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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.
Keywords: Public Library, Fourth Industrial Revolution, Platform Library, Library 4.0,
Industry 4.0.
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چكیذه
َذف :کتبثربًِّبی ػوَهی ًِ تٌْب یکی اظ تأثیطگصاضتطیي ًْبزّبی اجتوبػی ّؿتٌس ثلکِ هیتَاًٌس هٌؼکؽکٌٌسُ ؾیط تحَالت زض ػطنِّبی زیگرط اظ جولرِ تَؾرؼِ
نٌؼتی ًیع ثبقٌس .زض ایي پػٍّف ؾؼی قسُ اؾت ثب توطکع ثط ًؿلقٌبؾی کتبثربًِّبی ػوَهی ،ثِ تغییط ضًٍرس ذرسهبت ایري کتبثربًرِّرب هتٌبؾرت ثرب ٍیػگریّربی
اًمالةّبی نٌؼتی ثپطزاظز .ثٌبثطایيّ ،سف ایي پػٍّف ،تحلیل ٍ هطٍض تغییطات ٍ تحرَالت کتبثربًرِّربی ػورَهی هترأثط اظ اًمرالة ّربی نرٌؼتی ،اظ قرکلگیرطی
کتبثربًِّبی ؾٌتی زض اًمالة نٌؼتی اٍل تب ضؾیسى ثِ کتبثربًِّبی پلتفطهی زض اًمالة نٌؼتی چْبضم اؾت .کتبثربًرِ ثرِ هفْرَم پلتفرطم ،ثؿرتطی اجتوربػی ثرطای
هكبضکت ّوِ افطاز ٍ ًْبزّب ٍ ثب ّسف فطاّن کطزى ظهیٌِّبی تجبزل اطالػبت ٍ زاًف ػول هیکٌس.
ريش :اظ جٌجِ ضٍـقٌبؾی ،ایي همبلِ یك هطبلؼِ هطٍضیِ ضٍاییِ غیطًظبم هٌس اؾت کِ زض آى اظ ضٍیکطز ؾٌسی اؾتفبزُ قسُ اؾرت .ثرِ هٌظرَض گرطزآٍضی ٍ اؾرترطا
اطالػبت ،جؿتجَی جبهؼی زض پبیگبُّبی اطالػبتی ایطاًی ٍ ثیيالوللی اًجبم قرس .هترَى ٍ اؾرٌبز هرطتج ثرب ػجربضتّربی زلیرك اًمرالة نرٌؼتی یرب Industrial
 ٍ Revolutionکتبثربًِ ػوَهی یب  Public Libraryزض ثبظُ ظهبًی  2000تب  2018هیالزی ثبظیبثی ٍ هطٍض قس.
يافتٍَا :یبفتِّبی ایي پػٍّف ،ضطٍضت قٌبذت ٍیػگیّبی ًؿلّبی کتبثربًِّبی ػوَهی ثط اؾبؼ پبضازاینّبی اًمالةّبی نٌؼتی ثرب تَجرِ ثرِ ذهیهرِّربیی
هبًٌس فٌبٍضی ٍ اثعاض ،هربطت ٍ شیًفغ ،هأهَضیت ٍ چكناًساظ ٍ ظیطؾبذت ٍ هٌبثغ ثَز کِ ثیبًگط ضطٍضت تغییط کتبثربًِّب ثِ ؾوت ًؿل کتبثربًِّبی پلتفطهری ثرطای
ثمب ٍ تساٍم ذسهت تأثیطگصاض زض زٍضاى اًمالة نٌؼتی چْبضم اؾت .ثب تَجِ ثِ تغییط اکَؾیؿتن اجتوبػی هتأثط اظ اًمالة نٌؼتی چْبضم ،کتبثربًِّب ثبیرس ثرطای اؾرتوطاض
حیبت ٍ تَؾؼِ ٍ افعایف اثطثركی ذَزً ،گطـ ٍ ػولکطزقبى ضا تغییط زٌّس ٍ ثب قٌبؾبیی هجسز زاضاییّب ،اضظـّب ،فلؿفِ ٍجَزی ٍ هٌطك کبضقبى هجتٌری ثرط تفکرط
پلتفطهی ثطای ّوٌَاؾبظی ٍ ذلك ٍ تجبزل اضظـّب ثب شیًفؼبى ،ثِذهَل هٌبثغ ٍ شیٌفؼبى ثیطًٍی ذَز ،السام کٌٌس.

کلیذياژٌَا 6کتبثربًِ ػوَهی ،اًمالة نٌؼتی چْبضم ،کتبثربًِ پلتفطهی ،کتبثربًِ  ،4،0نٌؼت .4،0
وًع مقالٍ 6پػٍّكی
--------------------ًبقط :کتبثربًِ هطکعی آؾتبى لسؼ ضضَی
© وًيسىذگان

کتبثساضی ٍ اطالعضؾبًی ،1400 ،زٍضُ  ،24قوبضُ  ،2قوبضُ پیبپی  ،94نم139-112 .
تبضید اضؾبل - 98/11/21 :تبضید پصیطـ98/12/13 :
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مقذمه

زض این مقبله سالـ قسه اؾز سب ؾیط سحوالسی که مندط ثه قکلگیطی نؿلهبی چهبضگبنه انقالةهابی نانٗشی
َی چنس ؾسه اذیط قسه مطوض و قطایٍ قکلگیطی کشبثربنههابی دتشرطمای سجیاین قاوز .هماب گوناه کاه زض
ثرفهبی ثٗسی مقبله سكطیح ذواهس قس ،زض کشبثربنه دتشرطمی ثؿشطی ایدبز میقاوز کاه اضسجابٌ گاطوههابی
گونبگو انسیكمنسا و ذبلقب آثابض و منابثٕ زاناف (سولیاسکنناسگب ) ثاب گاطوههابی گونابگو و ذوانناسگب
(مهطفکننسگب ) ثطقطاض میقوز .زض کشبثربنه ثب سرکط دتشرطمی  ،کشبثساضا سالـ میکننس سب امکبنبر و قطایُی
ضا ثه وخوز آوضنس که اظ مدموٖه منبثٕ اَالٖبسی و ذسمبر ثاه ثهشاطین وخاه زض ضاؾاشبی آماس و قاس و سٗبمال
گؿشطزه میب سولیسکننسگب اَالٖبر و مهطفکننسگب اَالٖبر ثهطه ثجطنس .این که چه سحوالسی زض زهههابی
گصقشه ضخ زازه که مندط ثه مُاط قاس مرهاوت کشبثربناه دتشرطمای قاسه ،نیبظمناس ثطضؾای ؾایط سحاوالر
انقالةهبی ننٗشی اؾز.
انقالة ننٗشی یٗنی زؾز ثه زؾز زاز سحوالر و فطاینسهبی سبضیری مشرابور ،خاسا اظ ها و زض ثطهاه
ظمبنی ذبل (مبضکؽ .)1397 ،2انقالة ننٗشی اول اظ اواذط ؾسه هدسه (اظ ؾبل )1750و ثب اذشطأ و کابضثطز
مبقین ثربض و ؾاذؽ اذشاطأ مبقاین هابیی ثاب احشاطا زضونای آغابظ قاس و چهاطه خهاب ضا زگطگاو کاطز
(کبدتینؿکی ،3کودط .)1372 ،4اقشهبز خهب سب دیف اظ انقالة معثوض ،ثط کكبوضظی اؾشواض ثاوز ،ولای داؽ اظ آ
ضوظ ثه ضوظ ثط اهمیز نقف و ؾه ننٗز زض کل اقشهبز افعوزه قس .سٗساز افطاز قبغل زض ثراف نانٗز ضو ثاه
افعایف نهبز و زضنس افطاز قبغل زض ثرف کكبوضظی کبهف یبفز.
نرؿشین انقالة ننٗشی ،آة و نیطوی ثربض ضا ثطای سولیس مکبنیعه ثه کابض ثاطز .انقاالة نانٗشی زوت ثاطای
ضؾیس ثه سولیس انجوه ،نیطوی ثط ضا ثه کبض گطفز .انقالة ننٗشی ؾوت ثاطای زؾاشیبثی ثاه سولیاس ذوزکابض ،اظ
الکشطونیک و فنبوضی اَالٖبر ثهطه ثطز .اکنو  ،انقالة ننٗشی چهبضت که ثط دبیاه انقاالة ؾاوت ثناب مایقاوز،
انقالة زیدیشبل اؾز که اظ میبنه ؾسه دیكین آغبظ قسه اؾز و ثب «ه آمیعی فنبوضیهاب» قانبذشه مایقاوز؛
ثهگونهای که مطظهبی میب قتمطوهبی فیعیکی ،ثیولوغیکی و زیدیشبل ضا ثطمیزاضز (قوآة.)1395 ،5
زض ٖهط حبيط ،ثب زوضهای مواخه هؿشی که فنبوضیهبی مه و ٖمسهای زض آ ثه ْهوض ضؾیسهانس .ستریق و
آموظـ هوـ مهنوٖی و ٖت ضثبسیک ،مطاحل نوینی اظ سولیس ایدبز کطزهانس که موخت کبهف زذبلز نیطوی
انؿبنی زض فطاینس سولیس و اضائه ذسمبر گونبگو میقونس .فنبوضیهبی زیدیشبل ثه میعا گؿشطزه واضز همه

1. Platform Thinking
2. Mraks
3. Kaplinesky, Repheal
4. Cooper, Charles
5. Schwab, Klaus
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ؾُو و ثرفهبی ظنسگی ثكط قسه و يمن ایدبز ذسمبر نوین و نوْهوض ،اضسجبٌ نعزیکشطی ضا نیع ثب مكشطیب
و مهطفکننسگب ثطقطاض میکننس .ثهطهوضی انؿب هب زض اندبت اموض ،سحز سأثیط خنجههبی مثجز این فنبوضیهب
قطاض گطفشه و افعایف مییبثس .ثؿیبضی اظ محهوالر فیعیکی خبی ذوز ضا ثه محهوالر زیدیشبل میزهنس (ثه
ٖنوا مثبل ،ضوظنبمههبیی که زیدیشبل قسه انس ،ذسمبر نقل و انشقبل که زیگط نیبظمنس انشقبل زازه نیؿشنس،
فنبوضیهبی دطینز ؾهثٗسی و( )...لی.)2018 ،1
ه ا اکنااو  ،هااوـ مهاانوٖی زض دیطامااو مااب وخااوز زاضز .اظ آ زض ذوزضوهاابی ذوزکاابض ،هوادیمبهاابی
ثیؾطنكین ،نطتافعاضهبی سطخمه ،زؾشیبضا ضایبنهای و حشی زض ؾطمبیهگصاضی اؾشربزه مایقاوز .زض ؾابلهابی
گصقشه دیكطفزهبی چكمگیطی ثه زؾز آمسه اؾز؛ اظ ناطتافعاضهابی ویاػه ثاطای کكا زاضوهابی ناوین ساب
الگوضیش هبی کبضثطزی زض دیفثینی گطایفهبی فطهنگی مطزت ،واتزاض افعایف دطقاشبة زض ساوا محبؾاجبسی و
زض زؾشطؼ ثوز زازههبی ثؿیبض اؾز (قوآة.)1395 ،2
سطکیت این سأثیطار ثه َوض چكمگیطی ؾبذشبضهبی اقشهبزی محتی ،منُقهای ،متی و ثینالمتتای ضا سغییاط
ذواهس زاز .ننبیٕ خسیس ْهوض ذواهنس کطز و ننبیٕ قسیمی اظ میب ذواهنس ضفز .ثبظاض کابض ثاه زلیال کمجاوز
نالحیزهبی ذبل و همچنین وفوض نالحیزهبیی که زیگط موضز اؾشربزه نیؿشنس ،چبلفثطانگیع ذواهاس قاس.
ثه ؾطٖز زوضانی فطا میضؾس که زض آ  ،فٗبلیز هبی انؿب هب و فنبوضیهب ثب یکسیگط ازغبت قسه یب یکی میقاونس
(ضوهطثطگ ،ثبسیؿشال و هویعینگ)2012 ،3
همب گونه که زض ثرفهبی ثٗسی سكاطیح ذواهاس قاس ،زض ؾاسه اذیاط و ثاب قاکلگیاطی وة ،سغییاطار
انقالة هبی ننٗشی  3/0و  4/0و سغییطار امکبنبر وة ،کبمالً زضه سنیسه هؿشنس و هط یک مشأثط اظ زیگاطی زض
ظنسگی خوامٕ ثكطی ذوزنمبیی میکننس .ضقشه ٖتوت کشبثساضی و اَالٔ ضؾبنی یب ٖت اَالٖبر و زانافقنبؾای
زض زه ؾبل گصقشه قبهس ثحث هبی کشبثربنه  3/0ثوزه اؾز .مطاحل سوؾٗه اثٗبز مرشت کشبثربنه هب ثبضهب ماوضز
دػوهف قطاض گطفشه و ثیكشط کشبثساضا کشبثربنه  3/0ضا ثه ٖنوا فنبوضیهبی زیدیشبل ،سدعیه و سحتیل کطزه یاب
میکننس.
کشبثربنههب ثه لحبِ مبهیشی قجبهز ثؿیبضی ثه خبنساضا زاضنس اظ این خنجه که فكبضهبی ذبضخی ثاط آ هاب
سأثیط میگصاضنس سب مطسجبً سکبمل دیسا کننس و زض َول سبضید ثطای حرّ و ثقبی ذوز سغییطاسی زض ذاسمبر فنای و
ٖمومی ذوز ایدبز کطزه انس .زض ٖهط حبيط ،این فكبضهبی ذبضخی قبمل سغییط محیٍ هبی فنابوضی اَالٖابسی و
اسکبی ثیكشط ثط ذسمبر مجشنی ثط وة اؾز.
1. Lee, MinHwa
2. Schwab, Klaus
3. Rohrbeck, Battistella, & Huizingh,
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ثطای سحمل چنین فكبضهبیی و ثب سوخه ثه انقالة ننٗشی چهبضت و وة  4/0ثبیس ثبظسٗطیری اظ کشبثربنههاب و
قکلگیطی سرکط دتشرطمی زاقز .زض موضز کشبثربنه  4/0ثحثهبیی ثبیس آغبظ و ؾمز و ؾو و ضاهجطزهبی سوؾٗه
کشبثربنههبی آینسه ضا دیفثینی کطز سب ثشواننس نقف مؤثطی زض دبؾد ثه ٖهط ننٗز  4/0ایراب نمبیناس .فنابوضی
زض حبل ثطزاقشن گبتهبی ؾطیٕ ضو ثه ختو اؾز؛ ثه این مٗنی که امطوظه ثیكاشط ماطزت ثاه وؾابیتی زؾشطؾای
زاضنس که زه سب ؾی ؾبل دیف ثركی اظ فیت هبی ٖتمی سریتی ثوزنس .يطوضی اؾز که سوؾاٗه کشبثربناههاب ثاب
این ضونسهبی ؾطیٕ و ضو ثه ختو همؿو ثبقس.
آنچه زض دػوهفهب موضز سوخه قطاض گطفشه ،سأثیط ضویکاطز فنبوضاناه (خجطگطایای فنابوضی) ثاط نؿال قنبؾای
کشبثربنه هب ثوزه اؾز و سغییطار کشبثربنه هب سنهب واثؿاشه ثاه دسیاسه وة ماوضز اضظیابثی قاطاض گطفشاه اؾاز .زض
حبلیکه کشبثربنههبیٖمومی زض ظمینه نؤ منبثٕ ،شذیطهؾبظی و ثبظیبثی اَالٖبر و نیع چگونگی اضائاه ذاسمبر
ثه شینرٗب ذوز ثؿیبض دایف اظ دسیاسه وة وخاوز زاقاشهاناس و ذسمبسكاب مشنبؾات ثاب نیبظهابی اخشمابٖی
زؾشروـ سغییطار چكمگیطی قسه اؾز .زض این میب  ،میساوا اظ انقاالةهابی نانٗشی ثاه ٖناوا یکای اظ
مهمشطین دسیسههبیی نبت ثطز که ؾجت این سغییطار ثوزه اؾز.
ثطای این هسف الظت اؾز نؿلقنبؾی کشبثربنههب ثب ضویکطز اخشمبٖی -سکنیکی (ثط ؾبذزگطایی اخشمبٖی)
و ؾیط سحول کشبثربنههبی ٖمومی مشأثط اظ انقالةهبی ننٗشی موضز دػوهف قطاض گیطز و زالیل سحقق کشبثربناه
دتشرطمی زض انقالة ننٗشی چهبضت ضا ثطضؾای کاطز .کشبثربناه دتشرطمای ،کشبثربناهای اؾاز کاه حًاوض دویاب و
سأثیطگصاضی ثط سولیس مساوت اظ ؾوی سولیسکنناسگب و مهاطف ماساوت اظ ؾاوی مهاطفکنناسگب زاضز .افاعایف
يطیت مكبضکز شینرٗب کشبثربنه ثب هسف ایدبز محیُی سٗبمتی و دویب ثطای ه افعایی زانكای یکای اظ اضکاب
سحقق این مسل سرکط اؾز.

روش مطالعه

مقبله حبيط یک مُبلٗه سحتیتی ثب ضویکطز مطوضیِ ضوایی 1اؾاز کاه زض آ اظ ضوـ ؾانسی (مُبلٗاه و سحتیال
مشو سرههی) اؾشربزه قسه اؾز .زض این مقبله مشو و دػوهفهب مطثوٌ ثه ؾیط سحول و خبیگبه کشبثربناههاب
مطوض و سٗطی خسیسی اظ خبیگبه کشبثربنههب زض ٖهط انقالة ننٗشی چهبضت دیكنهبز میقوز .ثطای ایان منٓاوض
کتیه اؾنبز (منبثٕ اَالٖبسی) مطسجٍ ثب کتیسواغههبی انقالة ننٗشی  ،4کشبثربنه هابی دتشرطمای ،کشبثربناه هابی
 Library 4.0 ، 4/0و  Industry 4.0موخوز زض دبیگبههابی اَالٖابسی مٗشجاط و قاطکزهابی مكابوضه ماسیطیز
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تأثیر اوقالبَای صىعتی بر سیر تحًل کتابخاوٍَای عمًمی 6تحقق کتابخاوٍ پلتفرمی در اوقالب صىعتی چُارم

مكهوض قبمل مکنعی ،1اکؿندط ،2دیزاثتیاوؾای 3و مداالر اکونومیؿاز 4و همچناین دبیگابههابی اَالٖابسی
ثینالمتتی اظخمته امطالس ،5ؾبینؽزایطکز ،6وةآوؾبینؽ ،7آیسیطیذل ای 8و موسوض خؿشدوی گوگال اسؾاکبلط

9

ثبظیبثی قس .ثطای خؿشدوی اؾنبز ،ثبظه ظمبنی اظ ؾبل  2000سب  2018مُبلٗه قس .ثبظه ظمابنی اذیاط اظ ایان ضو
انشربة قس که سحول مرهومی کشبثربنههب اظ این زوضه آغبظ قسه اؾز.
ثه منٓوض گطزآوضی و اؾشرطاج اَالٖبر مقبلههبی فبضؾای ،خؿاشدوی خابمٗی زض دبیگابههابی اَالٖابسی
فبضؾیِ ؾیویتیکب ،10دبیگبه مطکع اَالٖبر ٖتمی خهبز زانكگبهی ،موسوض خؿشدوی ٖت نز ،ؾبمبنه کشبةقنبؾای
ؾبظمب اؾنبز و کشبثربنه متی ،دبیگبه اَالٖبر ٖتمی ایطا (گنح) زض دػوهكگبه ٖتوت و فنبوضی اَالٖابر ایاطا ،
دبیگبه مدالر سرههی نوض و دبیگبه دػوهكگبه ٖتوتانؿبنی و مُبلٗبر فطهنگی اندبت قس.
زض این دػوهف ثطای سحتیل ثهشط یبفشههب اظ ضویکطز ثطؾبذزگطایای اخشمابٖی 11اؾاشربزه قاسه اؾاز .ثاط
ؾبذزگطایی زض ثطاثط اثجبرگطایی ثه کبض میضوز .زض این زیسگبه ،سنهب واقٗیز ٖینی و ثیطونی نیؿز که قنبذز
مب ضا میؾبظز؛ ثتکه شهن مب نیع زض ؾبذشن خهب ذبضج نقف ؾبظنسهای زاضز .اظ زیسگبه ثط ؾبذزگطایاب آنچاه
حقیقز نبمیسه میقوز ،حبنل مكبهسه ٖینی خهب نیؿز ،ثتکه ظاییسه فطاگطزهبی اخشمبٖی مؿشمط ثین افطاز
اؾز( .مهسیظازه 1391 ،ثه نقل اظ ثهطامی کمیل )1388
ثط ؾبذزگطایی اخشمبٖی سأکیس میکنس که ثبیاس ثاب آ زؾاشه اظ قایوههابی زض

خهاب  ،اظ خمتاه زض

ذوزمب  ،ضا که ثسیهی ستقی کطزهای ثه زیسه انشقبزی ثنگطی  .ضویکطز ثطؾبذزگطا زض سقبثل ثب ضویکطزهبیی قاطاض
میگیطز که زض ؾنزگطایب اظ آ هب ثب ٖنوا اثجبرگطایی 12و سدطثهگطایی 13یبز میکننس .ضویکطزهبیی مجشنی ثاط
این فطو که می سوا ثب مكبهسه ثه مبهیز خهب دی ثطز و آنچه ثه ازضا

مب زضمیآیس همب اؾاز کاه وخاوز

زاضز .ثطؾبذزگطایی اخشمبٖی هكساض میزهس که دیوؾشه ْنین ثبقی ثه دیففاطوهبیماب زض ایان ثابضه کاه
خهب چگونه ثه نٓاط مایضؾاس .ثاه ثیاب زیگاط ،مقولاههابیی کاه ثاب آ هاب خهاب ضا زض

مایکنای لعوماب

سقؿی ثنسیهبیی واقٗی نیؿشنس (ثط.)1394 ،14

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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اضظیبثی و انشربة دػوهفهبی منبؾت :زض این مطحته ،مقبله هب و دػوهفهبیی انشرابة قاسنس کاه حاساقل
یکی اظ این زو مٗیبض ضا زاقشه ثبقانس :یاب سٗطیرای اظ کشبثربناه هابی ٖماومی اضائاه زازه ثبقانس یاب حاساقل ثاه
مدموٖه ای اظ ویػگیهبی کشبثربنه  4/0اقبضه کطزه ثبقنس .ثنبثطاین ،اظ مدمؤ مقبلههبی ثبظیبثیقسه موضز که اظ
نٓط ظمبنی و مويوٖی مشنبؾت ثب این دػوهف ثوزنس ،انشربة قسنس .همچنین ثب خؿشدوی ٖجبضر کشبثربنه 4/0
زض دبیگبههبی اَالٖبسی فبضؾی فقٍ زض ؾبیز کشبثساض  2/0یک سطخمه اظ گعیسه مُبلت مقبلهای یبفاز قاس کاه
زض مشو انگتیؿی موضز اؾشربزه قطاض گطفشه اؾز.
مروری بر پیشینه نظری و پژوهشی

زض اثشسا مطوضی ثط سٗبضیری اظ مويوٖبر انتی دػوهف یٗنی سحاول انقاالةهابی نانٗشی و سحاول نؿالهابی
کشبثربنه اندبت قس که ثه آ هب اقبضه میقوز:

 .1تحول نسلهای انقالب صنعتی

انقالة ننٗشی ٖجبضر اؾز اظ زگطگونیهبی ثعضگ زض ننٗز ،کكبوضظی ،سولیس و حملونقل که زض اواؾاٍ
قط هدسه اظ انگتؿشب آغبظ قس .این سحوالر زض هنگبت ننٗشی قاس کبضذبناههاب و نانبیٕ ضخ زازه اؾاز،
ننٗشی قس ثه مٗنی اؾشربزه اظ امکبنبر ننٗشی ،ثه ویػه نیطوی مبقین ،ثه خابی نیاطوی انؿاب اؾاز .ایان
سحوالر ؾذؽ ثه کكوضهبی زیگط مبننس فطانؿه ،آلمب  ،آمطیکب ه ضاه یبفز.

 1-1انقالب صنعتی اول

این ضذساز که اثشسا زض کكوض انگتؿشب قطؤ قس ثیكشط ثط ؾه دبیه ننٗز یٗنی ثبفنسگی ،ظغابلؾانگ و
شوة آهن نموز یبفز .اظ این ضو ،ثطیشبنیب ثه کبضگبه خهب قهطر یبفز .یکی اظ مهمشاطین اذشطاٖابر ایان زوضه،
مبقین ثربض ثوز که ننٗز و حملونقل ضا زگطگو کطز و ثه زنجبل آ  ،ضاه آهان اذشاطأ قاس و کبضذبناه هابی
ننٗشی ثب نیطوی ثربض ثه گطزـ زضآمسنس ،دمخ هبی ثعضگ آة ثه کمک ثربض ،آة ضا اظ مٗبز ظغبلؾنگ ذابضج
کطزنس سب ظغبلؾنگ ثیكشطی ثطای حطکز ثیكشط و نیطومنسسط موسوضهبی ثربض و لوکوموسیوهب و سولیس آهن سولیاس
قوز .ثه ٖجبضر زیگط ،ننٗز  1/0یب انقالة ننٗشی اول زوضهای اؾاز کاه اظ ؾابل  1780مایالزی ثاب اذشاطأ
نرؿشین مبقین هبی ننٗشی آغبظ قس .زض این زوضه ،هنوظ ثهطهثطزاضی انجوه اظ نرز آغبظ نكسه ثوز و ظغبلؾانگ،
مهمشطین منجٕ سولیس انطغی ثكمبض میضفز .ضوی ه ضفشه ،ثبیس گرز که انقالة ننٗشی اول ،کكوضهبی ننٗشی
اضودبیی ضا ثه نوضر ثبظیگطا انتی گؿشطه ؾیبؾز خهب زضآوضز .الجشه آمطیکب ه نانٗشی قاسه ثاوز و حشای
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انقالة ننٗشی ثٗسی زض آ کكوض ضخ زاز ،ولای ثاه واؾاُه ایان کاه امطیکاب ساب خناگ خهابنی زوت ؾیبؾاز
انعواگطایبنه ای زض دیف گطفشه ثوز ،سقطیجبً اظ کبنو ؾیبؾز ثبظی خهب کنابض مبناسه ثاوز (کبدتینؿاکی و کاودط،
.)1372

 2-1انقالب صنعتی دوم

زومین انقالة ننٗشی ،ثه خبی ظغبلؾنگ که منجٕ انتی انطغی سب آ ظمب ثوز ،ثط دبیه نرز و ثط اؾاشواض
ثوز .همچنین ،ثطای سولیس انجوه اظ ذٍ سولیس اؾشربزه قس .قطؤ این انقالة ننٗشی ثاب سولیاس فاوالز ثؿامط زض
زهه 1860قطؤ قس که مندط ثه سولیس ٖٓی آهن و فوالز ثطای ننبیٕ زیگط قس .ثٗس اظ مسسی ثطای چطذبناس
چطخ کبضذبنههب و اؾشربزههبی زیگط همطاه ثب اذشطاٖبر مرشت  ،نیطوی ثط ه ثه کبض گطفشه قس.
ننٗز  2/0یب انقالة ننٗشی زوت ثب کبوـهبی ٖٓی نرشی آغبظ قس .زض این زوضه ثاب اذشاطأ غنطاسوضهابی
ثط سوؾٍ ازیؿو  ،نیطوی الکشطیؿیشه ثه یکی اظ محط هبی سوؾٗه ننٗشی سجسیل قس .ننبیٕ فوالزؾبظی نیع
زض همین زوضا قکوفب قس .قبیس ثشوا قط نوظزه ضا آغبظ زوضا ننٗز  2/0زانؿز .انقاالة نانٗشی زوت زض
اوایل ؾسه ثیؿش ثب ایدبز ظندیطه سولیس انجوه و اؾشبنساضز ثه قکل زیگطی داب ثاه ٖطناه گصاقاز .مجشکاط ذاٍ
سولیس ظندیطهای ثطای سولیس انجوه ،هنطی فوضز ثوز .ثطای ایدبز این انقالة و سولیس انجوه ،مبقینآالر و اثعاضهابی
خسیسی ثه کبض گطفشه قسنس ،سقؿی کبض زض ؾُح کبضگبه ثه مطحته اخطا گصاقشه قس و هط کبضگط ثاه اندابت یاک
نؤ کبض مٗیّن گمبضزه قس (کبدتینؿکی ،کودط.)1372 ،

 3-1انقالب صنعتی سوم

انقالة ننٗشی ؾوت ثط دبیه ننٗز کبمذیوسط و نطت افعاض هبی هوقامنس و زیدیشابل اؾاز .نمایساوا سابضید
زقیقی ثطای آغبظ آ دیسا کطز ولی سقطیجبً میسوا آغبظ آ ضا اظ ؾبل 1943زض نٓط گطفز .این قطؤ ٖهطی ثوز
که زض نشیده آ  ،امطوظه سمبت سمس ثكط ثط دبیه کبمذیوسطهب و ؾودطکبمذیوسطهب قطاض زاضز .کبمذیوسطهبی ذابنگی و
لخسبح و گوقی هبی هوقمنس سب زوضثین هبی زیدیشبل همه محهول انقالة ننٗشی ؾوت هؿشنس .زض ٖین حبل،
اولین کبمذیوسطهبی قبثل اؾشربزه مطثوٌ ثه کبمذیوسطهبی نؿل ؾوت ثوز که زض ؾبل  1964دبیه و اؾابؼ آ هاب
ضیرشه قس ؾذؽ کبمذیوسطهب زض همه خب ثه کبض گطفشه قسه و ٖمومی قسنس.
ننٗز  3/0یب انقالة ننٗشی ؾوت ضا سولیس ضیعسطاقه هب و ضایبنههب زض زهه  1970مایالزی ضقا ظز .انقاالة
ننٗشی ؾوت فطنشی ثطای ذتق یک «اینشطنز انطغی» و قجکهای هوقمنس ،دبؾارگو و غیطمشمطکاع اظ اناطغی و
اَالٖبر که میتیو هب فطنز قغتی زض ؾطاؾط خهب ایدبز کطزه و زض اظ ثین ضفشن فقاط ماؤثط ثاوزه ،محؿاوة
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میقوز .چنین قجکهای ثبیس ثط خطیب هبی چناسخهشیِ اناطغیِ سدسیسداصیط کاه ثاب انقاالة زیدیشابل و ْهاوض
زازههبی ثعضگ (کال زازههب) دكشیجبنی قسه اؾز ،قکل ثگیطز.
ؾه ویػگی ؾطٖز ،گؿشطزگی و سأثیط ثط ؾبذشبضهب نكب میزهس که این زگطگونیهاب ناهسنهاب زض ضاؾاشبی
انقالة ؾوت ننٗشی نیؿز که ثیكشط آغبظ یک انقالة چهبضت و مشربور ضا نویس میزهس .ؾاطٖز ایان دیكاطفز
هیچ دیكینه سبضیری نساضز .هنگبمی که ثب انقالة هبی دیكین ؾندیسه میقوز ،قشبة ثه زؾزآمسه زض انقاالة
چهبضت ثیكشط اظ آ که ذُی و یکثٗسی ثبقس ،چنسثٗسی و نمبیی (فعاینسه) اؾز و سقطیجبً زض همه نانبیٕ و زض
همه کكوضهب گؿل دسیس میآوضز( .قوآة.)1395 ،1
گؿشطزگی و غضفبی این زگطگونیهب ؾطآغبظ زگطگونی همه ؾبذشبضهبی سولیس ،مسیطیز و حکومزوضظی
اؾز .سوانبیی دیونس میتیبضزی مطزت ،اظ ضاه سترن همطاه ،ثب سوا ثبالی دطزاظـ و گندبیف ثؿیبض و زؾشطؾی ثه
زانف ،امکبنبسی ثیکطا دسیس میآوضز .این امکبنبر ثب دسیساض قس دیكطفزهبی فنبوضی زض ضقشههبیی مبننس
هوـ مهنوٖی ،ضثبسیک ،همه چیع زض قجکه ،ذوزضوهبی ذوزکبض ،چبح ؾهثٗسی ،فنبوضی نبنو ،ثیوسکنولوغی،
زانف مواز ،شذیطه انطغی و محبؾجبر کوانشومی چنس ثطاثط ذواهس قس (قوآة.)1395 ،2
زض دی انقالة هبی ننٗشی و ثب قطؤ انقالة ننٗشی ؾوت قبهس سولس «وة» هؿشی  .ؾطگطمیهبی انرٗابلی
و یک َطفه مبننس ستویعیو ثه قکل کنونیِ آ نمبیبنگط ٖهط وة  0،1اؾز ،زض حبلی که وة  2/0نمبیبنگط ٖهط
محشوا اؾز که کبضثطا ایدبز میکننس ،مبننس ثالگهب و دبزکؿزهاب (کطیكانط 3و ماولط .)1987 ،4ثنابثطاین ،وة
ٖ 3/0هط کبضثطانی اؾز که ثب اؾشربزه اظ زنیبهبی مدبظی و فٗبل سط قس  ،ثه ضؾبنه هب ضوی آوضزه اناس .زض آیناسه،
وة  4/0ظمبنی ذواهس ثوز که انؿب هب ثب اؾشربزه اظ دیكاطفزهابی سکنولاوغیکی ،همیكاه ثاه اینشطناز مشهال
هؿشنس (فبضثط .)2007 ،5این ٖهط ه اکنو ثطای نؿل هبی خوا سط قطؤ قسه اؾز که ثه همب ضوقی کاه ثاب
زوؾشب ذوز نحجز میکننس ،ثب وة اضسجبٌ ثطقطاض میکننس (کطیكنط و مولط.)1987 ،
زض ظمب وة  1/0و وة  2/0که مهبزف ثب نؿل انقالة ننٗشی ؾوت اؾز ،قبهس وضوز نطتافعاضهبی سٗبمتی
سحز وة ثه کشبثربنههب و افعایف ؾطٖز ثب حرّ زقز الظت زض ؾبظمب زهی منبثٕ هؿشی  .این امط ثه کشبثساضا
کمک کطز سب ثشواننس همذبی فطاوانی سولیس منبثٕ ،گطزآوضی و اقبٖه منبثٕ ضا ثه اندبت ثطؾبننس و ثه ذوثی
دبؾرگوی نیبظهبی کبضثطانكب ثبقنس .کشبثربنههب و مطاکع اَالٔضؾبنی سوانؿشنس ثب ثهطهگیطی اظ موسوضهبی
خؿشدو و اضسقبی زانف کشبثساضا زض اؾشربزه نحیح اظ این دسیسه و ثبظیبثی اَالٖبر مٗشجط زض ثین اَالٖبر

1. Schwab, Klaus
2. Schwab, Klaus
3. Kirschner, R. K.
4. Muller, H. R.
5. Farber
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غیطمریس یب نبزضؾز ،احؿبؼ نیبظ مطاخٗه ثه کشبثربنههب ضا سب حسی حرّ کننس .زض ظمب وة  2/0کشبثربنه ثه
مکبنی ثطای مالقبرهبی گطوهی سجسیل قس و «کشبثربنه ثه مثبثه مکب » ثه فٗبلیز ذوز ازامه زاز.
کشبثربنه اخشمبٖی ،همکبضی و سأثیط اخشمبٖی مشقبثل میب کشبثساضا و کبضثطا کشبثربنه ضا سقویاز میکنس.
کشبثربناه اخشمبٖی نیبظمنس مكبضکز و ثبظذوضزهبی کبضثطا زض سوؾٗه و نگهساضی ذسمبر کشبثربنهای اؾز
(نوضوظی.)1397 ،
همه مشرههب و کشبثساضا سالـ میکننس سب ثشواننس قطایٍ و ضونسهبی موخوز ضا زض

و سٗسیل کننس ،ثه

آ هب دبؾد زهنس و ذوز ضا ثب آ هب منُجق ؾبظنس .کشبثساضا وة  0،1ضا دصیطفشنس و ثٗساً اظ وة  2/0ثطای اهساف
ؾبظمبنی و اضائه ذسمبر ثه کبضثطا اؾشربزه کطزنس .چبلف خسیس ،اسربش و اؾشربزه اظ فنبوضیهبی وة  3/0زض
کشبثربنههبؾز .یک گعینه ،آموظـ اؾز که زض آ میسوا نقف کشبثربنههب ضا (فقٍ ثه ٖنوا چنس نمونه
کوچک) ثب اسربش فنبوضیهبی خسیس ،ایدبز وثالگهبی فطادیونسی ،اضسقبی مهبضرهب ،حمبیز اظ یبزگیطی
مكبضکشی و اضائه ذسمبر ثبکیریز افعایف و سوؾٗه زاز .همب َوض که وة  3/0یکذبضچگی و زؾشطؼدصیطی
کبضثط ضا زض ثبضگصاضی محشواهبیف دكشیجبنی میکنس ،کبضثطا ثبیس زض موضز حطی ذهونی و حقو مبلکیز
مٗنوی ذوزآگبه و هوقیبض ثبقنس .همچنین ،ثبیس ضهنموزهبیی که ثطای ٖموت کبضثطا زض موضز ایدبز ،اضظیبثی،
ؾبظمب زهی و ثه اقشطا گصاضی اَالٖبر وخوز زاضز ،دیوؾشه ثبظنگطی قونس و نؿجز ثه سغییط انُٗبفدصیط
ثبقنس (احمس.)2015 ،1
چبوهب  2میگویس که ذوز وة یک نؤ کشبثربنه اؾز و میسوا آ ضا ثط اؾابؼ ٖمتکاطز ثاه ثرافهابی
مرشت زؾشهثنسی کطز« :وة یبزگیطی» و «وة هطظنبماه و ظثبلاه« .»3وة یابزگیطی» یاک «کشبثربناه ٖٓای
مدبظی و ثبظ» اؾز زض حبلی که «وة هطظنبمه و ظثبله» ثطای سرطیح و ؾطگطمی اؾز .کشبثربنههب فقٍ زض نوضر
همکبضی ثب قجکه هبی زانكگبهی و حطفه ای مرشت زض ٖهط وة  4/0ثقب ذواهنس زاقز .او همچنین مایگویاس
که این مسل همکبضی همب کشبثربنه  4/0ذواهس قس و زض یک محیٍ کشبثربنه ای مدبظی ؾبذشه میقاوز کاه
همه ذسمبر آ زض یک محیٍ مدبظی اضائه میقوز .کشبثربنه  4/0مبننس یک ؾیؿش ظنسه ،ثبیاس ویػگایهابیی
زاقشه ثبقس که ثه قسر سحز سأثیط سغییطار زض محایٍ ذابضخی ثبقانس و سقطیجابً هماه مكرهابر وة  4/0ضا
زاقشه ثبقس .کشبثربنههبی فیعیکی سغییطار کشبثربنه  4/0ضا ثه زلیل سغییطار فًبیی آ ذواهنس دصیطفز .الجشاه

1. Ahmed, Waqar
2. Chauhan
3. Spamming or trashing web
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مربهی کشبثربنه  ،4/0کشبثربنه زیدیشبل مٗنبیی اخشمابٖی ،کشبثربناه مشهال و کشبثربنا مشحاط

فطاگیاط ،زض

کشبثربنه  4/0ه وخوز ذواهس زاقز (نو  2015 ،1ثه نقل اظ چبوهب .)2009
ضویکطزهبیی مبننس ضویکطز چبوهب کبمالً فنبوضانه اؾز ،زض ایان ضویکاطزْ ،طفیازهابی اخشمابٖی و ضواثاٍ
فطزی زض نهبز کشبثربنه و اظ آ مهمشط ،نقف کشبثساض ثه ٖنوا فطزی آگبه و مؿئول ،نبزیسه گطفشاه قاسه اؾاز.
اسربقی که زض مهبحجه مطخٕ زض یک کشبثربنه ضخ میزهاس و ضاهنمابیی و همرکطیای ثاین کابضثط و کشبثاساض یاب
کبضثطا ثب یکسیگط زض چنین ضویکطزی نبزیسه گطفشه قسه اؾز.

 4-1انقالب صنعتی چهارم

انقالة ننٗشی چهبضت که زض واقٕ انقالة زض اضسجبَبر اؾز ثه سکنولوغی و فنبوضی اینشطنز مطثوٌ میقوز
که خهب ضا زگطگو کطز و مب هنوظ زض ٖهط انقالة چهبضت ننٗشی و اضسجبَی هؿشی  .قجکههبی ثهه دیوؾاشه
ضا ثبیس ثعضگشطین ؾبمبنهای زانؿز که سبکنو ثه زؾز انؿب َطاحی ،مهنسؾی و اخطا قسه اؾز .قاکلگیاطی
این قجکه ٖٓی خهبنی ثه زهه  1960ثبظمیگطزز ولی سب ؾبل َ1990اول کكایس ساب ثاه ناوضر یاک قاجکه
همگبنی و خهب قمول زضثیبیس .افعو ثط اینهب ،هوـ مهنوٖی نیع ٖبمل ثؿیبض سأثیطگصاضی اؾز که ثه ٖقیاسه
ثطذی میسوانی ثه ٖنوا انقالة ننٗشی دند اظ آ یبز کنی .
ننٗز  4/0یب انقالة ننٗشی چهبضت ٖهط ننبیٕ هوقامنس اؾاز کاه ثاب ثهاطهثاطزاضی اظ ظیطؾابذزهابی
ننٗشی نؿل ؾوت و ایدبز دیونسی اظ «قجکه زاقشههب» و «قجکه ذسمبر» ،ثبظزهی و ثهطهوضی ضا ثیكشط ذواهس
کطز .زض اقشهبز نوین خهبنی ثب سوخه ثه مرهوت انقالة ننٗشی چهبضت ،ایان سحاول ثاب اؾاشربزه اظ ؾیؿاش هابی
فیعیکی-مدبظی ،(CPSs) 2اینشطنز اقیبء (IOT) 3و ؾطویؽهب آغبظ قس .انقالة ننٗشی چهبضت ضا نمیساوا ثاه
ذوثی سٗطی کطز .زض ٖین حبل ،این انقالة ماواضزی چاو کبضذبناه هابی هوقامنس ،ؾیؿاش هابی فیعیکای-
مدبظی ،ذوزؾبمب زهی ،4ؾیؿش هبی خسیس ذطیس و سوظیٕ ،ؾیؿش هبی خسیس سوؾاٗه محهاوالر و ذاسمبر
مشنبؾت ثب نیبظهبی انؿب و مؿئولیز اخشمبٖی قطکزهب 5ضا قبمل میقوز (لی.)2018 ،6
همین چهبض زوضه ضا ثطذی نبحجنٓطا  ،زوضا انطغی ( 1/0دیكبنرشی) ،انطغی ٖ( 2/0هط نراز) ،اناطغی3/0
(انطغیهبی نوقسنی و دب ) ،انطغی ( 4/0قجکه هوقمنس انطغی) نبمیسهانس.

1. Younghee Noh
2. Cyber-Physical Systems
3. Internet of Things
4. Self-Organization

 .5هٌظَض قطکتّب ،کبضذبًِّب ٍ ًْبزّبیی کِ هتأثط اظ اًمالة نٌؼتی ّ 4/0ؿتٌس.
6. Lee, MinHwa

تأثیر اوقالبَای صىعتی بر سیر تحًل کتابخاوٍَای عمًمی 6تحقق کتابخاوٍ پلتفرمی در اوقالب صىعتی چُارم

020

انقالة ننٗشی چهبضت ضا می سوا سغییط انقالثی زانؿز که همگبت ثب گؿشطـ فنابوضی اَالٖابر زض سمابمی
انقالةهبی اول ،زوت و ؾوت اسرب افشبز .ثه ثیب زیگط ،انقالة نانٗشی چهابضت نشیداه گؿاشطـ افقای فنابوضی
اَالٖبر اؾز .ثنبثطاین ،انقالة ننٗشی چهبضت ثین فنبوضی و ثبظاض زض سمبت ننبیٕ مجشنی ثاط فنابوضی اَالٖابر،
اضسجبٌ ذالقی ایدبز کطز که زض واقٕ سطکیجی ثبظ و ذال اظ فنبوضی و ثبظاض زض ثؿشط نوآوضی ثبظ 1یب ضقاس مجشنای
ثط مسل کؿت و کبض ثبظ 2ثكمبض می ضوز .ثب این حبل ،ویػگی هبی انقالة ننٗشی چهبضت ضا سنهب ظمبنی می سوا ثاه
َوض کبمل سٗطی کطز که مثل انقالة ننٗشی زوت ،نوآوضی فنی ثب نوآوضی ؾبظمبنی سطکیت قوز (لی.)2018 ،
زض انقالة ننٗشی چهبضت ،مبقینهب قطؤ ثه مسیطیز ذوز و فطاینس سولیس کطزنس؛ ثنبثطاین ،زیگط نیبظی ثاه
نیطوی انؿبنی نساقشنس .این فنبوضی دیكطفشه ،ثه نبت اینشطنز اقیبء ،ثاه یاک کبضذبناه سولیاس محهاوالر اخابظه
میزهس سب سقطیجبً ذوز ضا مسیطیز کنس .انقالة ننٗشی چهبضت یب ننٗز  4/0اولین ثبض اظ ؾوی ماسیطا کبضذبناه
ثوـ زض نمبیكگبه هبنوفط زض ؾبل  2011مٗطفی قس (نربیی نبز .)1397 ،
ثطای این زوضههب ،ثه این زلیل اظ واغه «انقالة» اؾشربزه قسه کاه ساأثیطار گؿاشطزه ،غضف و گونابگونی ثاط
سمبمی اثٗبز ،نیبظهب و ظنسگی اخشمبٖی انؿب هب گصاقشهانس .این سأثیطار زض سمبمی ؾاُو و الیاههابی ٖتمای و
کبضثطزی ظنسگی ثكط ،سغییطار قگطفی ثه وخوز آوضزه اؾز .ثه ٖقیاسه کاالض

کاط«3منُاق نانٗشی قاس »

سًمین میکنس که سوؾٗه اخشمبٖی یک ضقشه سغییطار مٗینی زض نهبزهبی اخشمبٖی دسیاس آوضز .کاط ثطذای اظ
فطاینسهبی اخشمبٖی و اقشهبزی ضا که ننٗشی قس دسیس میآوضز و ثه گرشاه او ثاه ناوضر ویػگایهابی هماه
کكوضهب زض ذواهنس آمس ،شکط میکنس ،مبننس :سقؿی کبض ،نٓ و انًجبٌ ،سحط

اخشمبٖی و ثطاثطی فطنزهاب زض

نٓبت هبی آموظقی و قغل ،ثسو سطزیس ،ننٗشی قس  ،سأثیط ٖمسهای زض سوؾٗه اخشمبٖی زاقشه اؾز .زض حابل
حبيط ،خوامٕ مسض ننٗشی واضز مطحته نوینی اظ سوؾٗه قسه انس و خوامٕ فطاننٗشی ضا ثه وخاوز آوضزه اناس کاه
سنهب مجشنی ثط ننٗزگطایی نیؿشنس و نمبیابنگط مطحتاه ای فطاساط اظ زوضا نانٗشی هؿاشنس (ناجوضی کبقابنی،
.)1377
زض این میب  ،ثیقک کشبثربنههب ،همچو ثؿیبضی زیگط اظ نهبزهبی اخشمبٖی ،سحز سأثیط اسقالةهبی
ننٗشی قطاض گطفشهانس و زض هط زوضه ثب سوؾٗه و سکبمل منبثٕ و ذسمبسكب  ،سالـ کطزهانس سب دبؾرگوی نیبظهبی
مربَجب ذوز ثبقنس .میسوا چنین اؾشسالل کطز که کشبثربنههب ه ثه گونهای اخشنبةنبدصیط ،همچو
ثؿیبضی اظ نهبزهبی اخشمبٖی سحث سأثیط ٖوامل گونبگو اظ خمته سوؾٗه ننٗشی و فنبوضانه قطاض زاقشهانس و این

1. Open Innovation
2. Open Business Model
3. Clark Kerr
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سأثیطار موخت سوؾٗه نؿلهبی گونبگو کشبثربنههب قسه اؾز .زض ازامه سالـ قسه سب زضثبضه نؿلهبی
کشبثربنه ،ثب سوخه ثه سغییطار مشأثط اظ انقالةهبی ننٗشی سويیحبسی اضائه قوز.

 .2تحول نسلهای کتابخانه عمومی

فتؿره وخوزی کشبثربنههب زض ذاسمبر آ هاب ثاه خبمٗاه و کماک ثاه افاطاز ثاطای ضقاس فکاطی و سحقاق
ؾٗبزسمنسی نموز دیسا میکنس .ثه همین زلیل و ثب سوخه ثه اهمیز آ  ،مويؤ ذسمبر کشبثربنههب اظ ؾبلهابی
زوض زض کبنو سوخه مشرههب و دػوهكگطا این ٖطنه ثوزه اؾز .سأؾیؽ کشبثربنههابی ٖماومی ثاه مرهاوت
نوین آ  ،ثه قط هدسه زض ثطیشبنیب و قط نوظزه زض آمطیکب ثطمی گطزز .زض ؾبل  1864قبهس سهاویت قابنو
کشبثربنههبی ٖمومی زض ثطیشبنیب هؿشی  .اظ آ ثه ثٗس ،کشبثربنههبی ٖمومی زض زنیب آهؿشه آهؿشه خبی ذوز ضا
زض ثین اقكبض مرشت ثبظ کطزنس و زیگط محسوزیشی ثطای اؾشربزه اظ کشبثربنههبی ٖماومی وخاوز نساقاز .اضائاه
ذسمبر ٖمومی گونبگو اظ زغسغههبی انتی کشبثساضا این نؤ کشبثربنههب ثوزه و هؿز.
قیبلی ضامبضیشب ضانگبنبسب  1مويؤ کشبثساضی و کشبثربنههب ضا آنقسض مه می زانؿز و آ ضا سسثیطی مه ثطای
«سوؾٗه فًبی همعیؿشی مؿبلمز آمیع ثین المتتی» و سکبمال وحاسر خهابنی شکاط مایکاطز (زاوزی.)1381 ،
نوـآفطین انهبضی زض کشبة کشبة و اخشمبٔ که مشن ؾرنطانی وی زض ؾبل  1349زض زانكکسه ازثیبر زانكاگبه
سهطا اؾز ،ثه وْبی کشبثربنههبی ٖمومی زض اضائه ذسمبر ثاه سمابت ماطزت خبمٗاه ،اٖا اظ افاطاز زض ؾانین
مرشت و گطوههبی ویػه ،ظنسانیب  ،ثیمبضا و ...زض قکلهبی گونبگو اقبضه میکناس و اظ کشبثربناه ٖماومی ثاه
ٖنوا مسزکبض اخشمبٖی نبت میثطز.
فشبحی ( )1396نیع میگویس« :اکنو کشبثربنههبی ٖمومی یک قبذم اخشمبٖی و فطهنگی ثكمبض
میضونس.
هطچه سٗساز کشبثربنههبی ٖمومی ذوة ،ثیكشط و هطچه ذسمبر آ هب ثه افطاز خبمٗه ،گؿشطزهسط ثبقاس ،آ
خبمٗه اظ ؾالمز و دویبیی ثیكشطی ثطذوضزاض ذواهس ثوز .کشبثربنه ٖمومی زض واقٕ ،دبیگابه اضسجابَی و اقاشطا
زانف همه اقكبض خبمٗه اؾز و همچو ذبنه مطزت ٖمل میکنس ،ذبنه ثب سمبت مٗنب و مرهاوت ذاوز زض فطهناگ
مطزت اًٖبی خبمٗه همچو اًٖبی ذبنوازه گطز ه میآینس سب اضسجبٌ نعزیاک زاقاشه ثبقانس ،ثاب ها ظناسگی
کننس و ثه سجبزل زانف و سدطثه ثذطزاظنس».
زض ضونس سغییطار ایدبز قسه زض ذسمبر کشبثربنهٖ ،وامل گونبگونی زذیل ثوزهانس .همب َوض که دیفسط ه
اقبضه قس ،انقالةهبی ننٗشی اظ مهمشطین ٖوامل هؿشنس.
1. Shiyali Ramamrita Ranganathan
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آنچه میسوا زض این مدبل و ثه َوض مرشهط ثه آ اقبضه زاقز ،اضسجبٌ سنگبسنگ ذاسمبر کشبثربناههاب زض
همبهنگی ثب سغییطار ایدبزقسه زض اضکب و ضویکطزهبی خبمٗه ثط اؾبؼ انقالةهبی ننٗشی اؾز .ها ظماب ثاب
ْهوض انقالة ننٗشی اول قبهس ْهوض کشبثربنه ٖمومی هؿشی  .ثب انقاالة نانٗشی زوت ،ایدابز زؾشطؾایهابی
محتی ثه کشبثربنههب ،انقالة ننٗشی ؾوت ،کشبثربنههبی اخشمبٖی و الکشطونیکی و زض نهبیز ثاب انقاالة نانٗشی
چهبضت قبهس ْهوض کشبثربنه هبیزیدیشبل و دتشرطمی هؿشی .
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زض قط  19و ثب قطؤ انقالة ننٗشی اول ،سٗساز کشبةهابی چابدی ثاه َاوض چكامگیطی افاعایف یبفاز.
مبقینی قس کبض زض این زوضه ؾجت ْهوض چبحهبی دطسیطاغ قس و زض ؾبل  1814قبهس چبح کشبة کتجه ٖماو
سبت زض سیطاغ زه هعاض نؿره هؿشی  .افعایف حیطرانگیع سٗساز کشبةهابی چابدی ثاه زلیال اذشطاٖابر نبقای اظ
انقالة ننٗشی اول اظ خمته مبقینی قس چبح اظ یکؾو و قاو فاطاوا زض ایدابز کشبثربناههابی آثونمابنی،
قطائزذبنههب و کشبثربنههبی امبنی اظ ؾوی زیگط اظ ویػگیهبی قط  18ثوز .زض ؾبل  1852و مقبض ثاب انقاالة
ننٗشی اول قبهس سأؾیؽ قسیمیسطین کشبثربنه ٖمومی زض ثطیشبنیب و آمطیکب هؿشی  .زض واقٕ ،میسوا اینَاوض
ثیب زاقز که ثب دسیاسهای ثاه نابت نانٗز چابح زض زوضا نانٗز  1/0و ْهاوض کشابة چابدی قابهس ضقاس
زموکطاؾی ،گؿشطـ آموظـهبی همگبنی و اضسقبی زانف ٖماومی ثاوزی کاه زض نشیداه ظازه قاس و سوؾاٗه
کشبثربنههبی ٖمومی ثه ٖنوا یکی اظ نهبزهبی اخشمبٖی ضخ زاز (محؿنی.)1389 ،
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سهویت قبنو کشبثربنههبی ٖمومی زض ثطیشبنیب و ضقس مدموٖههبی کشبثربنههبی ٖماومی زض زنیاب اظ زیگاط
اسربقبر مه زض حوظه کشبثربنههبی ٖمومی اؾز که مشأثط اظ سغییطار اخشمبٖی انقاالة نانٗشی زوت اؾاز .زض
فبنته ثین زهه  1870سب اواذط زهه  1890قبهس ْهوض نرؿشین َط هبی ضزهثناسیهابی ٖماسه کشبثربناه ای
قبمل ضزهثنسیهبی زیویی ،گؿشطـدصیط و کنگطه هؿاشی کاه ثاه هماطاه قواٖاس فهطؾازنویؿای ثاه منٓاوض
یکسؾشی اَالٖبر زض کشبثربنههبی زنیب ،ثه ویػه کشبثربنههبی ٖمومی ،ایدابز قاسنس .زض هماین زوضه ،مجبحاث
گؿشطزه زض موضز ایدبز زؾشطؾی محتی ثه کشبثربنههب مُط قسه اؾز (محؿنی.)1389 ،
افعایف کمّی و کیری نوقشههب و دیكطفز آموظـ ؾجت فعونی کشبةذاوا هاب و دػوهكاگطانی قاس کاه ثاب
زضیبیی آقرشه اظ نوقشههب ضوثهضو ثوزنس .کشبثساضا که اظ اثشسا میبندی ثین زانف نوقاشبضی و َبلجاب آ ثوزناس،
نبگعیط اظ ایدبز سحول زض قیوه اضائه ذسمبر ثطای ٖموت قسنس کاه زض ؾاسه هابی گصقاشه فقاٍ ثاه نگبهجابنی،
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نؿره ثطزاضی و گبهی امبنز کشابة محاسوز مایقاس .زض اواذاط ؾاسه ناوظزه  ،ذاسمبر اضخابٖی و اَالٖابسی
کشبثربنههب آغبظ قس ،ولی سب ؾبل  1930که َطظ ستقی کشبثساضا زض قجبل کمک ثه ذواننسگب ثطضؾی قاس ،ایان
نؤ ذسمبر مجنبی ٖتمی نساقز (لُری .)1381 ،زض این زوضه ،سمطکع کشبثساضا ثط نٓابتمناس کاطز کشبثربناه
ثوز .کشبثربنههب ثیكشط مطکع گطزآوضی و ؾبظمبنسهی منبثٕ ثوزناس .مدموٖاهؾابظی و قبنونمناس قاس اَالٖابر
کشبةقنبؾی و زض نهبیز امبنز منبثٕ ثه مربَجب اظ مهمشطین زغسغههبی کشبثساضا ثوز.
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ثب قطؤ انقالة ننٗشی ؾوت و ْهوض نؿل اول و زوت وة و وضوز ضوظافعو ضایبنه ثه ظنسگی مطزت ،سغییاطار
زض حوظه اَالٖبر و انشكبض آ زچبض زگطگونیهبی چكمگیطی قس .ثه قاکتی کاه همچناب و ضوظاناه زض حابل
گؿشطـ و سغییط اؾز .ثسیهی اؾز که چنین دسیسهای ثب ؾه ویػگی ِ انتی ذاوز یٗنای ؾاطٖز ،گؿاشطزگی و
سأثیط ثط ؾبذشبضهب ،اضسجبٌ مؿشقی مٗنبیی آ ثب کشبثربنههب زاقشه و همب سأثیطار و سغییطار ضا زض کشبثربنههاب
ایدبز کطزه و میکنس.
ؾبظمب هبی حطفهای کشبثساضی زض این ظمینه ثیبنیههبیی نبزض کطزهاناس .اندمان کشبثاساضا [انگتؿاشب ] زض
 1993منكوض کشبثربنههبی ٖمومی ضا منشكط کطز .هسف اظ انشكبض این منكوض ،ثهطهگیطی قوضاهبی محتی اظ آ
ثه منٓوض سهیه آییننبمه خسیس یب ثبظنگطی زض آییننبمههبی قجتی ثوز .ثیبنیه این اندمن ثط انل اضظـ زض مقبثال
دول ،مكبضکز خبمٗه محتی ،زؾشطؾی ،محیٍ کشبثربنه ،مسیطیز مدموٖه ،اَالٔضؾبنی ،سأمین نیاطوی انؿابنی
و سطویح اؾشربزه اظ کشبثربنه سأکیس مایکناس (زائاطهالمٗابضف کشبثاساضی و اَاالٔضؾابنی) .زض ایان زوضه ،قابهس
سقؿی ثنسی کشبثربنههب ثب ضویکطز فنبوضانه یب ثه ٖجبضسی خجطگطایی فنبوضی ثه نؿلقنبؾی کشبثربناههاب هؿاشی .
زض حبلی که ْهوض و حیبر کشبثربنههب ثؿیبض دیف اظ این زوضه وخوز زاقز و گؿشطـ کشبثربناههاب و ذاسمبر
آ هب ضذسازی اخشمبٖی اؾز و کبضکطزهبی آ هب مشنبؾت ثب نیبظ اخشمبٖی مطست سغییط کطزه اؾز.
اگوؾز 1نیع زض اثط ذوز ثب ٖنوا «کشبثربناه آمطیکابیی ثاه مثبثاه یاک نمبیناسه فطهنگای» مایگویاس کاه
کشبثربنههب ثه ؾه قیوه میسواننس ثه ٖنوا یک مکب ٖمل کنناس :ثاه ٖناوا مؤؾؿابر اخشمابٖی؛ ثاه ٖناوا
ثركی اظ ظیطؾبذز فیعیکی /همگبنی و ثه ٖنوا محتی ثطای حبفٓه خمٗی (ثیگسلی و قطیری.)1378 ،
چشمن 2ه اثطی زض حوظۀ ٖت اَالٖابر و زانافقنبؾای زض ایان ذهاول نگبقاشه کاه مرهاوت «خهاب
کوچک» ضا اظ ذالل مُبلٗبر قوتنگبضی ذوز زض اضسجبٌ ثب ظنسگی ضوظمطه و خوامٕ زض حبقیه قطاض زاز و اؾشنشبج

1. Augst
2. Chatman
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کطز (ثیگسلی و قطیری .)1378 ،فیكط 1نیع ثطنبمه دػوهكی ضا ثب سأکیس ثط نقف مکب زض ضفشبض اَالٖبسی ضوظمطه
سوؾٗه زاز که ثه محیٍ اَالٖبسی قهطر یبفز .منٓوض وی اظ محیٍهبی اَالٖبسی ،مکب هبیی اؾاز کاه افاطاز
زض هنگبت حًوض زض آ هب ،افعو ثط اندبت فٗبلیزهبی مرشت  ،ثه سجبزل اَالٖابر نیاع مایدطزاظناس (ثیگاسلی و
قطیری.)1378 ،
کشبثربنههاب کاه مطکاع اَالٖابر هؿاشنس اظ ناؤ منابثٕ ،شذیاطهؾابظی و ثبظیابثی اَالٖابر ساب چگاونگی
ذسمبرضؾبنی ثه شینرٗب ذوز ،مشنبؾت ثب انقالة هبی نانٗشی زؾاشروـ سغییاطار چكامگیطی قاسهاناس و
همبننس اکوؾیؿشمی ظنسه و دویب زض زوضه هبی گونبگو ضقس کطزه و دبؾرگوی نیبظ ذوز و مربَجبنكاب ثوزناس.
منوٌ کطز کشبثربنههب ثه اثعاضهبی فنبوضی و محسوز کطز این نهبز اخشمبٖی ثه فنبوضی و یاب ثاه ثیاب ثطذای
محکوت ثه نبثوزی این نهبز مؤثط اخشمبٖی ثه زلیل زاقشن نگبه محى مشاأثط اظ فنابوضی اؾاز کاه کبضکطزهابی
اخشمبٖی کشبثربنههب ضا نبزیسه گطفشه اؾز.
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زض انقالة ننٗشی چهبضت قبهس نوآوضیهبی ثبظ ،اینشطنز اقیبء ،ننبیٕ هوقمنس و ؾیؿاش هابی فیعیکای-
ؾبیجطیِ ذوزؾبمبنسه هؿشی و زض همین ظمب  ،کشبثربناههاب نیاع زچابض سحاولی زض سرکاط و ذاسمبر قاسهاناس.
کشبثربنه  4.0ثب مربهیمی چو ؾیؿش هبی فطزمحوضِ ذال و خوامٕ مشهل 2زض فًبی اَالٖبر دیوناس ذاوضزه
اؾز ،کشبثربنه زیدیشبل و اؾشربزه اظ ادتیکیكنهب و فنبوضیهبی ثبظ واضز ٖطنه کشبثربنههبی ٖمومی قاسهاناس و
سرکط دتشرطمی ثطای اؾشمطاض حیبر اکوؾیؿشمی و سغییاط نگاطـ زض مرهاوت کشبثربناههابی ٖماومی گابتهابی
اولیهاـ ضا ثطزاقشه اؾز .کشبثربنههب ثب اَالٖبر و زانف مًجوَی که زض اذشیبض زاضنس میسواننس ثاب اؾاشربزه اظ
زازههبی ثجز قسه اظ نشبیح خؿاشدوی کبضثطانكاب و ثهاطهگیاطی اظ ؾیؿاش هابی سونایهگاط و خؿاشدوهبی
هوقمنس ،ثه کبضثطانكب ثطای زؾشیبثی ثه دبؾد دطؾفهبیكب و آنچه نیابظ زاضناس ،کماکهابی قابیبنی کنناس.
کشبثربنه  4/0نه سنهب ثبیس اظ نطتافعاضهبی وثی اؾشربزه کنس ثتکه ثبیس اظ ثطنبمههبی کبضثطزی مبننس گوگالداالؼ،
فنبوضی مشنآگبه ،زیدیشبلؾبظی محشوا ،زازههبی ثعضگ ،ضایبنف اثطی و واقٗیز افعوزه نیع ثهطهمنس قوز.
زض زوضه انقالة ننٗشی ؾوت ثه زلیل حًوض اینشطناز و ْهاوض وة قابهس سغییاطار چكامگیطی زض ضوناس
ظنسگی مطزت هؿشی  .ثب قطؤ انقالة ننٗشی چهبضت مجبحث زیدیشبل چنب زض ظنسگی ضوظمطه افطاز ضذنه کطزه
که امکب واضز نكس ثه سحول زیدیشبلی ایدبز قسه وخوز نساضز .نیبظهبی کبضثطا ثهَطظ قگرزانگیعی مشأثط اظ

1. Fisher, Karen E.
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فًبی ؾبیجطی سغییط کطزه اؾز و سمبت اثٗبز ظناسگی ثكاطی اٖا اظ ظناسگی ذهونای ،اخشمابٖی ،حطفاه ای و
ٖتمی ،زؾشروـ سغییطار قگطفی قسه اؾز .زض این میب  ،ثطذی زچبض خجطگطایی فنبوضانه قسه و ضویکطزقاب
نطفبً فنبوضانه اؾز .آقکبض اؾز که زض این میب کشبثربنههب نیع ثب چنین ضویکطزی سٗطی و سحتیل قسهانس.

تفكر پلتفرمی در کتابخانهها (کتابخانههای پلتفرمی)

مجحث «سرکط دتشرطمی» یب «کشبثربنه دتشرطمی» زض زوضه انقالة ننٗشی چهبضت قطؤ قس .زض این سرکط ،ضویکطز
اخشمبٖی ا سکنیکی (ثطؾبذزگطایی اخشمبٖی) ثه کشبثربنههب وخوز زاضز و ضاهی ماؤثط ثاطای حراّ اکوؾیؿاش
کشبثربنه زض خوامٕ فنبوضیظزه اؾز.
دوضؼ )2012( 1زض مقبلهای ثب ٖنوا «دتشراطتهابی آسكاین و کاوه یادهابی زض حابل شوة ،یاک سحتیال
مکبقرهای اظ اؾشطاسػیهبی خسیس زض چبلفهبی کشبثربنه ٖمومی» نوقشه اؾز کاه کشبثربناههابی ٖماومی ثاب
چبلفهبی ظیبزی هؿشنس .مهمشطین این چبلفهب موقٗیز مبلی و اقشهبزی کشبثربنه اؾز .چبلف ثٗسی مكکل
موخوز ثین موقٗیز حطفهای کشبثربنههب زض خبمٗهای که زض آ قطاض زاضنس و زض

ؾنشی کابضثطا اظ آ هبؾاز.

چبلف ؾوت آگبهی اظ انوأ ذسمبر نوین کشبثساضی و ثهضوظضؾبنی اَالٖبر و سُجیق آ هب ثاب امکبنابر کشبثربناه
اؾز .وی زض سحقیق ذوز نكب میزهس که قکبف احشمبلی موخوز ثین کبضثطا کشبثربنههابی ٖماومی و زض
آ هب اظ ٖوامل ؾبظنسه کشبثربنههب و سالـ حطفهای کشبثساضا ثطای قاطاض زاز کشبثربناههابی ٖماومی زض مطکاع
سوؾٗه اخشمبٖی قطاض زاضز .زض این سحقیق ،ثطای اظ میب ثطزاقشن این قکبف احشمبلی و سحتیل آ سالـ قاوز.
همچنین زض این سحقیق سالـ قسه که ثه دطؾفهبیی که زض ظمینه خبیگبه ؾنشی کشبثربنههبی ٖمومی مُاط
میقوز ،دبؾد منبؾجی زازه قوز و نگبه انتی ثه این مُتت اؾاز کاه گرشمابنی زض ظمیناه دبیگابه اخشمابٖی،
یکذبضچگی و وضوز ثه خبمٗه اظ ؾوی کشبثربنههبی ٖمومی ثطقطاض قوز.
کشبثربنههبی ٖمومی ثب فنبوضیهبی اخشمبٖی ،ثه ثحث زضثبضه دیبمسهبی اضسجابٌ ثاب کابضثطا و غیطکابضثطا
میدطزاظنس و انوأ ذسمبر ضا ثه مجبحثه میگصاضنس .افعو ثط اینهب ،زض این سحقیاق ثاه سحتیال و ثحاث زضثابضه
چگونگی ایدبز دل اضسجبَی ثطای دوقبنس قکبف ثین نقف ؾنشی کشبثربنههب و نمبیناسگی آ هاب ثاطای ٖبمال
ایدبز سغییط زض خبمٗه دطزاذشه قسه و این که ثب نٓطؾندی اظ کبضثطا چگونه میسوا ثاه ناوآوضیهابی ثهشاطی
ثطای کشبثربنههب زؾز یبفز.

1. Niels Ole Pors
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گطانز )2012( 1زض مقبلهای ثب ٖنوا «ؾیؿش هبی کشبثربنههب زض آینسه :ذاسمبر دتشرطمای کشبثربناههاب»،
ثین کشبثربنه هبی ؾنشی و کشبثربنه هبی خسیس دتشرطمی و ذسمبسكب سربوسی اؾبؾی قبئل اؾز .وی میگویس زض
کشبثربنههبی ؾنشی و نٓبت یکذبضچه کشبثربنه (ILS) 2محهوالر کشبثربنه ای حاول محاوض محهاوالر چابدی و
چبحقسه ضوی کبغص میچطذیسنس و آ هب ضا مسیطیز میکطزنس .ثب ْهوض و افعایف اؾاشربزه اظ منابثٕ زیدیشابل،
منبثٕ چبدی ضا ثه قسض کربیز کبضآمس نسانؿشنس .کشبثربنههب ثب منبثٕ چبدی و ؾنشی نمیسوانؿاشنس ثاه خبمٗیاز و
یکذبضچهؾبظی فطاینس کبض زؾز یبثنس .این یکذبضچهؾبظی منبثٕ ،ثه نوٖی ثاطای کشبثربناههاب ياطوضر محؿاوة
میقوز و ثطای هط زو نؤ منبثٕ اٖ اظ چبدی یب زیدیشبل يطوضی اؾز .افعو ثاط آ  ،ؾیؿاش قاسیمی )،(ILS
نمیسوانس اظ آذطین زؾشبوضزهبی سکنولوغی و ضایبنهای و ؾبذشبض و مٗمبضی آ هب ثهطه کابفی ثجاطز ،ثاه ویاػه زض
ٖطنه دطزاظـ اثطی 3ثب نگبهی ثه ذاسمبر خسیاس کشبثربناهای دتشراطت ،زضماییابثی کاه ثاب وخاوز ضوـ هابی
ؾطؾرشبنه و مشربوسی که وخوز زاضز و ثب همه فنبوضیهب ،این نؤ سرکط فوایس ذابل ذاوز ضا زاضز .اگطچاه ثاطای
زض

و فه آ ضوـهب ثبیس ثه یک سٗطی مكشط

ثطؾی که ثشوا آ ضا زض ؾاُح فنای و حطفاهای ثاه کابض

گطفز.
وینجطگط )2012( 4زض دػوهكی ثب ٖنوا «کشبثربنه ثه مثبثهذتشرطت» ثیب میکنس که هاسف ایان اؾاز کاه
کشبثربنه ضا سنهب یک دوضسبل زض نٓط نگیطی  .کشبثربنه ضا ثه خبیی مبننس ذیبثب  ،گاصضگبه یاب محال ٖجاوض و ماطوض
قهطونسا سجسیل کنی که مسات اظ آ اؾشربزه کننس یب ثه خابیی مبنناس محوَاه زانكاگبه و کاالؼهابی زضؼ
کشبثربنه ضا اظ یک محسوزه ثؿشه خغطافیبیی ذبضج کنی و ثه انال امطوظ ،آ ضا ثه نوضر ثؿشط زضآوضی .
میسوا کشبثربنه ضا ثه یک دتشرطت سجسیل کطز .ثه این مٗنی که کشبثربنه منابثٕ ضا سنهاب ثاهناوضر «منابثٕ
فطاوضیقسه و حبيط و آمبزه» ثه کبضثطا اضائه نمیزهس ،ثتکه منبثٕ ضا ثه نوضر سدمٗی اظ ایاسههاب ثاه کابضثطا
نكب میزهس .این ایسه هب دیوؾشه ،خبمٕ و منؿد و ه گبت ثب منبثٕ کشبثربنه ذواهس ثاوز .کشبثربناه دتشرطمای،
ثیكشط ثه چگونگی میدطزاظز سب ثه محل و مکب کشبثربنه.
فیؽثو

ثه یک دتشرطت سجسیل قس و ثب این کبض اضظـ و اٖشجبض ذوز ضا ثؿیبض ثبال ثطز .اگاط کشبثربناهای ثاه

دتشرطت سجسیل قوز ،نه سنهب زاضای اضظـ افعوزه میقوز ،ثتکه ذاسمبر ثهشاطی ثاه کابضثطانف اضائاه مایکناس و
کبضثطا ثیكشطی ذواهس زاقز .کشبثربنه میسوانس نقف هبی فطهنگی و اخشمبٖی ثهشطی ایرب کاطزه و اظ ؾابذشبض

1. Grant
2. Integrated Library System
3. Cloud Computing
4. David Weinberger
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ذسمبسی مٗشجطسطی ثطذوضزاض قوز .یک کشبثربنه دتشرطمی میسوانس ثه َوض خسی و مساوت ثب ایدبز زؾشطؾای ثاه
آنچه ضوی آ ثنب قسه ،اٖشجبض ذوز ضا ثؿیبض ثؿیبض افعایف زهس.
ثطیسینگ )2015( 1زض مقبله ذوز ثب ٖنوا «ذاسمبر دتشرطمای کشبثربناه :ناؤ ذطزمنساناه یاب ثتاو٘یبفشاه
ذسمبر» نؤ ذسمبر دتشرطت کشبثربنهای ضا کمکی ثه کشبثربنههب میزانس سب ثشواننس منبثٕ و مواز ماوضز نیبظقاب
ضا مسیطیز و خنجههبی ظیبزی اظ اموضاسكب ضا ضایبنه ای کننس .این اقسامبر ثبیس اظ َطیق فنبوضیهبی خسیس اندبت
گیطز ظیطا ضوـهبی قجتی و قسیمیسط ایان حاوظه نمایسواناس خواثگاوی ایدابز ایان ناؤ سغییاطار ثبقاس .ایان
«گعاضـهبی فنبوضانه کشبثربنهای» نكب میزهس کاه ایان مقولاه خسیاس زض ناطتافعاضهابی کشبثربناهای قابمل
مواضزی مبننس ویػگیهبی فنی و کبضثطزی آ هب میقوز .این مقوله «نٓبت همبهنگ کشبثربناههاب» سرابورهابیی
زاضز که ثطای ثؿیبضی اظ کشبثربنههب موفق ٖمل کطزه و ظمینه ؾبظ دیكطفزهبی کیرای آ هاب قاسه اؾاز .ایان
فنبوضیهبی کشبثربنههب ثبٖث میقونس که اَالٖبر خسیسسط ،ثؿیبض ؾطیٕساط اظ ضوـ قجتای ثاه زؾاز کابضثطا
ثطؾس .این همب سربور ثین کشبثربنههبی دتشرطمی و ذسمبرضؾبنی کشبثربنههبی قسیمیسط اؾز .زض این مقبلاه،
قبهس فهطؾشی اظ خعئیبر نیؿشی  ،ثتکه نگبهی کتی و اخمبلی ثه ؾبظمب زهی کبضثطزی و ثهکابضگیطی الگوهابی
منُجق ثب میعا ذواهی زاقز .همچنین ،چگونگی ثهطه گیطی کشبثربنههاب اظ فنابوضیهابی خسیاس و کبضثؿاز
آ هب زض ذسمبر ضوظمطه قب مُط قسه اؾز .این فنبوضیهب ثطای کشبثربنههب حیبسیانس .زض ؾبلهبی اذیاط ثاه
ثؿیبضی اظ نیبظهبی کشبثربنههب دبؾد اؾبؾی زازهانس .زض ٖین این که زؾشطؾی آؾب سطی ثاطای اَالٖابر زهاه
ثٗس ضا نیع ،ثطای مسیطیز اَالٖبر ،زض اذشیبض کشبثربنههب گصاقشهانس.
انسضوظ و همکبضا  )2016( 2زض سحقیق ذوز ثب ٖنوا «اظ کشبثربنه ثه مثبثه مکب ثه ؾوی کشبثربنه ثه مثبثاه
دتشرطت :مٗمبضی مدسز کشبثربنه زانكگبهی قط ثیؿزویک » مطوضی زاقاشه اناس ثاط ثبظؾابظی سهاویط کشبثربناه
مشوؾُی که محوضیز کبضـ ٖتوت انؿبنی و اخشمبٖی اؾز و زض یک زانكگبه ثعضگ سحقیقبسی واقٕ قسه اؾاز.
دطوغههبیی مٗطفی قسه انس که فًبهبی واقٗی و مدبظی ثطای َطاحی ذسمبر کشبثربناهای زض آ هاب نكاب زازه
قسه اؾز .فًبهبیی اظ قجل َطاحی قسه انس که ثه نیبظهبی کشبثربنه دبؾد زهنس .این نیبظهب فًابی کشبثربناه ضا
ثه ؾوی مٗمبضی منُٗ و ثبظ ؾو میزهس که ثشوا زض آ اظ امکبنبر کشبثربنه ثه قکل ثهیناهای ثهاطه ثاطز.
ٖالئق ،ایسههب و دطوغههب همه ثه ؾمز اؾشربزه کبضثطا هسایز قسهانس.
همب َوض که مب اظ ؾمز «کشبثربنه ثه ٖنوا یک مکب » ثه «کشبثربنه ثه ٖناوا دتشراطت» حطکاز کاطزی
(ثنز 2003 ،و وینجطگط )2012 ،کشبثربنه ثطای کبضثطا ثه مطکعی سجاسیل قاسه کاه زض آ ثشوانناس اظ یکاسیگط

1. Breeding
2. Andrews, Camille
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ثیبموظنس ،ذال و مجشکط ثبقنس ،زضثبضه کبضهبیكب ثه ثحث ثنكیننس و زانف اخشمابٖی ضا ثاه زؾاز آوضزه و ثاه
کبض ثجنسنس.

نتیجهگیری

قنبذز ویػگیهبی نؿلهبی کشبثربنههبی ٖمومی ثط اؾبؼ دبضازای هبی انقالةهابی نانٗشی ثیابنگط ياطوضر
سغییط ؾبذشبض و ضویکطز کشبثربنههب ثه ؾمز نؿل خسیسسط آ هب یٗنی کشبثربناههابی دتشرطمای (کشبثربناه )4.0
ثطای ازامه ثقب و ذسمز سأثیطگصاض زض زوضا انقالة ننٗشی چهبضت اؾز .ثب سوخه ثه سغییط اکوؾیؿش اخشمابٖی
مشأثط اظ انقالة ننٗشی چهبضت ،کشبثربنههب ثبیس ثطای اؾشمطاض حیبر و سوؾٗه و افعایف اثطثركی ،نگطـ ذوز ضا
سغییط زهنس و ثب قنبؾبیی مدسز زاضاییهب ،اضظـهب ،فتؿره وخوزی و منُق کبض ذوز مجشنی ثط سرکاط دتشرطمای
ثطای ؾبظگبضی و ذتق و سجبزل اضظـهب ثب گطوههبی گونبگو شینرٗب ذوز اقسات کننس.

ومًدار  .0وسلشىاسی کتابخاوٍَای عمًمی با رييکرد اجتماعی ـ تکىیکی

زض نموزاض  1سالـ قسه اؾز سب ثب نگبهی کتی ثب ضویکطز اخشمبٖی-سکنیکی ضونس سغییطار کشبثربنههبی
ٖمومی و سأثیط انقالةهبی ننٗشی ثط آ هب نكب زازه قوز .همب َوض که زض نموزاض مكرم قسه اؾز زض
زوضا انقالة ننٗشی اول ثبضقه کشبثربنههبی ٖمومی قکل گطفشه و زض انقالة ننٗشی زوت يمن سهویت قبنو
ثطای این کشبثربنههب قبهس ضقس مدموٖه و ایدبز زؾشطؾی محتی هؿشی  .زض انقالة ننٗشی ؾوت مجبحثی
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چو کشبثربنه کشبثربنههبی زیدیشبل مشولس قسنس .کشبثربنه اخشمبٖی و کشبثربنه الکشطونیکی ثه همطاه اهمیز
اقشطا

محشوا خسی ستقی قسه و ه ظمب ثب انقالة ننٗشی چهبضت کشبثربنههبی زیدیشبل مشولس قسنس.
زض این نموزاض چنس نکشه مه اؾز:

 .1سأثیط انقالةهبی ننٗشی ثط ذسمبر کشبثربنههبی ٖمومی زض هط مطحته مكهوز اؾز.
 .2کبهف َول ٖمط انقالة هبی ننٗشی (اظ نؿتی ثه نؿل ثٗسی) و افعایف زؾشبوضزهب مشأثط اظ اَالٖابر
اؾز.
.3

ثطای انقالةهبی ننٗشی ؾوت و چهبضت ،اظ انُال انقالة اَالٖبر ه اؾشربزه میقوز.

 .4زض این زؾشهثنسی ،نقف کشبثربنههب ثه ٖنوا مطکع اخشمبٖی اَالٖبر غیطقبثل انکبض اؾز.
 .5ثطذالف سأثیط ضویکطز فنبوضانه (خجطگطایی فنبوضی) ثط نؿلقنبؾی کشبثربنههب که سغییطار کشبثربناههاب
ضا سنهب واثؿشه ثه دسیسه وة میزانس ،سولس وة ه ظمب ثب کشبثربنه  3،0اؾز.
ثطضؾی و سحتیل اندبت قسه زض این دػوهف چنس نکشه ضا ضوقن کطز:
 .1کشبثربن  4.0ضا میسوا ثه ٖنوا یک گرشمب ضاهجطزی ثطای کشبثربنه دتشرطمی زضنٓط گطفز.
 .2کشبثربنههبی ٖمومی اظ ظمب انقالة ننٗشی اول و ثب سوخه ثاه سغییاطار اخشمابٖی ،ثاه َاوض ضؾامی
فٗبلیز ذوز ضا آغبظ کطزهانس و زض گصض ظمب و ثب وقؤ انقالة هبی نانٗشی ثٗاسیٖ ،متکاطز و ذاسمبر
ذوز ضا ثب نیبظهبی اخشمبٖی مشأثط اظ انقالةهبی ننٗشی منُجق ؾبذشهانس.
.3

ثیكشط سٗطی هبی اضائه قسه اظ کشبثربنههب زض ٖهط حبيط مطثوٌ ثه کشبثربنههبی الکشطونیکای اؾاز و
ضویکطز فنبوضانه زض ثیكشط دػوهفهبی اندبت قسه مكهوز اؾز.

.4

اگطچه دیكطا انتی دیسایف مرهوت کشبثربنههبی  4/0و کشبثربناههابی دتشرطمای ،دسیاسه همگطایای
زیدیشبل مشأثط اظ وة ثوزه اؾز امب العامبً کشبثربنههبی دتشرطمی ثه نؿلهبی وة محسوز نمیقونس.

 .5زض سرکااط دتشرطم ای زض کشبثربنااه هااب ،ضویکااطز اخشماابٖی -سکنیک ای (ثطؾاابذزگطایاای اخشماابٖی و
ثطؾبذزگطایی خمٗی) ثه کشبثربنه هاب وخاوز زاضز و ضاهای ماؤثط ثاطای حراّ اکوؾیؿاش زیدیشابل
کشبثربنه زض خوامٕ فنبوضیظزه اؾز.
.6

اگطچه قجل اظ ؾبل  2002نیع سالـهبیی زض ظمینه سٗطی کشبثربنههبی دتشرطمی اندبت قسه اؾز اماب
این حوظه ثهمنعله یک مؿیط دػوهكی اظ ؾبل  2012ثه ثٗس خسیسط قسه اؾز و سٗطی اضائاه قاسه اظ
کشبثربنه دتشرطمی سوؾٍ وینجطگط خبمٕسط ثوزه و ثه نٓط مب قبثتیز سٗمی ثه یک سٗطی کتی و ٖمومی
ضا زاضز.
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پیشنهاد یک تعریف جذیذ

همب َوض که گطانز ( )2012ه ثط این ثبوض اؾز که ثطای زض

و فه ضوـ هب ثبیس ثه یک سٗطیا مكاشط

و

خسیس ثطؾی  ،نویؿنسگب نیع زض این مطحته ،ثب سوخه ثه نکابر مُاط قاسه ،یاک ثابظسٗطی اظ کشبثربناههاب ضا
دیكنهبز میکننس .اظ زیسگبه دػوهكگطا حبيط ،این سٗطی زض مقبیؿه ثب سٗبضی گصقاشه خابمٕساط و زقیاقساط
اؾز و مطظ میب کشبثربنههبی سوانمنس زض ٖطنه اَالٖبر و کشبثربناههابی دتشرطمای ضا مكارم مایکناس .زض
کشبثربنه دتشرطمی ،مربَجب میسواننس سغییط نقف زهنس و زض ایدبز اثط یب اضظـ زض ؾبظمب ؾهی ثبقنس؛ یٗنای
اثط یب اضظـ زض اکوؾیؿشمی اظ کبضثطا و زض سٗبمل آ هب ثب ه ؾبذشه میقوز .زض این ثبظ سٗطی  ،ؾارطی ثاطای
گصض اظ یک مطحته و ضؾیس ثه مطحته ثٗس وخوز زاضز که زض قکل ظیط مكبهسه میقوز.
زض کشبثربنه ثه مثبثه دتشرطت ،ثؿشطی ایدبز میقوز که سولیسکننسگب ضا ثه مهطفکننسگب ونل مایکناس.
یٗنی هط زو َطف سولیسکننسه و مهطفکننسه ،شینرٗب انتی دتشرطت میقونس .زض کشبثربنه ثب سرکاط دتشرطمای،
کشبثساضا ضوی گندی (منبثٕ اَالٖبسی) قطاض زاضنس که میسواننس اظ این گنح ،منبثٕ ضا اؾشرطاج و دبالیف کننس و
محهوالر مشٗسزی ضا ثب کمک افطاز مشرهم ،ؾبظمب هب و نهبزهبی مرشت  ،سولیس و سوظیٕ کننس.
همب َوض که وینجطگط ( )2012ثیب زاقشه که کشبثربنه ثطای کبضثطا ثاه مطکاعی سجاسیل مایقاوز کاه زض آ
ثشواننس اظ یکسیگط ثیبموظنس ،ذال و مجشکط ثبقنس ،زضثبضه کبضهبیكب ثه ثحث ثنكیننس و زاناف اخشمابٖی ضا ثاه
زؾز آوضزه و ثه کبض ثجنسز ،افعایف يطیت مكبضکز شینرٗب کشبثربنه یکی اظ اضکب سحقاق ایان ماسل سرکاط
اؾز .ثطای ضؾیس ثه این ثبظسٗطی ثبیس گبتهبیی ضا سٗطی و اخطا کطز.
سفر به سمت کتابخانه پلتفرمی

شکل  .0گامَای بازتعريف کتابخاوٍَا

همب َوض که زض قکل  1مكبهسه میقوز ،زض گبت اول ثبیس قطایٍ موخوز و کیریز ذسمبر ؾندیسه قاوز
و دؽ اظ امکب ؾندی ثطای اخطا ،سدطثیبر خهبنی ثطضؾی و ثومیؾبظیقسه و ؾذؽ ثطنبمههب و اهساف کشبثربناه
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ثط مجنبی این سرکط سسوین قوز .دؽ اظ َی این گابت ،زض گابت زوت ،زض موياؤ همنواؾابظی منابثٕ نؿاجز ثاه
کنشطل منبثٕ نیع ثطیسینگ ( )2015ثط این ثبوض اؾز این همنوایی ثبیس اظ َطیق زیدیشابل کاطز منابثٕ اندابت
قوز .ثطای همنواؾبظی مدموٖه ،همب َوض که زض اخطای موؾیقی سمبت ؾبظهب ثبیس ثاب ضهجاطی زضؾاز نواذشاه
قونس ،سمبت اخعای کشبثربنه نیع ثبیس همنوا قونس و سٗطی زوثبضه ای ثطای سمابت اخاعای اکوؾیؿاش کشبثربناه و
سٗبمالر ثیطونی آ سسوین قوز .زض گبت ؾوت ،فطاینسهب ثب زقز سطؾی و ثه نوضر ضوـمنس اخطا قونس .زض ایان
ثبظسٗطی  ،اولویزهبی کشبثربنه دتشرطمی سغییط میکنس:
اولویز همنواؾبظی منبثٕ زض مقبیؿه ثب کنشطل منبثٕ زض کشبثربنه

1

اولویز سقویز سٗبمل ثیطونی زض مقبیؿه ثب ثهینهؾبظی زضونی کشبثربنه
اولویز اضظـ اکوؾیؿش زض مقبیؿه ثب اضظـ شینرٗب زض کشبثربنه
اولویز آؾب ؾبظی زؾشطؾی مربَجب ثه کشبثربنه

2

3

4

زض سٗطی خسیس ،کشبثربنه ٖمومی ثه ٖنوا یک نهبز اخشمابٖی دویاب ثاب کبضکطزهابی فطهنگای و ذاسمبر
سأثیطگصاض ،ثؿشط مكبضکز ؾبظنسه ای ضا ثطای کتیاه شینرٗاب (زضو ؾابظمبنی و ثاطو ؾابظمبنی) زض یاک َیا
فیعیکی و ؾبیجطی فطاه میکنس و زض نقف یک مسیط خطیب اضظـ (خطیب زازه ،خطیب زانف ،خطیب محشوا و
ٖ )...مل میکنس.
ثب این زالیل ،نیبظ ثه این ثبظسٗطی زض کشبثربنههبی ٖمومی ثطای ازاماه ثقبیكاب زض زوضه انقاالة نانٗشی
چهبضت و ثه قکل سأثیطگصاض ثط خبمٗه يطوضی ثه نٓط میضؾس.

سپاسگزاری

اظ آقبی زکشط مهُری امینی ثطای مكبوضه و همرکطی زض اندبت ایان مقبلاه ؾذبؾاگعاضی  .اظ زاوضا ثاطای زقاز
نٓطقب و اظ مؿئوال نكطیه ثطای همطاهیقب قسضزانی مینمبیی .
منابع
اهررربمجوؼرررِظازُ ،جرررَاز ،ضحیوررری ،ضئرررَف ٍ ،حررربتوی ًؿرررت ،ؾیسحؿررري ( .)1391اًمرررالة ذررربهَـ زض جَاهرررغ
فطانٌؼتی :تغییط زض اٍلَیت اضظـّب ،پػٍّفّبی ؾیبؾی جْبى اؾالم.85-61 ،)3(2 ،
اهیٌی ،ههطفی (ثی تب)ً .ؿلقٌبؾی ٍة ٍ فيآٍضیّبیآى ،ثبظیبثی  23اضزیجْكت  ،1398اظ
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
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اًمرالة نرٌؼتی چْربضم ٍ هرسیطاى ؾرٌتی ( .)1397هبٌّبهرِ نرٌؼت ٍ کربضآفطیٌی .18 ،)93( ،ثبظیربثی  10قرْطیَضهبُ  ،1398اظ
http://www.imakh.ir/files/Magazine/93/93.pdf

اًهبضیًَ ،ـآفطیي ( .)1349کتبة ٍ اجتوبع ،تْطاى :زاًكگبُ تْطاى.
ثطٍ ،یَیي ( .)1394ثطؾبذتگطایی اجتوبػی ،هتطجن :اقکبى نبلحی ،تْطاىً :كط ًی.
ثیگسلی ،ظاّس؛ قطیفی ،ؾویِ ( .)1387زضآهسی ثط هفَْم هکبى ،فهلٌبهِ کتبثساضی ٍ اطالع ضؾبًی.254-239 ،)4(11 ،
جلیلًَس ،فطقبز ( .)1397زؾتطؾی جْبًی ثِ اطالػبت ثب تکیِ ثط فٌبٍضی اًمالة نٌؼتی ًؿل  ،4هبٌّبهِ نٌؼت َّقوٌس.23 ،)20( ،
ذؿطٍی ،هْسیِ ( .)1396قغلّبی جسیس زض اًمالة چْبضم نٌؼتی ،هبٌّبهِ زاًفثٌیبى.52 ،)20( ،
زاٍزی ،هْسی ( .)1381ضاًگبًبتبى ،قیبلی ضاهبضیتب ،زض زایطُ الوؼبضف کتبثساضی ٍ اطالع ضؾبًی (  .)1تْطاى :کتبثربًِ هلی جوَْضی
اؾالهی ایطاى.
ؾرررَهیي اًمرررالة نرررٌؼتی :جسیررستطیي ؾرررطهمبلِ اکًََهیؿرررت ( ،1391اضزیجْكرررت) .فرررطاضٍ ،ثبظیرربثی  25هرررطزاز  ،1398اظ
https://fararu.com/fa/news/110249

قَآة ،کالؼ ( .)1395چْبضهیي اًمالة نٌؼتی چیؿت ٍ چِ ٍاکٌكی ضا هیطلجس؟ ،تطجورِ هْرطاى اضقربزی فرط ،هبٌّبهرِ ًؿرل
چْبضم .39-34 ،)9( ،ثبظیبثی زض  2قْطیَض  ،1398اظ http://www.4gnews.ir/memo/2335

نجَضی کبقبًی ،هٌَچْط ( .)1377اظ جبهؼِ نٌؼتی تب جبهؼِ لطانٌؼتی  :ثطضؾی ٍ اضظیبثی ًظطیِّب ،فهلٌبهِ جبهؼِ قرٌبذتی،)12( ،
.106-91
نفبیی نبزق ،ؾبهبى ( .)1396چْبضهیي اًمالة نٌؼتی ثِ زًجبل چیؿت؟ هطٍضی ثط نٌؼت  .0،4ثبظیبثی زض  28فرطٍضزیي  ،1398اظ
https://way2pay.ir/94297

ػهط چْبضم تَؾؼِ ثب نٌؼت َّقوٌس اًطغی ( .)1394ثطق ًیَظ .9162 ،ثبظیبثی  12ذطزاز  ،1398اظ
/ػهط-چْبضم-تَؾؼِ-ثب-نٌؼتَّ-قوٌس-اًطغی https://barghnews.com/fa/news/9162

ػوبز ذطاؾبًیً ،ؿطیي زذت ( .)1388ذسهبت ػوَهی کتبثربًِ ٍ قیَُّبی آى ،تْطاىً :كط کتبثساض.

فتبحی ،ضحوت اهلل ( .)1396پَیبؾبظی کتبثربًِّبی ػوَهی زض ضاؾتبی آگبّی ثركی ّوگبًی ،انالحبت اجتوبػی ٍ کبّف
آؾیتّب.

لیعًب،

.32093

ثبظیبثی

زض

2

اضزیجْكت

،1398

اظ

http://www.lisna.ir/note/32093%D9%87%D8%A7

کبپلیٌؿکی ،ضافبئل؛ کَپط ،چبضلع ( .)1371تکٌَلَغی ٍ تَؾؼِ زض ؾَهیي اًمالة نٌؼتی ،هتطجن جوكیس ظًگٌِ ،تْرطاىٍ :ظاضت اهرَض
ذبضجِ ،هؤؾؿِ چبح ٍ اًتكبضات.
لطفی ،هبّطخ ( .)1381ذسهبت ػوَهی ،زض زایطُ الوؼبضف کتبثساضی ٍ اطالع ضؾبًی (  .)1تْطاى :کتبثربًِ هلی جوْرَضی اؾرالهی
ایطاى.

هبضکؽ ،ثی .ضاثطت ( .)1397ذبؾتگبُ جْبى هسضى  :ضٍایتی زضثبضّی تبضید جْبى ٍ هحی ظیؿت اظ لطى پبًعزّن تب لرطى ثیؿرت ٍ
یکن ،هتطجن ؾؼیس همسم .تْطاىً :كطهطکع.
ًَضٍظی ،ػلیطضب ( .)1387کتبثربًِ  :2ذسهبت کتبثربًِای هجتٌی ثط ٍة  ،2کتبة هبُ کلیبت.35-24 ،)131(8 ،
هحؿٌی ،حویس ( .)1389ذالنِ هجبحث کتبثساضی ٍ اطالع ضؾبًی ،تْطاىً :كطکتبثساض.
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،2/0  ًؿل جسیس کتبثربًِّب زض تؼبهل ٍ تمبضى ثرب جٌرجف: کتبثربًِّبی اجتوبػی.)1390(  اٍضاًَؼ، ػلیؾبزات؛ تب السیٌی،هَؾَی
.124-110 ،)85(1 ،)فهلٌبهِ هطبلؼبت هلی کتبثساضی ٍ ؾبظهبًسّی اطالػبت(کتبة ؾبثك
ٍ  ثطضؾی ضاث کبضثط کتبثربًِّبی زیجیتبلی ذبض اظ کكَض اظ ًظرط ٍیػگریّرب.)1395(  هطین، ػلیطضب؛ ًبذسا، ظّطا؛ ًَضٍظی،ًبنطی

 پػٍّكرٌبهِ پرطزاظـ ٍ هرسیطیت،لبثلیت ّبی هجتٌی ثط ًكبًِگصاضی اجتوبػی ثطای اؾتفبزُ زض کتبثربًِّبی زیجیتبلی ایرطاى
.930-911 ،)86(4 ،اطالػبت
6 ، هبٌّبهِ پطزاظـ،»4،0  آقٌبیی ثب جسیستطیي اًمالة نٌؼتی جْبى ثِ ًبم «نٌؼت.) قْطیَض ٍ هْط،1397(  هحوسحؿیي،ًكبطی
.116 ،)119( 7 ٍ
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