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باا

وماعیاجتجدیدشرایطبتوانکهطوری بهعلمیهایحوزهسایر
.کردلتحلیوتجزیهودرکرابرجامعهارتباطیهایفناوری اثرات



:منابع

اصلیمنبع-(محسنیمنوچهر)اطالعاتیجامعهشناسیجامعه•
ذرنگ)ارتباطاتواطالعات•

 
(ا

(فیدر)اطالعاتیجامعه•
(ماتالر)اطالعاتیجامعه•
مدرسمطالب•



سرفصل ها

اهمیت موضوع جامعه اطالعاتی•
تعاریف و مفاهیم جامعه اطالعاتی•
اطالعاتیجامعهقلمرو وموضوع•
اطالعاتیجامعهوجامعهدراطالعاتمدیریت•
سیرتحول فناوری های ارتباطی و اطالعاتی•
مفهوم اطالعات و نظریه ریاضی اطالع•
اينترنت، موبایل، نانوفناوری ها و جامعه اطالعاتی •
زیرساختهای مخابراتی و جامعه اطالعاتی •
موزشی، اقتصادی، سیاست و-اثرات فناوری های نوین ارتباطی: جامعه اطالعاتی•

 
اموربین المللیاطالعاتی براموراجتماعی، فرهنگی، ا

یند جهاني سازي •
 
جامعه اطالعاتی و فرا



مقدمه
اطالعاتيجامعهموضوع اهميتداليل
اجتماعیهایپیشرفتوروابطوکیفیتبرقراری دراطالعاتبالمنازعاهمیت•
اجتماعیفردی،مناسبواکنشبرایالملليوبيناجتماعيطبيعي،محيطتحوالتتفسيروشناختبهنياز•
تجاری -سیاسیومراکزعلمیتوسطمفهوماینوسیعکاربرد•
ثيرواطالعاتي-ارتباطيشبكهبرقراري •

 
جهانيانهمهپذيري تا

جمعيارتباطوسايلبخشيتوسعههايقابليت•
نبهمربوطلمسائوواژهکاربرددرگسترشالمللیبینسازمانهایوپیشرفتهکشورهایوسیعهایبرنامه•

 
ا

نباعقالنيروياروي  يلزوموسازي جهاني•
 
ا

امروزدنیایدروفرهنگیسیاسی،اقتصادیفعالیتهایبودنرقابتی•



تعاریف و مفاهیم جامعه  
اطالعاتی



ریشه های مفهوم
مطالعاتعنوانتحت1999سالدرکهخوددرکتابدافآلیستیر•

مباحثطفهنکهکسیعنوانبهمکالپفریتزازنوشتهاطالعاتیجامعه
.کندمییاداست،رابستهاطالعاتیجامعه

ورافراهمآنطرحهایزمینه60دههدرمکالپفریتزوسائواومهتادا•
اندانداختهسرزبانهاراجامعهاینبامرتبطهایمقوله

بهاشانگلیسیواژهباذکررااصطالحاین1968درسالماسوداجییونه•
(1970ماسودا)استکاربرده

ادوینودرمقالهOECDدرکنفرانس1975درسالکاوکل،نظربراساس•
.استیادشدهاصطالحازاینپوراتمارکوپارکر



تعریف جامعه اطالعات
جابهبندی،دستهفرآوری؛گردآوری،آندرکهایجامعه•

پارچهیکپخش،پاالیش،سازی،غنیپردازش،بازیابی،جایی،
مهموینتراصلیاطالعاتسیستماتیککارگیریبهوسازی
.دهدمیلتشکیرااقتصادیسیاسی،فرهنگی،فعالیتترین

ها،دادهازلبریزایجامعهیعنیاطالعاتجامعهبنابراین،•
وبازفرآوریفرآوری،هایشیوهوهارویهچیرگیواطالعات

ودانشها،داناییها،دانستنیاطالعات،ها،دادهرسانیدنروزبه
!خردورزییعنیآنکارگیریبه



یموافقان و مخالفان ایدۀ جامعه اطالعات
:انداطالعاتیجامعهظهوریعقیدهومخالفموافقگروهدو•
متمایزویآرمانالگوییکعنوانبهرااطالعاتییجامعهخوشبینانهرویکردیباکهکسانی•

پیور،میشلویریلیو،پوستر،پلمارکبودریار،ژانبل،دانیل:کنندمیتأییدپیشینجوامعبهنسبت
.گیردمیدربرراوچپراستازرهیافتهایوسیعیطیفکهکستلزمانوئلوسیبلشارل

وهابرماسیورگنگیدنز،آنتونیهاروی،دیویدیتا،آگلیمیشلشیلر،هربرت:مخالفاندوم•
یجامعهبرمحاکمناسباتثباتوبرپایداریانتقادیرویکردیباگروهاین.گارنهامنیکالس
.دانندمیشدهدگرگونراارتباطیواطالعاتیروندهایولیدارندتأکیدداریسرمایه

جوامعدرراارتباطیجدیدهایتکنولوژیواطالعاتکلیدیواهمیتنقشگروهدوهر•
اطالعاتکهپذیرندمیصاحبنظراناینیهمه.کنندمیتصدیقاطالعاتیجوامعیعنیامروزی

بهراهارایانهویافتهجریاناجتماعیگوناگونقلمروهایدرگذشتهبهنسبتبیشتریبسیار
.استکردهتبدیلاطالعاتییجامعهیپیکرهاطالعاتیشریانهای



موافقان و خوشبینان
محوررااطالعاتییجامعهفرصتهایکههستندکسانیاولیدسته•

اینسویازکهتهدیدهاییبهدومیدستهوانددادهقرارخودتحلیل
ادعایموردفرصتهایشوند،میمتوسلاست،مردممتوجهجامعه

مکان،شغل،فرهنگتکنولوژی،یحوزهدرخوشبینطرفداران
سیاسی،تی،طبقاتمایزاتوتفاوتهابهاشارهبدوناقتصادوجغرافیایی

افزایشی،فرهنگواجتماعیاقتصادی،یتوسعه:ازعبارتند...وفرهنگی
شدنترعاقالنهپرسود،مدیریتیـاطالعاتیمشاغلرشداجتماعی،رفاه

نشازداگیریبهرهباواجتماعیفردیتصمیماتشدنمندونظریه
بهعمومیدسترسیامکانافزایشاجتماعی،آگاهیرشدنظری،

...اطالعات



خوشبینان
فرهنگی،وسیاسیمذهبی،بردباریافزایشارتباطی،امکاناتتوسعه•

ناکارآمد،سنتیهایبستگیشدنشکستهمدنی،نهادهاینیرومندشدن
غییرتای،حرفههایتخصصشدنپذیرانعطافوکارماهیتتغییر

هایتقابلیوامکاناتافزایشآکادمیک،هایفعالیتماهیتوروندها
عتیصنتولیداتشدنمدارمشتریآمیز،رقابتاقتصادیـتجاری

بدونفرهنگیوستدودادتهاترامکانافزایشخدمات،رشدوخدماتی،
وریوبهرهافزایشجغرافیایی،مرزهایومکانیـزمانیمحدودیتهای

طبقاتیوجنسیهایتبعیضحذفخدماتی،وصنعتیتولیددرکارایی
...ومهمفاهوهمکاریبهآنتبدیلوطبقاتیمنازعاتتاریخپایانو



مخالفان و شکاکان
رامتوجهتهدیدهاایناطالعاتی،یجامعهشکاکوبدبینپردازاننظریه•

ایونهادهمسلططبقاتمردم،عامهمیانتمایزبا)دانندمیآناهالیی
هاآنآزمونبدونجامعهاینمؤیدهایفرضدانستنثابت:(همگانی
مراهگوروشنفکرانههایانگاریسادهرواجوتجربیشواهددربرابر
مصرفبیاهمیت،کماطالعاتمیاننشدنقائلتفاوتکننده،

ازاضیریتئوریهایدراطالعاتکیفیتبهتوجهعدمواستراتژیک،
بهویااغنوفقرااطالعاتیشکافترشدنعمیقبهتوجهعدماطالعات،

سایرربجهانیداریسرمایهنظاماستیالیطبقاتی،شکافآنتبع
...فرهنگیوسیاسیمستقلهاینظامرفتنمیانازوکشورها



نظریه پردازان جامعه اطالعاتی
موافقان 

1بلدانیل:فراصنعتیجامعه
ازی تخصصی س: میشل پیور وشارل سیبل،لری هرش هورن

flexible specializationانعطاف پذیر  
مانوئل کستلز، شکل اطالعاتی توسعه
پست )راییبودریار،ژان فرانسوا لیوتار ومارک پاستر فرانوگ

( مدرنیسم



مخالفان

(اقتصادسیاسی)شیلر، نئومارکسیسم•
هابرماس، گستره همگانی•
گیدنز، نوگرایی انعکاس پذیر•
regulation theoryمیشل آگلی یتا، آلن لیپی  •

(مخالف ظهور جامعه اطالعاتی)نظریه سامان بخشی
 flexible)انباشت انعطاف پذیر: دیوید هاروی•

accumulation)



مبانی جامعه اطالعاتی
:تعریف از جامعه اطالعاتی وجود دارد5•

(technologic)فناورانه-1•

(economic)اقتصادی-2•

(occupational)شغلی-3•

(spatial)مکانی-4•

(philosophical)فلسفی( cultural)فرهنگی–5•

(ستاشدهاظهاروبسترسویازایمقالهطیاخیرا  )اطالعات/نظری دانای  ی-6•



جامعه چیست؟
وخصمشپیچیده،مناسباتدارایهاینظامازایمجموعهازمتشکلجامعه•

نهادروندرکهاستسازمانیوشدهنهادینه
 
براساسانسانیهایگروهوافرادا

بهینمعهایشیوهواهدافوتاریخیدستاوردهایوبینیجهانها،پارادایم
.پردازندمییکدیگرباهمکنشی

ها،هطبقسازمانی،-عناصرنهادیوویژهکارکردهایبااجتماعیساختارهایازجامعه•
ورفتارهابهکهوهنجارهاهاارزشبرمبتنیهانقشباهمراه)اجتماعیهایپایگاهقشرها،
.شودمیتشکیل(انجامدمیافرادخاصعاداتواجتماعیهایوجدان

درشدهتعیینهاینقشوهاموقعیتبامعیناهدافتحققبرایکهافرادازاجتماعی•
.دارندفعالیتمراتبسلسلهدارایاجتماعیشبکه



و قلمروهای آن( 1)(اطالعات)جامعه 
.دانستروضمفجامعهیکاصلیقلمروهاییعنیاجتماع،و[وفلسفه]فرهنگاقتصاد،سیاست،توانمیرااطالعاتجامعهقلمرو•

.اندهدرنظرگرفتخودنظریهشرحبرایرافناوریودانایی/اطالعاتفرهنگ،شغل،مکان،اقتصاد،قلمرو6پردازاننظریهاما
هایعالیتفچراکهگیرد،دربرمیرانیزرافناوریوشغلکهاستاقتصاد،اطالعاتجامعهبارۀدرپردازینظریهاصلیقلمرو•

.انداقتصادیارکوفعالیتوسیلهفناوریوتکنیکوابزاروشودمیمحققگوناگونمشاغلهایفعالیتطریقازاقتصادی
میتأثیرآنازوگذاردمیتأثیربرآنهماطالعاتفرآوریچگونگیوارتباطاتکهاستدیگریقلمرونیزفلسفهوفرهنگ•

هاارزشمذهب،،زبانرسوم،وآدابها،آیین:دارندتنگاتنگایهمبستگیفرهنگبااطالعاتوارتباطدیگرعبارتبه.گیرد
...وهنرهاوهنجارهاو

براساسسیاسیهاینظام.داردبسیارهمبستگیوارتباطهاآنبهمربوطهایفناوریواطالعاتوارتباطاتبانیزسیاستقلمرو•
ایویژهسازمانوکیفیتباگیرندمیقلمروهاسایرازکهتأثیرهاییوهاگیریجهتوراهبردهاوهاسیاستکارکردها،ساختار،

پارلمانوانتخاباتاقتدار،قدرت،تقسیمدموکراسی،احزاب،.دارندوکارسراطالعاتوارتباطاتاز
گروهاد،افرهمکنشیوتعاملنحوهوآموزشینظامآنان،معیشتیسازمانومردوزنروابطخانواده،ساختاراجتماعیعرصۀدر•

هایکهشبگیریشکلواجتماعیهایجنبشفراغت،اوقاتگذراننوینالگوهایواجتماعیهایسازمانونهادهاوباخودها
.داردقراراطالعاتفرآوریهایشیوهوارتباطیوسایلتأثیرتحتاجتماعی

رگذاشتهسپشترامدرنیتهفرآیندهایکهاستایجامعهوبازجامعههمانتجربی،شواهدبرمبتنیاطالعاتجامعهدرسایندر(1)
ورتصبهاجتماعیقلمروهایهمهدرواصلیفعالیتوفرآیندیکعنوانبهاطالعاتمصرفوفرآوریجامعهایندر.است
.گیردمیصورتآزادنسبتاً



جامعه و سطوح ارتباط جمعی
(ارتباط جمعی)جامعه

نظام سیاسی،  )نهاد وسازمان

(تجاری وفرهنگی

(انجمن ها، سازمان های غ د-محله)بین گروه ها

(خانواده)درون گروه

(زوجین، دوستان و )بین افراد

(پردازش اطالعات)درون فرد



درون فردی
:  سازوکار تأثیر

...(همذات پنداری، درون فکنی و فرافکنی و)سازیبه رسمیت شناسی، شریک سازی و درونی •
ی نبودن شغل و اهمیت دوران کودکی و موروث)اورت هیگن)تغییر ... یادگیری، الگوبرداری، تقلید، تلقین و •

(“نیاز به موفقیت”، دیوید مک للن (جایگاه اجتماعی
(عقاید، روش ها و ارزش ها)بینش، گرایش، ایدئولوژی، جهان بینی، پارادایم •
(یتعصب، تساهل، گشودگی فکری و جزم اندیشی و تحول در نظام زیبایی شناس)رفتار وعادات•
(  فردگرایی و توده وارسازی)چشم اندازها، انتظارات اجتماعی، توقعات•
گسترش دامنه و شبکه ارتباطی فردی و اجتماعی•
اطالعات و معلومات عمومی و تخصصی•
ایرسانهسواد•
(هاسیستمعمومینظریهوتصمیمنظریه)فکریمجموعه•
بیگانگانونچترکدوبساای)...وهمدلیخودآگاهی،موفقیت،بهنیازنیازها،نظامگسترش:نیازهاتغییر•

(بهتراستهمزبانیازهمدلی.دیگراستخودهمدلیزبانپس-همزبانوترکهندوبساای



(دوستان و زوجین)بین افراد
ی، سیاسی و تغییر الگو های گرایش و رفتار فرهنگ: کیفیت روابط زن و مرد•

اقتصادی این روابط –اجتماعی 
افزایش برابری زن ومرد،  •
تغییر الگوی رابطه زن و شوهر و زن و مرد•
در قبال  تحول در روابط دوستانه و توسعه آن)تغییر الگوی رابطه دوستانه •

محدود شدن روابط خانوادگی
محدودشدن حوزه های محرمانه میان افراد•
گسترش حوزه انتخاب برای رابطه دوستی•
کم رنگ شدن خط فاصل های جنسیتی•
فروریختن دیوارهای ایدئولوژیک، قومی و نژادی در روابط میان فردی•
تجربه های جدید و چند فرهنگی در روابط میان فردی  •



خانواده
(سن ازدواج، الگوی کار و درآمد)تغییر الگوی تشکیل خانواده•
تغییر الگوی رابطه برابری جویانه•
(جزایر تروبریاند-برانیسالو مالینوسکی)تغییر نقش ها•
اهمیت نقش فرزندان•
تغییر الگوی ازدواج های جنسیتی•
افزایش اهمیت نقش زنان در فعالیت های خارج از خانه•
ازدواج های غیررسمی و زندگی مشترک بدون ثبت قانونی•
ازدواج های موقتی•
نقش تعیین کننده آموزش های رسمی در تحوالت خانواده •



بین گروه ها
توده، انبوه خلق، گروه، جماعت، همگان، حرفه ای ها، روشنفکران ونخبگان•
شکل گیری پابلیک ها یا همگان ها و نقش آنها در تحول اجتماعی•
انجمن های سیاسی، فرهنگی، •
گروه های ورزشی، هنری و مذهبی، مسلکی•
رهبران فکری•
گروه های رسمی، زیر زمینی، گانگستریسم•
افکار عمومی•
گروه های صنفی•
اتحادیه های صنفی، اقتصادی، سیاسی،•
شکل گیری احزاب•
ملت–شکل گیری دولت •



نهاد و سازمان
ی نهاد نیرومند  تغییر نهادی؛ تکثیر نهادها، تکثر نهادها، آشکار سازی نهادی و شکل گیر•

رسانه ای 
تضعیف نهادهای سنتی ؛ تفکیک قوا و ظهور دموکراسی •
ملت با محوریت سیستم های اطالعاتی و تصمیم گیری-شکل گیری دولت•
شکل گیری پارلمان به عنوان تبلور آشکارسازی نهادی •
نظام حقوقی مکتوب و شهروندی•
بقه متوسط یا شکل گیری ط-تغییر طبقات و تحول در طبقه بندی و قشر بندی اجتماعی•

(دیوید رایزمن)یقه سفیدها 
: راسیزنجیره مفهومی دموک)افزایش نقش افکار عمومی و مردم در دگرگونی های نهادی•

(یرسانه ای و سیاست همگان–گستره همگانی، افکار عمومی، گفتمان همگانی 



نهاد وسازمان
(  نه هاسخنگویان در دولت و وزارتخا)شکل گیری نظام پاسخگویی•
همه جا حاضری و پاسخگویی سیاستمداران•
ا، تبلیغات شکل گیری روابط عمومی ها، سامانه های تبلیغی و پروپاگاند•

بازرگانی و فعالیت های ارتباطی گسترده آنها
شکل گیری سازمان های جدید سیاسی، اقتصادی و فرهنگی•
وزارت خانه ها، سازمان های مستقل و وابسته•
سازوکارهای انتخابات •
...اقتصاد شرکتی، شرکت های چند ملیتی و•



نهاد
امنظمجموعهکهاجتماعیوساختارهایینیروهاازاستعبارت•

قواعدوضوابطوباورهاعقاید،ها،ارزشها،ایدهازمندی
شکلوتکیفیگیری،جهتکه(اینانوشتهو)نوشتهاجتماعی
خلقیکند،متعیینراملتوقومیکسیستمیکرفتاروگرایش

ویفکرهایبنیانمحتویومعانیگذارپایهنهاد.کنندمی
کهاستمفروضجماعتوجامعهیکدرافرادرفتاروگرایش
یهرووفرآیندهاواجتماعیسازمانیککارکردهایوساختار

.سازدمیمشخصراافرادمیانهایهمکنشیهای



سازمان
ژه،ویاهدافباانسانهاآندرکهشودمیاطالقاجتماعیساختاریبه•

سویازشدهتعیینقواعدوضوابطبراساسودارندمعینیکارکردهای
یهمکنشنحوهوزنندمیواکنشوکنشبهدستاجتماعینهادهای

سازمان.داردقراراجتماعیونهادیکنترلتحتآن،دروندرافراد
کهستداناجتماعیهایسیستمترینپیشرفتهبایدرااجتماعیهای

بایدرااهسازماناین.دارندپیچیدهفرآیندهایبرمبتنیکارکردهایی
.کندهادارنوومدرناطالعاتیوارتباطیسازوکارهایبامدرنمدیریتی

ارتباطوسایلازاستفادهباتنهاهاسازماناینادارهصاحبنظراننظربه
دنیشاطالعاتوفرآوریبرتحقیقمبتنیخردمندانهروندهایوجمعی

.است



جامعه باز و اجتماع بسته
وناگونیگهاویکسانیتشخیصوتحوالتتحلیلوتجزیهمنظوربه•

ورمنظبهویژهبهاجتماعیهاینظامدرکنندهوتعیینآشکارهای
والعاتاطفرآوریهایسامانهگیریشکلنحوهوکیفیتشناسایی

ولیدتشیوهنظرازرااجتماعیهاینظامتوانمیدانشبههاآنتبدیل
.کردتقسیموبستهبازاجتماعاتبهاطالعات

...ومعنوی،اجتماعروستا،جماعت،عنوانبهآنازکهبستههاینظام•
سرمیتپشراوکندبطئیتحولیوشدهرکوددچارکنند،مییادنیز

وفضعدچارنیزهاآناطالعاتفرآوریهایسامانهبنابراین.گذارند
.استبسیارهایکاستی



فرآوری اطالعات در جامعه باز
کثیروتتولیدنوینروشهایواشکالظهورامکانبازجامعهدر•

.داردوجوداطالعاتیجامعهگیریشکلواطالعاتونشر
سملیبرالیبروداردرامردمآراءنمایندگیسمتملت-دولت

.خگوستپاسدرپارلمانمردمنمایندگانبهواستاستوارسیاسی
بریمبتندموکراتیکوبازجامعهساختاردیگرعبارتبه•

واقتداربرمبتنیقدرتوکسبداوطلبانهاختیاری،مناسبات
بکسوتحمیلیکارکردهایوساختاردارایبستهاجتماع
.استاستوارفشاروزوربرواجباریآندرقدرت



یستیجامعه باز یا نظام پارلمانتار
ه می تواند در صورت  به طور کلی ارکان و بنیادهای نظام باز و پارلمانتاریسم مبتنی بر لیبرال دموکراسی را ک•

خالصه و بر برقراری شرایط الزم و کافی، به تحقق جامعه اطالعاتی موجود و آرمانی بینجامد، به شکل زیر
:اهمیت آن ها در شکل گیری نظامات جدید تأکید می کنیم

امه در  حاکمیت اصل اراده عمومی بر ارکان اجتماع و مشارکت نسبی، آزادانه و بدون دخالت دولت خودک•
(  براساس تعریف همگان ها توسط گابریل تارد و دنیس مک کوئیل)اداره امور عمومی

برگزاری انتخابات آزاد همگانی •
تحدید قدرت حکومت به وسیله قانون مشروطه•
دارای حداکثر  تفکیک قوا براساس وجود منابع کنترل کننده متفاوت قدرت و به نمایندگی مردم و احزاب•

آراء  
تأکید برآزادی های فردی وحقوق سیاسی •
سیاسی( پلورالیسم )پذیرش چندگانگی •
حکومت اکثریت و رعایت حقوق اقلیت  •



2
مسئول بودن قوای اجرایی در برابر پارلمان •
برابری مردم در برابر قانون •
توزیع خردمندانه قدرت •
وجود احزاب آزاد ومستقل •
(مومیتفکیک حقوق خصوصی و ع)حاکمیت نظام حقوق و تکالیف شهروندی•
پلورالیسم وآزادی دینی، فرهنگی؛ عقیده، بیان•
پارلمانیدموکراسیچهارمرکنعنوانبهومتکثرمستقلآزاد،همگانیهایرسانهوجود•
اسنادمرکزانتشارات:تهران)،ایراندرپارلمانتاریسم.نیاشهراممسعودامیرسید:بهکنیدمراجعهبیشترآگاهیبرای-

.(1379،اسالمیانقالب
حوزهدرقانونحاکمیتبرعالوهآندرکهاستایجامعهبهناظرمدنیجامعه،یسدهفیلسوفانالکوهابزنزددر-

(www.othersociety.persianblog.com).«گرددمیبرقرارنیزافراداختصاصیحقوقحوزهعمومی،



اقتصاد
.جامعهدرخدماتوکاالهامصرفوپخشفرآوری،یمطالعهعلم•
ونقلقابلصرف،تقابلیتنیاز،رفع)محصولتولیددرانسانبهزیستیمطالعهگسترده،معنیبه•

(کمیابوانتقال
ثروترفمصوتوزیعتولید،هایراهدهندهنشانوثروتبرحاکمقوانینعلم:سهباتیستژان•
بهرهومادیاهرفتأمینمنظوربهاجتماعی-فردیهایفعالیتمطالعه:کینزمیناردومارشالآلفرد•

زیستنبهمادیشرایطازگیری
عناصروارکان

ثروتتقسیمومالیاقتصادی،راهبردهایوسیاستهااقتصادی،قوانین•
صنایعاحبانصودارانسرمایهروابط...واشتغال(مصرفوتوزیعتولید،)تولیدمناسباتوسازمان•

کارگریهایاتحادیهوبازرگانانو
تولیدابزارمالکیت•



اقتصاد
نظریه )پیرامون فرآیندها و ساختارهای تولیدی است( خرد وکالن)نظریه های اقتصادی•

(  های پوزیتیویستی، هنجاری
نحوه و روش تقسیم کار و مدیریت تولید، توزیع و مصرف•
ارزش و مکانیسم قیمت، تقسیم ارزش افزوده و سود•
درآمد سرانه-درآمد ناخالص ملی و داخلی•
است، کارتل و رقابت،  نظام شرکتی، شرکتهای چندملیتی اولیگوپولی، مونوپولی، تر•

.ساخت رقابت
امپریالیسم؛  و( صنعت گرایی)برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری: سیرتحول اقتصادی•
را افزایش افزایش درآمد میل به خدمات: قانون انگل... قوانین اقتصادی؛ عرضه و تقاضا، •

. می دهد



عناصر اقتصاد
ابزارهای تولید و تکنولوژی•
(تخصص)نیروی کار•
موادخام، معادن•
...(مدیران، حرفه ای ها، نظریه پردازان، )مدیریت•
انرژی•
(شرکت، شرکت های چندملیتی، تعاونی ها)سازمان تولید•
مناسبات تولید•
سازمان توزیع یاخدمات•
بازار، بازرگانی وتجارت•
سرمایه؛ امورمالی یا فایننس•
درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی•



کارکردهای نظام اقتصادی
بقای انسان و جامعه•
کنترل یا نظارت بر منابع تولیدی•
تنظیم بازار تولید و مصرف•
رشد و توسعه•
ایجاد فضای رقابت•
نظریه پردازی•



فرهنگ
هایلبقادررااجتماعیمناسباتکهاستسازوکارهاییوعناصرازایپیچیدهمجموعۀ

ها،تنیدانسدربرگیرندۀحال،عیندروکندمیتنظیموبندیمقولهارزشیوهنجاری
وسیلۀهبکهاستدیگریتواناییهرگونهوعاداتقوانین،اخالقیات،هنرها،اعتقادات،

دین،لشاماستایتافتهدرهمکلیتیا.استشدهکسبجامعهعضوعنوانبهانسان
چونهمآدمیکهعادتیوتواناییهرگونهورسوموآداباخالقیات،قانون،هنر،دانش،

.آوردمیدستبهجامعهازهموندی
ارزشولیدبازتوتولیدفرآیندهایدرآنکهاستجامعهیکازاجتماعیمحیطیفرهنگ

درآنآشکارتجلیوگیردمیشکلاجتماعیوگروهیانسانی،رفتارهنجارهایوها
باتمناسوروابطدرافرادرفتاربروزوظهوراشکالومذهبیعقایدوهاآیینزبان،

.استاجتماعی
نهاد و سازمان فرهنگی، راهبردها و سیاستهای فرهنگی•
ارزش ها و هنجارها، نظام نمادها و نشانه ها•



قلمروهای عمل فرهنگ
:بعد فعالیت فرهنگی را برمی شمارد5گیرت هافستد •
زنانگی-مردانگی•
ابهام زدایی و پرهیز از ابهام•
فاصلۀ قدرت•
فردگرایی در برابر جمع گرایی •
سوگیری زمان•



عناصر
زبان•
مذهب•
هنر•
هاآیین•
هااسطوره•
هانشانهونمادهانظام•
هنجارهاوهاارزشنظام•
عاداتمنش،اخالقی؛نظام•
هویت•
کلیساهامساجد،•



کارکردها
-یانسانحیاتبهاحساسیوآرمانیعاطفی،بخشیدنمعنی•

اجتماعی
هانقشنمادیننظامتدوین•
هنجارهاوارزشینظامتولیدبازوتولیدوساخت•
ناخودازخودهویتیمرزبندی•
ثارآمادی،نمادهایبدن،زبانزبان،طریقاز:نمادینیادگیری•

ها،موزهتمدنی،میراثواشیاءباستانی،
رفتارهایسوگیریایدئولوژی،بینی،جهانها،آرمان•



نظام اجتماعی
قوانین الزم شبکه تعاملی کنشگران فردی و جمعی که ضمن یاد دادن و تثبیت قواعد و•

ابل و االجرای یک اجتماع خاص نحوه تعامل اجتماعی، انتظارات متقابل، تعهدات متق
.  ضمانت اجرا یا پاداش هر عمل مقبول را تعیین می کند

-کیفیات تولید اطالعات و ارتباطات اجتماعی و آموزش قواعد و میراث اجتماعی•
فرهنگی  در این عرصه تعیین می شود

فرآیند ورود ارزش ها، باورها و نمادها )نهادینه سازی ارزش ها و هنجارها و درونی سازی•
در این قلمرو رخ می دهد( در قالب سیستم آموزشی به درون فرد

گروه بندی و اجتماعی شدن، طبقه بندی و قشربندی، تقسیم پایگاه ها، تعریف نقش ها،•
سازوکار کیفیت مناسبات، حقوق و قانون

نظام تفریحی، اوقات فراغت و سرگرمی •



عناصر
طبقات و قشرهای اجتماعی•
نظام های آموزشی•
نظام های ارتباطی•
نظام های تولید اطالعات•
خانواده•
(انجمن های صنفی... قومی، نژادی، ورزشی و)گروه های اجتماعی•
مراکز تجمع؛ پارک ها، قهوه خانه ها، •
کافی شاپ ها، •
شبکه های اجتماعی مجازی•
سازمان های خیریه•



کارکرد
واطارتبشکلمناسبات،ینحوهتعیینونظمبرقراری•

اطالعات
:گیفرهناجتماعییادگیریسازوکارهای:کردناجتماعی•

لید،تقتلقین،فکنی،درونپنداری،همذاتسازی،درونی
مجازاتتنبیه،پاداش،تشویق،

قشربندیوبندیطبقه•
هانقشوهاجایگاهتعیین•



سیاست
درمومیعهایسیاستوعمومیافکارهمگانی،خدماتهایرسانههمگانی،گسترهمدرن،دنیایدرراسیاستمفهومیزنجیره•

عمومیافکاردفشومیایجادآزادوبازهایرسانهفعالیتباهمگانیگسترهدیگرعبارتبه.دهدمیتشکیلدموکراسیمیدان
بهروامعهجاجتماعیعملمنبععنوانبهعمومیهایسیاستمردممشارکتوهایرسانهپارلمان،همکنشیباوگیردمیشکل

.رودمیپیشرفت
.جمعیخردورزیوسیاسینمایندگیاصولبراساسجمعیگیریتصمیمفرآیندهاییعنیpoliticsسیاست•
مبانیوجهاتهکگویندمیپایداریومنظمسیستمیک،سازمانیِنهادی،فرآیندهایبهسیاسیاموریاسیاسیاتجامعهسطحدر•

.کندمیتعیینکشورهادیگرباودروندرخوداتباعبارا(government)دولتیسیاسینظامیکاجتماعیفردیرفتار
ازسیاسیون،وگیرانتصمیمومردممیاندرهاایدهچرخشصورتبهسیاسیهایاندیشهتولیدفرآیندهایمدنییابازجامعهدر•

میانجاماست،پذیرامکانهمگانیگسترهیاعمومیافکاروجودشرایطدرکه“همگانیسیاست”گیریشکلوهارسانهطریق
.شود

...وعمومیافکارهمگانی،گسترهمدنی؛جامعهدموکراسی؛گری،اشرافیاستبدادی،:سیاسیهاینگره•
دولتوقدرتساختدراجتماعینیروهایوطبقاتنقش•
رابطهرهنگیفواقتصادیسیاسی،هایساختومیاننسبیانفصالاجتماعیزندگیگوناگونهایحوزهمیانمدرندولتدر:وبر•

اثراقتصادیردکارکبرگوناگونهایشیوهبهحقوقیوسیاسیمذهبی،نظامی،نهادهایوبرنظربههمچنین.داردوجوداختیاری
.گذارندمی



عناصر
قدرت و اقتدار؛ هژمونی؛ زور•
خشونت سازمان یافته، ارتش، پلیس، نیروهای امنیتی•
...سیستم های تنبیهی؛ زندان، مجازات و •
قوانین جامعه؛ نحوه تعامل و نظارت قوا بریکدیگر•
پارلمانتاریسم؛  •
دولت ملی •
دادگستری•
گروه های فشار•
احزاب•



کارکردها
جتماعیاسازمانونظمحفظومنابعوتقسیمقلمروهاسایراهدافتحقق•
ظهور:مثالعنوانبه):قدرتجاییوجابهکسبسازوکارهای•

خابات،انتمتوسط،وطبقههاهمگاننخبگان،یاهاالیتروشنفکران،
ایالگوهتوسعهدرهارسانهنقشوسیاسیارتباطاتحزبی،نظام

(سنتیجایبهمدرنرفتاری
شهروندیتکالیفوحقوقشهروندی؛نظامسیاسی،حقوقگیریشکل•
عمومیوخصوصیحقوقهایحوزهتفکیک•
اجتماعی؛نظمازپاسداریوحفظ•



نتیجه گیری بخش اول
سطحوپیشرفتههایسیستمومدرنهایسازمانداراینظامیکsocietyیاجامعهیک•

.استبولدینگکنتطرحبراساسوهاسیستمعمومینظریهدرگانه9سطوحازهشتمی
دیدگاهیباتاکندمیآمادهراماجامعهیکهایوبخشاجزاتئوریکومندنظامشناخت
.نیمکبررسیجامعهدررااطالعاتوارتباطاتکارکردهایواهمیتنقش،جامع،وسیستمی

رینظلحاظبهراجامعهیک.آیندمیشماربهجامعهیکهایرگوخونارتباطاتواطالعات•
وناصرعدارایانداموارهاین.پنداشتارگانیسمیاانداموارهیکتوانمیتحلیلیمقاصدباو

ازسداریپاواطالعاتکردنبدلردوکارکهاستارتباطیسیستمازجملهومتعددهایبخش
رسیبر.داردعهدهبهمحیطباارتباطدرراانداموارهازنگهداریودرونیتندرستیوسالمت

گردشوجریانوارتباطیسیستمچههرکهدهدمینشانسیستماینکارکردواهمیتنقش،
سالمدتر،نیرومنانداموارهآنباشدترروزبهوتردقیقوترعلمیتر،پیچیدهآندروناطالعات

!استپیروزترزندگیمسابقهدرمیدانوتر



در جامعهنقش ارتباط و اطالعات 

اطالعات چیست؟



یک ایده، شکل اطالعاتی توسعه
اجتماعینظامهایحوزهدروندرهاکارویژهمجموعهاجتماعی،هاینقشوهاجایگاه•

مراتبیسلسلهوطبقاتینظامچارچوبدرراهنجارهاوهاارزشعملدرکهاند
(institutionalisation)سازینهادینه•
.کنندمی(internalisation)سازیدرونیو•
.هستندباطیارت-اطالعاتتوسعهاشکالبیانگراجتماعیهاینقشکیفیاتبنابراین•
ساختاراستمعتقدبنابراینوگفتهسخنتوسعه“اطالعاتیشکل”ازکستلزمانوئل•

بنابراین.تاساجتماعیتوسعهکیفیتوشکلکنندهتعییناطالعاتتولیداجتماعی
توسعهبازاطالعاتیشکلدارایبازجامعه

.استتوسعهبستهاطالعاتیشکلدارایبستهاجتماعو•



معنی اطالعات
یصه اطالعات از نظر معنی یعنی آگاهی، اطالع، خبر، توصیف وبیان خص

اطالعات داده های منظم محسوب می . های یک پدیده و مقوله است
. شود و از تنظیم و شکل دادن به آنها به وجود می آید

مفاهیمی [6]خرد[ 5]دانش[4]دانایی[3]تئوری[2]اطالعات[1]داده•
د و عقل را هستند که یک زنجیره مفهومی مبتنی برتوسعه داده ها به خر

و نظم و انسجام که از حداکثر سادگی و پراکندگی به حداکثر پیچیدگی
.  میل می کند، شرح می دهند

•[1] - Data
•[2] - Information
•[3] - Theory
•[4] – Knowledge
•[5 ]science
•[6] – Wisdom



اطالعات و ارتباطات 
سیژناکرااطالعاتهابرماس.رگهاستبهخوننسبتارتباطاتبهاطالعاتنسبت•

آزادانهتوانندبتابرسانندشهروندانبهراآنبایدارتباطیهایشبکهکهداندمیدموکراسی
..کنندانتخابرامنافعشانونیازتأمینراههایوسبکوشیوه

وانیهمگوفردیمیانارتباطاشکالازبخشیدنآگاهیوخبرکردنیادادناطالع•
چیزیمعنایبهوالتینیایواژه[1]،«اطالع».استدرارتباطاتپرکاربردمفاهیمی

درونسامانونظمخصیصهاز[2]«اطالعات»واطالعبنابراین.استیافتهشکل
اهمیتوارزشبررسیدرواطالعاتمهمویژگیاینکناردر.برخوردارندمفهومی

،«امعیتجیابودنکافی»،«کیفیت»،«درستی»کهبودمتکیمعیارهاییبهبایدآن
.تهاسآنجملهاز«دربرگیری»و«تازگی»،«اثربخشی»و«بودنمحققانه»،«سودمندی»

[1]-inform
•[2]-information



شاخص ارزیابي
صشاخاین.باشدارزیابیهایشاخصدارایبایداطالعات•

ومادیسودمندییاارزشبودن،محققانهتواند،میها
ترسی،دسقابلیتکیفیت،وحجمتأثیر،اهمیت،معنوی،

العاتاطبلدانیل..باشدقدرتبااشرابطهوکاربردحوزه
دانستهکلمهوسیعمعنایبهشدهپردازشهایدادهرا
واقعیتحاویهایعبارتازایمجموعهرا«دانایی»و

عقلیبیانگرداوریکهداندمییافتهسازمانهاییااندیشه
.استتجربییااستنتاجی



تعریف اطالعات
یکیاموضوعیکتبیینوشرححاویومعناداراطالعات•

یانمهایهمبستگیوروابطوصفیابیانوآگاهیوپدیده
وپژوهشازتحقیقبایدلزوماًاطالعاتواطالع.هاستپدیده

اظلحبهدرواقع.آیددستبهحقایقکشفعلمیهایوروش
هکایپژوهشیهایروشازطریقتنهاواطالعاتاطالعنظری

سپسهاداده.استحصولقابلانجامدمی«هاداده»کسببه
بهدهشپردازشپژوهشیوعلمیمقبولروشهایاتکایبهباید

هکچهآنوهانظریهاتکایبهآنازپسوتئوریواطالعات
ندشووتبیینتحلیلنامد،می[1]«تئوریکدانش»راآنبلدانیل

.ودشگرفتههاآنبامتناسبتصمیماتخردمندیبراساسو
•1-theoretical knowledge



پرسش هاي اساسي درفرآیندهای 

تولید اطالعات

وساختارچهدارایاطالعاتتولیدکنندههایمجتمعوهاسازمان•
هستند؟کارکردهایی

چیست؟اطالعاتتولیدابزارهایمالکیتالگوی•
اطالعاتمصرفوتولیدوپنهانآشکاردرجریاناتنقشیچهفشارهایگروه•

دارند؟
د؟کنمیتوزیعوتولیدمنظورهاییواهدافچهباکسی،چهرااطالعات•
وذنفوثروتازمیزانوچههاموقعیتچهبامخاطبانی،چهرااطالعاتاین•

کنند؟میمصرفودریافتهاییهزینهچهباواجتماعی
واستچقدرشده،گفتهمعیارهایبراساسشدهفرآوریاطالعاتارزش•

؟ندهستدارااطالعاتبهرا«دسترسی»بیشترینقشرهاوطبقاتکدام
کاربههاییوسیاستراهبردهاچهرسانیواطالعیابیاطالعدرفرآیندهای•

روند؟می



پژوهش و اطالعات
سهم اعتبارات پژوهشی در فرآیندهای تولید اطالعات چیست؟•
ع حقوق شهروندی و حق ارتباط واطالع تا چه اندازه در تولید و توزی•

اطالعات رعایت میشود؟ 
دسترسی به اطالعات تاچه حد ممکن و آزاد است؟•
آزادی گردآوری، پردازش، توزیع ومصرف اطالعات تاچه حدی  •

است؟
امورعمومی تا چه اندازه شفاف سازی می شوند؟  •
آزادی های مدنی تا چه اندازه رعایت می شوند؟  •
ای و سرانجام رسانه های همگانی در تولید انبوه اطالعات همگانی دار•

چه حقوق و جایگاهی هستند؟



دسترسی به اطالعات
د؟افراد براساس چه ویژگی هایی به اطالعات دسترسی دارن•
چه اطالعاتی تولید می شود؟•
ارزش اطالعات درچیست؟•
اطالعات طبقه بندی شده دراختیار چه کسانی است؟•
طبقه و درآمد چه سهمی در تعیین نوع اطالعات در دسترس•

دارد؟
سیاست و ساخت قدرت در دسترسی به اطالعات چه سهمی•

دارد؟



زنجیره مفهومی اطالعات
، (information)اطالعات،(data)داده

،(knowledge)، دانایی(theory)تئوري
، (wisdom)خردو (science)دانش

،(perceive)، برداشت(sense)حس
، (experience)تجربه
،  (interpretation)تفسیر
اطالع یابی (quality)و کیفیت( quantity)کمیت

واطالع رسانی 



کمیت و کیفیت
ان با حداکثر تولیداطالعات باید برمبنای تأمین حداکثر نیازمندی های مشتری•

ات اطالع. بهره وری و مقرون به صرفه ترین شیوه ها برای آنان انجام شود
سودمند آن چیزی است که در عملیات و اقدامات درست و نتیجه بخش

اطالعات"این اطالعات را  . گیردسازمان و رهبرانش مورداستفاده قرارمی
پیچیده  اطالعات سودمند وکارکردی در جریانی. توان نامیدنیز می"کارکردی

اسب  تحلیلی و با صرف هزینه هایی متن–وحساب شده از محاسبات آماری 
، تجربه،  قابل دستیابی است و می توان آن را چیزی برآمده از بررسی، آزمایش

.  مان دانستتفکر و تحقیق و پژوهش حول محور منافع مشترک مشتریان و ساز
است که براساس روش های معین  داده هاییاطالعات درست حاصل

سبت به پژوهشی، متناسب با شرایطی ویژه، توسط پژوهشگرانی مجرب و ن
.موضوعاتی مشخص ودر زمان ها و مکان های خاص، به دست آمده باشد



نظریه ریاضی اطالع
پردازش از شرایط و عوامل موثر در انتقال ومدلی ریاضیاطّالعاتٔ  نظریّه•

کمّی»نظریه اطالعات با ارائه روشی جهت . فراهم می آورداطّالعاتو داده ها
، و به موضوعاتی مانند ارسال، دریافت« سازی و اندازه گیری عددی اطالعات

یه بر تمرکز اصلی این نظر. داده ها و اطالعات می پردازدٔ  ذخیره سازی بهینه
شد،  روی محدودیت های بنیادین که در ارسال و تحلیل داده ها وجود دارد می با

ظریه پیدایش این ن. و کمتر به نحوه عملکرد دستگاه های خاص می پردازد
میالدی نسبت داده 1948در سال کالود شانونعموماً به مهندس برقی به نام 

رچند  نظریه اطالعات مورد استفاده خاص مهندسین مخابرات بوده، ه. می شود
نیز  یزبان شناس، روان شناسیبرخی از مفاهیم آن در رشته های دیگری مانند 

.  مورد استفاده قرار گرفته است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C


اطالعات و نحوه مصرف آن 
وجه برای روشن شدن مفهوم اطالع باید به ارزش پیام برای گیرنده ت•

.کرد
رایش تازگی گیرنده موقعی تحت تأثیر یک پیام واقع می شود که پیام ب•

شود واین هرپیام به منظور انتقال یک آگاهی تازه ارسال می. داشته باشد
.اطالع است(ارزش گذاری)آگاهی تازه واحد ارزیابی 

اطالع چیزی جز یک اندازه ومقیاس نیست•
ت که سنجش  الیبنیتز فیلسوف و ریاضی دان آلمانی نخستین کسی اس•

ی را به  مقداری پیام های ارتباطی را مطرح کرد وگفت می توان هر پیام
صورت یک دسته پرسش های دارای پاسخ آری یانه تنظیم کرد



مدل شانون و ویور
لگرافتدرپیامرمزگذاریبهمربوطمهندسیمشکالتبهتوجهباشانون،•

از توانمیکهاطالعاتیمقدارودستگاهکلیخواصمیانکهبوددادهنشان
بودمدعییورو.داردوجودمشخصیریاضیرابطهفرستاد،گیرندهبهفرستنده

به صورتارتباطوضعیتدرموجودمناسباتدادننشانباشانونکه
ردهایشکاربوسعتبهتوجهباواستدادهارائهمهمبسیارنظریه اینموداری،

ندهایفرایکهنموداراین.دانستارتباطبرایعمومینظریه ایراآنمی توان
یکشاملاستمعروفویورـشانونارتباطمدلبهومی دهدنشانراارتباط

نممکپیام هایمجموعهبینازرانظرمورد"پیام"کهاست"اطالعمنبع"
آنوندمی ک"عالمت"بهتبدیلراپیام"فرستنده"یکمی کند؛انتخاب
می فرستد"گیرنده"برای"کانال"یکطریقازراعالمت



مشکالت انتقال
ر سه ویور و شانون مشکالت مربوط به فرایند ارتباط را د•

:سطح می دانستند
با چه مقدار صحت می توان نمادهای  : مشکالت فنی( 1•

ارتباطی را از فرستنده برای گیرنده فرستاد؛
دقت نمادهای فرستاده شده با چه مقدار: مشکالت معنایی( 2•

معنای مورد نظر را می رسانند؛
ر گیرنده معنای دریافت شده بر رفتا: مشکالت اثربخشی( 3•

موردنظر چه تأثیری دارد



سیرتحول فناوري هاي 
اطالعاتی  -ارتباطی



ارتباط و ارتباطات
استاطالعاتدربردارندۀهایپیاموستددادفرآیند(communication)ارتباط•

وریرمزگذاهاینقشارتباطجریاندرکهمیانجیبدونگیرندهوفرستندهمیان
نسبتوکدررایکدیگرموردنظرمعانیکهآنبهمشروطکنند،میبازیرارمزگشایی

(شفاهیکهکشاندرانسانیمناسباتغالبوجه).دهندنشانواکنشهاآنبه
mass)وارتودهارتباط• communication):پخشوفرآوریفرآیندهایبه

تندۀفرسهایسازمانکهگویندمیاطالعاتدربردارندۀهایپیامفراگیر-اجتماعی
بانمناسغالبوجه).دهندمیقرارهدفموردراناشناختهوپراکندهپیام،گیرندگان

(مارکونیوگوتنبرگکهکشاندراجتماعی-انسانی
آنردکهگویندمیفناورانه-اجتماعیایشبکهبه(communications)ارتباطات•

ازمانها،سملتمیانهادانستنیواطالعاتدربردارندۀهایپیاموستددادفرآیندهایها
نبیواجتماعی-انسانیمناسباتغالبوجه).گیردمیصورتافرادوهاگروهها،

(المللی



شش انقالب اطالعاتی 
شش انقالب اطالعاتی از نظر ایروینگ فنگ•
•communication(A History of Mass
•Six Information Revolutions)
نوشتن•
چاپ•
رسانه های توده وار•
تفریحات و سرگرمی•
خانه پر از ابزارهای ارتباطی •
اطالعات -بزرگراه های ارتباطی•



-سیرتحول فناوری های ارتباطی

اطالعاتی
اً در فناوری های ارتباطی آن دسته از فناوری ها هستند که کار پخش و فرستادن داده ها و اطالعات را انجام می دهند و عموم•

مانند ماهواره های پخش کننده، رادیو تلویزیون و مطبوعات. فرآیند فرآوری اطالعات دخالت ندارند
فرآوری،  فناوری های اطالعات آن دسته از فناوری ها هستند که در فرآوری، پردازش و آماده سازی اطالعات سهیم اند و برشتاب•

ر و رایانه، ماهواره های جستجوگر، سخت افزارها و نرم افزارهای پردازشگ: مانند. کیفیت و کارآمدی اطالعات دست دارند
ریزپردازنده ها 

:اطالعاتی-فناوری های ارتباطی•
(کتاب، روزنامه، مجله، بولتن، بروشور وسایر نشریات مکتوب وکاغذی) ماشین چاپ•
(پیام های رمزدار الکترونیک یاتلگرام) تلگراف•
(تبدیل صوت به سیگنال های الکترونیکی و تبدیل مجدد به صوت: مکالمه صوتی) تلفن•
(امواج صوتی حاوی پیام و قابل دریافت سمعی) رادیو•
(تصویری حاوی پیام صوتی و تصویری-امواج صوتی)تلویزیون•
(  انتقال امواج صوتی وتصویری به سراسرجهان) ماهواره•
...(همه نوع پیام؛ متنی، صوتی، تصویر، فیلم و) اینترنت•
(همه اشکال مبادلۀ پیام)موبایل •
فناوری های بسیار ریزاندازه : نانوفناوری ها •



ماشین چاپ و روزنامه
.شداختراعگوتنبرگتوسطچاپماشینم1453•
بودندتاریخی–مذهبیکتابهانخستین•
.گیرنشدهمهولیرسیدچاپبهم1633حدودروزنامهاولین•
مهمیعاملکهشودمیدادهنسبتنوزدهمقرنبهمدرنpostپُسترواج•

.بودنگاریروزنامهصنعتتوسعهدر
نآتوسعهبهکمکینیزهاروزنامهعرصهبهبازرگانیهایآگهیورود•

(مطبوعاتروزنامهدوژیراردنامیل).بود
.داشتتیراژمیلیون1فرانسهکوچکروزنامه1895درسال•
دیوبنجامین1833بهمستمرومنظمقیمتارزانروزنامهیاپرسپنیاولین•

.گرددبازمی



ُپست
ناولیهخامنشیدوراندرچاپارخانه هاپایه گذاریباایرانیان•

ایندرتهرودو.کردندایجادراجهاندراعتناقابلپستیسیستم
بهسفرلککهروزهاییتعدادبهمی شودگفته»:می نویسدزمینه
هرایستاده اند،مسیرطولدرمردانیواسبانمی انجامد،طول
راانایشهیچ چیزومی پیمایدراروزهیکمسیریمردیواسب

موریتمأتاتاریکینهوگرمانهباران،نهبرف،نهبازنمی دارد،
«.دهندانجامسرعتتمامباراخویش

مطبوعاتظامنگیریشکلوروزنامهنشربهوگرفتهشکلنوزدهمقرندرمدرنصورتبهپست•
.کردشایانیکمک

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA


تلگراف و مورس
.لهفاصنقطه،رمزهایازاستفادهبادورهایفاصلهدرسیمطریقازپیامارسالدستگاه:تعریف•
میشمارهبالکترونیکواقعیعصرآغازکهچرااستبعدیفناوریکتحوالتعطفنقطهدستگاهاین•

.آید
ونتوماسساموئلقبالًکهدرحالیکرد،ثبتخودنامبهراآناختراعمورسساموئل1837درسال•

.اندبودهشریکآنایجادسازیزمینهدر...وسومرینگ
.دانستبلوتوثومیلوایفاکسیمایلتلکس،توانمیراآنپیشرفتهدیگرانواع•
.شودمیدرجآنرویشدهتبدیلوتایپمتنکهاستکاغذیبرگهنامتلگرام•
.کندمیغلبهزمانیبالتبعومکانیبرمحدودیتهایکهاستباواسطهارتباطوسیلهنخستینتلگراف•
نگجبهخبرنویسیراوارونههرمسبکابداعماجرایوکندمینقشایفایآمریکاداخلیدرجنگ•

.ورزیدندمیمبادرتآنبهمتخاصمنیروهایکهدهندمینسبتتلگراف
کردایفاایاساسینقشایرانمشروطهدرانقالبتلگراف•
گرفتسرعتازهمببشراختراعاتدرادامهکهبودپیامانتقالبهبخشیدنسرعتتلگرافکارکردترینمهم•
استمکانوزمانفشردگیابزارنخستینگرافتله•



رادیو
ط بااختراع دستگاه بی سیم ورادیویی توس1895درسال •

.  نوینی شدگوگلیلمومارکنی ایتالیایی ارتباطات وارد مرحله
. مک لوهان آن را سرآغاز ظهور کهکشان مارکونی می داند

. بعدها رادار هم به مجموعه این وسایل اضافه شد
منظم به بعد پخش برنامه های رادیویی به شکل1920ازسال •

.آغاز شد



عکاسی، سینما
درآخرین سال های قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم فن  •

ه برای عکاسی و فیلمبرداری رو به تکامل گذاشت و زمین
.ظهور فناوری سینما و سپس تلویزیون فراهم شد

.  ده استدستگاه فیلمبرداری توسط برادران لومیراختراع ش•



تلویزیون
مادهرینوهدایتخاصیتکشفباگذشتهزماندرمی تواندامروزیتلویزیونمنشاء•

وونیپکپاولتوسطاسکندیسکاختراعو1873سالدراسمیتویلوگبیتوسطسلنیم
اینازنتلویزیوکاربردیوعملیسیستمهایهمه.شودردیابیوبررسی1884سالدر

آنمایشنبرایزمانیسریسیگنالهایتولیدبرایتصویریکاسکنبنیادیاصل
اسکنعملبرخالفکهمی شودارسالوسیله ایبهسپستصویرینمایشاین.می باشند

بهتوجهباکهاست(تلویزیوندستگاهیا)تلویزیونآخری،دستگاه.می کندعملکردن
.می دهدنمایشوتهیهومناسبییکسانتصویرانسانچشمتوانائیهای

چارلزتوسطیمالحضه اقابلبطوردومجهانیجنگازقبلالکترومکانیکیتکنیک های•
سیستمخستیننبردلوگیجان.شدتکمیلوتوسعهبِردلوگیجانوجنکینزفرانسیس

در1926سالژانویه26روزدررا(سفیدوسیاه)سادهخروجیباتلویزیونی
رارنگیتلویزیونارسالاولینبِردبعالوه،.داشتعرضهجهانبهلندندرآزمایشگاهی

.کردارائه1928سالژوئیه3در

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%86%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%86%DB%8C%D9%BE%DA%A9%D9%88%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%86%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B6_%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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والدیمیرورد،فرانستیلورفیلواختراعاتبهالکترونیکیکامالتلویزیون•

گستردهوانبوهتوزیعسیستمتولیدوتهیهبرایدیگرانوتسورایکین
تمامایونتلویزاولینجهانبهفرانسورد.استمتکیتلویزیونیبرنامه های

،فیالدلفیا،فرانکلینانستیتویدرراعمومبراینمایشبرایالکترونیکی
.داشتعرضه1934سالاوتماه25درپنسیلوانیا

آنبهازهایتبعدوداردبیشتریجاذبهرادیوازتصویرارائهخاطربهتلوزیون•
انترآسراپیامفهمعالوهبهومی کندخیرهخودبهراچشمهامی کندارائه

اززیونتلومی دهدمخاطببهملتریکاعاتاطالتوصداتصویرچونمکند
استدرثرموویقوبسیارایبرسانهعمومیافکاربرتسلطوکنترلجهت

استفادهموردملاللبینتباطاروسیلهعنوانبهرادیوامروزهیپیشرفتهکشورها
می گیردقرار



3
فرانسه،مان،آلکبیر،بریتانیای.شدانجامآمریکامتحدهایاالتدربرنامه هامنظمپخش•

سطحباممنظتلویزیونیپخشاولین.بوددومجهانیجنگازقبلشورویجماهیراتحاد
شد،انجام1936سالدرانگلنددرمی شود،تعریف(بیشتریاخط240)کهمدرن

درمحلیعظیموبزرگپخششبکه های.یافتارتقاخط405با«Aسیستم»بهبزودی
تلویزیون1950دههاواسطتاوکردندکاربهشروع1946سالدرآمریکامتحدهایاالت
مریکایآهوایطریقازپخشکهوقتی.شدآمریکاییزندگیهمگانیوعمومیبخش

استفادهودسترسیهزینهمثالعنوانبه)مشتریانبرایجانبیهزینه هایاولدرشمالی
فبالیونیتلویزکنندگانپخشنداشتو(افزارسختوتجهیزاتنگهداریوبیشتر

یزیونتلومشتریان،می کردندتامینآگهیپخشدرآمدهایطریقازراخودهزینه های
درامنثبتطریقازراخوددلخواهبرنامه هایفزاینده ایبطورآمریکامتحدهایاالت
در.آوردنددستبخودخانهبهمستقیماماهواره ایفرستنده هاییاکابلیتلویزیونسیستم

سالیانهبطوررانتلویزیومجوزهزینهبایدتلویزیونهرصاحبان،دیگرسمتدرانگلستان
.می کردندپرداختباید(BBC)بریتانیاسخن پراگنیبنگاهازپشتیبانیوحمایتبرای

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C


کامپیوتر
شینماساختپیگیریبیستمسدهدومنیمهسالهایازاوایل•

ظریاتنبراساسواروپادرآمریکاریاضیمحاسباتوشمارشگر
.ارگرفتقرتوجهموردآلمانیفیلسوفودانریاضیالیبنیتس

بهتوانمیلغویوسعتباهردرجهراپیامیهرنوعگفتاومی
.درآوردیانهآریهایپرسشدستهیکصورت

اطالعیریاضتئوریاستفادهباآلمانیدانشمندوینرنوربرت•
وکنترلعلمیعنیسایبرنتیکعلمدربارهراکتابنخستین

.رانوشتماشینوانسانمیاناطالعات



ماهواره
فته  ، به دستگاه های ساخت بشر گ«قمر مصنوعی»، یا ماهواره•

یگر دسیاراتدر فضا به گرد زمین یا مدارهاییمی شود که در 
.می چرخند

وهش  اهمیت ماهواره ها برای مخابرات و بررسی منابع زمینی و پژ•
بخشی از . و کاربردهای نظامی و جاسوسی روزافزون است

ر در پژوهشهای علمی و تخصصی که در آزمایشگاه های مستق
ه عملی فضا انجام می شود، هرگز نمی توانست روی کره زمین جنب

.به خود گیرد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%28%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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سال او در. استادوارد اورت هیلظاهرا نخستین اشاره به ماهواره در ادبیات، نوشته ای از •

ن از ماهواره ای حامل انسان نام می برد که به دور زمی« ماه آجری»در داستانی بنام 1869
نام توپیگلولهاز 1879در سال « میلیون های بگم»نیز در داستان ژول ورن. می گردد

یولخوسکیکنستانتین س. می برد که بطور ناخواسته در مدار زمین به گردش درآمده است
یان انبوهی از در م« اکتشاف فضای کیهانی با وسائل عکس العملی»نیز در رساله خود بنام 

. آرتور سی1945در سال . اندیشه های نو در مورد فضانوردی، از ماهواره نیز نام می برد
ارتباطی نویسنده داستان های علمی، برای اولین بار پیشنهاد کرد که ماهواره هایکالرک

.کره زمین قرار گیرندمدار زمین هم زمانبرای تامین ارتباط در سراسر زمین در 
( Sputnik 1)1اولین ماهواره مصنوعی اسپوتنیک : تاریخچه ماهواره های مصنوعی•

که این باعث به راه افتادن. شروع به کار کرد1957اکتبر 4بود که توسط شوروی در 
31ا در آمریکا نیز اولین ماهواره خود ر. یک رقابت فضایی بین شوروی و آمریکا شد

دور زمین بزرگترین ماهواره مصنوعی که هم اکنون به. به فضا پرتاب کرد1958ژانویه 
.می چرخد ایستگاه بین المللی فضایی می باشد

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%87%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%B1%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%DB%8C._%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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(  سیهرو)اتحاد جماهیر شورویسال پرتاب نخستین ماهواره •

فرانسه1اکسپلورر 1957ایاالت متحده1اسپوتنیک 1957
دونک 1970چیناسومی1970ژاپنآستریکس1965

-پراسپرو ایکس1971پادشاهی متحده1فانگ هونگ 
اوکراین1-اوفک1988اسرائیلروهینی1980هند3

1-سیچ1995

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%8C%DA%A9_%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B1_%DB%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%86%DA%A9_%D9%81%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D9%87%D9%88%D9%86%DA%AF_%DB%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DB%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%81%DA%A9-%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%86-%DB%B1


اینترنت
انسان را باید بزرگ ترین سامانه ای دانست که تاکنون به دست (The Internet: انگلیسیبه )اینترنت•

ٔ  م و با انگیزه1960عظیم جهانی، در اواخر سال ٔ  این شبکه. طرّاحی، مهندسی و اجرا گردیده است
ای  و مهارت های محاسباتی، و امکان پذیر شدن کار در زمینه همنابعهمکاری، دسترسی چندسویه به 

ٔ  است که اینترنت به صورت یک شبکه1990ٔ  تنها از اوایل دهه. بین رشته ای علوم و مهندسی شروع شد
بسیار عظیم و  وابسته شدن تمامی فعّالیت های بشر به اینترنت در مقیاسی. همگانی و جهان شمول درآمده است

 ّآوری، و در زمانی چنین کوتاه، حکایت از آغاز یک دوران تاریخیِ نوین در عرصه های گوناگون علوم، فن
.به خصوص در نحوه تفکّر انسان دارد

بمنظور  TCP/IPپروتکلو دروازه هایی است که از شبکه هامجموعه ای گسترده از اینترنتبه بیان دیگر •
گره های اصلی و یا بینسرعت باالاینترنت، شامل خطوط ارتباطی با . ارتباط با یکدیگر استفاده می نمایند

.می نمایدRouteمیزبانی است که داده ها و پیام ها را کامپیوترهای
برای ایجاد یک سازمان ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و موسسات متعدد، نیازمند دستیابی به شبکه اینترنت•

.  ، می باشندنیکیپست الکتروانجام تحقیقات و یا استفاده از سیستم , وی پی انوب گاه، دستیابی از راه دور 
سیار  شواهد زیادی در دست است که از آنچه اینترنت برای بشر خواهد ساخت و خواهد کرد، تنها مقدار ب

.اندکی به واقعیت درآمده است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=TCP/IP&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Route&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C


موبایل
اولین.تاسدور راهارتباطاتنیزواطالعاتیوارتباطیجدیدفناوری موبایل•

نکوپرمارتینبار
 
.کرداختراع1973درسالوموتوراوالشرکتدرراا

.استیاالعادهفوقاطالعاتیوارتباطیفنی،قابلیتهایدارایموبایل•
،صوتنظیرراارتباطیپیامهایاشکالوانواعهمهقادراستموبایل
.کندارسالجهاننقاطاقصیبهرامتنتصویر،



موبایل و انواع فناوری های مربوطه
 General packet radioاین کلمه مخفف اصطالح -GPRSتکنولوژي •

service رای برقراری تکنولوژی خاصی ب. به مفهوم بسته کلی سرویس رادیویی است
سرعت اطالعات  GPRS. ارتباطات اینترنتی به طور بی سیم و در سرعت بسیار باال است

.برابر نسبت به سیستم پیشین افزایش داده است10را تا 

(Bluetooth)فناوري بلوتوث 

Business Card scanner

Touch Screenفناوري تاچ اسکرین 

Wirelessیا Wifiفناوري 

http://forum.p30world.com/showthread.php?t=240110
http://forum.p30world.com/showthread.php?t=240206
http://forum.p30world.com/showthread.php?t=246169
http://forum.p30world.com/showthread.php?t=247958
http://forum.p30world.com/showthread.php?t=241325


بلوتوث
که  این واژه نمایانگر سیستمی در گوشی های تلفن همراه است که شب•

ابزاری از این اختصاصی و بی سیم مختص برای ارتباط تلفن ها و کامپیوترها و
در مسافت های کوتاه و بدون استفاده از سیم و از طریق. قبیل است

.ردفرکانس های رادیویی با قدرت پایین انتقال اطالعات صورت می گی
ن سیستم  از دیگر کاربردهای بلوتوث این است که شما می توانید از طریق ای

نکه تلفن خود را در جیب خود قرار داده و از طریق هدست بلوتوث بدون ای
تم و فرق این سیس. دست به گوشی خود بزنید مکالمه خود را انجام دهید

این است که در بلوتوث نیاز به  (Hands free)هدست های هندزفری 
.سیم نیست

ه یک با استفاده از بلوتوث می توان اطالعات و یا برنامه های موجود در حافظ
.گوشی را به گوشی های نزدیک و یا کامپیوتر منتقل کرد



نانوفناوری
است که رشته ای از دانش کاربردی و فناورینانوفناوريیا فناوري نانو•

ا موضوع اصلی آن نیز مهار ماده ی. جستارهای گسترده ای را پوشش می دهد
نانو متر  100تا 1، معموالً حدود میکرومتردستگاه های در ابعاد کمتر از یک 

در واقع نانو فناوری فهم و به کارگیری خواص جدیدی از مواد و . است
متاثر از غلبه  عمدتا-سیستمهایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیدی 

وری  نانوفنا. از خود نشان می دهند-خواص کوانتومی بر خواص کالسیک 
، اربردیفیزیک کیک دانش به شدت میان رشته ای است و به رشته هایی چون 

،  کانیکمهندسی مو حتی شیمی ابرمولکول، نیم رسانا، ابزارهای مهندسی مواد
اند به نانو فناوری می تو. نیز مربوط می شودمهندسی شیمیو مهندسی برق

پایه هایی دانش کنونی به ابعاد نانو یا طرح ریزی دانش کنونی برٔ  عنوان ادامه
.جدیدتر و امروزی تر باشد

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C


2
بزار به طراحی، تعیین ویژگی ها، تولید و کاربرد مواد ، ا•

نانو می آالت و سیستم ها با کنترل شکل و اندازه در مقیاس
.گویند

یری، به دستکاری کنترل شده، جاگیری دقیق، اندازه گ•
آن مدلسازی و تولید مواد در مقیاس نانو می گویند و هدف

ادی و تولید مواد، ابزار و سیستم هایی با ویژگی های بنی
.عملکردهای جدید می باشد



زیرساختهای مخابراتی
ستون فقرات و شاهراه ارتباطات و فناوری های اطالعات•

:کانال انتقال
فیبرنوری•
کابل های هم محور•
خطوط تلفن شهری•

مدیریت شبکه
سلسله همزمان ساز دیجیتال•
الگوی انتقال ناهمزمان•



2زیرساخت های مخابراتی
سلسله دیجیتال همزمان ساز•
لینک بی سیم•
شبکه دیجیتال خدمات پیوسته•
سوئیچینگ مجموعه اطالعات•
پایانه ورودی کوچک اندازه•
سازمان ماهواره دریایی بین المللی•



3
گیرنده–تجهیزات فرستنده 

و اینمارستVSATارتباطات ماهواره ای مانند •
گیرنده رادیویی-فرستنده•
فناوری طیف گسترده•
سیستمهای موبایل•
سیستمهای تلفن ماهواره ای•
(سریع و کابلی)مودم ها•
ADSLاتصاالت و تجهیزات •



فناوري و جامعه اطالعاتی
میشلبل،دانیلوکستلزوگرافناوریتافلرومارتیناوانز،•

فناوریمیتبراهکههستندپردازانینظریهسیبلشارلوپیور
.کنندمیپافشاریاجتماعیتحوالتدر

.ادیاقتص-فنیپارادایمحاکمیتتحتاطالعاتیجامعه•
عیینتوقلمروهاازمستقل.اجتماعیتغییراتمحورفناوری•

اجتماعیزندگیمسیرکننده
انتقالونگهداریپردازش،تکنیکیوابزاریهایپیشرفت•

اطالعات



مزیتهای فناوری های نوین
استفاده همگانی و مقرون به صرفه از این فناوری ها•
زمان و  انقباض)تکنیکی فناوری های نوین–قابلیت های فنی •

(مکان
•(Integrated Service Digital Network)ISDN
زرگراههای  زیرساخت پشتیبانی کننده شبکه اطالعاتی مانند ب•

ارتباطی و حمل و نقل در جامعه صنعتی
یرو  خصلت اتوماسیون یاخودکنترلی ابزارهای نوین کاهش ن•

رش می وخطای انسانی رانوید داده و دامنه کنترل ونفوذ را گست
.دهند



اصطالحات و مفاهیم رایج در شرح 

تأثیرفناوری برجامعه
ای،شبکهجامعهجهانی،دهکده•
اطالعاتی،نظمبزرگراههایسوم،موجمکان،بیاتصال•

وجاهمهدرهمیشه؛تماسنامحدود،باندپهنایجدید،
.انقطاعوبدونهرزمان

(نئوشومپیتریسم)شومپیتر،آفرینشگرویرانی•
کندراتیف،اقتصادیتوسعهبلندامواج•
•



اقتصاد وجامعه اطالعاتی
واروپاریکااقتصادآمکهاندعقیدهبرایندراکرپیتر...وپوراتمارکمکالپ،فریتز•

.استشدهتبدیلاطالعاتیاقتصادبهبعدبه60دههازپسوژاپن
هستیماطالعاتیفعالیتهایارزشرشدشاهدبعدبه60دههازما•
ناخالصدرآمد(GNP)ملیناخالصتولیددراطالعاتیفعالیتهایسهمافزایش•

سرانهدرآمدGDPداخلی
اهرسانهامورحقوقی،انتشارات،وپرورش،آموزشاطالعاتی؛صنایع:قلمرو5مکالپ•

درانازفعالیتهایشحاصلهدرآمدکهکندمیراشناساییایرایانهتجهیزاتوساخت
.استداشتهملیناخالصدرتولیدراسهمبیشتریناقتصاد

اطالعاتیفعالیتهایدسته2بهرااقتصادیفعالیتهایهمهتوانمیامروزجامعهدر:پورات•
.استافزایشبهراملیناخالصتولیددراولیسهمکهکردتقسیماطالعاتیغیرو



اقتصاد و جامعه اطالعاتی
استانداردسازی، ضمانت وارزانی: تولید انبوه کاال•
کارخانه های بزرگ اندازه•
گروه غالب شغلی کارگران صنعتی•
رواج مصرف انبوه باپشتیبانی تبلیغات بازرگانی•
کاهش هزینه تولید•
اشتغال کامل•
رواج خرید قسطی•
تسهیالت اعتباری•
مدگرایی و نقش تلویزیون•
ملت-نقش پررنگ دولت•
برنامه ریزی ونقش آن در مدیریت مناسبات اجتماعی•



تحوالت اقتصادی در جامعه اطالعاتی
اطالعاتی-به واسطه فناوری های ارتباطی(بازار،تولید،امورمالی وارتباطات)جهانی سازی•
:زیرساخت اطالعاتی•
گسترش وتوسعه جهانی بانکداری، امورمالی، بیمه، آگهی های بازرگانی-1•
رشد سرسام آور فناوری های ارتباطات راه دور-2•
رشد جریانهای اطالعاتی بین المللی-3•
کار اقتصادیهماهنگی استراتژی های تولید و بازاریابی وتقسیم کار جدید در کسب و-4•
...فعالیتهای مالی شامل مبادالت ارزی، سهام، مبادالت بانکی و-5•
تغییرات عظیم در فرایندهای تولید، توزیع -6•
رشد رقابت در عرصه های ملی و جهانی -7•



انعطاف پذیری، خصیصه اصلی 

اقتصاد در عصر اطالعات
قراردادهای کوتاه مدت، موقتی بودن، آموزش)انعطاف در دنیای کار•

(مدام، چندمهارتی شدن،
ار و انعطاف پذیری در دستمزدها، انعطاف پذیری در زمان کار، محل ک•

تولید بدون کارخانه... 
اری و تولیدسفارشی،مشتری مد:انعطاف پذیری در فرآوری و تولید•

درنظرگرفتن گزینه های متعدد برای مشتری
قهخرید کاالهای متفاوت وبراساس سلی: انعطاف پذیری در مصرف•
سیم در انعطاف پذیری در نقش جنسیت در فرایندهای کاروظهور فمین•

عرصه کار



نتیجه گیری بخش دوم
ح ویژگی ها، در این بخش با پرداختن به مقولۀ اطالعات کوشیدیم با بیان و شر•

کی از تعاریف و مبانی مفهومی مربوط به اطالعات دانشجویان گرامی را با ی
ریان مهم ترین عناصر جامعه اطالعات و بزرگر اه های ارتباطی که گردش و ج

ادۀ  بنابراین اطالعات م. اطالعات را در جامعه ممکن می کنند، آشنا کنیم
فرآوری و اصلی و دستمایۀ نظریه پردازی های اندیشمندان است که سیر تحول

خن  پخش آن باعث شده تا کسانی از انقالب اطالعاتی و جامعۀ اطالعات س
سال های پژوهشی-شاید مبانی فناوری و ابداع تکنیک های عملی. بگویند

ر  اخیر در فرآوری و پخش اطالعات آنها را مجاب کرده باشد که ما وارد عص
عات تا این جدیدی شده ایم، چرا که تاکنون سابقه نداشته که ارتباطات و اطال

امعه  اندازه در گردش باشد و شبکه ای از فناوری های درهم تافته آن را در ج
.  به گردش درآورند



جامعه اطالعاتی و جهانی•
سازي



جهانی شدن و جهانی سازی
اریخی، جهانی شدن یا یونیورسالیسم را می توان دارای ریشه های فلسفی، ت•

لسوفان به پیامبران الهی و فی. دانست... فرهنگی، دینی، اقتصادی، سیاسی و
آفرینش و عنوان نخستین هادیان و تبیین کنندگان جهان هستی و چگونگی

کره آغاز و سرانجام جهان هستی به انسان جهانی و سرنوشت محتوم بشر در
.خاکی اشاره کرده اند

نظریه پردازان جهان نیز در ارایه ...اندیشمندان وشاعران و محققان و•
دیدگاههای خود انسان را موجودی جهانی فرض کرده اند

رپای  جهانی شدن به همه فرآیندهایی اطالق می شوند که طی فرآیندهای دی•
سانی در سراسر  تاریخی به همبستگی، وابستگی و یگانگی افراد و گروههای ان

ه ای جهان و تعامالت آنها بایکدیگر بدون هیچ فشار و نیروی فوق العاد
.  صورت گرفته است



جهانی سازی
به روندها، طرح ها و فرآیندهای طراحی شده از سوی نیروهای  •

منافع بین المللی ای اطالق می شود که در راستای کسب-ملی
میان ملل اقتصادی روندهای یگانگی،  وابستگی و همبستگی

ری جهان را از طریق ابزارها و شیوه هایی که در طول تاریخ بش
.بی سابقه بوده اند دنبال می کنند

ورها در فرآیندهای اجتماعی نفوذ و همبستگی های متقابل کش•
قابل  زمینه سیاست، اقتصاد و فرهنگو روابط و مناسبات مت

...(  یلم ومهاجرت، توریسم، مبادالت فرهنگی، موسیقی، ف)انسانی



جامعه اطالعاتی و فرآیند جهانی سازی
امروزیممفهوبهسازیجهانیمقولهبهکهکسانینخستین•

کهیآمریکایکارآفرینراسلتیزچارلزکردند،اشارهآن
ارواردهدانشگاهاستادلویتتئودورورسیدوزارتبهبعداً

یمدعویادکردهجهانیروندهاییوفرایندهاازکهبودند
حالردچشمگیریتحوالتالمللیبینروابطدرکهشدند
درنیز1981و1944درقبالًاصطالحاین.استوقوع

.بودرفتهکاربهاقتصادیتحوالتبرخیخصوص



پیشینه جهانی سازی
راهم کرده جهانی سازي به معناي امروزي اش را عالوه بر رویدادهایی که قبالً زمینه هاي جهانی سازي را ف•

سرشت  ، پیمان وین، کنفرانس ورساي، یالتا، شکل گیري نظام سرمایه داري و1648معاهده وستفالیادر)بود
داد، برخی از و تشدید آن فرآیندها را می توان به وقایع پس از جنگ جهانی دوم نسبت...( جهانگرایانه آن و

:این وقایع به شرح زیر خالصه می شوند
تشکیل سازمان ملل متحد•
یونسکوبه ویژه...تشکیل سازمانهاي دیگر بین المللی نظیر یونیسف، سازمان خواروبار جهانی و•
تشکیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول•
تشکیل سازمان تجارت جهانی•
ر کشورهاي  تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر وآماده شدن زمینه براي دخالت قدرتهاي بزرگ در امور دیگ•

جهانی
اجراي برنامه هاي توسعه و استفاده از وسایل ارتباط جمعی •
رآیندهاتأسیس دانشگاهها ومراکز علمی در اقصی نقاط جهان ونقش وحضور کشورهاي غربی در این ف•
رشد شرکتهاي چند ملیتی و حضورشان در سراسر جهان•
ترومن توسط آمریکا4اجراي طرح هاي مارشال و اصل •
...رقابتهاي دوبلوک جهانی براي کسب منافع و تقسیم جهان و•



روندهای تعیین کننده
شده دو روند تحولی باعث تشدید فرآیندهای جهانی سازی•

است؛
رشد سرسام آور فناوری های ارتباطی و اطالعاتی•
ستیفروپاشی اردوگاه شرق و ساختارهای سیاسی کمونی•
•



تأثیر فناوری ها
اپ، فناوری های موجود در عرصه ارتباطات را می توان به فناوری های ارتباط مانند ماشین چ•

.تلگراف، رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت تقسیم کرد
ارهای فناوری های اطالعات شامل رایانه، میکرو پروسسورها، دیسک ها، سخت افزارها و نرم افز•

...مربوط به پردازش و تحلیل داده ها، کاربردهای اطالعات، داده ها و
:  آثار فناوری های ارتباطی برزمان و مکان و جهانی سازی•
فشردگی زمان و فضا•
...دسترسی به افکار عمومی در کشورهای دیگر وامکان نفوذ تبلیغی، فکری و•
:تأثیرات فناوری های اطالعاتی وجهانی سازی•
تحول در شیوه های تولید داده ها و اطالعات، سرعت درگردآوری، پردازش، ذخیره سازی،  •

تغییرشکل اطالعات و نشراطالعات 
ایجاد شکاف اطالعاتی وبرتری در مناسبات ، ارتباطات و مبادالت -1: پیامد
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جهانی سازی و ارتباطات
ه جهانی سازی یکی از عوامل مهم ظهور نظام اقتصادی ای است که ب•

.پست فوردیسم مشهور است
:جهانی سازی دارای ابعادی به شرح زیراست•
جهانی سازی بازار•
شرکتها با اندیشه فروش بین المللی به کار می پردازند•
لی،  شرکتهای دارای زیرساختهای مادی، فناوریک، انسانی، علمی، ما•

اعتباری، و مدیریتی قادرند در این بازار فعالیت کنند
اومت مق...شرکتهایی که قادرند در جریانهای ادغام و تقیم و تغییر و •

کنند



جهانی سازی تولید
ز کشورها  شرکتهای چندملیتی با احداث شعبات در بسیاری ا•

سیستم تولیدی خود را سازمان می دهند
ولیدی قرار  وسایل رایانه ای و الکترونیکی در مرکز این نطام ت•

دارد
شرط اصلی تولید جهانی، جهانی سازی خدمات اطالعاتی•

دمات آگهی های بازرگانی، بانکداری جهانی، بیمه و خ:است
اطالعاتی-مشاوره ای، داشتن زیرساختهای ارتباطی



جهانی سازی امورمالی
عه، بانک جهانی، بانک توس)گسترش بانکداری جهانی•

(صندوق بین المللی پول
گسترش بازار سهام•
مبادالت ارزی•
مبادالت روزانه میلیاردها دالر•



جهانی سازی ارتباطات
...(رادیو،تلویزیون، اینترنت و)توسعه شبکه های ماهواره ای•
توسعه شبکه جهانی اینترنت•
توسعه سیستم های ماهواره ای، جاسوسی، هواشناسی، زمین•

...شناسی، اکتشافی و 
...ابها، مد وتوسعه تولیدات فرهنگی، فیلم، موسیقی، مجالت، کت•
.. هوارها وکابل های فیبرنوری، صنایع مخابرات، ما: ابزارهای فنی•



زیرساخت های اطالعاتی
گانی،بازرهایآگهیبیمه،امورمالی،وفایننسبانکداری،-1

هایمزیتاقتصادی،امورمناطق،ومشتریاندربارهاطالعات
هایفرمولگذاری،سرمایههایمخاطرهحریفان،رقابتی

یاتیمالهایسیستموگذاریسرمایهالگوهایسود،وبهره
کهشبدیجیتال،یکپارچهخدماتشبکهISDNوجود-2
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