال مطرح می        د 

آیـد کـه     گونه بـر مـی      این) 178:1378:محسنیان راد (» شود  معنا در حافظه نگهداري می    «:  که 35از گفته ساچس  
اي از  آنهـا مجموعـه  . نبع معنـا نیـست  ، م36پذیر از طریق پایگاههاي پیوسته مخزن منابع کتابخانه یا منابع دسترس 

                                                        
2. Michael Keeble Buckland 
1. Suchs 
2. Online Database 

 ها مجموعه نشانه

 ها درک نشانه

 ند مطلع شدنيفرا

  با معلومات شخصیـ  :شخص پذيرا
  ارزشهای شخصی                  ـ 
  زا جهل محنت            ـ 
  ختیمهارتهای شنا                  ـ 

  مهارتهای ادراکی                     ـ 



ها را دریافـت، انباشـت و    ها داده کتابخانه. روند شکل ظاهري نمادهایی هستند که براي بازنمون معنا به کار می       
کنندگان در برقـراري ارتبـاط بـا کتابخانـه بـا             استفاده. شوند  بنابراین منابع دانش محسوب نمی    . کنند  بازیابی می 

هـا دسترسـی    ، ارتقاي سطح آموزش و لذت از مطالعه نه به منبع دانش بلکه به منبع دادههدف دستیابی به دانش   
کند و به معناي  اي از رمزها را دریافت می کننده پیام مجموعه یابند، همانگونه که در فراگرد ارتباط دریافت می

  .متجلی شده در فرستنده دسترسی ندارد
کننـده  بـا    ها، مخازنی را فراهم می آورند که جامعـه اسـتفاده   ها در کتابخانه نظامهاي ذخیره سازي داده   

انـد، امـا آنچـه     گیري ذهنی پیدا کـرده  به سوي آنها هدف) تجلی معنا(هدف دسترسی به دانش مورد نظر خود    
با تلفیقی از نحوة ارائه پدیدآورنده اثر از طریـق   ) رمزها(ها    اي از داده    آورد مجموعه   کننده به دست می     استفاده

کننـده از کتابخانـه دریافـت     آیا آنچه استفاده«: تر این پرسش  در بررسی عمیق  . مجراي ارتباطی  کتابخانه است    
  :ضروري می نماید» دیوید برلو«اشاره  به گفته » است؟) معنا(دارد دانش  می

 . معنا در پیام نیست •

 .معنا فقط در انسانهاست •

: محـسنیان راد .( پیـام اسـت کـه قابـل انتقـال اسـت       معنا چیزي قابل انتقال و منتقل شده نیست، بلکـه          •
91:1378( 

هاي دانـش و داده را   هاي معنا و پیام، واژه در انطباق مفاهیم مطرح شده فوق با کتابخانه اگر به جاي واژه  
  :قرار دهیم، عبارتهایی به شکل زیر خواهیم داشت

 .دانش در داده نیست •

 . دانش فقط در انسانهاست •

 .تقال و منتقل شده نیست، بلکه فقط داده است که قابل انتقال استدانش چیزي قابل ان •

کننده در بررسی یک مدرك اطالعاتی، تصویري از دانش رمزگـذاري شـده را           بنابراین، جامعه استفاده  
به روشنی مشخص است، مشاهده وبررسی یک تصویر یا یک عکس از یک پدیـده    . کند  مشاهده و بررسی می   

  بارزترین تفاوت، خـروج وضـعیت مـشاهده از حالـت سـه     . ن پدیده، بسیار متفاوت است با مشاهدة مستقیم هما   
در چنین وضعیتی مشاهده کننده وجوهی از پدیـده   . بعدي و ورود آن به یک حالت مسطح و تک بعدي است           

  . دهد را براي بررسی از دست می
کننده و صاحبان  ین جامعه استفاده توان نتیجه گرفت، کتابخانه در برقراري ارتباط ب         هاي فوق می    از گفته 

، ضمن در دست داشتن ابزارهاي ارتباطی، دچار مشکل فاصله از منبع معناسـت و آنچـه خـود           )منبع معنا (دانش  
ایـن  . به عنوان مجموعه منابع یا دسترسی به پایگاههاي پیوسته در دسترس دارد، مخزنی از مجموعـۀ رمزهاسـت          

کتابخانـه از  . کننده و منبع دانش از طریق کتابخانه تأثیرگذار اسـت  ستفادهشک بر فراگرد ارتباط بین ا      نقص، بی 
کننـده بـا کاسـتی فاصـله از منبـع       سازي معناي مورد نظر پدیدآور اثر در ذهن جامعه استفاده      یک سو در متجلی   

مـستقیم  کننـده تـأثیر    تواند بر سطح ارتباطی پدیـدآور و جامعـه اسـتفاده      روست و از سوي دیگر می       به  دانش رو 
  .گذارد



تـر نـسبت بـه     تواند در یک سطح ارتباطی وسیع کننده از طریق کتابخانه می    ها به جامعه استفاده     ارائه داده 
کننـده را از   زیرا کتابخانه ابزارهاي افزایش سـطح ارتبـاطی بـا جامعـه اسـتفاده           . پدیدآور، به تنهایی انجام پذیرد    

، 37ایت کتابخانـه، تولیـد فهرسـتهاي پیوسـته همگـانی         سـ   طریق فضاي کتابخانـه، خـدمات مرجـع، طراحـی وب          
... هاي منابع و  فهرستهاي چاپی، تدوین بروشورها، طراحی پوسترهاي معرفی منابع، برگزاري نمایشگاههاي تازه          

بدیهی است، به کارگیري هریک از این ابزارها در زمان مقتضی خود، به افزایش سطح ارتباطی     . در اختیار دارد  
  .دهد کننده منجر شده و نقاط تالقی این جامعه را با منابع دانش افزایش می امعه استفادهکتابخانه و ج

توانـد بـر کمیـت و کیفیـت ارتبـاط جامعـۀ        اعتمادسازي دسترسی به مخزن دانش بـا فاصـلۀ کوتـاه، مـی       
 ، گروههــاي گــپ38اســتقبال از عــضویت و اســتفاده از گروههــاي بحــث الکترونیکــی. کننــده بیفزایــد اسـتفاده 

. تواند در نیاز به ارتباط با مخزن دانش با فاصلۀ نزدیک ریشه داشته باشـد   می40 و گروههاي خبري 39الکترونیکی
ها تا چه اندازه براي شناسایی و معرفی  شوند، یا کتابخانه ها ایجاد می   اما این گروهها تا چه اندازه توسط کتابخانه       

توانند بـه صـورت آگاهانـه     ها می کنند؟ کتابخانه   د تالش می  کننده از مجموعه خو     این گروهها به جامعۀ استفاده    
کننده، بویژه در زمینۀ موضوعی   و جامعه استفاده  ) پدیدآورندگان آثار (براي برقراري ارتباط بین صاحبان دانش       

 امروزه، بیشتر منابع همراه با نشانی پست الکترونیکی پدیـدآور اثـر    . ریزي کنند   مورد هدف کتابخانۀ خود برنامه    
شوند که این موقعیت، شرایط الزم بـراي کتابـداران را در ایجـاد گروههـاي مباحثـه و خبـري فـراهم               منتشر می 

اگر کتابخانه را در مدل ارتباطی محسنیان راد سطح توانایی ارتباط در نظر بگیریم؛ به نـسبت نزدیکـی      . آورد  می
این سـطح، بـر برقـراري یـک فراگـرد      این سطح به مخزن دانش، مساحت سطح افزایش خواهد یافت و افزایش      

آگاهی از گروههـاي مباحثـه و خبـري یـا تـشکیل ایـن          . ارتباطی موفق، به نسبت مستقیم تأثیرگذار خواهد بود       
تـر بـا منـابع دانـش از عوامـل       کننده به سوي نقاط کم فاصـله  گروهها توسط کتابدار براي هدایت جامعه استفاده  

، ضمن اینکه این دیدگاه نقش عوامل انسانی در برقراري فراگرد ارتبـاط     تأثیرگذار بر سطح ارتباطی خواهد بود     
دهـد و کتابـداران بـه عنــوان عناصـر هوشـمند در نظـام کتابخانـه بـراي تــشخیص،          در کتابخانـه را افـزایش مـی   

  . شوند گیري، شناسایی و تشکیل گروههاي مباحثه و خبري، به عناصر غیر قابل چشم پوشی بدل می تصمیم
هاي ماشـینی سـاخت موتورهـاي     تواند بر مساحت این سطح اثر معکوس بگذارد، نمایه لی که می از عوام 

بیشتر موتورهاي جستجو که امروزه توسط استفاده کنندگان در کتابخانـه یـا     . جستجو از محتواي مدارك است    
  .ندسازي ماشینی مبتنی هست گیرند، بر نمایه برداري قرار می هاي راه دور مورد بهره پایانه

ها را از مـتن مـدارك    این موتورها هنگام دریافت یک سایت یا صفحۀ جدید، به صورت خودکار واژه           
هـاي منـدرج در عنـوان  و بخـشهاي مختلـف یـک        به طور مثال، بر اساس بسامد هر واژه یـا واژه     (دریافت شده   

تواننـد   وشمند باشند، نمـی موتورهاي جستجو هر اندازه که ه. کنند استخراج و در نمایه خود ذخیره می ) مدرك
آنها را در قالب یک یا چند واژه بـا  محتوايبه ) نویسان سازان و فهرست  بویژه نمایه (مانند انسان     منابع پی ببرند و َ

ایـن نـوع از عملکـرد موتورهـاي جـستجو، بـه          ). 15:1378:فتاحی(بازنمونی باال از محتواي مدرك، نشان دهند        

                                                        
1. Online Public Access Catalogues (OPACs)  
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3. Online chat groups  
4. News groups  



شود و بـه لحـاظ فاصـله از محتـواي مـدارك       کنندگان منجر می ثار و استفادهساخت فیلتر بین پدیدآورندگان آ   
نمایه شده، به جاي گسترش سطح توانایی ارتباط، با بازیابی مدارك کم ربط یا بی ربط میزان تجلـی معـانی در             

ز محتـواي  ساخت نمایه با کنترل و ممیزي انسان به منظور بازنمون بهینـه ا  . دهد  کننده را کاهش می     ذهن استفاده 
  . منابع، بر نقش کتابداران در سازماندهی منابع و ایجاد نقاط دسترسی مؤثر تأکید دارد

 متفکران ارتباط معتقدند کاهش فیلترهاي واسط  بین فرستنده و گیرنده پیام، به افزایش تجلـی معنـا در              
بنـابراین، انتظـار مـی رود    . دشـو  گیرنده پیام به صورت متشابه با آنچه مورد نظر فرستنده بـوده اسـت، منجـر مـی        

تر فرستنده و گیرنـده را طراحـی و    متصدیان فراگردهاي ارتباطی، با کاهش فیلترها و فاصله ها، برخورد مستقیم     
  .سازي نمایند و بدین وسیله انتقال اطالعات به صورت دست اول را مقدور و تسهیل نمایند پیاده

  
  سطح ارتباط با نزدیک شدن به پدیدآورندگان آثار در کتابخانهافزایش . 5شکل

  
آنچـه جامعـه   . شود ها مطرح می در توضیح فیلترهاي ارتباطی، اشاره به سازماندهی اطالعات در کتابخانه         

آورد، یـک بـار توسـط     کننده به عنوان فهرستی از اطالعات مـورد نیـاز در یـک بازیـابی بـه دسـت مـی                  استفاده
دهنـدگان   عات در تدوین یک اندیشه به شکل قابل انتقال و بار دیگر توسط کتابـداران و سـازمان  پدیدآور اطال 

پدیدآورندگان آثار از دایرة واژگانی پذیرفته شـده تحـت     . اطالعات، مورد فرایند رمزگذاري قرار گرفته است      
دازش متنها به زبـان طبیعـی،   در پر. کنند قرارداد زبان خود و نحوة ارائه خاص خود در خلق یک اثر استفاده می        

ها اگـر چـه    نامه در این میان، واژه. شود هاي حاکم بر حوزة نحوي و معنایی، آشکار می قاعدگی مسئلۀ زبان و بی   
  . توانند آنها را کاهش دهند هاي موجود در زبان را مهار کنند، اما می قاعدگی ها و بی توانند پیچیدگی نمی

ــراي ســازماندهی  ــز ب ــداران نی ــزاروس کتاب ــا،   اطالعــات، از اســتانداردهاي ســرعنوانهاي موضــوعی، ت ه
کننده، در به دسـت آوردن اطالعـات مـورد      جامعۀ استفاده . کنند  هاي کنترل شده استفاده می      ها و واژه    بندي  رده

بـراي برقـراري یـک ارتبـاط مـؤثر       . نظر خود، ناگزیر به استفاده و عبور از غشاي این استانداردها و ابزارهاسـت             
ناخت مزایا و نواقص هر یک از این ابزارها ضروري است، در غیـر ایـن صـورت عـدم شـناخت و اعتمـاد بـه                 ش

کننـده اثـر    کارآیی، میزان و شکل تأثیرگذاري هر یک از ابزارها، بر بـه کـارگیري مـؤثر آنهـا توسـط اسـتفاده              

CA 

CA 
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د نظر وي، نقـش فیلتـر را در   کننده و اطالعات مور معکوس خواهد گذاشت و به جاي ایجاد ارتباط بین استفاده     
این ابزارها هر چنـد توسـط کتابـداران و سـازمان دهنـدگان اطالعـات             . یک فراگرد ارتباطی بازي خواهد کرد     

شناخت هـر چـه بیـشتر ایـن     . توانند بر سطح توانایی ارتباط گیرندة پیام تأثیر بگذارند        شوند، ولی می    طراحی می 
کننده را در به کارگیري اطالعات مؤثر و تجلـی معنـاي مـورد نظـر،      فادهابزارها، سطح توانایی ارتباط جامعه است 

  . افزایش خواهد داد
  

  گیري نتیجه
شده سر و کـار دارد،   اگر بپذیریم هرگونه فرایندي که با درك، تسهیل یا بهبود دسترسی به دانش ضبط     

هـاي اصـلی    د ارتباط، از پدیـده گیرد؛ شناخت و مطالعه فراگر در حوزة دانش کتابداري و اطالع رسانی قرار می 
  . قابل بررسی در این حوزه محسوب خواهد شد

دهند که در بستر جامعـه   کنندگان آن، نظامی از اجزاي متعامل را تشکیل می      خدمات کتابخانه و استفاده   
ي را با این رویکرد، کتابخانه یک نظام باز است که براي ماندگاري خود ناچار است قـوانین سـازگار      . قرار دارد 

. کننده از اطالعات، نقطه کانونی انگیزه براي تولد و تعیین طول عمر کتابخانه اسـت    جامعه استفاده . به کار گیرد  
توانند عناصر تقاضا مدار بـراي پایـداري    استفاده کنندگان از کتابخانه به عنوان عناصر تشکیل دهنده جامعه، می      

اگـر  . ویا و بهینه در بستر زمـان توسـط کتابخانـه، بـستگی دارد    نظام کتابخانه باشند، ولی این مطلب به عملکرد پ   
کننـده و پدیدآورنـدگان    کتابخانه بتواند با به کارگیري فنون برقراري فراگردهاي ارتبـاطی مـؤثر، بـین اسـتفاده          

هـاي داخـل و خـارج از نظـام خـود در جهـت        نظمـی  دانش نقش خود را هوشمندانه ایفا نماید، قادر به مهار بـی     
کننده و منابع دانـش، ایجـاد    این نقش، از طریق کاهش فاصله بین جامعه استفاده . ي با محیط خواهد بود    سازگار

. گیـرد  کننده و منابع دانش شـکل مـی   نقاط مؤثر دسترسی به اطالعات، افزایش سطح ارتباطی بین جامعه استفاده    
، هـدایت و کنتـرل در یـک    گیـري  ماهیت عوامل یادشده به لحاظ دخالت، توان تـشخیص، شناسـایی، تـصمیم           

در حقیقت، نیاز به عامل انسانی بـه نـام کتابـدار بـراي ایجـاد            . فراگرد ارتباطی، بر انسان محور بودن تأکید دارد       
کننده و منابع دانش، ضمن تأکید بـر نقـش کلیـدي کتابـداران، بـه            فراگردهاي ارتباطی مؤثر بین جامعه استفاده     

  . نجر خواهد شدتداوم نظام کتابخانه در طول زمان م
  منابع 
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