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 شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمانت علمی گروه علم اطالعات و دانشعضو هیأ .1

 شناسیارشد علم اطالعات و دانش کارشناس .2

 10/08/95، تاریخ پذیرش: 05/95/ 29 :تاریخ دریافت

 

 چکیده

افراد  و جامعه اطالعاتی تأکید دارد. سرویس جدید وب که همواره 2وب  هایفناوریاین مطالعه بر کاربرد و استفاده 

متصدیان مراکز اطالعاتی را در فهم جایگاه خود دچار مشکل ساخته  تازگیبه ،کندمی نیازشان متصلرا به اطالعات مورد

دهند می جدیدی را ارائه یها، روشهاو مدلتأثیرگذار هستند بر جامعه نیز  نام دارند، 2که وب ها است. این سرویس

آمدن  وجودث بهباع هاتواند به پیشرفت مراکز اطالعاتی کمک کند. همچنین، استفاده گسترده از این سرویسمی که

رات. تعدادی و انتظا ارتباطیهای تفاوت در رفتار گردآوری اطالعات، سبک شود؛می های فرهنگی در کاربرانوتتفا

شامل ویکی، ها کشند. این سرویسمی را به تصویر 2اساس مفهوم وب  محور وجود دارد کهسرویس و کاربرد شبکه

 جوی اجتماعی، هوش جمعی و غیرهواجتماعی، جستهای ، فلیکر، شبکههااس، پادکست، مشاپ، منابع آر.اس.هاوبالگ

دهد. می نزدیک در جوامع نویدای خود قرار داده و تغییری نوین را در آینده تأثیرجامعه را تحت حیطه ،2 شبکه .است

. لکترونیکی خواهد بخشیدجدیدی را به منابع اهای پیدایش این مفهوم محیط جامعه اطالعاتی را تغییر خواهد داد و فرم

ابیری تد بایدگیرندگان د و تصمیمسازگاری نشان دههایی جامعه با چنین فعالیت است که آنچنین چیزی نیازمند 

در نهایت  2موضوعی حاکم در جوامع است. وب  2. وب اتخاذ کنند 2 کارگیری اجزای سازنده شبکه نوعهجدی در ب

تباطی آزاد، از گیرد و ماهیت آن با ارمی کاربران در استفاده از شبکه را در برهای است اجتماعی که تجربهای پدیده

 .شودمی دوباره از محتوای شبکه، مشخص ی و استفادهگذارمحوری و همچنین آزادی در به اشتراکبین رفتن قدرت

 . جامعه، کاربرد، کاربران، خدمات، 2 : جامعه اطالعاتی، وبواژگان کلیدی
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 مقدمه  -1

 شود به یکی شدن و پیوندمی مربوط 1وب

قدیم و جدید که باعث ایجاد تغییر در تجربه های فناوری

ها ، گونه2 و شناخت از اینترنت شده است. به همراه وب

 اطالعاتی بهنیز در مراکز افراد  تجربه بالقوههای ارزش و

راه  ترینیافته است. آسان العاده رشد و ارتقافوقای گونه

 ز، پی بردن به تعدادی ا2 برای درک مفهوم وب

ها آن با 2است که شبکه نوع هایی فناوریهای کارکرد

چنین تغییری دارای سه جنبه است:  در ارتباط است.

در ها با آن 2 نوع ویژه اطالعاتی که شبکه کارکردهای

جدید های ؛ راههاو وبالگها ویکی ؛ مانندارتباط است

بندی جمعی کتب و طبقه مدیریت اطالعات، مثل

جدید های و مدل (2)فوکسونومی بندی مردمیرده

  [.1] خدمات اطالعاتی تجارت در جهت ارائه

ابزاری است در جهت ارجاع دادن به گروهی  2 وب

 :هستند ارتباط با این مفهوم در که عمیقاًها فناوریاز 

، منابع آر.اس.اس و غیره ها، پادپخشها، ویکیهاوبالگ

مرتبط دیگر را که هر کسی های دسترسی به شبکهکه 

فضای اطالعاتی آن یا بیفزاید ها قادر است چیزی به آن

 [.2] سازدمی ، آسانکندرا ویرایش 

نگ ناپذیر از فرهجدا که اینترنت بخشیایندلیل به 

ثل ، مزندگی روزانه ما بنابراین آید،می غربی به حساب

در تالش باشد تا چنین  د، باییهر گروه متخصص دیگر

 حیطه تخصص خود درک کند و با تغییراتی را در

دست آمده هبهای و فعالیتها ، فرصتهاکشمکش

امروزه کلیه مراودات و  دست و پنجه نرم کند.

، دادوستدهای مربوط به امور مختلف فنی، اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی و جزء آن در عصر اطالعات و در 

جامعه جهانی متکی بر اطالعات است. عصر حاضر با هر 

مدار است و دیگری هم که خوانده شود، اطالعاتنام 

لش، در کتاب  شاید به همین دلیل باشد که اسکات

نام جامعه اطالعاتی را به  ،«نقد اطالعات»خود با عنوان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. web 

همچون جامعه پست مدرن، هایی ز نامتر امراتب مناسب

 داند.می هاخر و مانند آنجامعه ریسک و مدرنیته متأ

بنابرین ارزیابی مبتنی بر شاخص اطالعات در جامعه 

وری جهانی بدون استفاده از خدمات وب جهت بهره

پذیر جامعه با حجم وسیع اطالعات امکانکلیه افراد 

و ضرورت  نیست. این مقاله تالش دارد که اهمیت

مراودات و دادوستدهای در  2 و خدمات وبها سرویس

های اشاعه اطالعات به کلیه فعالیت اجتماعی برای

اجتماعی را نشان دهد. مطالعات انجام شده در خصوص 

وب و جامعه اطالعاتی که در این نوشته از آن استفاده 

جامعه های توان در دو بخش پیشینهمی شده را

بندی کرد که از جمله این سیماطالعاتی و وب تق

 :جامعه اطالعاتیدر پژوهشی تحت عنوان  مطالعات

ایران »له انداز بیست ساافق چشمدر  هویت فرهنگی

یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی کشوری است توسعه

و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، 

ر در ؤثده و مبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنالهام

ساله( در انداز بیست)سند چشم« الملل...روابط بین

ترین سند توسعه ملی کشور بر تقویت فرهنگ مهم

ی هاایرانی اسالمی، ضرورت برخورداری از فناوری

عنوان المللی بهاطالعاتی و ارتباطات سازنده بین

کید شده أی قدرت و توان ملی به وضوح تهاشاخصه

ی هاویژه آنکه تحوالت پرشتاب فناوری. به[3] است

اطالعاتی در عصر جدید، عالوه بر ابعاد فنی و دانشی 

ثیرات فرهنگی اجتماعی عمیقی را در جامعه أآن، ت

داشته و زمینه ارتباطات وسیع اطالعاتی امروز به دنبال 

فرهنگی جوامع را فراهم کرده است. ظهور بین

، ازسویی امکان ی نوین اطالعات و ارتباطاتهافناوری

را فراهم کرده و از ای ی واگرای منطقههابروز هویت

گرایی جهانی را در عرصه فرهنگ سوی دیگر، نوعی هم

ه بها و هویت در پی داشته است. در این میان، دانشگاه

ی متنوع علمی، فناوری و فرهنگی در هالحاظ نقش

ی انسانی و هاترین سرمایههدایت و تربیت مهم

2. Folksonom 
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در تحقق اهداف ای از جامعه، از جایگاه ویژهسآینده

در این مطالعه، به روش  انداز توسعه برخوردارند.چشم

ی موجود در زمینه هانظری تحلیلی، با واکاوی دیدگاه

هویت فرهنگی و جامعه اطالعاتی، ضمن مروری بر روند 

ی بنیادین در گذار از جامعه صنعتی به هاتشکیل هویت

 ی برخاستههابررسی تغییر هویت جامعه اطالعاتی، به

در این باره پرداخته شده ها و نقش دانشگاهها در شبکه

و چارچوب مفهومی حاصل از ارتباط سه مقوله هویت 

. فرهنگی، جامعه اطالعاتی و دانشگاه ارائه شده است

ی هاکارگیری دانایی برای توسعه، یکی از چالشهب

 تازگی صنعتیبهاساسی کشورهای در حال توسعه و یا 

ی آن هالفهؤجهان معاصر است. دانایی و م شده در

پذیری در سطح جهان، تولید منظور افزایش رقابتبه

جدید، امکان تداوم رشد پایدار در  محصوالت وخدمات

 برای رشد و منابع جدید سازیفراهم المللی،عرصه بین

گیرد. دانایی می کل مورد توجه قراری ورافزایش بهره

از اطالعات و ای است از ذخیره انباشته شده عبارت

 اطالعات توسط گیرنده اطالعات که از مصرفها مهارت

دانایی مخلوط سیالی  ،دیگر یشود. در تعریفمی حاصل

ی هانگرش موجود و ، اطالعاتها، ارزشاز تجربیات

برای  ارچوبییافته است که چنظام ناسیکارش

 دستجدید به گیری از اطالعاتیابی و بهرهارزش

ند از: نظام ای اصلی دانایی عبارتهالفهؤم دهد.می

ترین عامل نهادی که مهم انگیزشی، اقتصادی و

زادی تجارت و آیی مانند هامحسوب شده و با شاخص

فعالیت، حقوق مالکیت، شفافیت و حسابدهی، مبارزه با 

شود، سرمایه می فساد و کنترل بازار سیاه ارزیابی

ها از مهارتای موزش مناسب، ذخیرهآاصل انسانی که ح

و سالمت جسمی و روانی است و فناوری اطالعات و 

 یهالفهؤم ارتباطات و ایجاد جریان دانایی که از دیگر

 .[4]است  دانایی

ه و دکننبه عنوان مراکز و مراجع مصرفها دانشگاه

 یهاشاخص نخستتولیدکننده اطالعات در صف 

 در ثیرگذارأتحوالت سازنده و ت جادیتوسعه اطالعاتی و ا

 بهاین مقاله با نگاهی  محور خواهند بود.جوامع دانایی

نیاز برای ایجاد مسئله ابزارها و امکانات مورد

و پویا در غالب مدل توسعه ساختارهای آموزشی پیشرو 

توسعه کشور با انجام  برایمحوری دانایی

اه ایگی نظام آموزش عالی و تبیین جهاگذاریسیاست

هزاره سوم به بررسی نقش  رمانی درآی هادانشگاه

اطالعاتی  فناوریگر معضالت آموزشی، مخرب و خنثی

ا که عصر اطالعات و جامعه نجآفرهنگی پرداخته و از  و

محور با مفهوم آموزش ارتباطی متقابل و دانایی

ک عنوان یمسئله آموزش به ، بنابراینتنگاتنگ دارند

عه اطالعاتی با توجه به عنصر کلیدی در توس

است.  شدهمحور ذکر ه داناییداردهای یک جامعناستا

ورانه فنااین مقاله با بررسی نقش توسعه سواد عمومی و 

 ی اطالعاتیهازیرساخت ،در گسترش عمومی دانش

ثیرگذار در آن را تعمیق أجامعه و عوامل و مسائل ت

محور را دانایی و مدیریت دانش در جمع دهبخشی

عنصری مهم در هدایت اطالعاتی  شاخص و عنوانبه

ی هاساختست. از زیرفه جامعه معرفی کرده اطردو

وسعه جوامع عنوان عاملی مهم در تارتباطی به

در توسعه نهادهای ها محور یاد شده و نقش آندانایی

نهادهای آموزش عالی مجازی مورد  ویژهبهموزش عالی آ

 ی نقش فناوریرستحلیل قرار گرفته است. بر توجه و

در آموزش و نقشی که در تغییرات  اطالعات و ارتباطات

ریزی، برنامه ثر،ؤم گیریبنیادین نظام آموزشی، تصمیم

ی هاموزشآ عنوان مکملبهو نیز ها تحلیل سیاست

در  که است، از دیگر مسائلی کندمی کالسیک ایجاب

نیز ضرورت  و در انتها هاشاره شد هااین مقاله به آن

 اهمیت به دو عامل توسعه منابع انسانی و همچنین

محور را جامعه دانایی پذیری آموزش درفرهنگ

در ادبیات جامعه اطالعاتی، وجود . [5]است برشمرده

سه رویکرد فکری متفاوت، در تبیین علل و شرایط 

 قابل تشخیص است:  گیری این جامعه،شکل
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فت نیروی کار در محور که تغییر بارویکرد بازار -

 جوامع صنعتی و تغییر ساختار اقتصادی را عامل

 داند. می گیری جامعه اطالعاتیشکل

ی اهرویکرد فناورانه، عواملی مانند رایانه و فناوری -

متعلق به آن را به عنوان عامل اصلی دگرگونی 

  دارد.می اجتماعی اعالم

در رویکرد سوم، دانش اساس تغییر در شکل تولید  -

کاال به ارائه خدمات در جوامع فراصنعتی از 

گیری معرفی و اطالعات، مبنای اصلی شکل

 شود. جامعه اطالعاتی شناخته می

ی دستیابی به جامعه اطالعاتی هادر نهایت، انگیزه

 هستند:  زیر عوامل شامل در جوامع مختلف،

صاد اقت املی برخاسته از شرایطنیروهای گسترده فر

ی هاریزیبرنامه المللی،جهانی و رقابت در بازارهای بین

برای حفظ موقعیت مناسب اقتصادی و ها ملی دولت

تأثیرگذاری جهانی )برای کشورهای پیشرفته( و نیز 

رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی بلندمدت )برای 

 یافته(. کشورهای کمتر توسعه

ی مختلف برای هابندیدر طبقه کههایی شاخص

سنجش و تعیین فاصله و رتبه کشورها نسبت به هم در 

ند از: سطح اشوند، عبارتمی جامعه اطالعاتی استفاده

برداری و سهولت آموزش و درصد باسوادی، میزان بهره

ی ارتباط جمعی مثل اینترنت، هادسترسی به رسانه

یافته ساختارهای نظامتلفن، تلویزیون، روزنامه و کتاب، 

برای تولید، پردازش و گردش اطالعات در جامعه، 

عاتی، برای تحقق جامعه اطالها دولت ریزیبرنامه

 آموختگان علوم رایانه وشاغالن بخش اطالعات، دانش

 ی ارتباطی وهای مهندسی و زیرساختهارشته

 .[6] ایشبکه

حمایت از حقوق ارتباطی، اندیشه حقوقی جدیدی 

اله حاضر کوشش شده حوزه ارتباطات است. در مق در

مطرح شده در « حقوق ارتباطی»پای است اندیشه نو

 معرفی شود. ،جهان، با عمری کمی بیش از یک دهه

بنابراین، تمرکز آن بر بحث و بررسی ابعاد مفهومی 

ن ه ایه یک مطالعه اسنادی دربارئو ارا« حقوق ارتباطی»

نوان روش مکمل، عمفهوم است و در کنار آن به

تا  انی در قالب روش کیو اجرا شدهپژوهشی مید

ل مهم در این حوزه مانند ئمشخص شود برخی از مسا

دسترسی، توانمندی و کاربری در خصوص اطالعات، تا 

رشناسان و )کا و مداقه ایرانیان چه میزان مورد توجه

نمایانگر ، هااساس یافته .نگاران( قرار داردروزنامه

 پژوهشی گروه افراد ایرانی مورد هادیدگاه زیاد شباهت

در  ی مطرح شدههادرباره حقوق ارتباطی با دیدگاه

 [.7]استعرصه جهانی 

ی هاو دیدگاهها در مقاله حاضر ضمن معرفی نظریه

و پیشبرد جامعه اطالعاتی و گیری مربوط به شکل

تی شدن در عرصه جهانی شرایط جدیدی که اطالعا

ی جامعه اطالعاتی و جوامع هاژگییو ،پدید آورده

سه شده است. مطالعه معرفتی مطرح و با یکدیگر مقای

دهد که انقالب اطالعات دو می نشان ادبیات موجود

چالش مهم را مطرح کرده است؛ یکی پر کردن شکاف 

دیجیتال و دیگری ضمانت آینده آزادی بیان. همچنین 

رسی برای درک بهتر روند جهانی ارتباطات به بر

ی جهانی ارتباطات در دوره معاصر پرداخته هاسیاست

جامعه اطالعاتی در شده و اجالس جهانی سران درباره 

مچنین ه .است شدهطور اجمال بررسی ژنو و تونس به

و « آمادگی الکترونیک»با معرفی دو شاخص جهانی 

، به بررسی و مقایسه جایگاه کشورها «فرصت دیجیتال»

ف دیجیتال پرداخته شده است. در جهان و وضعیت شکا

دهد هر چند که ایران در می نتیجه این بررسی نشان

در رتبه هفدهم کشورهای دارای بیشترین  2008سال 

از نظر رتبه آمادگی  ، اماکاربران اینترنت قرارگرفته

 [.8]الکترونیک، روند صعودی نداشته است

مقاله حاضر، حاصل پژوهشی است که با هدف 

 وضعیت بینیی پنهان در پیشهالفهؤشناخت م

سال  20در جامعه اطالعاتی « نظارت الکترونیکی»

تا تصویری روشن به آینده کشور ایران انجام شده 

 یهاه دهد. به این منظور، پس از مصاحبهائار کارگزاران
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روش دلفی انجام مبنای مرحله، بر سهعمقی که در 

مرحله نظر دریافت شد. در صاحب 15گرفت، دیدگاه 

یی، أربینی و در مرحله دوم، پس از همپیش 27اول، 

 18در قالب  بینیپیش 18 شد. اظهار بینیپیش 18

 یار مجریان جامعه اطالعاتی ایرانپرسش در اخت

در  گرفت. قرار« مهندسان مراکز پشتیبانی اینترنت»

منظور بررسی ساختار عاملی، تحلیل عاملی، ابتدا به

ی اصلی و چرخش هالفهؤم با روشها پرسش

ها واریماکس؛ چرخش داده شدند و نتایج حاصل از آن

لفه اصلی و مؤ ششد. به این ترتیب، دنگذاری شنام

نظارت آسان، نظارت فرهنگی،  :پنهان شناسایی شدند

ها پذیری آزادیای، نظارت تخصصی، آسیبسواد رسانه

 . و مقاومت مردمی

یکی از ( ICTارتباطات و اطالعات ) فناوری

ت. یکم اسورین نیروها در شکل دادن قرن بیستمقتدرت

تغییرات اساسی حاصل از آن، در روش زندگی افراد، 

بر جامعه ها آموزش و کار و نیز روش حکومت دولت

سرعت یک نیروی حیاتی به ICTگذارد. می ثیرأشهری ت

سازد می در رشد اقتصاد جهانی شده است و افراد را قادر

ل اجتماعی و ئنقاط جهان برای اظهار مساکه در همه 

اقتصادی با بیشترین کارایی با هم ارتباط برقرار کنند. 

 یا یکتأثیر یک جامعه تحتها امروزه دیگر هویت انسان

بلکه از یک هویت  ،داختار اجتماعی ثابت قرار ندارس

 [.9] شودمی المللی متأثراجتماعی در عرصه بین

شدن گستره در مقاله حاضر ضمن توجه به جهانی

اطالعاتی در جهان معاصر، به ارزیابی موضوعات مذکور 

 گیری درباره تأثیراتمبادرت شده و در نهایت به نتیجه

IT  یند جهانی شدن و توسعه افرو عصر اطالعات در

در بسیاری از صفحات وب موجود . شودپرداخته می

 دیده RSSهای خروجی بههایی لینک روی اینترنت،

ترین تازهتعداد مشخصی از  معمولطور بهشود که می

یک وبالگ گرفته تا های اطالعات ثبت شده، از نوشته

وجود دارد. ها آن آخرین اخبار یک آژانس خبری، در
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Podcast 

های همواره با استفاده از زبانها این خروجی

استفاده شده است، ها که برای ایجاد آن نویسیبرنامه

دهند و با اضافه شدن می آخرین اطالعات را نمایش

. مقاله حاضر، شوندمیروز نیز بهها اطالعات جدید، آن

پردازد و در می آن و تاریخچه RSSبه ارائه تعریفی از 

مبتنی بر وب و  را به دو دستهها خوانRSSادامه، 

افزارهای خاص تقسیم کرده و به معرفی مبتنی بر نرم

پردازد و در نهایت کارکردهای می هر نوع ازهایی نمونه

دهد: خدمات می ارائهها در کتابخانهها را به آن زیر

 فهرستبازاریابی و روابط عمومی، ، رسانی جاریآگاهی

 [.10] آموزش و خدمات مرجع، منابع جدید

آفرین در عصر دانشهای عنوان سازمانبهها کتابخانه

گردآوری و انتقال دانش فناوری اطالعات همواره به امر 

و اطالعات پرداخته و قادر به مدیریت و استفاده از 

مثابه نهادهای رو به رو، بهاز این اند.اطالعات و دانش بوده

 نوینهای رشد با ارائه ابتکارات، در استفاده از فناوری

خدمات بهتر به کاربران خود  منظور ارائهاطالعاتی، به

ی رساناطالعهای یدترین شیوهپیشتاز بوده و همواره جد

و عرضه خدمات مرجع، نخستین بار در این گونه مراکز 

 رایبکتابداران،  بیشترگرچه  به کاربران ارائه شده است.

و مورد نیاز کاربران، بر  روزبهبازیابی اطالعات 

 جوی وب و منابع اطالعاتی موجود در وب تمرکزوجست

ینترنت را تا این حد کنند، اما وجه ارتباطی است که امی

دهد که زمان بسیار می برای کاربران نهایی، مهم جلوه

 وری،فهای رسان زیادی را برای پست الکترونیکی، پیام

کنند. انتشار می صرفها و وبالگ خبریهای گروه

و  اطالعات در اینترنت از ابعاد مهم اطالعات، ارتباطات

  .[11] یکدیگر است تلفیق این دو با

 2 ترین دستاوردهای فناوری وبنوع شایع از تازهدو 

طور پیوسته در حال در جهت انتشار اطالعات به که

« اسکرین کستینگ»و « 1پادکستینگ» رشد است،

 هستند. پادکست یا پادپخش را وبالگ شنیداری

 نبه وبالگ است با ایخوانند و روش انتشار آن شبیهمی
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صورت متنی در تفاوت که مطالب در یک وبالگ به

، اما پادکست اطالعات صوتی شوندمی صفحات وب ارائه

که دهد. برخالف آنمی روی صفحات وب انتشاررا 

عنوان را بهها همواره در سراسر دنیا پادکست

شناسند، می 2 اطالعاتی از مجموعه وبهای سرویس

ها این مقاله قصد دارد عالوه بر معرفی قابلیت پادکست

رسانی نوین مرجع در خدمات اطالع عنوان منبعبه

 و مزایای پادکستینگها ، به بررسی ویژگیهاکتابخانه

چنین رسانی بپردازد. همو مراکز اطالعها در کتابخانه

ارائه بهینه خدمات  برایها شیوه مدیریت پادکست

 رح خواهد شد و مسائل مختلفی همچونطمرجع م

شیوه سازی، سازماندهی، ارائه خدمات و مجموعه

یابی این منابع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ارزش

که از این هایی معرفی نمونه عملیاتی از کتابخانه

 اند، از دیگر مواردی است که در مقالهبرده خدمات بهره

 . ن پرداخته خواهد شده آحاضر ب

 نمایش برای قدرتمند یابزار عنوانبه مشاپ امروزه

 و گرفته قرار توجه موردها داده ترآسان مدیریت و

 کرده پیدا گوناگون یهادر زمینه فراوانی کاربردهای

 کاربردهایاز  برخی اختصار به مقاله این در .است

 ،رهاویاشتراک تص سرویس در کارگیریبه مانند مشاپ

 .است شده ارائه شناسیجرم و نگاریزلزله هواشناسی،

 و سیاسی مسائل در تواندمی فناوری این همچنین

 در مشاپ گیریکاربه ؛ مانندرود کاربه نیز دولتی

 در فناوری این از استفاده موارد جمله از انتخابات.

 پمشا کاربرد مقاله این در. است مسکن بخش صنعت،

 و شده بررسی خاص طوربه مسکن زمینه در

 نصنعت مسک برای فناوری این از استفاده سنجیامکان

 ات است امید .است گرفته قرار مطالعه مورد ایران کشور

 رشد زمینه ،فناوری این با بیشتر چه هر آشنایی با

 [.12] شود فراهم صنعت کشور ترسریع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. information society 

 در جامعه اطالعاتی 2 وبهای ویژگی -2

شارکتی و جمعی است. شبکه سنتی م 2 وب

طرفه است با سیلی از محتوا از طرف یکای گونهبه

 این امکان را جامعه افرادبه  2وب .به بیننده کنندهتهیه

، هافعال از طریق ساخت وبالگای دهد که به گونهمی

 و مشابه آن در اینترنت شرکتها ی فایلگذاربه اشتراک

د نکمی را مشغول به کارافراد  2 وبکاربردهای  .کنند

آوری در تعیین مکان و جمع تاسازد می و آنان را قادر

دیگر این اجبار باشند و  نیازشان کوشامحتوای مورد

برای آنان وجود ندارد که خود را بر صاحبان محتوا و یا 

 2 وبکاربردهای  .آنان منطبق سازندهای واسطه

 دهندگانکه توسعهای گونه جداگانه است، بهصورت به

توانند مجموعه اجزایی را که با یکدیگر در می و کاربران

خود  نیازهایها انتخاب کنند تا با استفاده از آن ،تعاملند

ی کدها، گذاربرای به اشتراک 2 وب .ورده سازندارا بر

جامعه با ارتباط و  ،دشومی عقاید طراحی محتواها و

 ،هوش استا، بسروکار دارد کنندهتسهیلاطالعاتی 

ست یابد و تواند به دانش کاربران دمی کاربردهای آن

به جامعه اطالعاتی ارضای نیاز  برایخدمات مربوطه را 

 .کندان ارائه آن

 1و جامعه اطالعاتی 2خدمات وب  -3

محور وجود تعدادی خدمات و کاربردهای شبکه

دهند و می را نشان 2 وباساس مفهوم و دارند که پایه 

حدی مشخص مورد استفاده قرار  در آموزش تا قبالً

د، معنی واقعی نیستن به فناوریدر واقع ها این اند.گرفته

یندهایی هستند که در جهت ابلکه خدمات یا فر

 وها فناوریدهنده وری از اجزای تشکیلبهره

گانی که مبنای اینترنت و شبکه استانداردهای هم

ته رف. این خدمات رفتهاندساخته شده آیند،می حساببه

محیط اجتماعی افراد را تغییر داده و جامعه اطالعاتی 
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خدمات تعدادی از این  اند کهداده قرار تأثیررا تحت

 ند از:اعبارت

 1اجتماعیهای شبکه -3-1

که  هستند 2 وباز اجزای مهم اجتماعی های شبکه

د. با ندهمی صدها روش مختلف تعامل با افراد را ارائه

اجتماعی تسهیل های وجود اینکه کاربرد اصلی شبکه

 صورت سودمندی برایاما به ،رابطه افراد با یکدیگر است

 کاری دانش افراد نیز بهگذاراشتراک یادگیری و به

هایی شبکه اجتماعی دارای ویژگیهای د. سایتنرومی

های شخصی، مباحثههای مانند ارسال پیام هستند؛

تصویری، -صوتیهای ی فایلگذاراشتراگگروهی، به

 و کاربردهای دیگری که توسط کاربر ایجادها بالگ

 انرپژوهشگمطالعات انجام شده توسط  بنابر شود.می

کاربران بیشتر از کسانی که  ،(2008) دانشگاه مینوساتا

 گیرند.می یاد ،کنندنمی استفادهها از سایت

 شبکه اجتماعی استفادههای که از سایت دانشجویانی

 کنند.می را تمرین 21قرن های کنند در واقع مهارتمی

نظرات ، خالقیت، نقطهفناوری دانشجویان از مهارت

 یادهایی عنوان مهارتارتباطی بههای مختلف، مهارت

 رند.گیمی شبکه اجتماعی یادهای کنند که از سایتمی

اجتماعی نسبت به های از طریق شبکهدانشجویان 

، تبادل خالقانه آثار، ویرایش، تمرین و فناوری

دید مثبتی  ،فناوری مسئوالنه از اطالعات و مندیبهره

 کنند.می پیدا

صورت عمیقی در تماعی بهاج هایامروزه شبکه

، ترین آمارهابرمبنای تازه د.ندار یزندگی مردم جا

یلیون انسان در دویست ممیلیاردوامروزه بیش از یک

، چنین آماری هستند بوک عضوشبکه اجتماعی فیس

بیانگر ارتباط تنگاتنگ جامعه و شبکه اجتماعی است 

م کاند که کمتشکیل شدههایی از گرهها که این شبکه

بسیاری از  د گرفت.نکل جامعه اطالعاتی را در بر خواه

های خالقانه در سطحهای آموزان در فعالیتدانش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. social network 

د. کننمی شبکه اجتماعی شرکتهای باالیی در سایت

آموزان به دانش ،NSBA (2007)طبق نظرسنجی 

 اجتماعی زمان صرفهای همان اندازه در شبکه

 زمان را صرف کنند که در مقابل تلویزیون اینمی

دهد که تا چه می دست آمده نشانبههای کنند. دادهمی

اجتماعی در زندگی جوانان و های اندازه شبکه

تواند می آموزان اهمیت دارد. این مقوله زمانیدانش

 ینمفید واقع شود که میان اهداف تعامل اجتماعی آنال

همکاری وجود داشته نسل جدید و اهداف مدارس 

 باشد.

اعم از عمومی، آکادمیک و  مراکز اطالعاتی تمامی

ه چرا ک ،اجتماعی هستندهای تخصصی همگی کتابخانه

هر کدام برای اهداف جامعه خاصی در نظر گرفته 

 ،جامعه جغرافیایی عمومی معموالًهای کتابخانه اند.شده

های و کتابخانه علمیآکادمیک جوامع های کتابخانه

دهند. می ف قرارتخصصی جامعه خاصی را مورد هد

شود می ساختمان کتابخانه به عنوان مرکز جامعه تلقی

دون نیاز به ساختمان کتابخانه اما اکنون که اطالعات ب

 دنبالبهها آیند، مسئولین کتابخانهمی دستبه

 .هستند جدیدی برای ایجاد جامعه کاربرانهای روش

شبکه های و سایت ها، ویکیهابالگوبا افزایش 

ارائه  روشاقدام به ارزیابی دوباره ها اجتماعی، سازمان

در چند سال گذشته ند. اهکرد انبه کاربر امحتو

اجتماعی در میان قشر نوجوان و  هایشبکههای سایت

که این قشر،  اندکسب کرده بسیاریوبیت بمح جوان

را تشکیل آکادمیک های جمعیت موجود در سازمان

شبکه اجتماعی  هایریفناو. به همین علت دهدمی

ها و کتابخانهها کاربردهای بسیار مثبتی در دانشگاه

آورد که در آن می محیطی بسیار مناسب فراهم دارد.

دیگر تبادل اطالعات کنند و یا توانند با یکمی جوانان

 یاد بگیرند. سیستم این رسانه صورت آنالین چیزی رابه

از دوستان، توانند می است که نوجوانانای گونهبه

 دریافت کنند. بازخورددیگران  کتابدار و ،معلمان
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 خود تشکیل اجتماعی را ،شبکه اجتماعی فناوری

های که در ردیف خدمات و برنامهای به گونه ،دهدمی

توجه به کاربرد و محبوبیت  گیرد. بامی کتابخانه قرار

ها اجتماعی، بهتر است کتابخانههای شبکههای سایت

 مجهز باشند. فناوریبه این 

 1هاپادکست -3-2

در جامعه اطالعاتی  2 یکی دیگر از خدمات وب

 و «سهولت ایجاد»عطف به ماهیت هستند. ها پادکست

ها در امور ، از آنهادر پادکست «تسهیل استفاده»

 توان بهره گرفت:می متنوع زیر

 رادیوی اینترنتی با کمترینهای به عنوان ایستگاه -

توان می توسط یک دستگاه رایانه شخصیهزینه 

تا  کردایجاد  برای افراد ی راایستگاه رادیوی

مند را از رویدادها و پژوهشگران و کاربران عالق

 آگاه ساخت. جامعههای تازه

الکترونیکی و غیرحضوری که به های انواع آموزش -

دارند از جمله نحوه استفاده نیاز توضیح شفاهی 

 اطالعاتی توسط پادکست قابل اجراهای از پایگاه

 ست.ا

اقشار  ارائه خدمات به برایتهیه منابع صوتی  -

نابینایان و  خاص جامعه اطالعاتی نظیر

 .است بینایان بسیار مفیدمک

تثبیت ارتباطات مردمی و روابط عمومی سازمان  -

پذیر است که با استفاده از پادکست امکان

دولتی های بهترین راه معرفی خدمات سازمان

است و جهت حفظ ارتباط و اطالع  جامعهبه 

های مناسب به کارکنان و پژوهشگران سازمان

 بزرگ دولتی و غیردولتی کمک خواهد کرد.

البته پادکست در مواردی نظیر کتابخوانی و کتاب 

درمانی، تفریح و سرگرمی، جذب کودکان در بخش 

 و تمرین گزارشگری در هاگویی، انواع آموزشقصه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. podcasts 

های چون کتابخانههمو مراکز دیگری  هاکتابخانه

 عمومی، آموزشگاهی و کودکان نیز قابل استفاده است.

 یپژوهشترین منابع با ارزش تهیه مؤثرترین و رایج

های بلندمدت و حمایت از آموزش در تکمیل برنامه

باید همواره  در جامعه اطالعاتی آموزش از راه دور

که هایی سازمان .نده باشدیادگیرهای مدنظر سازمان

از آموزش و پژوهش کناره  برای پیشبرد اهداف سازمانی

را در خالل  2 و استفاده از فناوری وباند نگرفته

 اند.سازمانی و ارائه خدمات خود پذیرفتههای فعالیت

ر دها پذیری پادکستدر ارتباط با اشاعه و دسترس

ها سازماندهی آنکارهایی که در ، با توجه به راهجامعه

 توان بهرهمی گوناگونیهای کار گرفته شده از روشبه

. پادکست محصول وب اجتماعی است و به جهت برد

 توان از ویژگی بالقوه مشارکتمی گیری بهتر از آنبهره

 .برداجتماعی و فعالیت جمعی بهره 

 2هاویکی -3-3

 نوع دیگری از خدمات وب است که جامعهها ویکی

 راها ویکیقرار داده است.  تأثیری را تحتاطالعات

اطالعاتی برای پاسخ به های عنوان بانکهتوان بمی

 .تکار گرفه شوند بمی پرسیده که معموالً هاییپرسش

 این است که هرکس به سادگیها مزیت این نوع ویکی

فزاید یا آن را در هر زمانی بیرا تواند متن جدیدی می

ابزارهای ها که ویکی ییآنجا از تغییر دهد.سرعت به

قابل  سرعتبه وب هستند به سادگی و مبتنی بر

مخزن دانش عنوان هبها دسترسی هستند. ویکی

به  افرادممکن است  .هستندراهنمای منابع خالص 

 کنندص یک منبع اطالعاتی برخورد مواردی در خصو

به اشتراک بگذارند و این از  انو بخواهند آن را با دیگر

 بسیار ساده است وکافی است که آنها طریق ویکی

 افراد. به این طریق شوداطالعات به متن موجود اضافه 

قادر خواهند بود دانش جدیدی را روی دانش موجود 

راه دیگری برای استفاده از ویکی  بسازند.ها در ویکی

2. Wikis 
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ن بر حول سازماندهی آ عنوان پایگاه دانش داخلی،هب

عنوان مخازن دانش هبها ویکی ویژه است. کارکردی

در محیط خدمات مرجع  جامعه اطالعاتیگروهی برای 

عنوان راهنمای منابع عمومی با هب شوند ومیاستفاده 

بسیاری از کتابداران  روند.می کارهموضوعات ویژه ب

صورت صفحات وب استاتیک هراهنماهای خود را ب

که برای ها عرضه اطالعات در ویکی کنند.می منتشر

 مدی زیادی به این نوع منابعاکار است عموم باز

صورت ویکی خصوصی هتوان بمی ویکی را بخشد.می

 که فقط برای گروهی از اعضا طوریه ب، اندازی کردراه

که  ریزی شودقابل دسترس باشد یا اینکه طوری برنامه

 تنها ، اماباشداز طریق عموم قابل مطالعه و استفاده 

قابلیت ویرایش مطالب را داشته باشند.  گروهی از اعضا

ف یألعنوان محلی برای تهاز ویکی ب توانمی همچنین

 در رد.گروهی استفاده کهای سایت گروهی یا نوشتن

عنوان محل کار ه بها مجموع باید اذعان کرد که ویکی

صورت هبسیار خوب عمل کرده و هنگامی که ب ،گروهی

گیرند بسیار می قرار افراد جامعه وهی مورد استفادهگر

 مد هستند.اکار

 1هاوبالگ -3-4

فراد ااز ارتباطات اینترنتی میان ای امروزه شکل تازه

که ارزیابی، گزینش، اشاعه و  وجود آمدههب و جامعه

ی که یکه است کردتر کاربرد اطالعات را برای آنان آسان

 جوامع. برخی ها هستندوبالگ، یا خدماتها آن شکل از

 عنوانفرد وبالگ بهبسیار زود به ویژگی منحصر به

روزرسانی اطالعات هتسهیل ارتباطات و ب برایابزاری 

 بردند. پی

با  ،، تعداد اندکی وبالگ موجود بود1998در سال 

وبالگ در  یک میلیارداین وجود در سالیان اخیر حدود 

ر ه اند.اختصاص داده فضای زیادی را به خود ،اینترنت

طور دقیق معلوم نیست که چه تعداد چند هنوز به

وبالگ وجود دارد، مفهوم وبالگ و استفاده از آن در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Weblogs 

ضمن مشارکت  کاربران در حال گسترش است. جامعه

حات وب، به انتشار مقاالت و مطالب فدر طراحی ص

ها وبالگ ،اندپرداختهها خواندنی از طریق وبالگ

بدون مرز را ایجاد کنند و  جامعهاز ای شبکه توانندمی

 مجراهای دسترسی به اطالعات را افزایش دهند.

توان به می جامعه اطالعاتیبرای ها از مزایای وبالگ

 :اشاره کرد زیرموارد 

عنوان مخزنی توانند بهها می: وبالگخدمت محلی. 1

ی بر جامعه مبتنهای برای خدمات و سازماندهی

عنوان یک رسانه برای هچنان که بهمعمل کنند. 

ارسال آخرین نقدهای  ا، باطالعاتیمشارکت جامعه 

و  هاکتاب، فراخوان نظر جایزههای کتاب و سیاهه

مباحثه پیوسته مثل های پیشنهادها و ایجاد گروه

د توانمی کنند. وبالگمی رسانیگروه بحث، خدمت

سرویسی خاص  سازیبرای حمایت جامعه با فراهم

؛ ان جدید، مورد استفاده قرار گیردبرای خوانندگ

وبالگی اخبار استخدام محلی و  برای مثال،

خالی شغلی را برای جویندگان های پستهای آگهی

 وبالگ به کاربران این امکان را .شغل ارسال دارد

تعامل داشته باشند. به این  همدیگربا  دهد کهمی

نظر در بخش اظهار توانندها میترتیب که آن

مسائل وبالگ، به انعکاس نظرات خود در مورد 

 بپردازند. همدیگریا پرسش از  اجتماعی، اقتصادی

برای خوانندگان جهت ها : وبالگپاالیش مطلب. 2

اجتناب از دریافت اطالعات زیادی، یک پاالیشگر 

ها توانند از وبالگمی افراد جامعهمطلوب هستند. 

 اپیوسته استفاده کنند و آن ر پاالیش محتوایبرای 

 .کنندبرای بینندگان خاص محدود 

برای ای عنوان وسیلهبهها همکاری: وبالگ. 3

در جامعه منابع و اطالعات  یگذاراشتراکبه

تواند برای می . وبالگشوندب میومحساطالعاتی 

در سراسر جهان،  افرادهمکاری مجازی بین 

، هاهدایت ایدهعنوان روش جدیدی از پیگیری، به
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 با رویاروییفکری، های استفاده از نظرات و جنبه

مورد استفاده ها حلراه موضوعات مشابه و کشف

نویسی اشتراکی، این امکان را وبالگ قرار گیرد.

کند که گروهی از افراد با عالیق مشابه می فراهم

و سودمند مشارکت و  برای یک منبع اشتراکی

ای تیب این کار، جامعهین تره ا. بکنندهمکاری 

ه کند و بمی سازد که عالیق مشترک را تقسیممی

 .کندمی کمک افراد جامعهسازی بین شبکه

: وبالگ، همچنان که به جویی در زمانصرفه. 4

ه پردازد که بمی متمایزسازی مقاالت برای کاربرانی

جهت گرفتاری فرصت بررسی اجمالی منابع را 

از منابعی که کمتر شناخته  ویژه آن دستههندارند، ب

جویی خواهد در زمان نیز صرفه ،اند، جدا از اینشده

 شد.

راه دیگری را برای اداره ها . وسیله حمایت: وبالگ5

منظور بهتنها نه ؛انداجتماعات عمومی فراهم آورده

، بلکه برای اندیشیدن اطالعاتینمایش دادن جامعه 

و ابزارهای بیانشان. مدیریت ها و پروراندن ایده

از طریق وبالگ،  کندسازمان زمانی که مشاهده 

میزان درآمد سازمان افزایش یافته است و مراجعات 

طور قطع در صدد شود بهمی بیشتری به سازمان

 حمایت از خدمات بر خواهد آمد.

گیری و توسعه تفکر خالق، پویا و ساختاری به شکل. 6

 کمک شایانی جامعه گروهی در مبتنی بر کار

 کند.می

 2هااتمو  1اسمنابع آر.اس. -3-5

گیری شماری در حال شکلبی 2 وبهای سرویس

منابع  2 وبهای و توسعه است، یکی دیگر از سرویس

توانند کاربردهای می که هستند هااتم و اسآر.اس.

داشته باشند و برای استفاده از آن  جامعهمختلفی در 

ت سایدی در وبنیست تغییرات اساسی و بنیا نیازی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Really simple syndication(RSS) 

2. Atom 

، بلکه اختصاص مقداری از فضای ایجاد کرد افراد

تواند می آر.اس.اسسایت برای ارائه آن کافی است. وب

عنوان یک به رسانیاطالعهای در کنار سایر روش

از کاربردهای  خدمت با ارزش افزوده به کار گرفته شود.

وان در ارائه سریع اخبار، تها میاس و اتممهم آر.اس.

رسانی جاری و بازاریابی و روابط عمومی خدمات آگاهی

 و آموزش در بین جامعه اطالعاتی نام برد.

 3مشاپ -3-6

 است که 2 نوع دیگری از خدمات وبمشاپ، 

 کمک و در جامعه اطالعاتی دارد فراوانی کاربردهای

 صرف با نیاز مورد اطالعات آوردن دستهب در شایانی

 هاداده نمایش آنکه ضمن ،کندمی کمتر و زمان هزینه

 کی عنوانبه مشاپ تر است.پسندکاربر و ترفهم قابل

 کارهب جهانی بزرگ یهادر سازمان امروزه جدید فناوری

از شبکه هستند که اطالعات  کارکردیها مشاپ. رودمی

صورت یک ابزار را از بیش از یک منبع گرفته و به

آورند. در واقع ترکیبی است از میدرترکیبی واحد 

چندین منبع آنالین مختلف برای ایجاد یک سرویس 

ها یات مشاپهایی که برای منابع محتوروش .جدید

 شبکه هایضدیند از: اعبارت ،شوندمی استفاده

بسیاری از  .پینگ صفحهها(، اسکیراس.اس و اتم)آر.

، فلیکر، eBayو  ر آمازونرا دها افراد استفاده از مشاپ

 ای. پی. آیزو گوگل، مایکروسافت، یاهو، یوتیوپ 

(APISتجربه کرده ) که این موارد به ایجاد ویرایشگر اند

 شود.میمنجر  مشاپ

  4هوش جمعی -3-7

اشاره دارد به هوش جمعی در جامعه اطالعاتی 

نظرات کارشناسی گروه در ، هاگیریاینکه در تصمیم

 .یید به تنهانظر هر فر شود تا اینکهمی نظر گرفته

 که مقوله هوش جمعی را مورد توجه قرار هاییفناوری

3. Mashups 

4. Collective Intelligence 
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انتشار گروهی و پایگاه داده  :ند ازاعبارت ،دهندمی

 ی دانش.گذارمشترک برای اشتراک

  1اجتماعیجوی وجست -3-8

که در  نیستای پدیده تازهجوی اجتماعی وجست

 هایویژگی .کندمی ایفارا جامعه اطالعاتی نقش مهمی 

گو و تعامل در فضای اجتماعی بین وگروهی، گفت

 2 شبکه نوع هایفناوریرا جزء الینفک  آن، کاربران

ا ب فوکسونومیبندی مردمی رده پدیدارشدن. کرده است

 با عنوان شخصی دارند موجبهایی کاربرانی که سیستم

موتورهای  نسبت بهجوی اجتماعی وشود تا جستمی

 باشد متفاوتمانند گوگل و یاهو جستجوگر قدیمی 

ترین عنوان بزرگبه جستجوی اجتماعی غالباً[. 13]

شود که می از گوگل شناخته پسجوگر وموتور جست

 رکایافت اطالعات، ارتباط و آگاهی بهباز یبرای ارتقا

از ای جوی اجتماعی را مجموعهوجست .رودمی

 کند کهمی اینترنتی تعریف جوگروابزارهای جست

ها د. این روشپذیرمی انسانی انجامهای توسط روش

، کلیک ضمن کار، ذخیره مطالب هاصورت عنوانبه

 .[14] جو شده و غیره وجود دارندوجست

 2رفلیک -3-9

 کارهرا ب 2 وب نوعهای سرویساهیم تمام مففلیکر، 

دهد می این امکان را تمامی افراد جامعهبه و  گیردمی

یر داده و سازماندهی کنند، به را تغی هاویرکه تص

گو وبحث و گفت ها بهاشتراک بگذارند و در مورد آن

 بالً را به نحوی که ق هاویرتوانند تصمی بپردازند. کاربران

ها بحث ممکن نبود، به اشتراک بگذارند و در مورد آن

کافی از سوی کاربران مورد استفاده  . اگر به اندازهکنند

 ود.ایجاد شای شبکه تأثیروعی قرار گیرد، ممکن است ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Social Search 

 گیریی و نتیجهبندجمع -4

 2 ساختار اساسی شبکه نوع یک فناوری،عنوان به

 نوع هنوز هم پیچیده و در حال پیشرفت است. شبکه

کاربران در شبکه  است اجتماعی از تجربهای پدیده 2

که ویژگی اصلی آن ارتباط همگانی، عدم تمرکز بر یک 

ی گذارعمل در استفاده و اشتراکقدرت خاص، آزادی 

ی فراوانی در یتوانا ،2 شبکه نوع .است محتوای شبکه

شده توسط کاربر را دارا بودن محتوای اینترنتی ارائه

شود تا اطالعات تحت کنترل می دارد. این امکان موجب

این اجازه را بدهد تا  جامعه جمعی نباشد و به افراد

نیازهای خود و  بنابرمحتویات مورد نظر خود را 

د. امروزه نده متقاضیان گردآوری کرده و در شبکه قرار

عنوان موضوعی اصلی به 2 وب جامعه اطالعاتی،نیز در 

به ای که اشاره یجایدر هر  مورد بحث است. تقریباً 

فراوانی را در رابطه با های ارائه، دارد افرادو  فناوری

ی گذارعنوانو ها اجتماعی، ویکیهای شبکه، هابالگ

برخی  .دیدتوان می 2 وباز هایی کاربر و دیگر صورت

ز اای جنبهفناوری، در زمینه ها پیشرفت تریناز جالب

اشاره دارد  امر و این است سازیتفکر جدید در شبکه

دهد، کاربری می به محیطی که کاربر را مورد توجه قرار

 تحرک ترجیحکه محتوای پویا را به صفحات بی

 تنها محتوا را به کاربر ارائهی که نههد. محیطدمی

 نه آدهد تا محتوایی را بمیاین امکان را بلکه  ،دهدمی

هم  راکاربر امکان شرکت و همکاری  همچنین فزاید وبی

ما در عصری بسیار  ،ت اطالعاتاز نظر صنع دهد.می

عنوان بهما کنیم. می زندگی برانگیز و مهیجچالش

موظفیم خدماتی از قبیل اشاعه متخصصین اطالعات 

عات ی اطالگذاراطالعات، تسهیل دستیابی و به اشتراک

ی گذاریی برای ایجاد و اشتراکاعلمی، تشکیل گردهم

امکان همکاری و ارتباط  سازیدانش جدید و مهیا

ه شبک فناوریه دهیم. ئارا را و دانشجویان ینمتخصص

ر سطح سازد تا این خدمات را دمی ما را قادر 2 نوع

2. Flickr 
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Abstract 

This study ocused on the application and use of web 2 technologies and information literacy. The new 

service of webproviding users’ necessary information has recently a difficulty for  information center 

officials in understanding their position. These services, which are called web 2, have certainly great 

effect on the society services and provide new models and methods, contributing to 

improvinginformation center services. In addition, the wide use of these services leads to cultural 

differences among users; differences, which relate to information gathering, communication styles and 

expectations. This study utilized the descriptive-analytic and documentary methods in order to specify 

the most important use of web 2 services and their necessity in information literacy. There are a number 

of web-based services and applications, depicting the fundamental concept of web 2. These services 

include wikis, weblogs, RSS resources, podcasts, mashups, flickres, social networks, social search, 

collective intelligence and so forth Web 2 influenced the field of community, and promised a novel 

change in the near-future web 2 information center. The advent of this concept will change the 

atmosphere of the electronic information community and will provide novel forms for the resources of 

electronic community. This causes the community to be accommodated with such activities so that 

decision-makers should adopt some serious strategies in the application of the building blocks of web 

2. Web 2 is a prevailing subject in communities. Web 2 is finally a social phenomenon, including the 

web users' experiences in web using. The nature of web 2 is determined by an open communication, 

authority elimination, as well as freedom in web content sharing and reuse. 

Keywords: Information Society Web 2, Application, Services, Users, Community 
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