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Abstract 

Objective: The purpose of this research is to review and analyze the developments of public 

libraries influenced by industrial revolutions, from the formation of traditional libraries in the 

First Industrial Revolution to the arrival of platform libraries in the Fourth Industrial 

Revolution. The library, as the concept of a platform, creates a social context for improving the 

participation of individuals and institutions in order to exchange information and knowledge. 

Methodology: The research method consists of a review study in which the documentary 
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approach is used. To extract the information, a comprehensive search was made on the 

documents available on the Iranian and foreign databases. Documents related to the terms of the 

Industrial Revolution and the Public Library were retrieved from 2000 to 2018. 

Findings: The findings of the study identify the characteristics of generations of public libraries 

based on the paradigms of industrial revolutions. This indicates the need for libraries to shift to 

thelibrary platform concept in order to continue to survive and provide effective services during 

the Fourth Industrial Revolution era. Due to the changing social ecosystem affected by the 

Fourth Industrial Revolution, libraries need to change their attitudes and practices to sustain 

their being and increase their effectiveness by redefining their values, existential philosophy and 

logic based on platform thinking for synergy and creativity act with their internal and external 

stakeholders. It is pointed out in the related literature that libraries are central to users learning 

from each other, being creative, discussing their work and gaining social knowledge; Increasing 

the stakeholders’ engagement of the library is one of the pillars of this thinking model. To 

achieve this redefinition of the platform library, steps must be defined and implemented. The 

first step is to assess the conditions and quality of services, and then, if feasible for 

implementation, reviewing and localizing global experiences, and then developing library plans 

and goals based on this thinking. In the second step, in the issue of resource synchronization 

with respect to resource control, it is stated that this synchronization should be done by 

digitizing resources. To harmonize the setting, just as in music performance’ all the instruments 

had to be played with the right guidance. Similarly, all components of the library must also be 

aligned and redefined for all components of the library ecosystem and its external interactions. 

In the third step, the processes are carefully charted and implemented methodically. 

Conclusion: In this redefinition, platform library priorities change as follows: 1) Prioritize 

resource synchronization over library resource control; 2) Enhancing social interactions as 

compared to optimizing internal libraries; 3) Prioritize the value of the ecosystem over the value 

of the stakeholders in the library; 4) Priority of facilitating audience access to the library; 5) 

Priority of facilitating audience access to the library; and 6) Priority to omni-access strategy to 

the library. In the new definition, the public library is a dynamic social institution, providing a 

platform for constructive participation for all stakeholders and acting as a value flow manager. 
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 چكیذه
ِ  اظ گرط یز یّبػطنِ زض تحَالت طیؾ ُکٌٌس کؽهٌؼ تَاًٌس یه ثلکِ ّؿتٌس یاجتوبػ یًْبزّب يیگصاضتطتأثیط اظ یکی تٌْب ًِ یػوَه یّب کتبثربًِ: َذف ِ تَؾرؼ  جولر
ِ  يیر ا ذرسهبت  ضًٍرس  طییتغ ثِ ػوَهی، ّبی کتبثربًِ یقٌبؾ ًؿل ثط توطکع ثب قسُ اؾت ؾؼی پػٍّف يیازض . ثبقٌسًیع  ینٌؼت ّربی   یػگر یٍ ثرب  ّرب هتٌبؾرت   کتبثربًر
ِ  تحرَالت  ٍ طاتییتغ هطٍض ٍ لیتحل پػٍّف، يیا ّسف ،يیثٌبثطا. ثپطزاظز نٌؼتی ّبی اًمالة  یطیر گ قرکل  اظ ،یّربی نرٌؼت   اًمرالة  اظهترأثط   یػورَه  یّرب  کتبثربًر
کتبثربًرِ ثرِ هفْرَم پلتفرطم، ثؿرتطی اجتوربػی ثرطای        . اؾت چْبضم ینٌؼت اًمالة زض یپلتفطه یّب کتبثربًِ ثِ سىیضؾ تب اٍل ینٌؼت اًمالة زض یؾٌت یّب کتبثربًِ

 . کٌس ّبی تجبزل اطالػبت ٍ زاًف ػول هی افطاز ٍ ًْبزّب ٍ ثب ّسف فطاّن کطزى ظهیٌِ ِهكبضکت ّو
ِ . اؾرت  قسُ اؾتفبزُ یؾٌس کطزیضٍ اظ آى زض کِ اؾت هٌس طًظبمیغ ییِضٍا یِهطٍض ِهطبلؼ یك همبلِ يیا ،یقٌبؾ ضٍـ ِجٌج اظ: ريش  اؾرترطا   ٍ گرطزآٍضی  هٌظرَض   ثر

 Industrialبیر  نرٌؼتی  اًمرالة  كیر زل یّرب ػجربضت  ثرب  هرطتج   اؾرٌبز  ٍ هترَى . قرس  اًجبم یالولليیٍ ث یطاًیا یاطالػبت یّبگبُیپب زض یجبهؼ یجؿتجَ اطالػبت،

Revolution  ٍ ًبیػوَهی  ِکتبثرب Public Library هطٍض قس یبثیثبظ یالزیه 2018تب  2000ظهبًی  ُزض ثبظ ٍ. 

ِ    ّبی  ّبی اًمالة ّبی ػوَهی ثط اؾبؼ پبضازاین ّبی کتبثربًِ ّبی ًؿل قٌبذت ٍیػگی، ضطٍضت پػٍّف يیا یّب بفتِی: َا يافتٍ ّربیی   نٌؼتی ثرب تَجرِ ثرِ ذهیهر
ّبی پلتفطهری ثرطای    ّب ثِ ؾوت ًؿل کتبثربًِ هٌبثغ ثَز کِ ثیبًگط ضطٍضت تغییط کتبثربًِ ٍاًساظ ٍ ظیطؾبذت  ًفغ، هأهَضیت ٍ چكن هربطت ٍ شی  هبًٌس فٌبٍضی ٍ اثعاض،

ثرطای اؾرتوطاض    ثبیرس ّب  اظ اًمالة نٌؼتی چْبضم، کتبثربًِهتأثط اکَؾیؿتن اجتوبػی  ثب تَجِ ثِ تغییط. زض زٍضاى اًمالة نٌؼتی چْبضم اؾت تأثیطگصاضذسهت تساٍم ثمب ٍ 
ٍجَزی ٍ هٌطك کبضقبى هجتٌری ثرط تفکرط     ِّب، فلؿف ّب، اضظـ ٍ ثب قٌبؾبیی هجسز زاضایی زٌّسقبى ضا تغییط  حیبت ٍ تَؾؼِ ٍ افعایف اثطثركی ذَز، ًگطـ ٍ ػولکطز

 . کٌٌسالسام  ،ذَز یطًٍیث ٌفؼبىیذهَل هٌبثغ ٍ ش ثِ ،ًفؼبى ّب ثب شی پلتفطهی ثطای ّوٌَاؾبظی ٍ ذلك ٍ تجبزل اضظـ
 

 .0،4 نٌؼت، 0،4 ِکتبثربً پلتفطهی، ِکتبثربً چْبضم، نٌؼتی اًمالة ػوَهی، ِکتبثربً 6َا ذياژٌیکل
 پػٍّكی6 وًع مقالٍ

--------------------- 
 هطکعی آؾتبى لسؼ ضضَی  کتبثربًِ: ًبقط
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  مقذمه

هابی نانٗشی    انقالة ههبی چهبضگبن گیطی نؿل ؾیط سحوالسی که مندط ثه قکل زض این مقبله سالـ قسه اؾز سب

گوناه کاه زض    هماب  . هابی دتشرطمای سجیاین قاوز     گیطی کشبثربنه اذیط قسه مطوض و قطایٍ قکل هَی چنس ؾس

 یهاب  گاطوه قاوز کاه اضسجابٌ     ثؿشطی ایدبز می یدتشرطم هذواهس قس، زض کشبثربن حیمقبله سكط یثٗس یهب ثرف

گونابگو  و ذوانناسگب     یهاب  گاطوه  بثا ( کنناسگب   سولیاس ) و ذبلقب  آثابض و منابثٕ زاناف    كمنسا یانس  گونبگو

 یُیقطاکننس سب امکبنبر و  یمکشبثساضا  سالـ  ، یدتشرطمزض کشبثربنه ثب سرکط . قوز  یمثطقطاض ( کننسگب  مهطف)

آماس و قاس و سٗبمال     یضاؾاشب وخاه زض   نیثهشاط و ذسمبر ثاه   یاَالٖبسمنبثٕ  هضا ثه وخوز آوضنس که اظ مدموٖ

هابی   که چه سحوالسی زض زهه این .ثجطنسثهطه  اَالٖبرکننسگب   اَالٖبر و مهطف سکننسگب یسول ب یمگؿشطزه 

گصقشه ضخ زازه که مندط ثه مُاط  قاس  مرهاوت کشبثربناه دتشرطمای قاسه، نیبظمناس ثطضؾای ؾایط سحاوالر           

 .هبی ننٗشی اؾز انقالة

 هثطها  زض و ها   اظ خاسا  مشرابور،  یریسبض ینسهبایفط و سحوالر زاز  زؾز ثه زؾز یٗنی یننٗش انقالة

 کابضثطز  و اذشطأ ثب و( 1750ؾبلاظ ) هدسه  هاول اظ اواذط ؾس یانقالة ننٗش(. 1397 ،2مبضکؽ) ذبل یظمبن

ٔ  ؾاذؽ  و ثربض نیمبق  کاطز  زگطگاو   ضا خهاب   چهاطه  و قاس  آغابظ  یزضونا  احشاطا   ثاب  ییهاب  نیمبقا  اذشاطا

 آ  اظ داؽ  یولا  ثاوز،  اؾشواض یکكبوضظ ثط معثوض، انقالة اظ فید سب خهب  اقشهبز(. 1372 ،4کودط ،3ینؿکیکبدت)

 ثاه  ضو نانٗز  ثراف  زض قبغل افطاز سٗساز. قس افعوزه اقشهبز کل زض ننٗز ؾه  و نقف زیاهم ثط ضوظ ثه ضوظ

 .بفزی کبهف یکكبوضظ ثرف زض قبغل افطاز زضنس و نهبز فیافعا

 یثاطا  زوت ینانٗش  انقاالة . ثاطز  کابض  ثه عهیمکبن سیسول یثطا ضا ثربض یطوین و آة ،یننٗش انقالة نینرؿش

 اظ ذوزکابض،  سیا سول ثاه  یبثیزؾاش  یثاطا  ؾوت یننٗش انقالة. گطفز کبض ثه ضا ثط  یطوین انجوه، سیسول ثه س یضؾ

 قاوز،  یما  ثناب  ؾاوت  انقاالة  هیا دب ثط که چهبضت یننٗش انقالة ،اکنو . ثطز ثهطه اَالٖبر فنبوضی و کیالکشطون

 ؛قاوز  یما  قانبذشه  «هاب  فنبوضی یعیآم ه » ثب و اؾز قسه آغبظ نیكید ؾسه هبنیم اظ که اؾز شبلیدیز انقالة

 (.1395 ،5قوآة) زاضز یثطم ضا ی و زیدیشبلکیولوغیث ،یکیعیف یقتمطوهب ب یم یمطظهب که یا گونه ثه

و  قیستر. انس سهیای زض آ  ثه ْهوض ضؾ مه  و ٖمسه یهبکه فنبوضی  یمواخه هؿش یا زض ٖهط حبيط، ثب زوضه

 یطویانس که موخت کبهف زذبلز ن کطزه دبزیا سیاظ سول ینیمطاحل نو ک،یو ٖت  ضثبس یآموظـ هوـ مهنوٖ

 ههم واضز گؿشطزه عا یم ثه شبلیدیز یهبفنبوضی. قونس یم گونبگو  ذسمبر اضائه و سیسول نسیفطازض  یانؿبن
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 ب یمكشط ثب عین ضا یکشطینعز اضسجبٌ نوْهوض، و نینو ذسمبر دبزیا يمن و قسه ثكط یظنسگ یهب ثرف و ؾُو 

 هبفنبوضی نیا مثجز یهب خنجهسأثیط سحز  ،هب زض اندبت اموض  بانؿ یوض ثهطه. کننس یم ثطقطاض کننسگب  مهطف و

  ثه) زهنس یم شبلیدیذوز ضا ثه محهوالر ز یخب یکیعیاظ محهوالر ف یبضیثؿ. بثسی یم فیافعا و گطفشه قطاض

انس، ذسمبر نقل و انشقبل که زیگط نیبظمنس انشقبل زازه نیؿشنس،  هبیی که زیدیشبل قسه ضوظنبمه ،مثبل ٖنوا 

  (.2018 ،1یل...( )ثٗسی و هبی دطینز ؾه فنبوضی

هوادیمبهاابی  اظ آ  زض ذوزضوهاابی ذوزکاابض،. هاا  اکنااو ، هااوـ مهاانوٖی زض دیطامااو  مااب وخااوز زاضز 

 یهاب  زض ؾابل  .قاوز  اؾشربزه مای  یگصاض هیزض ؾطمب حشیو  یا بنهیضا بضا یزؾش، سطخمه یافعاضهب نطتؾطنكین،  ثی

ساب   نیناو  یکكا  زاضوهاب   یثاطا  ػهیا و یافعاضهاب  ثه زؾز آمسه اؾز؛ اظ ناطت  یطیچكمگ یهب كطفزیگصقشه د

و  یدطقاشبة زض ساوا  محبؾاجبس    فیزاض افعا مطزت، وات یفطهنگ یهب فیگطا ینیث فیزض د یکبضثطز هبی ش یالگوض

 (.1395 ،2قوآة)اؾز  بضیهبی ثؿ زض زؾشطؼ ثوز  زازه

 سغییاط  ضا المتتای  ثین و متی ای، منُقه محتی، اقشهبزی ؾبذشبضهبی چكمگیطی َوض  ثه سأثیطار این سطکیت

 کمجاوز  زلیال  ثاه  کابض  ثبظاض. ضفز ذواهنس میب  اظ قسیمی ننبیٕ و کطز ذواهنس ْهوض خسیس ننبیٕ. زاز ذواهس

. قاس  ذواهاس  ثطانگیع چبلف نیؿشنس، اؾشربزه موضز زیگط که هبیی نالحیز وفوض همچنین و ذبل هبی نالحیز

 قاونس  یم یکی بی قسه ازغبت گطیکسی ثب هبفنبوضی هب و  بانؿهبی  زیفٗبل ،آ  زض که ضؾس یم فطا یزوضان ؾطٖز ثه

 (2012 ،3نگیعیهو و ؿشالیثبسضوهطثطگ، )

 طارییا سغ وة، یطیا گ قاکل  ثاب  و طیا اذ هؾاس  زضهبی ثٗسی سكاطیح ذواهاس قاس،     گونه که زض ثرف همب 

 زض یگاط یز مشأثط اظ کی هط و هؿشنس سهیسن زضه  کبمالً وة، امکبنبر طارییسغ و 0/4 و 0/3 یهبی ننٗش انقالة

 یقنبؾا  زاناف  و اَالٖبر ٖت  بی یضؾبن اَالٔ و یکشبثساض ٖتوت هضقش .کننس می ییذوزنمب یثكط خوامٕ یظنسگ

ثبضهب ماوضز   هب کشبثربنه مرشت  اثٗبز سوؾٗه مطاحل. اؾز ثوزه 0/3 هکشبثربن یهب ثحث قبهس گصقشه ؾبل زه زض

 بیا   کطزه لیسحت  و  هیسدع شبل،یدیز یهبفنبوضی ٖنوا   ثه ضا 0/3 هکشبثربنکشبثساضا   كشطیدػوهف قطاض گطفشه و ث

 . کننس می

هاب   آ  ثاط  یذبضخ یفكبضهب که خنجه نیا اظ زاضنس خبنساضا  ثه یبضیثؿ قجبهز یشیمبه لحبِ ثه هب کشبثربنه

 و یفنا  ذاسمبر  زض یطاسییسغ ذوزو ثقبی  حرّ یثطا دیسبض َول زض و کننس ساید سکبمل مطسجبً سب گصاضنس یسأثیط م

 و یاَالٖابس  فنابوضی  یهبٍ یمح طییسغ قبمل یذبضخ یفكبضهب نیا ،حبيط ٖهط زض .انس کطزه دبزیا ذوز یٖموم

 .زاؾ وة ثط یمجشن ذسمبر ثط كشطیث یاسکب

 
1. Lee, MinHwa 

2. Schwab, Klaus 

3. Rohrbeck, Battistella, & Huizingh, 
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هاب و   اظ کشبثربنه یریثبظسٗط سیثب 0/4چهبضت و وة  یو ثب سوخه ثه انقالة ننٗش ییفكبضهب نیسحمل چن یثطا

 هسوؾٗ یو ؾو و ضاهجطزهب آغبظ و ؾمز  سیثب ییهب ثحث 0/4 هزض موضز کشبثربن. زاقز یگیطی سرکط دتشرطم قکل

فنابوضی  . ناس ینمب راب یا 0/4زض دبؾد ثه ٖهط ننٗز  یکطز سب ثشواننس نقف مؤثط ینیث فیضا د نسهیآ یهب کشبثربنه

 یزؾشطؾا  یتیماطزت ثاه وؾاب    كاشط یکه امطوظه ث یمٗن نیثه ا ؛ضو ثه ختو اؾز ٕیؾط یهب زض حبل ثطزاقشن گبت

ٗ  یيطوض. ثوزنس یتیسر یٖتم یهب ت یاظ ف یثرك فیؾبل د یزاضنس که زه سب ؾ هاب ثاب    کشبثربناه  هاؾز که سوؾا

 . همؿو ثبقس و ضو ثه ختو ٕیؾط یضونسهب نیا

قنبؾای   نؿال  ثاط ( فنابوضی  یای خجطگطا) فنبوضاناه  کاطز یسأثیط ضو گطفشه، قطاض سوخه موضز هب دػوهف زض آنچه

زض . اؾاز  گطفشاه  قاطاض  یبثیا اضظ ماوضز  وة هسیا دس ثاه  واثؿاشه  هب سنهب کشبثربنه طارییسغ و اؾز هب ثوزه کشبثربنه

ذاسمبر   هاضائا  یچگونگ عیاَالٖبر و ن یبثیو ثبظ یؾبظ طهینؤ منبثٕ، شذ هنیزض ظم یٖموم هبی کشبثربنه که یحبل

كاب  مشنبؾات ثاب نیبظهابی اخشمابٖی      اناس و ذسمبس  وة وخاوز زاقاشه   سهیا اظ دس فیدا  بضیثؿ ذوز نرٗب  یثه ش

اظ  یکا ی ٖناوا    ثاه  ینانٗش هابی   انقاالة اظ  ساوا   می ،ب یم نیزض ا. اؾز  هقس یطیچكمگزؾشروـ سغییطار 

 .ه اؾزثوز طارییسغ نیکه ؾجت ا یی نبت ثطزهب سهیمهمشطین دس

( یاخشمبٖ ییگطا ؾبذز ثط) یکیسکن -یاخشمبٖ کطزیهب ثب ضو قنبؾی کشبثربنه هسف الظت اؾز نؿل نیا یثطا

 هسحقق کشبثربنا  لیو زال گیطزموضز دػوهف قطاض  یهبی ننٗش مشأثط اظ انقالة یهبی ٖموم سحول کشبثربنه طیو ؾ

 و بیا دو حًاوض ؾاز کاه   اای  کشبثربناه  دتشرطمای،  هکشبثربنا . ثطضؾای کاطز   ضا چهبضت یننٗشزض انقالة  یدتشرطم

 فیافاعا . زاضز کنناسگب   مهاطف  یؾاو  اظ ماساوت  مهاطف  و سولیسکنناسگب   یؾو اظ مساوت سولیس ثط سأثیطگصاضی

 اضکاب   اظ یکا ی یزانكا  ییافعا ه  یثطا بیدو و یسٗبمت یُیمح دبزیا هسف ثب کشبثربنه نرٗب  یش مكبضکز تیيط

 .اؾز سرکط مسل نیا سحقق

 

 مطالعه روش

 لیا مُبلٗاه و سحت ) یاؾاز کاه زض آ  اظ ضوـ ؾانس    1ییضوا یِمطوض کطزیضو ثب یتیسحت مُبلٗه کی حبيط همقبل

هاب   کشبثربناه  گبهیخب و سحول طیؾمطثوٌ ثه  هبدػوهفمشو  و زض این مقبله . اؾشربزه قسه اؾز( یمشو  سرهه

 ثطای ایان منٓاوض   .قوز می كنهبزیچهبضت د یهب زض ٖهط انقالة ننٗش کشبثربنه گبهیخب اظ یخسیس  یسٗطمطوض و 

هابی   کشبثربناه  ،یدتشرطما هابی   کشبثربنه، 4 یننٗش انقالة هبیمطسجٍ ثب کتیسواغه( یمنبثٕ اَالٖبس)اؾنبز ه یکت

0/4 ، Library 4.0 و Industry 4.0  زیطیماس  مكابوضه  یهاب  قاطکز  و مٗشجاط  یاَالٖابس  یهاب گبهیزض دبموخوز 

 
1. Narrative Literature Review 
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 یاَالٖابس  یهاب گابه یدب نیو همچنا  4ؿاز یو مداالر اکونوم  3یؾا ویا زاثتید ،2اکؿندط ،1یمکنع قبمل مكهوض

 9گوگال اسؾاکبلط   یخؿشدوو موسوض  8یا ذلیطیسیآ  ،7نؽیؾبآووة ،6طکزیزانؽیؾب ،5امطالس اظخمته یالمتت نیث

ظمابنی اذیاط اظ ایان ضو     هثبظ. قس مُبلٗه 2018سب  2000اظ ؾبل  یظمبن هثبظاؾنبز،  یخؿشدو ثطای .ثبظیبثی قس

 . اؾز قسه آغبظ زوضه نیا هب اظ کشبثربنه یمرهوم سحولانشربة قس که 

ٗ  یخؿاشدو  ،یفبضؾا هبی  مقبله اَالٖبر اؾشرطاج و گطزآوضی منٓوض  ثه  یاَالٖابس  یهاب گابه یدب زض یخابم

 یقنبؾا کشبة هؾبمبن نز،ٖت  یخؿشدو موسوض ،یزانكگبه خهبز یٖتم اَالٖبر مطکع گبهیدب ،10کبیتیویؾ یِفبضؾ

 طا ،یا زض دػوهكگبه ٖتوت و فنبوضی اَالٖابر ا ( گنح) طا یا یاَالٖبر ٖتم گبهیدب ،یؾبظمب  اؾنبز و کشبثربنه مت

 . اندبت قس یو مُبلٗبر فطهنگ یانؿبن دػوهكگبه ٖتوت گبهینوض و دب یمدالر سرهه گبهیدب

ٖ  یای گطا ثطؾبذز کطزیضو اظ هب بفشهی ثهشط لیسحت یثطا دػوهف نیا زض  ثاط . اؾاز  قاسه  اؾاشربزه  11یاخشماب

 قنبذز که ؿزین یطونیث و ینیٖ زیواقٗ سنهب سگبه،یز نیا زض. ضوز ثه کبض می ییگطا زض ثطاثط اثجبر ییگطا ؾبذز

 آنچاه  ب یا گطا ؾبذز ثط زیسگبهاظ . زاضز یاؾبظنسه نقف ذبضج خهب  ؾبذشن زض عین مب شهن ثتکه ؾبظز؛یم ضا مب

 افطاز نیث مؿشمط یاخشمبٖ یفطاگطزهبه سییظا ثتکه ؿز،ین خهب  ینیٖ همكبهس حبنل قوز،یم سهینبم قزیحق

 ( 1388 لیکم ینقل اظ ثهطام ثه 1391 ظازه، یمهس. )اؾز

هابی زض  خهاب ، اظ خمتاه زض      کنس که ثبیاس ثاب آ  زؾاشه اظ قایوه     اخشمبٖی سأکیس میگطایی  ؾبذز ثط

گطا زض سقبثل ثب ضویکطزهبیی قاطاض   ضویکطز ثطؾبذز. انشقبزی ثنگطی  های  ثه زیس ذوزمب ، ضا که ثسیهی ستقی کطزه

12گطایی هب ثب ٖنوا  اثجبر گطایب  اظ آ  گیطز که زض ؾنز می
13گطایی و سدطثه 

ضویکطزهبیی مجشنی ثاط  . کننس یبز می 

آیس همب  اؾاز کاه وخاوز     سوا  ثب مكبهسه ثه مبهیز خهب  دی ثطز و آنچه ثه ازضا  مب زضمی این فطو که می

هبیماب  زض ایان ثابضه کاه      فاطو   زهس که دیوؾشه ْنین ثبقی  ثه دیف گطایی اخشمبٖی هكساض می ثطؾبذز. زاضز

کنای  لعوماب     هاب خهاب  ضا زض  مای    هابیی کاه ثاب آ     مقولاه ثاه ثیاب  زیگاط،    . ضؾاس  خهب  چگونه ثه نٓاط مای  

 (.1394، 14ثط)هبیی واقٗی نیؿشنس  ثنسی سقؿی 

 
1. Macenzy 
2. Excenjer 

3. PWC 

4. Economist 

5. Emarald 

6. Scince Dirrect 

7. Web of Science 

8. Itreeply 

9. Google Scholer 

10. Civilica 

11. Social Constructionism 

12. Positivism 

13. Empiricism 

14. Burr 
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 حاساقل  کاه  قاسنس  انشرابة  ییهبدػوهف وهب  مقبله ،مطحته این زض: منبؾت یهبدػوهف انشربة و یبثیاضظ

 ثاه  حاساقل  بیا  ثبقانس  زازه هئا اضا یٖماوم هابی   کشبثربناه  اظ یرا یسٗط بیا : ثبقانس  زاقشه ضا بضیمٗ زواین  اظ یکی

 اظ که موضز قسه یبثیثبظ یهبمقبله مدمؤ اظ ثنبثطاین،. ثبقنس کطزه اقبضه 0/4 هکشبثربن یهبیػگیو اظای  مدموٖه

 0/4 هکشبثربن ٖجبضر یخؿشدو ثب همچنین. قسنس انشربة ثوزنس، دػوهف نیا ثب مشنبؾت یمويوٖ و یظمبن نٓط

کاه  یبفاز قاس    یا مُبلت مقبله هسیسطخمه اظ گع کی 0/2کشبثساض  زیفقٍ زض ؾب یفبضؾ یاَالٖبس یهبگبهیدب زض

  .موضز اؾشربزه قطاض گطفشه اؾز یؿیزض مشو  انگت

 

 یو پژوهش ینظر هنیشیبر پ یمرور

هابی   نؿال  سحاول  و یهابی نانٗش   انقاالة سحاول  یٗنی  دػوهف یانت مويوٖبر اظ یریسٗبض ثط یمطوض اثشسا زض

 :قوز می هب اقبضه آ  ثه که قس اندبت کشبثربنه

 

 صنعتی انقالب های نسل تحول. 1

نقل که زض اواؾاٍ   و و حمل سیسول ،یثعضگ زض ننٗز، کكبوضظ یهب یؾز اظ زگطگونا ٖجبضر یننٗش انقالة

اؾاز،    ضخ زازه ٕیهاب و نانب   قاس  کبضذبناه   یسحوالر زض هنگبت ننٗش نیا. قط  هدسه  اظ انگتؿشب  آغبظ قس

 نیا ا .اؾاز  انؿاب   یطویا ن یخاب  ثه ،نیمبق یطوین ػهیو  هث ی،ننٗش امکبنبراؾشربزه اظ  یقس  ثه مٗن یننٗش

 .ضاه یبفز ه  آمطیکب ،آلمب  ،فطانؿه مبننس گطیز یکكوضهب ثه ؾذؽ سحوالر

 

 اول یصنعت انقالب 1-1

ؾانگ و   ظغابل  ،یثبفنسگننٗز یٗنی  هیؾه دب ثط كشطیاثشسا زض کكوض انگتؿشب  قطؤ قس ثکه ضذساز  نیا 

 ،زوضه نیا ا مهمشاطین اذشطاٖابر   اظ یکی. بفزی قهطر خهب  کبضگبه ثه بیشبنیثط ضو،  نیااظ  .بفزی نموز آهنشوة 

ٔ  آهان  ضاه ،آ  زنجبل ثه و کطز زگطگو  ضا نقل و حمل و ننٗز که ثوز ثربض نیمبق  هابی  کبضذبناه  و قاس  اذشاطا

 ذابضج  ؾنگ غبلظ مٗبز  اظ ضا آة ثربض، کمک ثه آة ثعضگهبی  دمخ زضآمسنس، گطزـ ثه ثربض یطوین ثب یننٗش

 سیا سول آهن سیسول و وهبیلوکوموس و ثربض یموسوضهب نیطومنسسط ثیكشط و حطکز یثطا یكشطیؾنگ ث ظغبل سب کطزنس

ٔ  ثاب  یالزیما  1780 ؾابل  اظ کاه  اؾاز ای  زوضه اول یننٗش انقالة بی 0/1 ننٗز گط،یز ٖجبضر ثه. قوز  اذشاطا

 ؾانگ،   ظغبل و ثوز نكسه آغبظ نرز اظ انجوه یثطزاض ثهطه هنوظ زوضه، نیا زض. قس آغبظ یننٗشهبی  نیمبق نینرؿش

 یشٗنن یاول، کكوضهب یگرز که انقالة ننٗش سیثب ،ه  ضفشه یضو. ضفز می ثكمبض یانطغ سیسول مهمشطین منجٕ

 یقاسه ثاوز و حشا    یه  نانٗش  آمطیکب الجشه. هب  زضآوضزخ بؾزیؾگؿشطه  یانت گطا ینوضر ثبظ  ضا ثه ییاضودب
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ُ   یزض آ  کكوض ضخ زاز، ولا  یثٗس یانقالة ننٗش  بؾاز یزوت ؾ یساب خناگ خهابن    امطیکاب  کاه  نیا ا هثاه واؾا

 کاودط،  و ینؿاک یکبدت) ثاوز  مبناسه  کنابض  خهب  یثبظ بؾزیؾ کبنو اظ  جبًیگطفشه ثوز، سقط فیای زض د بنهیانعواگطا

1372). 

 

 دوم یصنعت انقالب 1-2

اؾاشواض   ثط و  نرز هیثط دب ،سب آ  ظمب  ثوز یانطغ یؾنگ که منجٕ انت ظغبل یثه خب ،یننٗش انقالة نیزوم

فاوالز ثؿامط زض    سیا ثاب سول  یانقالة ننٗش نیقطؤ ا. اؾشربزه قس سیانجوه اظ ذٍ سول سیسول یثطا ،نیهمچن. ثوز

چطذبناس    یثطا یثٗس اظ مسس. قس گطیز ٕیننب یآهن و فوالز ثطا  یٖٓ سیقطؤ قس که مندط ثه سول1860 هزه

 .ثط  ه  ثه کبض گطفشه قس یطوین ،همطاه ثب اذشطاٖبر مرشت  گطیهبی ز و اؾشربزه هب کبضذبنهچطخ 

 یزوضه ثاب اذشاطأ غنطاسوضهاب    نیزض ا. آغبظ قس ینرش  یهبی ٖٓ زوت ثب کبوـ یانقالة ننٗش بی 0/2 ننٗز 

 عین یفوالزؾبظ ٕیننب. قس لیسجس یننٗش ههبی سوؾٗ اظ محط  یکیثه  شهیؿیالکشط یطوین ؿو ،یثط  سوؾٍ از

 زض زوت ینانٗش  انقاالة . زانؿز 0/2 ننٗز زوضا  آغبظ ضا نوظزه  قط  ثشوا  سیقب. قس قکوفب زوضا  نیهم زض

مجشکاط ذاٍ   . ٖطناه گصاقاز   ثاه داب   یگطیانجوه و اؾشبنساضز ثه قکل ز سیسول هظندیط دبزیثب ا ؿش یث هؾس لیاوا

 هابی آالر و اثعاض نیانجوه، مبق سیانقالة و سول نیا دبزیا یثطا. فوضز ثوز یانجوه، هنط سیسول یای ثطا طهیظند سیسول

 کیا و هط کبضگط ثاه اندابت    قس اخطا گصاقشه هکبض زض ؾُح کبضگبه ثه مطحت  یسقؿ ،ثه کبض گطفشه قسنس یسیخس

 (.1372 ،کودط ،ینؿکیکبدت) قس گمبضزه نیّنؤ کبض مٗ

 

 سوم یصنعت انقالب 1-3

 دیسابض  ساوا   ینما . اؾاز  شابل یدیز و هوقامنس هبی  افعاض نطت و وسطیکبمذ ننٗز هیدب ثط ؾوت یننٗش انقالة

 ثوز یٖهط قطؤ نیا. زنٓط گطف زض1943سوا  آغبظ آ  ضا اظ ؾبل  می جبًیسقط یکطز ول سایآغبظ آ  د یثطا یقیزق

 و یذابنگ  یوسطهبیکبمذ. زاضز قطاض وسطهبیؾودطکبمذ و وسطهبیکبمذ هیدب ثط ثكط سمس  سمبت امطوظه آ ، هیدنش زض که

 حبل، نیٖ زض. هؿشنس ؾوت یننٗش انقالة محهول همه شبلیدیزهبی  نیزوضث سب هوقمنسهبی  یگوق و سبح لخ

هاب   آ  اؾابؼ  و هیدب 1964 ؾبل زض که ثوز ؾوت نؿل یوسطهبیکبمذ ثه مطثوٌ اؾشربزه قبثل یوسطهبیکبمذ نیاول

 .سقسن یٖموم و قسه گطفشه کبض ثه خب همه زض وسطهبیکبمذ ؾذؽ قس رشهیض

انقاالة   .ظز ضقا   یالزیما  1970 زهه زضهب  بنهیضا وهب  عسطاقهیض سیسول ضا ؾوت یننٗش انقالة بی 0/3 ننٗز

و  یمشمطکاع اظ اناطغ  طیای هوقمنس، دبؾارگو و غ  و قجکه« یانطغ نشطنزیا» کیذتق  یثطا یؾوت فطنش یننٗش

ثط ثاوزه، محؿاوة   ؤضفشن فقاط ما   نیکطزه و زض اظ ث دبزیزض ؾطاؾط خهب  ا یهب فطنز قغت و یتیاَالٖبر که م
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و ْهاوض   شابل یدیکاه ثاب انقاالة ز    طیسداص یسدس یِاناطغ  ِ یهبی چناسخهش  ب یثط خط سیای ثب قجکه نیچن. قوز می

 .طزیقسه اؾز، قکل ثگ یجبنیدكش( هب کال  زازه)هبی ثعضگ  زازه

 یسنهاب زض ضاؾاشب   هاب ناه   یزگطگون نیزهس که ا و سأثیط ثط ؾبذشبضهب نكب  می یؾطٖز، گؿشطزگ یػگیو ؾه

 كاطفز ید نیا ؾاطٖز ا . زهس می سیانقالة چهبضت و مشربور ضا نو کیآغبظ  كشطیکه ث ؿزین یانقالة ؾوت ننٗش

 انقاالة  زض آمسه زؾز  ثه قشبة قوز، می سهیؾند نیكیهبی د انقالة ثب که یهنگبم. نساضز یریسبض هنیكید چیه

ٕ همه  زض جبًیاؾز و سقط( نسهیفعا) ییو نمب یثبقس، چنسثٗس یثٗس کیو  یذُ که آ  اظ كشطیث چهبضت و زض  نانبی

 (.1395 ،1قوآة) .آوضز می سیکكوضهب گؿل دس ههم

 یوضظ حکومز و زیطیمس س،یسول یؾبذشبضهب همه یزگطگون ؾطآغبظهب  یزگطگون نیا یغضفب و یگؿشطزگ

 ثه یزؾشطؾ و بضیثؿ فیگندب و دطزاظـ یثبال سوا  ثب همطاه، سترن ضاه اظ مطزت، یبضزیتیم ونسید ییسوانب. اؾز

 مبننس ییهب ضقشه زض فنبوضیهبی  كطفزید قس  ساضیدس ثب امکبنبر نیا. آوضز می سیدس کطا یث یامکبنبس زانف،

 ،یوسکنولوغیث نبنو، فنبوضی ،یثٗس ؾه چبح ذوزکبض، یذوزضوهب قجکه، زض عیچ همه ک،یضثبس ،یمهنوٖ هوـ

 (.1395 ،2قوآة) قس ذواهس ثطاثط چنس یکوانشوم محبؾجبر و یانطغ هطیشذ مواز، زانف

 یانرٗابل  یهب یؾطگطم.  یهؿش« وة» سولس قبهس ؾوت یننٗش انقالة قطؤ ثب و یهبی ننٗش انقالة ید زض

 ٖهط بنگطینمب 0/2 وة که  یحبل زض اؾز، 0،1 وة ٖهط بنگطینمب آ  یِکنون قکل ثه و یعیستو مبننس َطفه کی و

 وة ن،یثنابثطا (. 1987 ،4و ماولط  3كانط یکط) هاب  دبزکؿز وهب  ثالگ مبننس کننس، یم دبزیا کبضثطا  که اؾز محشوا

 ناسه، یآ زض. اناس  آوضزه یضو هب ضؾبنه ثه قس ، سط فٗبل و یمدبظ یبهبیزن اظ اؾشربزه ثب که اؾز یکبضثطان ٖهط 0/3

 مشهال  نشطناز یا ثاه  كاه یهم ،یکیسکنولاوغ هابی   كاطفز ید اظ اؾشربزه هب ثب  بانؿ که ثوز ذواهس یظمبن 0/4 وة

 ثاب  کاه  یضوق همب  ثه که اؾز قسه قطؤ سط خوا  یهب نؿل یثطا اکنو  ه  ٖهط نیا(. 2007 ،5فبضثط) هؿشنس

 (.1987 ،و مولط كنطیکط) کننس یم ثطقطاض اضسجبٌ وة ثب کننس، یم نحجز ذوز زوؾشب 

 یسٗبمت یافعاضهب نطت وضوز قبهس اؾز، ؾوت یننٗش انقالة نؿل ثب مهبزف که 0/2 وة و 0/1 وة ظمب  زض

 کشبثساضا  ثه امط نیا.  یهؿش منبثٕ یزه ؾبظمب  زض الظت زقز حرّ ثب ؾطٖز فیافعا هب و کشبثربنه ثه وة سحز

 یذوث  ثه و ثطؾبننس اندبت ثه ضا منبثٕ اقبٖه و یگطزآوض منبثٕ، سیسول یفطاوان یهمذب ثشواننس سب کطز کمک

 یموسوضهب اظ یطیگ  ثهطه ثب سوانؿشنس یضؾبن اَالٔ مطاکع هب و کشبثربنه. ثبقنس کبضثطانكب  یبظهبین یدبؾرگو

 اَالٖبر نیث زض مٗشجط اَالٖبر یبثیثبظ و سهیدس نیا اظ حینح اؾشربزه زض کشبثساضا  زانف یاضسقب و خؿشدو

 
1. Schwab, Klaus 

2. Schwab, Klaus 

3. Kirschner, R. K.  

4. Muller, H. R. 

5. Farber  
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 ثه کشبثربنه 0/2 وة ظمب  زض. کننس حرّ یحس سب هب ضا کشبثربنه ثه مطاخٗه بظین احؿبؼ نبزضؾز، بی سیطمریغ

 .زاز ازامه ذوز زیفٗبل ثه« مکب  همثبث  ثهکشبثربنه » و قس ی سجسیلگطوههبی  مالقبری ثطا یمکبن

. کنس می ازیسقو ضا کشبثربنه کبضثطا  و کشبثساضا  ب یم مشقبثل یسأثیط اخشمبٖ و همکبضی ،یاخشمبٖ هکشبثربن

ز اؾ ای کشبثربنه ذسمبر نگهساضی و سوؾٗه زض کبضثطا  ثبظذوضزهبی و مكبضکز بظمنسین یاخشمبٖ هکشبثربنا

 (.1397 ،ینوضوظ)

 ثه ،کننس لیسٗس و زض  ضا موخوز یضونسهب و ٍیقطا ثشواننس سب کننس یم سالـ کشبثساضا  و مشرههب  همه

اهساف  یثطا 0/2و ثٗساً اظ وة  طفشنسیضا دص 0،1کشبثساضا  وة . منُجق ؾبظنسهب  آ  ثب ضا ذوز و زهنس هب دبؾد آ 

 زض 0/3 وة یهب فنبوضی اظ اؾشربزه و اسربش س،یخس چبلف. کطزنس اؾشربزه کبضثطا  ثه ذسمبر اضائه و یؾبظمبن

 نمونه چنس ٖنوا   ثهفقٍ ) ضا هب کشبثربنه نقف سوا  یم آ  زض که اؾز آموظـ نه،یگع کی. هبؾز کشبثربنه

 یطیبزگی اظ زیحمب هب، مهبضر یاضسقب ،یونسیفطاد یهب وثالگ دبزیا س،یخس یهبفنبوضی اسربش ثب( کوچک

 یطیدص زؾشطؼ و یکذبضچگی 0/3 وة که َوض همب . زاز سوؾٗه و فیافعا زیریثبک ذسمبر هاضائ و یمكبضکش

 زیمبلک حقو  و یذهون  یحط موضز زض سیثب کبضثطا  کنس، یم یجبنیدكش فیمحشواهب یثبضگصاض زض ضا کبضثط

 ،یبثیاضظ دبز،یا موضز زض کبضثطا  ٖموت یثطا که ییضهنموزهب سیثب ،نیهمچن. ثبقنس بضیهوق و آگبهذوز  یمٗنو

 طیدص انُٗبف طییسغ ثه نؿجز و قونس یثبظنگط وؾشهید زاضز، وخوز اَالٖبر یگصاض اقشطا  ثه و یزه ؾبظمب 

 (.2015، 1احمس) ثبقنس

 یهاب  آ  ضا ثط اؾابؼ ٖمتکاطز ثاه ثراف     سوا  ینؤ کشبثربنه اؾز و م کیکه ذوز وة  سیگو یم 2چبوهب 

  یٖٓا  هکشبثربنا » کیا « یطیبزگیا  وة». «3وة هطظنبماه و ظثبلاه  »و « یطیبزگیوة »: کطز یثنس مرشت  زؾشه

 فقٍ زض نوضر هب کشبثربنه. اؾز یؾطگطم و حیسرط یثطا« ظثبله و هطظنبمه وة» که  یحبل زض اؾز« ثبظ و یمدبظ

 سیا گو یما  نیهمچن او. زاقز ذواهنس ثقب 0/4 وة ٖهط زض مرشت  یا حطفهو  یزانكگبه یهب قجکه ثب یهمکبض

 کاه  قاوز  یم ؾبذشه یمدبظ یا کشبثربنه ٍیمح کی زض و قس ذواهس 0/4 هکشبثربن همب  یهمکبض مسل نیا که

 ییهاب  یػگا یو سیا ثب ظنسه، ؿش یؾ کی مبننس 0/4 هکشبثربن. قوز یم اضائه یمدبظ ٍیمح کی زض آ  ذسمبر ههم

 ضا 0/4 وة مكرهابر  ههما  جابً یسقط و ثبقانس  یذابضخ  ٍیمحا  زض طارییسأثیط سغ سحز قسر ثه که ثبقس زاقشه

 الجشاه . طفزیدص ذواهنس آ  ییفًب طارییسغ لیزل ثه ضا 0/4 هکشبثربن طارییسغ یکیعیف یهب کشبثربنه. ثبقس زاقشه

 
1. Ahmed, Waqar 
2. Chauhan 

3. Spamming or trashing web 
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ٖ  ییمٗنب شبلیدیز هکشبثربن ،0/4 هکشبثربن  یمربه  زض، طیا فطاگ کشبثربنا  مشحاط    و مشهال  هکشبثربنا  ،یاخشماب

 .(2009 چبوهب  اظ نقل ثه 2015 ،1نو ) زاقز ذواهس وخوز ه  0/4 هکشبثربن

ٖ   زیا ْطف ،کاطز یضو نیا اؾز، زض افنبوضانه  کبمالً چبوهب  کطزیضو مبننس ییکطزهبیضو و ضواثاٍ   یهابی اخشماب

. گطفشاه قاسه اؾاز    سهیآگبه و مؿئول، نبز یفطز ٖنوا   ثهزض نهبز کشبثربنه و اظ آ  مهمشط، نقف کشبثساض  یفطز

 بیا کابضثط و کشبثاساض    نیثا  یای و همرکط ییزهاس و ضاهنماب   کشبثربنه ضخ می کیکه زض مهبحجه مطخٕ زض  یاسربق

 . گطفشه قسه اؾز سهینبز یکطزیضو نیزض چن گطیکسیکبضثطا  ثب 

 

 چهارم یصنعت انقالب 1-4

قوز  مطثوٌ می نشطنزیو فنبوضی ا یچهبضت که زض واقٕ انقالة زض اضسجبَبر اؾز ثه سکنولوغ یننٗش انقالة

 وؾاشه ید ه  ثه یهب قجکه.  یهؿش یو اضسجبَ یکه خهب  ضا زگطگو  کطز و مب هنوظ زض ٖهط انقالة چهبضت ننٗش

گیاطی   قاکل . اؾز و اخطا قسه  یمهنسؾ ،یزانؿز که سبکنو  ثه زؾز انؿب  َطاح یا ؾبمبنه نیثعضگشط سیضا ثب

 هقاجک  کیا ناوضر    ساب ثاه   سیَاول کكا  1990سب ؾبل  یول گطزز یثبظم 1960 هثه زه یخهبن  یقجکه ٖٓ نیا

 هسیا اؾز که ثه ٖق سأثیطگصاضی بضیثؿ ٖبمل عین یهب، هوـ مهنوٖ نیافعو  ثط ا. سیبیقمول زضث و خهب  یهمگبن

 . یکن بزیدند  اظ آ   یانقالة ننٗش ٖنوا   ثه  یسوان می طذیث

هابی   ثاطزاضی اظ ظیطؾابذز   یب انقالة ننٗشی چهبضت ٖهط ننبیٕ هوقامنس اؾاز کاه ثاب ثهاطه      0/4ننٗز 

وضی ضا ثیكشط ذواهس  ، ثبظزهی و ثهطه«ذسمبر هقجک»و  «هب زاقشه هقجک»ننٗشی نؿل ؾوت و ایدبز دیونسی اظ 

هابی   خهبنی ثب سوخه ثه مرهوت انقالة ننٗشی چهبضت، ایان سحاول ثاب اؾاشربزه اظ ؾیؿاش       نینو اقشهبز زض. کطز

  ساوا  ثاه   انقالة ننٗشی چهبضت ضا نمی. هب آغبظ قس و ؾطویؽ (IOT) 3اینشطنز اقیبء ،(CPSs) 2مدبظی-فیعیکی

 -فیعیکای  هابی  ؾیؿاش   هوقامنس،  هابی  کبضذبناه  چاو   ماواضزی  انقالة نیا حبل، نیٖزض . ذوثی سٗطی  کطز

هبی خسیس سوؾاٗه محهاوالر و ذاسمبر     هبی خسیس ذطیس و سوظیٕ، ؾیؿش  ؾیؿش ، 4زهی ذوزؾبمب مدبظی، 

 (.2018 ،6یل) قوز یضا قبمل م 5هب قطکزمشنبؾت ثب نیبظهبی انؿب  و مؿئولیز اخشمبٖی 

 0/3یاناطغ ، (نراز ٖهط ) 0/2 یانطغ، (یكبنرشید) 0/1 یانطغ زوضا  نبحجنٓطا ، یثطذ ضا زوضه چهبض نیهم

 .انس سهینبم( یقجکه هوقمنس انطغ) 0/4 ی، انطغ(و دب  ینوقسنهبی  یانطغ)

 
1. Younghee Noh 
2. Cyber-Physical Systems 

3. Internet of Things 

4. Self-Organization 

 .ّؿتٌس  0/4 نٌؼتیثط اظ اًمالة أکِ هت  ًْبزّبییّب ٍ  ّب، کبضذبًِ هٌظَض قطکت .5

6. Lee, MinHwa 
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 سمابمی  زض اَالٖابر  فنابوضی  گؿشطـ ثب همگبت که زانؿز انقالثی سغییط سوا  می ضا چهبضت ننٗشی انقالة

ـ  هنشیدا  چهابضت  نانٗشی  انقالة زیگط، ثیب  ثه. افشبز اسرب  ؾوت و زوت ،اول هبی انقالة  فنابوضی  افقای  گؿاشط

 اَالٖابر،  فنابوضی  ثاط  مجشنی ننبیٕ سمبت زض ثبظاض و فنبوضی ثین چهبضت ننٗشی انقالة ثنبثطاین،. اؾز اَالٖبر

1ثبظ نوآوضی ثؿشط زض ثبظاض و فنبوضی اظ ذال  و ثبظ سطکیجی واقٕ زض که کطز ایدبز ذالقی اضسجبٌ
 مجشنای  ضقاس  یب 

2ثبظ کبض و کؿت مسل ثط
 ثاه  سوا  می ظمبنی سنهب ضا چهبضت ننٗشی انقالة هبی ویػگی  حبل، این ثب. ضوز می ثكمبض 

 (.2018 ،یل) قوز  سطکیت ؾبظمبنی نوآوضی ثب فنی نوآوضی زوت، ننٗشی انقالة مثل که کطز سٗطی  کبمل َوض 

ثاه   یبظین گطیز ،نیثنبثطا ؛کطزنس سیسول نسایذوز و فط زیطیقطؤ ثه مس هب نیمبق ،ی چهبضتانقالة ننٗش زض 

محهاوالر اخابظه    سیا سول هکبضذبنا  کیا ثاه   بء،یاق نشطنزیثه نبت ا كطفشه،یفنبوضی د نیا. نساقشنس یانؿبن یطوین

 هکبضذبنا  اظ ؾوی ماسیطا  ثبض  نیاول 0/4 ننٗز بچهبضت ی یانقالة ننٗش. کنس زیطیذوز ضا مس جبًیزهس سب سقط می

 (.1397 نبز ، یینرب) قس یمٗطف 2011 ؾبل زض هبنوفط كگبهینمب زض ثوـ

 ثاط  یگونابگون  و ، غضفگؿاشطزه  ساأثیطار  کاه  قسه اؾشربزه« انقالة» هواغ اظ لیزل نیا ثه هب، زوضه نیا یثطا

 و یٖتما هابی   هیا ال و ؾاُو   یسمبم زض سأثیطار نیا. انس هب گصاقشه  بانؿ یاخشمبٖ یظنسگ و بظهبین اثٗبز، یسمبم

« قاس   یمنُاق نانٗش  »3کاط  کاالض   سهیا ٖق ثه. اؾز آوضزه وخوز ثه یقگطف طارییسغ ثكط، یظنسگ یکبضثطز

اظ  یکاط ثطذا  . آوضز سیا دس یشمبٖخا یزض نهبزهب ینیمٗ طارییضقشه سغ کی یاخشمبٖ هکنس که سوؾٗ می نیسًم

 ههما هابی   یػگا یناوضر و   او ثاه  هآوضز و ثه گرشا  می سیقس  دس یضا که ننٗش یو اقشهبز یاخشمبٖ ینسهبایفط

هاب زض   فطنز یو ثطاثط یکبض، نٓ  و انًجبٌ، سحط  اخشمبٖ  یسقؿ: کنس، مبننس کكوضهب زض ذواهنس آمس، شکط می

 حابل  زض. اؾز زاقشه یاخشمبٖ هسوؾٗ زضای  سأثیط ٖمسه قس ، یننٗش، سیسطز ثسو ، و قغل یهبی آموظق نٓبت

 کاه  اناس  آوضزه وخاوز  ثه ضا یفطاننٗش خوامٕ و انس قسه سوؾٗه اظ ینینو همطحت واضز یننٗش مسض  خوامٕ حبيط،

 ،یکبقابن  یناجوض ) هؿاشنس  ینانٗش  زوضا  اظ فطاساط ای  مطحتاه  بنگطیا نمب و ؿشنسین ییگطا ننٗز ثط یمجشن سنهب

1377 .) 

هبی  سأثیط اسقالة سحز ،یاخشمبٖ ینهبزهب همچو  ثؿیبضی زیگط اظهب،  قک کشبثربنه یث ،ب یم نیزض ا

 یبظهبین یدبؾرگو سب انس کطزه سالـ ذسمبسكب ، و منبثٕ سکبمل و سوؾٗه ثب زوضه هط زض و انس گطفشه قطاض یننٗش

 همچو  نبدصیط، ای اخشنبة گونه  ثه ه  هب کشبثربنه که کطز اؾشسالل نیچن سوا  یم. ثبقنس ذوز مربَجب 

 نیا و انس زاقشه قطاضفنبوضانه  و یننٗش هسوؾٗ خمته  اظ گونبگو  سأثیط ٖوامل سحث یاخشمبٖ ینهبزهب اظ یبضیثؿ

 
1. Open Innovation 

2. Open Business Model 

3. Clark Kerr 
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هبی  نؿل هزضثبض سب قسه سالـ ازامه زض. اؾز هب قسه کشبثربنه گونبگو  یهب نؿل هسوؾٗ موخت سأثیطار

 .قوز اضائه یحبسیسوي یهبی ننٗش انقالة مشأثط اظ طارییسغ ثه سوخه ثب کشبثربنه،

 

 یعموم کتابخانه های نسل تحول. 2

هاب ثاه خبمٗاه و کماک ثاه افاطاز ثاطای ضقاس فکاطی و سحقاق            هب زض ذاسمبر آ   وخوزی کشبثربنه هفتؿر

 یهاب  هب اظ ؾبل مويؤ ذسمبر کشبثربنهثه همین زلیل و ثب سوخه ثه اهمیز آ ،  .کنس ؾٗبزسمنسی نموز دیسا می

ی ثاه مرهاوت   ومٖما  یهاب  کشبثربنه ؽیؾأس. ثوزه اؾزو دػوهكگطا  این ٖطنه مشرههب   زض کبنو  سوخهزوض 

 قابنو   تیسهاو  قبهس 1864 ؾبل زض. گطزز ثطمی آمطیکب زض نوظزه  قط  و بیشبنیثط زض هدسه  قط  ثهنوین آ ، 

 ضا ذوز یخب آهؿشه  آهؿشه بیزن زض یٖموم یهب کشبثربنه ،ثٗس ثه آ  اظ.  یهؿش بیشبنیثط زض یٖموم یهب کشبثربنه

 هاضائا . نساقاز  وخاوز  یٖماوم  یهب کشبثربنه اظ اؾشربزه یثطا یشیمحسوز گطیز و کطزنس ثبظ مرشت  اقكبض نیث زض

 .هؿز و ثوزه هب کشبثربنه نؤ نیا کشبثساضا  یانت یهب زغسغه اظ گونبگو  یٖموم ذسمبر

 ثطای مه  سسثیطی ضا آ و  زانؿز می مه  آنقسض ضا هب کشبثربنه و یکشبثساض مويؤ 1ضانگبنبسب  شبیضامبض یبلیق

(. 1381 ،یزاوز) کاطز  شکاط مای   خهابنی  وحاسر  سکبمال  و« المتتی ثین آمیع مؿبلمز همعیؿشی فًبی هسوؾٗ»

زانكاگبه   بریازث هزض زانكکس 1349زض ؾبل  یو یکشبة و اخشمبٔ که مشن ؾرنطان کشبةزض  یانهبض نیآفط نوـ

 نینذسمبر ثاه سمابت ماطزت خبمٗاه، اٖا  اظ افاطاز زض ؾا        هزض اضائ یهبی ٖموم کشبثربنه  یثه وْب اؾز،سهطا  

  ثاه  یٖماوم  هکناس و اظ کشبثربنا   یهبی گونبگو  اقبضه م زض قکل... و مبضا یث ب ،یظنسان ػه،یهبی و مرشت  و گطوه

 . ثطز ینبت م یمسزکبض اخشمبٖ ٖنوا 

 مبضكث یفطهنگ و یاخشمبٖ قبذم کی یٖموم یهب کشبثربنه اکنو »: سیگو یم عین( 1396) یفشبح

 . ضونس یم

 آ  ثبقاس،  سط گؿشطزه ،خبمٗه افطاز هب ثه آ  ذسمبر هطچه و كشطیث ،ذوة یٖموم یهب کشبثربنه سٗساز هطچه

َ  گابه یدب واقٕ، زض یٖموم هکشبثربن. ثوز ذواهس زاضضثطذو یكشطیث ییبیدو و ؾالمز اظ خبمٗه  اقاشطا   و یاضسجاب

 فطهناگ  زض ذاوز  مرهاوت  و مٗنب سمبت ثب ذبنه کنس، یم ٖمل مطزت هذبن همچو  و اؾز خبمٗه اقكبض ههم زانف

 یظناسگ  ها   ثاب  ،ثبقانس  زاقاشه  کیا نعز اضسجبٌ سب نسیآ می ه  گطز ذبنوازه یاًٖب همچو  خبمٗه یاًٖب مطزت

 «.ثذطزاظنس سدطثه و زانف سجبزل ثه و کننس

 ه  سط فید که َوض همب . انس ثوزه لیزذ یگونبگون ٖوامل کشبثربنه، ذسمبر زض قسه دبزیا طارییسغ ضونس زض

 .هؿشنس  مهمشطین ٖوامل اظ یننٗش هبی انقالة قس، اقبضه

 
1. Shiyali Ramamrita Ranganathan 
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زض  هاب  َوض مرشهط ثه آ  اقبضه زاقز، اضسجبٌ سنگبسنگ ذاسمبر کشبثربناه    مدبل و ثه نیسوا  زض ا یم آنچه

ظماب  ثاب    ها  . اؾز یهبی ننٗش اؾبؼ انقالة خبمٗه ثط یکطزهبیقسه زض اضکب  و ضودبزیا طارییثب سغ همبهنگی

 یهاب  یزؾشطؾا  دابز یزوت، ا یثب انقاالة نانٗش  .  یهؿش یٖموم هاول قبهس ْهوض کشبثربن یْهوض انقالة ننٗش

 ینانٗش  انقاالة  ثاب  زض نهبیز و یکیالکشطون و یاخشمبٖ یهب کشبثربنه ؾوت، یننٗش انقالة هب، کشبثربنهثه  یمحت

 . یهؿش یدتشرطم و شبلیدیز یهب کشبثربنه ْهوض قبهس چهبضت

 

 0/1 هکتابخان  2-1

. بفاز ی فیافاعا  یطیچكامگ  َاوض   ثاه  یچابد  یهاب  کشبة سٗساز اول، یننٗش انقالة قطؤ ثب و 19 قط  زض

 ٖماو کتجه  کشبة چبح قبهس 1814 ؾبل زض و قس طاغیدطس یهب چبح ْهوض ؾجت زوضه نیا زض کبض قس  ینیمبق

اظ  یاذشطاٖابر نبقا   لیا ثاه زل  یچابد  یهاب  سٗساز کشبة عیانگ طریح فیافعا.  یهؿش نؿره هعاض زه طاغیس زض سبت

 ،یآثونمابن  یهاب  کشبثربناه  دابز یؾو و قاو  فاطاوا  زض ا   کیقس  چبح اظ  ینیخمته مبق  اول اظ یانقالة ننٗش

 انقاالة  ثاب  مقبض  و 1852 ؾبل زض .ثوز 18قط   یهب یػگیاظ و گطیز یاظ ؾو یامبن یهب هب و کشبثربنه ذبنه قطائز

َاوض   نیسوا  ا یم ،زض واقٕ.  یهؿش آمطیکب و بیشبنیثط زض یٖموم کشبثربنه نیسط یمیقس ؽیؾأس قبهس اول یننٗش

 ضقاس قابهس   یو ْهاوض کشابة چابد    0/1ثاه نابت نانٗز چابح زض زوضا  نانٗز       یا سهیا زاقز که ثب دس ب یث

ٗ  و قاس   ظازه هیدا نش زض کاه   یثاوز  یٖماوم  زانف یاضسقب و یهمگبن یهب آموظـ گؿشطـ ،یزموکطاؾ  هسوؾا

 (. 1389 ،یمحؿن) ضخ زاز یاخشمبٖ ینهبزهب اظ یکی ٖنوا   ثه یٖموم یهب کشبثربنه

 

 2.0 هکتابخان 2-2

 گاط یز اظ بیا زن زض یٖماوم  یهب کشبثربنه یهب و ضقس مدموٖه بیشبنیزض ثط یهبی ٖموم قبنو  کشبثربنه تیسهو

زض . زوت اؾاز  یانقاالة نانٗش   یاخشمبٖ طارییکه مشأثط اظ سغ ؾزا  یٖموم یهب کشبثربنه حوظه زض مه  اسربقبر

 یا کشبثربناه  ٖماسه  یهاب  یثناس  هبی ضزه نرؿشین َط  ْهوض قبهس 1890 هزه اواذطسب  1870 هزه نیث فبنته

منٓاوض    ثاه  یؿا ینو کاه ثاه هماطاه قواٖاس فهطؾاز       یو کنگطه هؿاش  طیدص گؿشطـ ،ییویز یهب یثنس قبمل ضزه

مجبحاث   ،زوضه نیزض هما . قاسنس  دابز یا ی،ٖموم یهب کشبثربنهویػه   هث ب،یزن یهب اَالٖبر زض کشبثربنه یکسؾشی

 (.1389 ،یمحؿن)هب مُط  قسه اؾز  ثه کشبثربنه یمحت یزؾشطؾ دبزیموضز ا گؿشطزه زض

کاه ثاب    قاس دػوهكاگطانی   وهاب    اذاو  کشبة فعونیهب و دیكطفز آموظـ ؾجت  کمّی و کیری نوقشه افعایف

زانف نوقاشبضی و َبلجاب  آ  ثوزناس،    ثین اظ اثشسا میبندی  کشبثساضا  که. ضو ثوزنس هب ضوثه آقرشه اظ نوقشه زضیبیی

هابی گصقاشه فقاٍ ثاه نگبهجابنی،       کاه زض ؾاسه   قسنسنبگعیط اظ ایدبز سحول زض قیوه اضائه ذسمبر ثطای ٖموت 
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زض اواذاط ؾاسه ناوظزه ، ذاسمبر اضخابٖی و اَالٖابسی       . قاس  ثطزاضی و گبهی امبنز کشابة محاسوز مای    نؿره

، ایان  قاس که َطظ ستقی کشبثساضا  زض قجبل کمک ثه ذواننسگب  ثطضؾی  1930، ولی سب ؾبل قسهب آغبظ  کشبثربنه

مناس کاطز  کشبثربناه     سمطکع کشبثساضا  ثط نٓابت  ،زوضه نیزض ا(. 1381 ،یلُر) نؤ ذسمبر مجنبی ٖتمی نساقز

اَالٖابر   قاس   ناس قبنونمو  یؾابظ  مدموٖاه . منبثٕ ثوزناس  یو ؾبظمبنسه یمطکع گطزآوض كشطیهب ث کشبثربنه. ثوز

 .ثوز کشبثساضا  هبی زغسغهمهمشطین  اظ مربَجب  امبنز منبثٕ ثه  زیو زض نهب یقنبؾ کشبة

 

 0/3 کتابخانه 2-3

 طارییا مطزت، سغ یثه ظنسگ بنهیؾوت و ْهوض نؿل اول و زوت وة و وضوز ضوظافعو  ضا یقطؤ انقالة ننٗش ثب

زض حابل   همچناب  و ضوظاناه   ثه قاکتی کاه   .قس یطیچكمگ یهب یاَالٖبر و انشكبض آ  زچبض زگطگون هزض حوظ

 و یگؿاشطزگ  ؾاطٖز،  یٗنا ی ذاوز  یانتِ   یػگیو ؾه ثب یا سهیدس نیچن که اؾز یهیثس. اؾز طییگؿشطـ و سغ

 هاب  کشبثربنه زض ضا طارییسغ و سأثیطار همب  و زاقشه هب کشبثربنه ثب آ  ییمٗنب  یمؿشق اضسجبٌ ؾبذشبضهب، سأثیط ثط

 . کنس یم و کطزه دبزیا

 زض [انگتؿاشب  ] کشبثاساضا   اندمان . اناس  هبیی نبزض کطزه ای کشبثساضی زض این ظمینه ثیبنیه حطفه هبی ؾبظمب 

گیطی قوضاهبی محتی اظ آ   هسف اظ انشكبض این منكوض، ثهطه. هبی ٖمومی ضا منشكط کطز منكوض کشبثربنه 1993

اندمن ثط انل اضظـ زض مقبثال  این  هثیبنی .هبی قجتی ثوز نبمه خسیس یب ثبظنگطی زض آیین هنبم آیین همنٓوض سهی  ثه

ضؾبنی، سأمین نیاطوی انؿابنی    محتی، زؾشطؾی، محیٍ کشبثربنه، مسیطیز مدموٖه، اَالٔ هدول، مكبضکز خبمٗ

ٔ لمٗابضف کشبثاساض  ا طهئا زا)کناس   و سطویح اؾشربزه اظ کشبثربنه سأکیس مای  قابهس   ،زوضه نیا زض ا (.ضؾابنی  ی و اَاال

.  یهاب هؿاش   قنبؾی کشبثربناه  فنبوضی ثه نؿل ییخجطگطا یثه ٖجبضس بیفنبوضانه  کطزیهب ثب ضو کشبثربنه یثنس  یسقؿ

 هاب و ذاسمبر   و گؿشطـ کشبثربناه  زاقززوضه وخوز  نیاظ ا فید بضیهب ثؿ کشبثربنه ربیکه ْهوض و ح  یحبل  زض

 .  کطزه اؾز طییمطست سغ یاخشمبٖ بظیهب مشنبؾت ثب ن آ  هبیؾز و کبضکطز ا یاخشمبٖ یضذسازهب  آ 

کاه   سیا گویما « یفطهنگا  هناس ینمب کیا  همثبثا  ثاه  ییآمطیکاب  هکشبثربنا » ٖنوا  ثب ذوز اثط زض عین 1اگوؾز

ٖ   ٖناوا    ثاه  :کنناس  ٖمل مکب  کی ٖنوا   ثه سواننسیم وهیق ؾه ثه هب کشبثربنه  ٖناوا    ثاه  ؛یمؤؾؿابر اخشماب

 (.1378 ،یریقط و یگسلیث)ی خمٗ هٓحبف یثطا یمحت ٖنوا   ثهو  یهمگبن/  یکیعیف طؾبذزیاظ ظ یثرك

 خهاب  » مرهاوت  کاه  نگبقاشه  ذهاول  نیا ا زضقنبؾای   زاناف  و اَالٖابر  ٖت  ۀحوظ زض یاثط ه  2چشمن

 اؾشنشبج زاز و قطاض هیحبق زض خوامٕ و ضوظمطه یظنسگ ثب اضسجبٌ زض ذوز ینگبضقوت مُبلٗبر ذالل اظ ضا« کوچک

 
1.  Augst 

2. Chatman 
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 ضوظمطه یاَالٖبس ضفشبض زض مکب  نقف ثط سیسأک ثب ضا یدػوهك هثطنبم عین 1كطیف(. 1378 ،یریقط و  یگسلیث) کطز

 افاطاز  کاه  اؾاز  ییهبمکب  ،یاَالٖبس یهبٍیمح اظ یو منٓوض. بفزی قهطر یاَالٖبس ٍیمح ثه که زاز سوؾٗه

 و یگاسل یث) دطزاظناس یما  عیا ن اَالٖابر  سجبزل ثه مرشت ، یهبزیفٗبل اندبت ثط افعو  هب، آ  زض حًوض هنگبت زض

 (.1378 ،یریقط

 یاَالٖابر ساب چگاونگ    یبثیا و ثبظ یؾابظ  طهیا کاه مطکاع اَالٖابر هؿاشنس اظ ناؤ منابثٕ، شذ      هاب   کشبثربنه

ـ  ینانٗش  هبی انقالة ثب مشنبؾت ذوز، نرٗب  یثه ش یضؾبن ذسمبر  و اناس  قاسه  یطیچكامگ  طارییا سغ زؾاشرو

. ثوزناس  مربَجبنكاب   و ذوز بظین یدبؾرگو و کطزه ضقس گونبگو هبی  زوضه زض بیدو و ظنسه یؿشمیاکوؾ همبننس

 یثطذا  ب یا ث ثاه  بیا  و فنبوضی ثه یاخشمبٖ نهبز نیا کطز  محسوز و فنبوضی یاثعاضهب هب ثه کشبثربنه کطز  منوٌ

 یکبضکطزهاب  کاه  ؾاز ا فنابوضی  مشاأثط اظ  محى نگبه زاقشن لیزل ثه یاخشمبٖ ثطؤم نهبز نیا ینبثوز ثه محکوت

 .اؾز گطفشه سهینبز هب ضا کشبثربنه یاخشمبٖ

 

 0/4 هکتابخان 2-4

 -یکا یعیف یهاب  ؿاش  یهوقمنس و ؾ ٕیننب بء،یاق نشطنزیثبظ، ا یهب یچهبضت قبهس نوآوض یانقالة ننٗش زض

. اناس  زض سرکاط و ذاسمبر قاسه    یزچابض سحاول   عیا هاب ن  کشبثربناه  ،ظمب  نیو زض هم  یذوزؾبمبنسه هؿش یِجطیؾب

ذاوضزه   وناس یاَالٖبر د یزض فًب 2مشهل خوامٕ و ذال  فطزمحوضِ هبی ؿش یؾ چو  یمیمربه ثب 4.0 هکشبثربن

اناس و   قاسه  یهبی ٖموم کشبثربنه هواضز ٖطن هبی ثبظ فنبوضیهب و  كنیکیو اؾشربزه اظ ادت شبلیدیاؾز، کشبثربنه ز

 یهاب  گابت  یهابی ٖماوم   نگاطـ زض مرهاوت کشبثربناه    طییا و سغ یؿشمیاکوؾ بریاؾشمطاض ح یثطا یسرکط دتشرطم

سواننس ثاب اؾاشربزه اظ    زاضنس می بضیکه زض اذش یهب ثب اَالٖبر و زانف مًجوَ کشبثربنه. اـ ضا ثطزاقشه اؾز هیاول

 یو خؿاشدوهب  گاط  هیسونا  هابی  ؿاش  یاظ ؾ یطیا گ کبضثطانكاب  و ثهاطه   یخؿاشدو  حیقسه اظ نشب  هبی ثجز زازه

. هابی قابیبنی کنناس    کماک ، زاضناس  بظیا و آنچه ن كب یهب ثه دبؾد دطؾف یبثیزؾش یهوقمنس، ثه کبضثطانكب  ثطا

داالؼ،   مبننس گوگال  یکبضثطزهبی  ثطنبمه اظ سیثتکه ثب کنساؾشربزه  یوث یافعاضهب اظ نطت سیسنهب ثب  نه 0/4 هکشبثربن

 .منس قوز ثهطه عیافعوزه ن زیو واقٗ یاثط بنفیثعضگ، ضا یهب محشوا، زازه یؾبظ شبلیدیآگبه، ز فنبوضی مشن

زض ضوناس   یطیچكامگ  طارییا و ْهاوض وة قابهس سغ   نشطناز یحًوض ا لیؾوت ثه زل یانقالة ننٗش هزوض زض

 کطزه ضذنه افطاز هضوظمط یظنسگ زض چنب  شبلیدیز مجبحثچهبضت  یقطؤ انقالة ننٗش ثب.  یمطزت هؿش یظنسگ

 مشأثط اظ یعیانگ قگرز َطظ ثه کبضثطا  یبظهبین. نساضز وخوز قسه دبزیا یشبلیدیز سحول ثه نكس  واضز امکب  که

 
1. Fisher, Karen E. 
2. Connected Communities 
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ٖ  ،یذهونا  یظناسگ  اظ اٖا   یثكاط  یظناسگ  اثٗبز سمبت و اؾز کطزه طییسغ یجطیؾب یفًب  وای  حطفاه  ،یاخشماب

 کطزقاب  یضو و فنبوضانه قسه ییخجطگطا زچبض یثطذ ،ب یم نیا زض. اؾز قسه قگطفی طارییسغ زؾشروـ ،یٖتم

 .انس قسه لیسحت و  یسٗط یکطزیضو نیچن ثب عیهب ن کشبثربنه ب یم نیا زض که اؾز آقکبض. فنبوضانه اؾز نطفبً

 

 (یپلتفرم یها کتابخانه)ها  کتابخانه در یپلتفرم تفكر

 کطزیضوسرکط،  نیزض ا. قسچهبضت قطؤ  یانقالة ننٗش هزوض زض« یکشبثربنه دتشرطم» بی« یسرکط دتشرطم»مجحث 

 ؿاش  یحراّ اکوؾ  یثط ثاطا ماؤ  یهب وخوز زاضز و ضاه ثه کشبثربنه( یاخشمبٖ ییگطا ثطؾبذز) یکیسکنی ا  اخشمبٖ

 . اؾز ظزهکشبثربنه زض خوامٕ فنبوضی

 لیا سحت کیا زض حابل شوة،    یهاب  دیا و کاوه   نیآسكا   یهاب  دتشراطت »ثب ٖنوا   یا زض مقبله( 2012) 1دوضؼ

ثاب   یٖماوم   یهاب  نوقشه اؾز کاه کشبثربناه  « یٖموم هکشبثربن  یهب زض چبلف سیخس  یهب یاظ اؾشطاسػ ی ا مکبقره

مكکل   یثٗس  چبلف. کشبثربنه اؾز یو اقشهبز یمبل زیموقٗ هب  چبلف نیمهمشطین ا. هؿشنس یبزیظ  یهب چبلف

. هبؾاز  کابضثطا  اظ آ   یکه زض آ  قطاض زاضنس و زض  ؾنش  یا زض خبمٗه هب  کشبثربنه  یا حطفه زیموقٗ نیموخوز ث

هب ثاب امکبنابر کشبثربناه     آ  قیاَالٖبر و سُج یضؾبن ضوظ و ثه یکشبثساض نیاظ انوأ ذسمبر نو یچبلف ؾوت آگبه

و زض   یٖماوم   یهاب  کبضثطا  کشبثربنه نیموخوز ث یکه قکبف احشمبل زهس یذوز نكب  م قیزض سحق یو. اؾز

زض مطکاع   یٖماوم   یهاب  قاطاض زاز  کشبثربناه   یکشبثساضا  ثطا  یا و سالـ حطفه هب  کشبثربنه ههب اظ ٖوامل ؾبظنس آ 

. سالـ قاوز آ   لیو سحت یقکبف احشمبل نیثطزاقشن ا ب یم ثطای اظ ق،یسحق نیزض ا. قطاض زاضز یاخشمبٖ هسوؾٗ

مُاط    یٖموم  یهب بنهکشبثر یؾنش گبهیخب هنیکه زض ظم  ییهب سالـ قسه که ثه دطؾف قیسحق نیزض ا نیهمچن

ٖ  گابه یدب هنا یزض ظم یمُتت اؾاز کاه گرشمابن    نیثه ا یزازه قوز و نگبه انت یدبؾد منبؾج قوز، یم  ،یاخشماب

 .ثطقطاض قوز یٖموم  یهب کشبثربنه یو وضوز ثه خبمٗه اظ ؾو یکذبضچگی

ٌ  یبمسهبید هثه ثحث زضثبض ،یاخشمبٖ  یهب ثب فنبوضی یٖموم  یهب کشبثربنه  بضثطا کا طیثاب کابضثطا  و غ   اضسجاب

 هزضثابض  ثحاث  و لیا سحت ثاه  قیا سحق نیا زض هب،نیا ثط افعو . گصاضنس یم مجبحثه ثه ضا ذسمبر انوأ و دطزاظنس یم

 ٖبمال  یهاب ثاطا   آ  یناسگ ینمب و  هب کشبثربنه یؾنش نقف نیث قکبف دوقبنس  یثطا یاضسجبَ دل دبزیا یچگونگ

 یثهشاط   یهاب  یناوآوض  ثاه  سوا  یم چگونه کبضثطا  اظ ینٓطؾند ثب که نیا و قسه  دطزاذشه خبمٗه زض طییسغ دبزیا

 .بفزی زؾز  هب کشبثربنه یثطا

 
1. Niels Ole Pors 
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، «هاب کشبثربناه  یرطما شدت ذاسمبر : نسهیآ زض هبربنهثکشب یهبؿش یؾ» ٖنوا  ثب یامقبله زض( 2012) 1گطانز

زض  سیگو می یو. قبئل اؾزسربوسی اؾبؾی و ذسمبسكب   یدتشرطم سیخسهبی  کشبثربنه و یؾنشهبی  کشبثربنه نیث

و  یای حاول محاوض محهاوالر چابد     محهوالر کشبثربنه (ILS) 2کشبثربنه هکذبضچیو نٓبت  یهبی ؾنش کشبثربنه

 شابل، یدیاؾاشربزه اظ منابثٕ ز   فیثب ْهوض و افعا. کطزنس می زیطیهب ضا مس و آ  سنسیچطذ کبغص می یقسه ضو چبح

ٗ   ینم یو ؾنش یهب ثب منبثٕ چبد کشبثربنه. کبضآمس نسانؿشنس زیقسض کرب  ضا ثه یمنبثٕ چبد و  زیا سوانؿاشنس ثاه خبم

هاب ياطوضر محؿاوة     کشبثربناه  یثاطا  یمنبثٕ، ثه نوٖ یؾبظکذبضچهی نیا. بثنسیکبض زؾز  نسیفطا یؾبظ کذبضچهی

 ،(ILS) یمیسقا  ؿاش  یافعو  ثاط آ ، ؾ . اؾز یيطوض شبلیدیز بی یهط زو نؤ منبثٕ اٖ  اظ چبد یقوز و ثطا می

 زض ػهیا و  هثا  ثجاطز،  یکابف  ههب ثهط آ  یمٗمبض و ؾبذشبض و یابنهیضا و یسکنولوغ یزؾشبوضزهب نیآذط اظ سوانس ینم

هابی   ضوـ وخاوز  ثاب  کاه   یبثیا یزضما  دتشراطت،  یاکشبثربناه  سیا خس ذاسمبر  ثه ینگبه ثب 3یاثطدطزاظـ  هٖطن

 یثاطا  اگطچاه . زاضز ضا ذاوز  ذابل  سیفوا سرکط نؤ نیا هب،فنبوضی ههم ثب و زاضز وخوز که یمشربوس و ؾطؾرشبنه

 کابض  ثاه  یاحطفاه  و یفنا  ؾاُح  زض ضا آ  ثشوا  که  یثطؾ مكشط   یسٗط کی ثه سیثب هبضوـ آ  فه  و زض 

 .گطفز

اؾاز کاه    نیا که هاسف ا  کنس یم ب یث« رطتشذتهمثبث  ثه کشبثربنه»ثب ٖنوا   یزض دػوهك( 2012) 4نجطگطیو 

محال ٖجاوض و ماطوض     بیا گاصضگبه   بثب ،یمبننس ذ ییکشبثربنه ضا ثه خب.  یطیدوضسبل زض نٓط نگ کیکشبثربنه ضا سنهب 

 زضؼ یهاب مبنناس محوَاه زانكاگبه و کاالؼ     ییثه خاب  بیکه مسات اظ آ  اؾشربزه کننس   یکن لیقهطونسا  سجس

 .  یثه نوضر ثؿشط زضآوض ضا آ  ،امطوظ انال  ثه و  یکن ذبضج ییبیخغطاف هثؿش همحسوز کی اظ ضا کشبثربنه

ٕ  کشبثربنه که یمٗن نیا ثه. کطز لیسجس دتشرطت کی ثه ضا کشبثربنه سوا یم منابثٕ  » ناوضر  ثاه  سنهاب  ضا منابث

 کابضثطا   ثاه  هاب سهیا ا اظ یسدمٗ نوضر  ثه ضا منبثٕ ثتکه زهس،ینم اضائه کبضثطا  ثه« آمبزه و حبيط و قسه یوضافط

 ،یدتشرطما  هکشبثربنا . ثاوز  ذواهس کشبثربنه منبثٕ ثب گبت ه  و منؿد  و خبمٕ وؾشه،ید هب سهیا نیا. زهسیم نكب 

 .کشبثربنه مکب  و محل ثه سب دطزاظزیم یچگونگ ثه كشطیث

ای ثاه   اگاط کشبثربناه  . ثبال ثطز بضیکبض اضظـ و اٖشجبض ذوز ضا ثؿ نیقس و ثب ا لیدتشرطت سجس کیثه  ثو  ؽیف 

 و کناس  اضائاه مای   کابضثطانف  ثاه  یثهشاط  ذاسمبر ثتکه  قوز، می افعوزه اضظـ یزاضا سنهب  نهقوز،  لیدتشرطت سجس

 ؾابذشبض اظ  و کاطزه  ربیا یثهشط یاخشمبٖ و یفطهنگ یهب نقف سوانس یم کشبثربنه. زاقز ذواهس یكشطیث کبضثطا 

 
1. Grant 
2. Integrated Library System 
3. Cloud Computing 
4. David Weinberger 
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 ثاه  یزؾشطؾا  دبزیا ثب مساوت و یخس َوض  ثه سوانس یم یدتشرطم هکشبثربن کی. ثطذوضزاض قوز یمٗشجطسط یذسمبس

 .زهس فیافعا بضیثؿ بضیثؿ ضا ذوز اٖشجبض قسه، ثنب آ  یضو آنچه

ٔ : کشبثربناه  یدتشرطما ذاسمبر  »ذوز ثب ٖنوا   هزض مقبل( 2015) 1نگیسیثط ٘  بیا  ذطزمنساناه  ناو  هبفشا ی ثتاو

 بظقاب  ینسب ثشواننس منبثٕ و مواز ماوضز   زانسیم هبکشبثربنه ثه یکمک ضا ای کشبثربنه دتشرطت ذسمبرنؤ « ذسمبر

 اندبت سیخس یهبفنبوضی قیَط اظ سیثب اقسامبر نیا. کننسای  بنهیضا ضا اموضاسكب  اظ یبزیظ یهبخنجه و زیطیمس ضا

ٔ  نیا ا خواثگاوی ایدابز   سواناس ینما  حاوظه  نیا ا سطیمیقس و یقجت یهبضوـظیطا  طزیگ  نیا ا. ثبقاس  طارییا سغ ناو

 قابمل  ای کشبثربناه  یافعاضهاب ناطت  زض سیا خس همقولا  نیا ا کاه  زهسیم نكب « ای کشبثربنه هفنبوضان یهب گعاضـ»

 ییهاب سرابور « هاب کشبثربناه  همبهنگنٓبت » همقول نیا. قوزیهب م آ  یکبضثطز و یفن یهب یػگیو مبننس یمواضز

 نیا ا. قاسه اؾاز  هاب   آ  یرا یک یهبكطفزید ؾبظ ظمینه و کطزه ٖمل موفق هبکشبثربنه اظ یبضیثؿ یثطا که زاضز

 کابضثطا   زؾاز  ثاه  یقجتا  ضوـ اظ ساط ٕ یؾط بضیثؿ سسط،یخس اَالٖبرکه  قونسیم ثبٖث هبکشبثربنه یهبفنبوضی

مقبلاه،   نیزض ا. اؾز سطیمیقس یهبکشبثربنه یضؾبنذسمبر و یدتشرطم یهبکشبثربنه نیث سربور همب  نیا. ثطؾس

 یالگوهاب  یطیکابضگ  ثه و یکبضثطز یزه ؾبظمب  ثه یو اخمبل یکت ینگبهثتکه   ،یؿشین بریخعئ اظ یقبهس فهطؾش

 کبضثؿاز  و سیا خس یهاب فنابوضی  اظ هاب کشبثربنه یطیگ ثهطه یچگونگ ،نیهمچن. ذواهی  زاقز عا یم ثب منُجق

 ثاه  طیا اذ یهبؾبل زض. انسیبسیح هبکشبثربنه یثطا هبفنبوضی نیا. اؾز قسه مُط  قب  ضوظمطه ذسمبر هب زض آ 

 زهاه  اَالٖابر  یثاطا  یسطآؾب  یزؾشطؾ که نیا نیٖ زض. انس زازه یاؾبؾ دبؾد هبکشبثربنه یبظهبین اظ یبضیثؿ

 .انسگصاقشه هبکشبثربنه بضیاذش زض اَالٖبر، زیطیمس یثطا ع،ین ضا ثٗس

 مثبثاه   ثه کشبثربنه یؾو ثه مکب  مثبثه ثه کشبثربنهاظ »ذوز ثب ٖنوا   قیزض سحق( 2016) 2همکبضا و  انسضوظ

 هکشبثربنا  طیسهاو  یثبظؾابظ  ثاط  اناس  زاقاشه  یمطوض« ک ی و ؿزیث قط  یزانكگبه هکشبثربن مدسز یمٗمبض: تدتشرط

. اؾاز  قسه واقٕ یقبسیسحق ثعضگ زانكگبه کی زض و اؾز یاخشمبٖ و یانؿبن ٖتوت کبضـ زیمحوض که یمشوؾُ

هاب نكاب  زازه    زض آ   یا کشبثربناه  ذسمبر یَطاح یثطا یمدبظ و یواقٗ یفًبهب که انس قسه یمٗطف  ییهب دطوغه

 ضا کشبثربناه  یفًاب  بظهبین نیا. زهنس دبؾد کشبثربنه یبظهبین ثه که انس قسه یَطاح قجل اظ ییفًبهب. قسه اؾز

. ثاطز  ثهاطه   یا ناه یثه قکل ثه کشبثربنه امکبنبر اظ آ  زض ثشوا  که زهس یم ؾو  ثبظ و منُٗ  یمٗمبض یؾو ثه

  .انس قسه زیهسا کبضثطا  هاؾشربز ؾمز ثه همه  هب دطوغه و  هب سهیا ٖالئق،

  یکاطز  حطکاز « دتشراطت  ٖناوا    ثهکشبثربنه » ثه« مکب  کی ٖنوا   ثهکشبثربنه » ؾمز اظ مب که َوض همب 

 گطیکاس ی اظ ثشوانناس  آ  زض کاه  هقاس  لیسجاس  یمطکع ثه کبضثطا  یثطا کشبثربنه( 2012 نجطگط،یو و 2003 ثنز،)

 
1. Breeding 
2. Andrews, Camille 



  در اوقالب صىعتی چُارم پلتفرمی ٍتحقق کتابخاو6 َای عمًمی َای صىعتی بر سیر تحًل کتابخاوٍ تأثیر اوقالب                     012
 

ٖ  زانف و ننسیثنك ثحث ثه كب یکبضهب هزضثبض ثبقنس، مجشکط و ذال  بموظنس،یث  ثاه  و آوضزه زؾاز  ثاه  ضا یاخشماب

 .ثجنسنس کبض

 

 یریگ جهینت

هابی نانٗشی ثیابنگط ياطوضر      هبی انقالة هبی ٖمومی ثط اؾبؼ دبضازای  هبی کشبثربنه هبی نؿل ویػگی قنبذز

( 4.0 هکشبثربنا )دتشرطمای   هابی  کشبثربناه  یٗنیهب  آ  سسطیخسهب ثه ؾمز نؿل  کشبثربنه کطزیسغییط ؾبذشبض و ضو

ثب سوخه ثه سغییط اکوؾیؿش  اخشمابٖی  . زض زوضا  انقالة ننٗشی چهبضت اؾز گصاضثقب و ذسمز سأثیط هثطای ازام

ضا  ذوز ثطای اؾشمطاض حیبر و سوؾٗه و افعایف اثطثركی، نگطـ ثبیسهب  مشأثط اظ انقالة ننٗشی چهبضت، کشبثربنه

وخوزی و منُق کبض ذوز مجشنی ثط سرکاط دتشرطمای    ههب، فتؿر هب، اضظـ و ثب قنبؾبیی مدسز زاضایی زهنسسغییط 

 .کننس اقسات ذوز نرٗب  شیهبی گونبگو   گطوههب ثب  و ذتق و سجبزل اضظـ یثطای ؾبظگبض

 

 
 َای عمًمی با رييکرد اجتماعی ـ تکىیکی کتابخاوٍ شىاسی وسل. 0ومًدار 

 

هبی  کشبثربنه طارییضونس سغ یکیسکن-یاخشمبٖ کطزیثب ضو یکت یسالـ قسه اؾز سب ثب نگبه 1نموزاض  زض

َوض که زض نموزاض مكرم قسه اؾز زض  همب . هب نكب  زازه قوز ثط آ  یننٗش هبی و سأثیط انقالة یٖموم

قبنو   تیزوت يمن سهو یقکل گطفشه و زض انقالة ننٗش یهبی ٖموم کشبثربنه هاول ثبضق یننٗشزوضا  انقالة 

 یؾوت مجبحث یزض انقالة ننٗش.  یهؿش یمحت یزؾشطؾ دبزیهب قبهس ضقس مدموٖه و ا کشبثربنه نیا یثطا
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 زیهمطاه اهم ثه یکیو کشبثربنه الکشطون یاخشمبٖ هکشبثربن .نسمشولس قس شبلیدیهبی ز چو  کشبثربنه کشبثربنه

 . قسنسمشولس  شبلیدیهبی ز کشبثربنه چهبضت یظمب  ثب انقالة ننٗش قسه و ه ستقی  یاقشطا  محشوا خس

 : نکشه مه  اؾز چنس نموزاض نیزض ا

 .اؾز مكهوز مطحته هط زض یٖمومهبی  کشبثربنه ذسمبر ثط یننٗش هبی سأثیط انقالة .1

مشأثط اظ اَالٖابر   زؾشبوضزهب فیافعا و( یثٗس نؿل ثه ینؿتاظ ) یهبی ننٗش انقالة ٖمط َول کبهف .2

 . اؾز

 . قوز انقالة اَالٖبر ه  اؾشربزه می اظ انُال ؾوت و چهبضت،  یننٗش هبی انقالة یثطا  .3

 .اؾز انکبض طقبثلیغ اَالٖبر یاخشمبٖ مطکع ٖنوا   ثههب  کشبثربنه نقف ،یثنس زؾشه نیا زض .4

هاب   کشبثربناه  طارییسغ هب که کشبثربنهقنبؾی  نؿل ثط( فنبوضی ییخجطگطا)فنبوضانه  کطزیسأثیط ضو ثطذالف .5

 .اؾز 3،0 هکشبثربن ثب ظمب  ه  وة سولس زانس، یم وة هسیدس ثه واثؿشه سنهب ضا

 : کطز ضوقن ضا نکشه چنس دػوهف نیا زض قسه  اندبت لیسحت و یثطضؾ

 .گطفز زضنٓط یدتشرطم هکشبثربن یثطا یضاهجطز گرشمب  کی ٖنوا   ثه سوا  می ضا 4.0  کشبثربن .1

ٖ  طارییا اول و ثب سوخه ثاه سغ  یاظ ظمب  انقالة ننٗش یهبی ٖموم کشبثربنه .2  یَاوض ضؾام    ثاه  ،یاخشماب

 ذاسمبر  و ٖمتکاطز  ،یثٗاس  ینانٗش  هبی انقالة وقؤ ثب و ظمب  گصض زض و انس کطزه آغبظ ضا ذوز زیفٗبل

 .انس ؾبذشه منُجق یننٗش هبی انقالة مشأثط اظ یاخشمبٖ یبظهبین ثب ضا ذوز

اؾاز و   یکا یهبی الکشطون هب زض ٖهط حبيط مطثوٌ ثه کشبثربنه قسه اظ کشبثربنه  هئاضا یهب یسٗط كشطیث  .3

  .هبی اندبت قسه مكهوز اؾز دػوهف كشطیفنبوضانه زض ث کطزیضو

 یای همگطا هسیا دس ،یدتشرطما هابی   کشبثربناه  و 0/4هبی  کشبثربنه مرهوت فیساید یانت كطا یاگطچه د  .4

  .قونسینم محسوز وة یهب نؿل ثه یدتشرطمهبی  کشبثربنه العامبً امب اؾز ثوزه وة مشأثط اظ شبلیدیز

و  یاخشماابٖ یاایگطا ثطؾاابذز) یکاایسکن -یاخشماابٖ کااطزیضو ،زض کشبثربنااه هااب یزض سرکااط دتشرطماا  .5

 شابل یدیز ؿاش  یحراّ اکوؾ  یثط ثاطا ؤما  یهاب وخاوز زاضز و ضاها    ثه کشبثربنه( یخمٗ ییگطا ثطؾبذز

 .اؾز ظزه کشبثربنه زض خوامٕ فنبوضی

اندبت قسه اؾز اماب   یدتشرطم یهب کشبثربنه  یسٗط هنیزض ظم ییهب سالـ عین 2002اگطچه قجل اظ ؾبل   .6

 اظ قاسه   هئا اضا  یسٗط و اؾز قسه سطیثه ثٗس خس 2012اظ ؾبل  یدػوهك طیمؿیک  همنعل حوظه ثه نیا

 یو ٖموم یکت  یسٗط کیثه   یسٗم زیثوزه و ثه نٓط مب قبثتسط  خبمٕ نجطگطیو سوؾٍ یدتشرطم هکشبثربن

 . ضا زاضز
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 ذیجذ فیتعر کی شنهادیپ

و  مكاشط    یا سٗط کی ثه سیثب هب ضوـ فه  و زض  یثطا که اؾز ثبوض نیا ثط ه ( 2012) گطانز که َوض همب 

 هاب ضا  کشبثربناه اظ   یثابظسٗط  کیا مطحته، ثب سوخه ثه نکابر مُاط  قاسه،     نیزض ا عین نویؿنسگب   ،یثطؾ سیخس

ٕ  گصقاشه   یسٗبض زض مقبیؿه ثب  یسٗط نیا حبيط، دػوهكگطا  سگبهیز اظ. کننس یم كنهبزید ساط   ساط و زقیاق   خابم

 زض. کناس  یما  مكارم  ضا یدتشرطما  یهاب  کشبثربناه  و اَالٖبر هٖطن زض سوانمنس یهب کشبثربنه ب یم مطظ اؾز و

 یٗنا ی ؛ثبقنس  یاضظـ زض ؾبظمب  ؾه بیاثط  دبزینقف زهنس و زض ا طییسغ سواننس یمربَجب  م ،یدتشرطم هکشبثربن

 یثاطا  یؾارط   ،یسٗط ثبظ نیا زض. قوز یهب ثب ه  ؾبذشه م اظ کبضثطا  و زض سٗبمل آ  یؿشمیاضظـ زض اکوؾ بیاثط 

  .قوز می مكبهسه طیظ قکل زض که زاضز وخوز ثٗس همطحت ثه س یضؾ و مطحته کی اظ گصض

. کناس  مای کننسگب  ونل  کننسگب  ضا ثه مهطف قوز که سولیس ثؿشطی ایدبز می دتشرطت، همثبث  ثه کشبثربنه زض

 ،یزض کشبثربنه ثب سرکاط دتشرطما  . قونس دتشرطت می یانت نرٗب  یکننسه، ش کننسه و مهطف یٗنی هط زو َطف سولیس

و  کننس فیمنبثٕ ضا اؾشرطاج و دبال گنح، نیسواننس اظ ا قطاض زاضنس که می( یمنبثٕ اَالٖبس) یگند یکشبثساضا  ضو

 .کننس ٕیو سوظ سیمرشت ، سول یهب و نهبزهب  بضا ثب کمک افطاز مشرهم، ؾبظم یمحهوالر مشٗسز

 آ  زض کاه  قاوز  یما  لیسجاس  یمطکاع  ثاه  کبضثطا  یثطا کشبثربنه که زاقشه ب یث( 2012) نجطگطیَوض که و همب 

ٖ  زاناف  و ننسیثنك ثحث ثه كب یکبضهب هزضثبض ثبقنس، مجشکط و ذال  بموظنس،یث گطیکسی اظ ثشواننس  ثاه  ضا یاخشماب

 سرکاط  ماسل  نیا ا سحقاق  اضکب  اظ یکی کشبثربنه نرٗب  یش مكبضکز تیيط فیافعا ،زثجنس کبض ثه و آوضزه زؾز

 .کطز اخطا و  یسٗط ضا ییهب گبت ثبیس  یثبظسٗط نیا ثه س یضؾ یثطا. اؾز

 

 

 
 َا َای بازتعريف کتابخاوٍ گام. 0شکل 

 

قاوز   سهیذسمبر ؾند زیریموخوز و ک ٍیقطا سی، زض گبت اول ثبقوز مكبهسه می 1که زض قکل  َوض همب 

هب و اهساف کشبثربناه   قسه و ؾذؽ ثطنبمه یؾبظ یو ثوم یثطضؾ یخهبن بریاخطا، سدطث یثطا یؾند و دؽ اظ امکب 

پلتفرمیسفر به سمت کتابخانه   
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منابثٕ نؿاجز ثاه     یگابت، زض گابت زوت، زض موياؤ همنواؾابظ     نیا یدؽ اظ َ. قوز نیسرکط سسو نیا یمجنب ثط

منابثٕ اندابت    کاطز   شابل یدیز قیاظ َط ثبیس ییهمنوا نیا اؾزثبوض  نیا ثط( 2015) نگیسیثط عیکنشطل منبثٕ ن

زضؾاز نواذشاه    یثاب ضهجاط   ثبیسسمبت ؾبظهب  یقیموؾ یَوض که زض اخطا مدموٖه، همب  یهمنواؾبظ یثطا. قوز

 و کشبثربناه  ؿاش  یاکوؾ یاخاعا  سمابت  یثطا ای زوثبضه  یسٗط و قونس همنوا سیثب عیکشبثربنه ن یقونس، سمبت اخعا

 نیا ا زض. قونس اخطا منس ضوـ نوضر  ثه و  یسطؾ زقز ثب نسهبیافط ،ؾوت گبت زض. قوز نیسسو آ  یطونیث سٗبمالر

 :کنس می طییسغ یدتشرطم کشبثربنههبی  زیاولو  ،یثبظسٗط

 1کشبثربنه زض منبثٕ کنشطل ثب ؿهیمقب زض منبثٕ یهمنواؾبظ زیاولو

  2کشبثربنهی زضون یؾبظنهیثه ثب ؿهیمقب زض یطونیث سٗبمل زیسقو زیاولو

 3کشبثربنه زض نرٗب یش اضظـ ثب ؿهیمقب زض ؿش یاکوؾ اضظـ زیاولو

 4کشبثربنه ثه مربَجب  یزؾشطؾ یؾبظآؾب  زیاولو

و ذاسمبر   فطهنگای  کبضکطزهابی  ثاب  بیا دویک نهبز اخشمابٖی   ٖنوا   ثه یٖمومکشبثربنه  س،یخس  یسٗط زض

 َیا   یاک  زض( ؾابظمبنی  ثاطو   و ؾابظمبنی  زضو ) نرٗاب   شی هکتیا  یثطا ضاای  ؾبظنسه مكبضکز ثؿشط گصاض،سأثیط

 و محشوا خطیب   زانف، خطیب  زازه،خطیب  ) اضظـ خطیب  مسیط یک نقف زض و کنس می فطاه  ؾبیجطی و فیعیکی

 .کنس می ٖمل...( 

 یانقاالة نانٗش   هكاب  زض زوض یثقب هازاما  یثطا یٖمومهبی  زض کشبثربنه  یثبظسٗط نیثه ا بظین ل،یزال نیا ثب

 .ضؾس می نٓط ثه یيطوضثط خبمٗه  گصاضقکل سأثیطچهبضت و ثه 

 

 سپاسگزاری

اظ زاوضا  ثاطای زقاز   . مقبلاه ؾذبؾاگعاضی   اظ آقبی زکشط مهُری امینی ثطای مكبوضه و همرکطی زض اندبت ایان  

 .نمبیی  قب  قسضزانی می نٓطقب  و اظ مؿئوال  نكطیه ثطای همطاهی

 

 نابعم
                                                           جَاهرررغ زض ذررربهَـ اًمرررالة(. 1391) ؾیسحؿررري ًؿرررت، حررربتوی ٍ ،ضئرررَف ضحیوررری، ،جرررَاز ،ظازُ جوؼرررِ اهررربم

 . 85-61، (3)2 اؾالم، جْبى یبؾیؾ یّب پػٍّف ،ّب اضظـ اٍلَیت زض تغییط: فطانٌؼتی
 اظ ،1398 جْكتیاضز 23 یبثیثبظ ،آى ّبی یآٍض في ٍ ٍةقٌبؾی  ًؿل(. تب یث) یههطف ،یٌیاه

http://mostafa-amini.ir/km/technology/generation-of-web-and-its-technologies 

 
1. Resource Orchestration 

2. Social Interaction 

3. Ecosystem Value 

4. Omni-Access Strategy 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=43024
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=88062
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=103883
http://mostafa-amini.ir/km/technology/generation-of-web-and-its-technologies
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ِ (. 1397) یؾرٌت  طاىیچْربضم ٍ هرس   ینرٌؼت  اًمرالة    ، اظ1398 َضهبُیقرْط  10 یبثیر ثبظ .18، (93) ،یٌیکربضآفط  ٍ نرٌؼت  هبٌّبهر

http://www.imakh.ir/files/Magazine/93/93.pdf 
 .تْطاى زاًكگبُ: تْطاى ،اجتوبع ٍ کتبة(. 1349) يیآفط ًَـ ،یاًهبض

  .ًی ًكط: اقکبى نبلحی، تْطاى :هتطجن ،یاجتوبػ ییگطا ثطؾبذت(. 1394)ثط، ٍیَیي 

 . 254-239 ،(4)11 ،یضؾبً اطالع ٍ یکتبثساض فهلٌبهِ، ثط هفَْم هکبى یزضآهس(. 1387) ِیؾو ،یفیقط ؛ظاّس ،یگسلیث

 .23، (20) َّقوٌس، نٌؼت هبٌّبهِ ،4 ًؿل نٌؼتی اًمالة فٌبٍضی ثط تکیِ ثب اطالػبت ثِ جْبًی زؾتطؾی(. 1397) فطقبز لًَس،یجل

 .52، (20) بى،یثٌزاًف هبٌّبهِ ،ینٌؼت چْبضم اًمالة زض جسیس ّبیقغل(. 1396) ِیهْس ،یذؿطٍ

 یجوَْض یهل کتبثربًِ: تْطاى(. 1  ) یضؾبً اطالع ٍ یکتبثساض الوؼبضف طُیزا زض ،تبیضاهبض یبلیضاًگبًبتبى، ق .(1381)ی هْس ،یزاٍز

 .طاىیا یاؾاله

 اظ، 1398 هرررطزاز 25 یبثیرررثبظ ،فرررطاضٍ(. جْكرررتیاضز ،1391) ؿرررتیاکًََه ؾرررطهمبلِ يیستطیرررجس: ینرررٌؼت اًمرررالة يیؾرررَه

https://fararu.com/fa/news/110249 

ِ  ، فرط  یاضقربز  هْرطاى تطجورِ  ، طلجس؟ یضا ه یٍ چِ ٍاکٌك ؿتیچ یاًمالة نٌؼت يیچْبضه(. 1395) کالؼ قَآة،  ًؿرل  هبٌّبهر

 http://www.4gnews.ir/memo/2335، اظ 1398 َضیقْط 2زض  یبثیثبظ. 39-34، (9) چْبضم،

 ،(12) ،یقرٌبذت  جبهؼِ فهلٌبهِ ،ّبِ یًظط یبثیٍ اضظ یثطضؾ:  یتب جبهؼِ لطانٌؼت یاظ جبهؼِ نٌؼت(. 1377) هٌَچْط ،یکبقبً ینجَض

91-106. 

، اظ 1398 يیفرطٍضز  28زض  یبثیثبظ. 0،4 نٌؼت ثط یهطٍض ؿت؟یچ زًجبل ثِ ینٌؼت اًمالة يیچْبضه(. 1396) ؾبهبى نبزق، یینفب

https://way2pay.ir/94297 
 اظ ،1398 ذطزاز 12 یبثیثبظ. 9162 َظ،یً ثطق(. 1394) یاًطغ َّقوٌس نٌؼت ثب تَؾؼِ چْبضم ػهط

https://barghnews.com/fa/news/9162   یاًطغ-َّقوٌس-نٌؼت-ثب-تَؾؼِ-چْبضم-ػهط/

 . کتبثساض ًكط: تْطاى ،آى یّب َُیق ٍ کتبثربًِ یػوَه ذسهبت(. 1388) زذت يیًؿط ،یذطاؾبً ػوبز

 کبّف ٍ یاجتوبػ   انالحبت ،یّوگبً یثرك       یآگبّ یضاؾتب زض یّبی ػوَه کتبثربًِ یبؾبظیپَ(. 1396)ضحوت اهلل  ،یفتبح

 ، اظ1398 جْكتیاضز 2زض  یبثیثبظ. 32093 عًب،یل. ّب ؾیتآ

http://www.lisna.ir/note/32093%D9%87%D8%A7 
 اهرَض  ٍظاضت: تْرطاى ، ظًگٌِ سیجوكهتطجن ، ینٌؼت اًمالة يیؾَه زض تَؾؼِ ٍ یتکٌَلَغ(. 1371)کَپط، چبضلع  ضافبئل؛ ،یٌؿکیکبپل

 .اًتكبضات ٍ چبح ؾؿِؤه ذبضجِ،

 یاؾراله  یجوْرَض  یکتبثربًِ هل: تْطاى(. 1  ) یضؾبً اطالع ٍ یکتبثساض الوؼبضف طُیزا زض ،یذسهبت ػوَه .(1381) هبّطخ ،یلطف

 .طاىیا

 ٍ ؿرت یث لرطى  تب پبًعزّن لطى اظ ؿتیظ  یهح ٍ جْبى دیتبض یزضثبضّ یتیضٍا:  هسضى جْبى ذبؾتگبُ(. 1397) ضاثطت. یث هبضکؽ،

 .ًكطهطکع: تْطاى. همسم سیؾؼهتطجن ، کنی

 .35-24 ،(131)8 ،بتیکل هبُ کتبة ،2 ٍة ثط یهجتٌ ای کتبثربًِ ذسهبت: 2 کتبثربًِ(. 1387) طضبیػل ًَضٍظی،

 . ًكطکتبثساض: تْطاى ،یضؾبً اطالع ٍ یکتبثساض هجبحث ذالنِ. (1389) سیحو ،یهحؿٌ

https://fararu.com/fa/news/110249
https://way2pay.ir/94297
http://www.lisna.ir/note/32093%D9%87%D8%A7
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  ،0/2 جٌرجف  ثرب  تمبضى ٍ تؼبهل زض ّبکتبثربًِ سیجس ًؿل: یاجتوبػّبی  کتبثربًِ(. 1390)اٍضاًَؼ  ،یٌیالس تب  ؾبزات؛ یػل ،یهَؾَ

 .124-110 ،(85)1 ،(ؾبثكکتبة )اطالػبت یؾبظهبًسّ ٍ یکتبثساض یهل هطبلؼبت فهلٌبهِ

ٍ  یتبلیجیّبی ز ضاث  کبضثط کتبثربًِ یثطضؾ(. 1395) نیًبذسا، هط طضب؛یًَضٍظی، ػل ظّطا؛ ًبنطی، ٍ  ّرب  یػگر یذبض  اظ کكَض اظ ًظرط 

ِ  ،طاىیر ا یتبلیجیّبی ز ثطای اؾتفبزُ زض کتبثربًِ یگصاضی اجتوبػ ثط ًكبًِ یهجتٌ ّبی     تیلبثل ـ  پػٍّكرٌبه  تیطیهرس  ٍ پرطزاظ

 .930-911 ،(86)4 اطالػبت،

 6 ،پطزاظـ هبٌّبهِ ،«4،0 نٌؼت» ًبم ثِ جْبى نٌؼتی اًمالة جسیستطیي ثب آقٌبیی(. هْط ٍ َضیقْط ،1397) يیهحوسحؿ ًكبطی،

ٍ 7 (119) ،116. 
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