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رسانههای دیجیتالی در مسیر تغییر رفتار اطالعیابی

ثامنه توکلی

1

تاسیخ تا تغییشات عجیي ضذُ ،تغییشاتی گاّا ضذیذ کِ هشص دٍسُ قثل ٍ تعذ اص خَد تِحساب هیآیٌذ .ایي تغییشات اساسی
دس طَل تاسیخ تطش تِ چْاس دٍسُ یا هَج 2قاتلتقسین است .هشٍسی تش تَلذ ایي دٍسُّا ًطاى اص ًیاص تطش دس دٍسُّای
هختلف داسد؛ اها آًچِ دس دٍ دٍسُ اخیش هَسدتَجِ تَدُ ،اطالعات ٍ سشعت ًیاص تِ اطالعات است کِ تِ هذد استفادُ اص
اتضاس فٌاٍسی اطالعات تا سضذ چطوگیشی هَاجِ تَدُ است تِ طَسی کِ تِتثع آى تٌَع هحػَالت ٍ تٌَع هحولّای
اطالعاتی دس حَصُ خَاًذى ،سالیق ٍ سفتاس اطالعیاتی کاستشاى سا دستخَش تغییشات تسیاسی کشدُ است .دس ایي تیي
سساًِّای دیجیتالی دس حال ٍ َّای هٌقلة هطالعِ سْن تِ سضایی داسًذ آىچٌاى کِ عػش اطالعات ٍ استثاطات تا
اهکاًاتی کِ تشای اًتقال هتي ٍ تػَیش فشاّن ساختِ ،هخاطة اغلی ًطش کتاب سا کِ غشفاً خَاًٌذُ هحسَب هیضذُ تِ
خَاًٌذُ -ضًٌَذُ -تیٌٌذُ تثذیل کشدُ است .دس اتتذا ٍ دس اٍایل دِّ ّطتاد ،ایٌتشًت ٍ هشٍس غفحات ٍب ٍ دس حال
حاضش ًیض ّوِگیش ضذى ضثکِّای اجتواعی ،سًٍذ خَاًذى تِ قػذ یادگیشی یا خَاًذى تِ قػذ سشگشهی سا تا تغییشات
ساختاسی فشاٍاًی هَاجِ ساختِ است ٍ عالٍُ تش آى دس اغلة هَاسد تِ کسة اطالعات تػادفی هٌجش گشدیذُ است .دس
ایي عشغِ ًیض کتاتخاًِّای دیجیتالی تا تغییش سفتاس اطالعیاتی ّوگام تَدُاًذ .اها ایي اٍضاع (کسة اطالعات تػادفی)
دس کتاتخاًِّای دیجیتالی تِ ضکلی ّذفوٌذتش تشای کاستشاى خاظ دًثال هیضَدٍ .جَد کتابّای الکتشًٍیکی فقط
هتي ،کتابّای الکتشًٍیکی داسای تػاٍیش اسکي ضذُ ،کتابّای الکتشًٍیکی تا تػاٍیش هتحشک ،کتابّای الکتشًٍیکی
سخٌگَ ،کتابّای الکتشًٍیکی چٌذسساًِای ٍ دس کٌاس آى دستیاتی تِ هجالت الکتشًٍیکی ،پایگاُّای اطالعاتی،
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داًطجَی دکتشی علن اطالعات ٍ داًص ضٌاسی ٍ کاسضٌاس اضاعِ گضیٌطی اطالعات کتاتخاًِ دیجیتال آستاى قذس سضَی؛
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ٍبسایتّای هشتثط ٍ غیشُّ ،وِ ٍ ّوِ دس ایي تغییش سْیناًذ؛ اها تا ٍجَد ًفَر ٍ گستشش سساًِّای دیجیتال دس
هیاى جاهعِ ٍ علیسغن ایٌکِ تلفي ّوشاُ دس هیاى سساًِّای دیجیتال سْن صیادی دس پَضص دّی صهاى استفادُ اص
فٌاٍسی دس خاًَاسّای ایشاًی داسد ،هتأسفاًِ ٌَّص اغلة کاستشاى ایي فضای ًَیي فشٌّگی ،تا فشغتّا ،چالصّا،
فشٌّگ استفادُ غحیح ٍ ایي اتضاس هتحَل ٍ اثشگزاس آضٌایی کافی ًذاسًذ؛ تٌاتشایي اص طشفی تغییشات هستوش دس جاهعِ
هستلضم اتخار سٍیکشدّا ٍ سیاستّای جذیذ ٍ ّوچٌیي دس کتاتخاًِّا ٍ هشاکض اطالعسساًی تا اتکا تِ اتضاسّای جذیذ
فٌاٍسی ٍ استفادُ اص فشغتّای تِ ٍجَد آهذُ تِ ًفع کاستشاى کتابخَاىً ،یاص تِ ّوگاهی ّشچِ سشیعتش تا جاهعِ
هتحَل داسد؛ ّشچٌذ اص طشف دیگش ٌَّص دس ایي ساستا ضاخعّای هطخػی جْت سٌجص هعشفی ًطذُ است .چشاکِ
ًگاسًذُ تش ایي تاٍس است کِ دس ضشایط کًٌَی ،دسغذِ صهاًی کِ تِ هطالعِ اختػاظ دادُ هیضَد دس حال افضایص است
ٍ آهاس هطالعِ تا احتساب آًچِ اص طشیق تلفي ّوشاُ دست تِ دست هیگشدد تا آهاس هطالعِ سسوی تفاٍتّای چطنگیشی
داسد.

