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Abstract
Objective: This study aimed to understand the level of knowledge and use of artificial
intelligence technology by librarians of university libraries.
Methodology: The present study is a descriptive-applied survey. The statistical population
contains of all the librarians of both Jundishapur University of Medical Sciences and Shahid
Chamran University of Ahvaz. The census method was used and eventually 79 responses were
collected. Data was collected using Wood and Allen's (2018) questionnaire and S.P.S.S.
Software; Version 24 was used for analysis.
Findings: Findings on the use and interaction of librarians in the library around artificial
intelligence and virtual assistants (library-related data on artificial intelligence and virtual
assistants) equals to 3.295, which demonstrates a significant difference compared to the
standard number. This result indicates that the use and interaction of librarians in the library
with regard to artificial intelligence and virtual assistants are at a desirable level. Most librarians
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are unsure about the use of AI-based capabilities as a means of communicating with members,
with 38 percent saying that administrators do not use this capacity for interaction and only 12.7
percent use librarians' capabilities. Based on artificial intelligence as a means of communicating
with members. In a workshop held on artificial intelligence and virtual assistants, most
librarians stated that the practice is not performed, and only 4 percent acknowledged that this
technology is used in libraries. Most librarians (53.2%) believe that artificial intelligence will
have a positive effect on work, and most librarians (58.2%) believe that artificial intelligence
can improve the quality of library services. The results also showed a significant difference
between Shahid Chamran University and Ahvaz Jundishapur University in comparison with the
variables of "active use of library intelligence" and "library staff’s interest in artificial
intelligence capabilities."
Conclusion: The use of artificial intelligence technology and virtual assistants to facilitate
library activities is an obvious and important matter and is strongly recommended. In addition,
the necessary infrastructure to use these technologies ought to be created. Although these
systems cannot always be a good alternative for librarians, their presence in the library in the
information age is necessity and cannot be ignored. Moreover, in interaction with the user, they
promote the role of the librarian as an information interface. While these systems can not always
be a good alternative for librarians, their presence in the library in the information age is a
necessity that can not be ignored. In general, just as the advent of computers and library
software in the past has increased the accuracy and speed of library services, it is clear that the
introduction and application of artificial intelligence technology in libraries has not been
ineffective. In this regard, the necessary training should be provided to librarians and library
administrators, and even to users.
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چكيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف میزان آگاهی و استفاده کتابداران کتابخانههای دانشگاهی از فناوری هوش مصنوعی انجام شد.
روش پژوهش :پژوهش حاضر ،توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی است .جامعه آماری تمامی کتابداران کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و
شهید چمران اهواز که از روش سرشماری استفاده شد و در نهایت تعداد  29پاسخنامه جمعآوری شد .دادهها با استفاده از پرسشنامه وود و آلن ()4103
جمعآوری و با نرمافزار اس .پی.اس .اس .نسخه  40تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد وضعیت استفاده و تعامل کتابداران در کتابخانه در رابطه با هوش مصنوعی و دستیاران مجازی (دادههای مربوط به کتابخانههای
برخوردار از هوش مصنوعی و دستیاران مجازی) معادل  2/495است که در مقایسه با عدد معیار اختلاف معناداری وجود دارد .اکثر کتابداران در خصوص
استفاده مسئولین کتابخانه از قابلیتهای مبتنی بر هوش مصنوعی بهعنوان ابزاری برای ارتباط با اعضاء معتقدند از این ابزار استفاده نمیشود .در خصوص
برگزاری کارگاه آموزشی مربوط به هوش مصنوعی یا دستیاران مجازی اکثر کتابدارن عنوان کردند که این کار انجام نمیشود .اکثر کتابداران ( 52/4درصد)
عقیده دارند که هوش مصنوعی تأثیرگذاری مثبت بر کیفیت ارائه خدمات کتابخانه دارد.
نتيجهگيری :استفاده از فناوری هوش مصنوعی و دستیاران مجازی در کتابخانهها جهت سهولت فعالیتهای کتابخانهای در جامعه اطلاعاتی امروز ،یک امر
مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد و زیرساختهای لازم جهت استفاده از این فناوریها ایجاد شود .این سیستمها گرچه در همه موارد نمیتوانند جایگزین
مناسبی برای کتابداران باشند اما وجود آنها در کتابخانه ضرورتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
کليدواژهها :هوش مصنوعی ،دستیار مجازی ،کتابخانههای دانشگاهی ،کتابداران.
نوع مقاله :پژوهشی
--------------------ناشر :کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
کتابداری و اطلاعرسانی ،0011 ،دوره  ،40شماره  ،0شماره پیاپی  ،96صص022-050 .
تاریخ دریافت -0011/2/2 :تاریخ پذیرش0011/6/2 :
© نویسندگان

کتابداری و اطلاعرسانی ،0011 ،دوره  ،40شماره  ،0شماره پیاپی  ،96صص24-5 .
تاریخ ارسال -0292/00/42:تاریخ پذیرش0293/2/5 :
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مقدمه

پيشرفتها و تغييرات فناوري همواره ابعاد مختلف زندگي و فعاليتهاي انساني را تحت تأثير قرار داده است.
ابداعات و نوآوري هاي روزافزون در اين زمينه سبك زندگي ما را تا حد زيادي دستخوش تغيير كرده است.
هوش مصنوعي يكي از جديدترين فناوري هايي است كه نقش مهمي را در اين تحول و دگرگوني ايفا ميكند.
با اين كه فقط چند دهه از به وجود آمدن مبحث هوش مصنوعي ميگذرد ،پيشرفتهاي فراوان اين حوزه و
نفوذ و استفاده آن در رشتههاي مختلف توانسته است آن را براي ما ملموستر و قابل استفادهتر كند .اين
فناوري تقريباً تمام جنبههاي زندگي انسانها را تغيير داده است؛ از كاربرد آن در پزشكي ،صنعت ،دادهكاوي،
سيستمهاي خبره و تجارت الكترونيك گرفته تا بهرهگيري از آن در كنترل لوازم خانگي.
اصطلاح هوش مصنوعي 1كه در نيمه دوم قرن بيستم پديد آمد (دريفاس ،هابرت ،دريفاس و رابرت،2
 )1991به برنامهاي رايانهاي اطلاق ميگردد كه قادر است برخي اعمال انسان را تقليد كند .بنابر تعريفي كه در
دايرهالمعارف كتابداري ذكر شده است ،نظام هوش مصنوعي برنامهاي است كه به منظور شبيهسازي قدرت
استدلال انسان طراحي شده و ميتواند از اشتباهات خود ياد بگيرد و قادر است به سرعت و با خبرگي اعمالي
را انجام دهد كه انسان براي انجام آن نياز به تخصص دارد (دايرهالمعارف كتابداري .)1999 ،به طور كلي
هوش مصنوعي به توانايي ماشينها و سيستمها براي كسب و كاربرد دانش و در نتيجه انجام رفتار هوشمندانه
تعريف ميشود.
هدف هوش مصنوعي ،نزديكسازي رفتار و پاسخ يك سامانه رايانهاي به الگوهايي است كه انسان
بر اساس آنها رفتار ميكند .مهمترين اهداف متخصصان هوش مصنوعي ،توليد ماشينهايي است كه داراي
احساسات بوده ،توانايي تعميم و كاربست تجربيات گذشته در شرايط مشابه جديد را داشته و قادر به گسترش
دامنه دانش و تجربيات خود باشند (عبدي .)1991 ،اين فناوري قادر است با پردازش و تجزيه و تحليل
دادههاي بزرگ ،كارها را بسيار سريعتر از انسان انجام داده و حتي شيوه زندگي انسانها را تغيير دهد .امروزه
از فناوري هوش مصنوعي در رشتههاي مختلف و حوزههاي بسياري استفاده ميشود و توانسته است
موفقيت هاي بسياري را كسب كند .كاربردهاي عملي فناوري هوش مصنوعي براي بهبود انتقال اطلاعات به
طور فزايندهاي در محيطهاي گوناگون مورد بررسي ،توسعه و اجرا قرار گرفته است.
در حال حاضر ،هوش مصنوعي پتانسيل بهروزرساني و تقويت بسياري از برنامههاي ديجيتالي را دارد؛
فناوري ها به سوي مستقل بودن و عدم نيازمندي به كمك انسان پيش ميروند .بهرهگيري از كاركردهاي

1. Artificial intelligence
2. Dreyfus, Hubert, Dreyfus & Stuart
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گوناگون اين فناوري مانند دستياران هوشمند مجازي ،علاوه بر افزايش سرعت در كارها و صرفهجويي در زمان
و هزينه ،ميتواند كمك شاياني به بهبود جريان امور در زندگي انسانها داشته باشد.
دستيار هوشمند مجازي ،كه به آنها دستيار هوشمند يا دستيار ديجيتالي نيز گفته ميشود ،يك نرمافزار
كاربردي است كه قابليت فهم گفتار طبيعي را دارد و ميتواند دستورهاي صوتي را دريافت نمايد و وظايف
خاصي را براي كاربر انجام دهد .دستيارهاي مجازي 1از طريق يك رابط كاربري به زبان طبيعي براي پاسخ
دادن به پرسشها و ايجاد توصيههاي كاربر استفاده ميكنند .اكثر اين دستيارها از فناوري يادگيري ماشين
براي فهم بهتر درخواستها و پرسشهاي كاربران بهره ميبرند .انجام اين كارها از طريق ارسال درخواستها به
يك مجموعه از خدمات وب صورت ميگيرد .اين سيستمها در جستجو و پيدا كردن اطلاعات مورد نياز ،ثبت
رويدادها در تقويم ،تنظيم هشدار ،پاسخ به پرسشهاي مختلف ،يادداشتبرداري ،دسترسي به تنظيمات و
اپليكيشنها ،ارسال پيام ،جستجوي رستورانها و نمايش نتايج مسابقات ورزشي و غيره به كاربر كمك ميكند.
همچنين با استفاده از سيستم موقعيتياب امكان تعيين و يا تخمين دسترسي به يك مكان خاص را نيز فراهم
ميكنند .در اين مطالعه بيشتر بر استفاده از دستياران مجازي 2به عنوان دستيار صوتي ،دستيار ديجيتال يا
دستيار شخصي هوشمند مانند دستيار گوگل ،سيري ،الكسا ،و كورتانا مد نظر است.
با پيشرفها و نوآوريهاي جديد مبتني بر هوش مصنوعي ،كتابداران و اطلاعرسانان نيز كوشيدهاند با
استفاده از فناوريهاي جديد ،كميّت و كيفيت ارائۀ خدمات به كاربران را بهبود بخشند .حوزه كتابداري و
اطلاعرساني در به كارگيري نظامهاي خبره و هوشمند در كارهاي عملياتي خود روندي آهسته داشته است.
نظامهاي خبره و هوشمند ميتوانند فعاليتهاي كتابداري و اطلاعرساني را مقرون به صرفهتر و با كارايي
بيشتري انجام دهند و نوع جديدي از منابع اطلاعاتي را با ارزش هاي افزوده به كاربران خود ارائه كنند (فلاح و
شيرزاد.)1991 ،
كتابخانه نهادي است كه ميتواند با استفاده از هوش مصنوعي خدماترساني بهتر و سريعتري به كاربران
داشته باشد .اين مهم جز با قبول اين فناوري و درک درستي از خدمات آن حاصل نميشود .با اين حال
صحبت راجع به رابطه هوش مصنوعي و كتابخانهها به تازگي رواج پيدا كرده است (هرِويو و ويتلي.)2221 ،9
به طور كلي ،لازم است كتابداران استفاده از فناوريهاي جديدي را كه كاربران از آن استفاده ميكنند
فراگيرند تا بتوانند در كمترين زمان ممكن خدمات شايسته و مفيدتر و با جذابيت بيشتري به آنها ارائه
نمايند .كتابداران درک مشابهي را براي ساير فناوري ها پشت سر گذاشتهاند و اكنون افقي تازهاي براي هوش
1. Virtual Assistance
2. Virtual assistants
3. Vieux & Eatley

کتابداری و اطلاعرسانی ،0011 ،دوره  ،20شماره 0

011

مصنوعي پيش رو دارند .در اين بين كتابخانههاي دانشگاهي بهعنوان پايگاه اطلاعاتي مهم براي جامعه علمي
كشور نياز است كه با فناوري هاي روز مجهز شود تا خدمات را به نحو احسن به كاربران ارائه دهند؛ اما آنچه
كه در حال حاضر مسئله است اين موضوع است كه آيا كتابداران كتابخانههاي دانشگاهي با فناوري هوش
مصنوعي و دستياران مجازي آشنا هستند ،از مزايايي اين فناوريها در بهينهسازي خدمات كتابخانهاي آگاهي
دارند و از اين فناوري در كارهاي شخصي و كتابخانه استفاده ميكنند؟ اين مسئله انگيزهاي براي نويسندگان
مقاله حاضر شد تا آگاهي و ميزان استفاده كتابداران دانشگاههاي دولتي شهر اهواز (شهيد چمران اهواز و علوم
پزشكي جندي شاپور) را از فناوري هوش مصنوعي و دستياران مجازي مورد بررسي قرار دهند .نتايج اين
پژوهش ميتواند براي مسئولين دانشگاه ها مورد استفاده قرار گيرد تا به رفع نواقص و تقويت نقاط مثبت در
اين زمينه بپردازند و بستر لازم را جهت استفاد ه بهينه از محيط كتابخانه و منابع اطلاعاتي ارزشمند آن براي
كاربران فراهم نمايند؛ بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي و استفاده كتابداران كتابخانههاي
دانشگاهي شهر اهواز (شهيد چمران اهواز و علوم پزشكي جندي شاپور) نسبت به هوش مصنوعي و دستياران
مجازي انجام شد و تلاش شد كه زمينه هاي درک بهتر توانايي اين حرفه براي تعامل و يكپارچهسازي با
برنامههاي جديد هوش مصنوعي به ويژه دستياران مجازي را نشان دهد .مسئله پژوهش حاضر در قالب سه
پرسش اصلي مطرح شده است:
 .1تأثير هوش مصنوعي بر زندگي شخصي كتابداران چگونه است؟
 .2استفاده و تعامل كتابداران در كتابخانه در رابطه با هوش مصنوعي و دستياران مجازي چگونه است؟
 .9كتابداران تأثيرات آينده هوش مصنوعي را چگونه پيشبيني ميكنند؟
 .4آيا بين كتابداران دانشگاه شهيد چمران اهواز و علوم پزشكي جندي شاپور از نظر متغيرهاي پژوهش
تفاوتي وجود دارد؟
پیشینه پژوهش

در زمينه توسعه فناوريهاي نوين و درک كتابداران در استفاده از اين فناوريها در كتابخانه ،مطالعاتي انجام
شده است .در رابطه با هوش مصنوعي و ميزان آشنايي كتابداران چون تا حدودي بحثي جديد و نوپا است
تعداد مطالعات اندک است و با توجه به نتايج جستجوي نويسندگان اين پژوهش ،در ايران موضوع هوش
مصنوعي در بستر كتابخانهها كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است ،اما به نظر ميرسد ديگر كشورها در اين
زمينه مطالعاتي انجام دادهاند .از جمله مطالعاتي كه در ايران انجام شدهاند؛ ابويي ،نقشينه و شيخ شعاعي
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( )1931در پژوهشي با عنوان «فناوري پردازش گفتار و كاربرد آن در كتابخانه» در دو مقوله مجزا ،كاربردهاي
مورد استفاده كتابداران و كاربران را مورد بررسي قرار دادند .در اين پژوهش محدوديتهاي فناوري تشخيص
گفتار و عواملي مانند آموزش ،انتظامات ،انگيزه ،آزمونپذيري و انتخاب سيستم متناسب با وظيفه مورد انتظار
از عوامل موفقيت فناوري تشخيص خصوصاً تشخيص گفتار مطرح شده است .همچنين ،اسفندياري مقدم و
حسيني شعار ( )1992در پژوهشي به تعيين ميزان آشنايي و استفاده كتابداران كتابخانههاي دانشگاهي
همدان از امكانات و قابليتهاي وب  2پرداختند كه نتيجه آن نشان داد ميزان آشنايي كتابداران با امكانات و
قابليتهاي وب  2/2در سطح متوسط ( )44/1و ميزان استفاده آنها از امكانات و قابليتهاي وب  2در سطح
متوسط و پايين ( )1/42است .همچنين ،مشخص شد بيشترين توانايي كتابداران در استفاده از ايميل و وبلاگ
است و كمترين توانايي آنها در استفاده از امكانات و قابليتهاي وب  2به فليكر مربوط است.
علاوه بر اين ،موسوي ،تاجالديني و شريفمقدم ( )1999دريافتند فناوري اطلاعات نقش متخصصان
كتابداري و اطلاعرساني را تحت تأثير قرار داده است و فرصتهايي براي ارتقاي شخصي و حرفهاي براي آنها
به وجود آورده است .برخلاف كتابداران دانشگاه اسلو كه آموزش رسمي را مهمترين راه جهت كسب
مهارتهاي فناوري اطلاعات ميدانند همتايانشان در دانشگاه تهران مهمترين شيوه را مطالعه شخصي و
آموزش غيررسمي دانستهاند .اين امر حكايت از آن دارد كه گروههاي كتابداري متولي آموزش كتابداران ،لازم
است كه در روشها و شيوههاي آموزش خود بازنگري كرده و محتواي آموزشي خود را با نيازهاي كنوني
جامعه و تحولات فناوري اطلاعات و ارتباطات منطبق نمايند .كتابدارن دانشگاه تهران مهمترين موانع پيش
روي خود جهت فراگيري و آشنايي با مهارتهاي فناوري اطلاعات را عدم علاقه مسؤلان رده بالا نسبت به
فرستادن آنها جهت آموختن مهارتهاي فناوري اطلاعات ميدانند .همچنين ،يافتههاي ابراهيمزاده و نقشينه
( )1994نشان داد كتابداران با برخي از فناوريهاي وب  2از جمله وبلاگ ،ويكي ،آر .اس .اس .و شبكههاي
اجتماعي آشنايي مطلوبي دارند ،اما آشنايي آنها با ديگر ابزارهاي وب  2محدود و توانايي كتابداران در
استفاده از وبلاگها بالا است و مجموعه عكسهاي پيوسته كمترين ميزان استفاده را در بين كتابداران دارد.
همچنين در اين پژوهش مشخص شد ميزان تمايل كتابداران براي پذيرش فناوري وب  2در آينده در
كتابخانههاي دانشگاهي بالا ميباشد.
يافتههاي پژوهش عادل مرني ( )1993نشان داد ميزان آشنايي كتابداران با فناوري هوشمند آر .اِف .آي.
دي 41/1( 1.درصد) و فناوري اِن .اِف .سي 9/99( 2.درصد) و فناوري ( 29درصد) كيو .آر 9.و تلفن همراه
1. RFID
2. NFC
3. QR
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هوشمند (43/1درصد) ميباشد و ميزان تمايل به كارگيري فناوري ( 44/1درصد) آر .اِف .آي .دي .و فناوري
اِن .اِف .سي 41/1( .درصد) و فناوري كيو .آر 11/9( .درصد) و تلفن همراه هوشمند ( 11/2درصد) ميباشد.
همچنين نتايج نشان داد بين مؤلفههاي آشنايي و تمايل به كارگيري فناوريهاي هوشمند با سه مؤلفه
مديريت ارتباط با مشتري (كيفيت خدمات ارائه شده ،رضايت كاربران ،وفاداري كاربران) رابطه مستقيم وجود
دارد.
در خارج از كشور ،آكپاكوازيلي )2219( 1در پژوهشي به بررسي هوش مصنوعي در كتابخانههاي نيجريه
پرداخت كه نتايج آن ،نقش بالاي هوش مصنوعي در ارائه خدمات كتابخانهها و سطح بالايي از رضايت
استفادهكنندگان از هوش مصنوعي را نشان داد .در پژوهشي ديگر ،كاكس ،پنفيلد و راتر  )2219 ( 2به بررسي
نظرات رهبران انديشه در مورد تأثير احتمالي هوش مصنوعي بر كتابخانههاي دانشگاهي پرداختهاند كه نتايج
آن نشان داد مصاحبه شوندگان تأثيرات هوش مصنوعي را در جستجو و كشف منابع ،انتشارات علمي و
يادگيري را شناسايي كردند .اين چالشها شامل خارج شدن كتابخانهها از كانون توسعه ،نگرانيهاي اخلاقي،
قابل فهم بودن تصميمات و كيفيت دادهها بود .تهديدي براي مشاغل درک شد .تعدادي از نقشهاي بالقوه
براي كتابخانههاي دانشگاهي از جمله جمعآوري دادهها و نظارت ،شناسايي ابزار هوش مصنوعي و ايجاد
زيرساختها ،كمك به پيمايش كاربر و سواد دادهها مشخص شده است.
يافتههاي علي يوسف ،نعيم و بهاتي )2222( 9در پژوهشي با عنوان ابزارها و ديدگاههاي هوش مصنوعي
كتابداران دانشگاهي به بررسي كاربرد احتمالي ابزارهاي هوش مصنوعي در كتابخانههاي دانشگاهي پاكستان
نشان داد كتابداران با فناوريهاي هوش مصنوعي آگاهي دارند و در كتابخانههاي مورد مطالعه از خدمات
مبتني بر پردازش زبان طبيعي استفاده ميشود .به عنوان مثال ،دستيار گوگل ،جستجوي صوتي و مترجم
گوگل .روشهاي تشخيص الگو ،مانند دادهكاوي متن ،نيز براي بازيابي مطالب كتابخانه و انجام جستجوي
آنلاين استفاده ميشود .دادههاي بزرگ از طريق سرويسهايي مانند رايانش ابري ،قابل دسترسي است .سطح
بسيار پاييني از آگاهي از رباتيك و چتباتها وجود دارد.
لاند 4و ديگران ( )2222در پژوهشي به بررسي ادراک نسبت به هوش مصنوعي در بين كارمندان كتابخانه
دانشگاهي و همسويي با انتشار گروههاي پذيرنده نوآوريها پرداختند كه يافتههاي اين نظرسنجي هم
پيامدهاي نظري براي مدل انتشار در متن فناوري كتابخانه و هم پيامدهاي عملي براي حمايت از روند انتشار
1. Okpokwasili
2. Cox, Pinfield & Rutter
3. Ali, Naeem & Bhatti
4. Lund
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فناوريهاي نوظهور در بين كارمندان كتابخانه دانشگاهي را نشان داده است.
نتايج پژوهش هرِويو و ويتلي ( )2221نشان داد كتابداران در مورد تعريف هوش مصنوعي توافق ندارند و
كتابداران دانشگاهي با توجه به هوش مصنوعي و كاربردهاي بالقوه آن در كتابخانهها ،نياز به آموزش بيشتري
دارند .از ديگر نتايج مهم اين پژوهش ،ميتوان به تشخيص علاقهمندان كتابخانه به هوش مصنوعي اشاره كرد و
اين كه تاكنون هيچ برنامهاي در كتابخانههاي دانشگاهي ارائه نشده است .مطالعات بسيار كمي بر درک
كتابداران دانشگاهي از هوش مصنوعي متمركز شده است .اين مقاله برخي از مفاهيم كاربردي مفيد را براي
فناوريهاي هوش مصنوعي در كتابخانهها و اين كه چگونه هوش مصنوعي ميتواند به بهبود خدمات كتابخانه
و گردش كار كمك كند ،را برجسته كرده است.
نتايج مرور مطالعات نشان ميدهد ميزان آشنايي هوش مصنوعي در كتابخانههاي دانشگاهي در خارج از
كشور بيشتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است كه نتايج اكثر اين پژوهشها حاكي از آن است كه كتابداران
دانشگاهي درک درستي از فناوري هوش مصنوعي ندارند ،هر چند معدودي از كتابخانهها اين فناوري را به كار
گرفتهاند ،اما نياز است كه آموزش هاي لازم جهت آشنايي كتابداران با هوش مصنوعي در نظر گرفته شود.
نتايج مطالعات داخل كشور نشان داد هرچند تعداد محدودي از پژوهشها شاخههايي از هوش مصنوعي را به
طور خاص مورد مطالعه قرار دادهاند ،اما همچنان خلاء پژوهشي در اين حوزه به چشم ميخورد .لذا ضرورت
دارد فناوري هاي نوين هوش مصنوعي و دستياران مجازي در جامعه كتابداران بيشتر مورد توجه و مطالعه قرار
گيرد و كتابداران با ميزان تأثير اين فناوريها در جهت بهينهسازي خدمات كتابخانههايي آشنايي داشته باشند
تا بستر لازم جهت استفاده از اين فناوريها در كتابخانهها مهيا شود.

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،كاربردي و به روش توصيفي -پيمايشي انجام شده است .جامعه آماري اين
پژوهش شامل همه كتابداران كتابخانههاي دانشگاههاي دولتي شهر اهواز (دانشگاه شهيد چمران و جندي
شاپور) به تعداد  99نفر هستند (دانشگاه شهيد چمران  93نفر ،دانشگاه جندي شاپور  11نفر) كه به دليل
محدود بودن جامعه پژوهش از روش سرشماري استفاده شد و لينك پرسشنامه الكترونيكي در اختيار اين
افراد قرار گرفت كه در نهايت تعداد  49پرسشنامه جمعآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
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در پژوهش حاضر ،ابزاري بر اساس ترجمه نظرسنجي (وود و ايوانز )2213 ،1با اندكي تغييرات (حذف
پرسشهاي تشريحي) تهيه و مورد استفاده قرار گرفت .اين نظرسنجي شامل  19پرسش اصلي ( 1پرسش
مربوط به تأثير هوش مصنوعي بر زندگي شخص كتابداران؛  12پرسش مربوط به تعامل كتابخانه با هوش
مصنوعي و  9پرسش مربوط به تأثيرات آينده هوش مصنوعي بر كاركرد كتابخانه) و  1پرسش
جمعيتشناختي بود .اكثر پرسشها در مقياس ليكرت طراحي شدند و چند پرسش پاسخ كوتاه وجود داشت
كه از شركتكنندگان خواسته شد كه پاسخ آن ها را ارائه دهند .بعد از بازبيني و طراحي پرسشنامه مذكور
توسط سه نفر از اعضاي گروه علم اطلاعات و دانششناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز مورد بررسي و تأييد
قرار گرفت .در پژوهش حاضرضريب پايايي پرسشنامه مذكور  2/44ارزيابي شد.
در اين پژوهش براي تحليل دادهها ،از شاخصهاي آمار توصيفي فراواني و درصد فراواني و آمار استنباطي
شامل آزمون كولموگروف اسميرنوف ،آزمون تي و يومن ويتني با استفاده از نرمافزار اس .پي .اس .اس .نسخه
 24بهره گرفته شده است.
یافتههای پژوهش

در اين قسمت ،آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي جمعيتشناختي پژوهش ارائه شده است .در جدول زير
فراواني و درصد فراواني شركتكنندگان در پژوهش به تفكيك متغيرهاي جمعيتشناختي گزارش شده است.
جدول  .0فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان متغيرهای جمعيتشناختی
متغير
جنسیت

سن

نوع

فراوانی

درصد

زن

52

24/4

مرد

44

42/3

زیر  45سال

0

0/2

 21-46سال

0

0/2

 25-20سال

02

06/5

 01-26سال

40

46/6

 05-00سال

40

46/6

 06سال به بالا

44

42/3

1. Wood & Evans
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رشته

کتابخانه

میزان اعضاء

کتابداری

06

53/2

کتابداری پزشکی

00

02/9

سایر

44

42/3

شهید چمران اهواز

26

05/6

جندی شاپور اهواز

02

50/0

 511تا 4111

46

24/9

 4111تا 2511

42

49/0

 2511تا 5111

01

04/2

 5111تا 6511

2

2/3

 6511به بالا

02

40/5

با توجه به نتايج جدول فوق  14نفر ( 42/2درصد) شركتكنندگان را زن و  22نفر ( 24/3درصد) را مرد
تشكيل ميدهند .در خصوص متغير سن بيشتر پاسخ دهندگان در محدوده سني  41سال به بالا ( 22نفر،
 24/3درصد) و كمترين آنها بين  22تا  92سال هستند .در خصوص متغير رشته تحصيلي بيشترين
پاسخدهندگان در رشته كتابداري و  41نفر ( 13/9درصد) و كمترين پاسخدهندگان در رشته كتابداري
پزشكي  11نفر ( )19/9بودند .نتايج حاكي از آن است كه در مورد كتابخانههاي دانشگاهي (شهيد چمران
اهواز و علوم پزشكي جندي شاپور) بيشترين پاسخدهندگان ( 2/14درصد) از كتابخانههاي دانشگاه شهيد
چمران اهواز هستند .در زمينه تقسيمبندي پاسخها بر اساس اندازه كتابخانهها ،نتايج نشان ميدهد بيشترين
پاسخ دهندگان در كتابخانههايي با تعداد اعضاي  122تا  2222مشغول به فعاليت هستند و كمترين پاسخها
مربوط به كتابخانههايي با جمعيت اعضاي  1222تا  1122بوده است .در ادامه به يافتههاي مربوط به
پرسشهاي پژوهش پرداخته شده است.
ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون كولموگروف اسميرنوف ،كجي و كشيدگي مورد ارزيابي قرار
گرفت كه نتايج آن در جدول  2گزارش شده است.
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جدول  .2نتایج آزمون کولموگروف-اسميرنوف ،کجی و کشيدگی برای سنجش نرمال بودن دادهها
کولموگروف-اسمیرنوف
آماره

P

1/019

1/20

کجی

کشیدگی

-1/496

-1/355

همانطور كه در جدول  2مشاهده ميشود نتايج آزمون كولموگروف -اسميرنوف ( )P < 2/21و ميزان
كجي و كشيدگي متغيرهاي پژوهش ،نشان از نرمال بودن متغيرهاي مورد بررسي دارد .در ادامه براي بررسي
پرسش اول ميزان اثربخشي هوش مصنوعي و دستياران مجازي بر زندگي شخصي كتابداران ابتدا اين پرسش
از طريق شاخصهاي توصيفي ارزيابي شد كه نتايج آن در جدول  9گزارش شد .در ادامه با توجه به نرمال
بودن دادهها جهت بررسي اين پرسش از آزمون پارامتريك تي تك نمونهاي استفاده شده است كه نتايج آن در
جدول  4گزارش شده است.
جدول  .1شاخصهای آمار توصيفی
گویهها
استفاده از هوش مصنوعی
در زندگی شخصی
استفاده از دستیاران مجازی
در زندگی شخصی

شاخص

هرگز

به ندرت

گاهی اوقات

اغلب

بیشتر اوقات

فراوانی
درصد فراوانی

3
01/0

00
02/2

43
25/0

42
20/4

4
4/5

میانگین

2/10

انحراف استاندارد

فراوانی
درصد فراوانی
میانگین

09
40/0
4/21

22
2
00/3
9/3
انحراف استاندارد

0/10
0
0/2

09
40/0
0/04

با توجه به نتايج گزارش شده در جدول  ،9اكثر پاسخدهندگان اظهار داشتهاند گاهي اوقات از هوش مصنوعي (با
فراواني  )23و از دستياران مجازي (با فراواني  )99در زندگي شخصي استفاده ميكنند.
جدول  .0ميزان اثربخشی هوش مصنوعی و دستياران مجازی بر زندگی شخصی کتابداران
عدد معیار= 2
متغير
استفاده از هوش مصنوعی
استفاده از دستیاران مجازی

درجه آزادی

سطح
معنیداری p

2/10

1/102

1/001

23

1/904

4/21

-1/210

-4/011

23

1/109

میانگین

اختلاف
میانگین

آماره آزمون )(t

فاصله اطمینان %95
حد بالا
1/40

حد پایین
-1/44

-1/15

-1/56
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با توجه به نتايج جدول  4ميزان استفاده از هوش مصنوعي در زندگي شخصي كتابداران وضعيت مطلوبي
دارد ،هرچند كه در مقايسه با عدد مبنا اين اختلاف معنادار نشده است .در خصوص استفاده از دستياران
مجازي ،وضعيت مطلوبي در استفاده از دستياران مجازي مشاهده نميشود و اختلاف بين ميانگين به دست
آمده با عدد مبنا تأييد ميشود.

نمودار  .0نمودار ميزان استفاده از دستياران مجازی

در خصوص ميزان استفاده از هر كدام از دستياران مجازي ،نمودار  1نشان ميدهد گوگل با  14/4درصد
بيشترين ميزان استفاده را به خود اختصاص داده است.
جهت بررسي ميزان رضايت تعداد كتابداراني كه از هوش مصنوعي در زندگي شخص استفاده ميكنند از
آزمون تي تكنمونهاي استفاده شد كه نتايج آن در جدول  1گزارش شده است.
جدول  .5میزان رضایت کتابداران از نتیجه کار با دستیار مجازی
عدد معیار= 2
متغير

میانگین

اختلاف
میانگین

آماره آزمون )(t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری p

میزان رضایت کتابداران

2/52

1/524

1/293

23

1/524

فاصله اطمینان %95
حد بالا
1/25

حد پایین
1/20

همانطور كه در جدول  1مشاهده ميشود ميزان رضايت كتابداران از نتيجه كار با دستيار مجازي در
سطح مطلوبي قرار دارد و اين بدان معناست كه كتابداران از نتيجه كار با دستيار مجازي راضي هستند.
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براي پاسخگويي به پرسش استفاده و تعامل كتابداران در كتابخانه در رابطه با هوش مصنوعي و دستياران
مجازي ابتدا بايد بررسي شود كه كتابخانه از دستيار مجازي و يا هوش مصنوعي برخوردارند يا خير؟ به همين
منظور در ادامه نتايج بررسي موجوديت اين دو عنصر در كتابخانه گزارش شده است.
جدول  .1برخورداری کتابخانه از دستيار مجازی یا هوش مصنوعی
موجودیت

فراوانی

درصد فراوانی

بله وجود دارد

22

00/3

خیر وجود ندارد

06

53/4

کل

29
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با توجه به نتايج جدول  ،1تعداد  13/2درصد پاسخدهندگان ادعا دارند كه از دستيار مجازي يا هوش
مصنوعي در كتابخانه استفاده نميكنند و  41/3درصد ادعا دارند اين فناوري را در كتابخانه خود به كار
گرفته اند .در ادامه وضعيت تعداد افرادي كه ادعا دارند از اين فناوريها در كتابخانه استفاده ميكنند مورد
بررسي قرار گرفت.
جدول  .1وضعيت استفاده و تعامل کتابداران در کتابخانه در رابطه با هوش مصنوعی و دستياران مجازی
عدد معیار= 2
متغير

میانگین

وضعیت استفاده و تعامل کتابداران

2/495

اختلاف
میانگین
1/495

آماره آزمون )(t
0/414

درجه

سطح

فاصله اطمینان %95

آزادی

معنیداری p

حد بالا

حد پایین

24

1/110

1/025

1/055

با توجه به نتايج به دست آمده در جدول  4ميانگين وضعيت استفاده و تعامل كتابداران در كتابخانه در
رابطه با هوش مصنوعي و دستياران مجازي ( 9/291دادههاي مربوط به كتابخانههاي برخوردار از هوش
مصنوعي و دستياران مجاز ي مورد نظر است) است كه در مقايسه با عدد معيار اختلاف معناداري وجود دارد و
اين نتيجه حاكي از آن است كه وضعيت استفاده و تعامل كتابداران در كتابخانه در رابطه با هوش مصنوعي و
دستياران مجازي در حد مطلوبي قرار دارد.
در ادامه بررسي اين نكته كه مسئولين كتابخانه از قابليتهاي مبتني برهوش مصنوعي به عنوان ابزاري
براي ارتباط با اعضاء استفاده ميكنند يا نه ميتواند مفيد باشد.
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شکل  .2نمودار استفاده مسئولين کتابخانه از قابليتهای مبتنی برهوش

شکل  .1نمودار برگزاری کارگاه آموزشی مربوط به هوش

مصنوعی به عنوان ابزاری برای ارتباط با اعضاء

مصنوعی یا دستياران مجازی

با توجه به نتايج شكلهاي  2و  9مشخص شده است كه اكثر كتابداران در خصوص استفاده مسئولين
كتابخانه از قابليتهاي مبتني بر هوش مصنوعي به عنوان ابزاري براي ارتباط با اعضاء اطمينان ندارند و 93
درصد با اطمينان گفتند كه مسئولين از اين ظرفيت براي تعامل استفاده نميكنند و تنها  12/4درصد بر
استفاده مسئولين كتابخانه از قابليتهاي مبتني بر هوش مصنوعي به عنوان ابزاري براي ارتباط با اعضاء صحه
گذاشتند .در خصوص برگزاري كارگاه آموزشي مربوط به هوش مصنوعي يا دستياران مجازي اكثر كتابداران
عنوان كردند كه اين كار انجام نميشود و تنها  4درصد اذعان داشتند كه اين كار در كتابخانهها انجام ميشود.
براي پاسخگويي به پرسش كتابداران تأثيرات آينده هوش مصنوعي را چگونه پيشبيني ميكنند؟ از
كتابداران در خصوص شاخصهاي تأثيرگذاري بر كار ،ارتقاء كيفيت خدمات كتابخانه ،جايگزيني هوش
مصنوعي بر جنبهها و وظايف شغلي و توان هوش مصنوعي در پاسخگويي به پرسشهاي مراجع كتابخانه نظر
خواهي شده است كه نتايج آن در جدول  3آمده است.
جدول  .1پيشبينی تأثيرات آینده هوش مصنوعی از دیدگاه کتابداران
متغیر
تاثيرگذاری بر کار

موجودیت

فراوانی

درصد فراوانی

بدون تاثیر

22

06/3

تاثیر مثبت

52/4

52/4
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بدون تأثیر است
بعید است کتابخانه را
بهبود ببخشد
ارتقاء

کيفيت به

خدمات کتابخانه

احتمال

کتابخانه

را

3

01/0

4

4/5

زیاد
بهبود 06

53/4

میبخشد
کتابخانه را

بهبود

42

49/0

05

09

احتمال دارد

22

06/3

بدون تأثیر است

5

6/2

بعید است

40

46/6

خیلی بعید است

0

0/2

بله

00

02/2

20

02

شاید

41

45/2

مطمئن نیستم

3

01/0

نه

2

2/3

خواهد بخشید
احتمال بسیار زیادی
جایگزینی هوش
مصنوعی

بر

جنبهها

در پاسخگویی به
پرسشهامراجع
کتابخانه

دارد

بله ولی نه با همان
دقت

با توجه به نتايج جدول  3ميتوان گفت اكثر كتابداران ( 19/2درصد) عقيده دارند كه هوش مصنوعي
تأثيرگذاري مثبت بر كار خواهد داشت .در اين حين در خصوص ارتقاء كيفيت خدمات كتابخانه اكثر كتابداران
( 13/2درصد) عقيده دارند كه هوش مصنوعي ميتواند كيفيت ارائه خدمات كتابخانه را ارتقاء دهد .نتايج
نشان ميدهد اكثر كتابداران ( 41/3درصد ) عنوان كردهاند كه احتمال دارد در آينده هوش مصنوعي جايگزين
جنبهها و وظايف شغلي شود .در ادامه اكثريت كتابداران بر اين باور هستند كه هوش مصنوعي اين توانايي را
دارد تا به پرسشهاي مراجع كتابخانه به اندازه يك استاد تحصيل كرده كتابدار پاسخ دهد هر چند دقت اين
عمل با شك و ترديدهايي همراه است.
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در ادامه براي بررسي اين پرسش كه آيا بين كتابداران دانشگاه شهيد چمران اهواز و علوم پزشكي جندي
شاپور از نظر متغيرهاي پژوهش تفاوتي وجود دارد؟ با توجه به نرمال بودن دادهها از آزمون تي دو نمونه
مستقل استفاده شد كه نتايج آن در جدول  9گزارش شده است.

میانگین

انحراف معیار

26

4/30

0/40

02

4/61

0/151

26

2/53

0/15

02

2/09

1/33

26

2/62

0/10

علوم
پزشکی

02

2/02

1/96

شهید
چمران

26

4/60

1/960

02

0/30

1/930

26

2/39

1/909

02

0/06

1/502

26

2/26

1/50

02

2/90

1/90

در

شخصی

استفاده

زندگی

هوش مصنوعی

از

در

شخصی

استفاده

زندگی

دستيار مجازی

از

دستيار مجازی

از
استفاده

ميزان رضایت

دستيار مجازی

به

مثبت

هوش مصنوعی و

تأثير

دسترسی

علوم
پزشکی
شهید
چمران
علوم
پزشکی
شهید
چمران
علوم
پزشکی
شهید
چمران

از

هوش مصنوعی

کتابخانه

استفاده
فعال

هوش مصنوعی

قابليتهای

هوش مصنوعی

بر

شخص

علاقهمندی

بر
قابليتهای

علاقهمندی

کارکنان کتابخانه

علوم
پزشکی
شهید
چمران
علوم
پزشکی
شهید
چمران
علوم
پزشکی

1/110

1/530

0/425

1/103

1/409

4/192

02/63

1/926

1/002

1/421

1/395

1/609

1/054

1/110

22

22

22

22

22

22

63/22

1/230

1/239

1/045

1/916

2/03

-0/22

-2/415

1/026

1/022

1/624

1/263

1/110

1/035

1/114

تفاوت بين

02

4/92

0/12

شهید
چمران

F

sig

ميانگين

26

2/00

0/11

متغيرها

1/030

1/410

1/195

1/414

1/220

-1/420

-1/50

تفاوت

تعداد

آزمون لونز

df

t

sig

انحراف معيار

جدول  .1نتایج آزمون  tبرای بررسی تفاوت متغيرهای مورد بررسی در دانشگاههای شهيد چمران و جندی شاپور

1/420

1/455

1/440

1/440

1/444

1/415

1/021
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با توجه به جدول  ،9نتايج تجزيه و تحليل دادهها در مورد متغيرهاي مورد بررسي در دو دانشگاه مورد
بررسي نشان ميدهد از بين اين متغيرها فقط در مقايسه متغيرهاي «استفاده فعال كتابخانه از هوش
مصنوعي» و «علاقهمندي كاركنان كتابخانه بر قابليتهاي هوش مصنوعي» تفاوت معناداري وجود دارد و در
مقايسه ساير متغيرها تفاوت معناداري وجود ندارد .در ادامه براي مقايسه اين ادعا كه هوش مصنوعي در كار
من تأثير داشته است در دو دانشگاه مورد بررسي از آزمون يومن ويتني استفاده شده است كه نتايج آن در
جدول  12گزارش شده است.
جدول  .01نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه دیدگاه کتابداران دو دانشگاه
فراوانی

ميانگين رتبه

دانشگاه

شهید چمران

26

04/10

علوم پزشکی

02

23/49

شاخص یومن ویتنی

معناداری

211/51

1/012

با توجه به جدول  12نتايج مقايسه بين دو دانشگاه در متغير مورد بررسي نشان ميدهد ميانگين رتبه
كسب شده براي دانشگاه شهيد چمران اهواز  42/24و براي جندي شاپور اهواز  93/29است ،ولي اين اختلاف
معنادار نيست و اين بدان معني است كه بين ديدگاه كتابداران دو دانشگاه در خصوص متغير مورد بررسي
تفاوت معناداري مشاهده نميشود.

بحث و نتیجهگیری

پيشرفت فناوري رايانه و نرمافزار و ظهور حوزههاي نويني مانند هوش مصنوعي چشمانداز تازهاي را براي انسان
فراهم كرده است .از طرفي ،به دليل حجم روز افزون اطلاعات ،ابزارها و روشهاي سنتي مانندگذشته پاسخگو
نيستند و بايد به دنبال استفاده از ابزارهايي بود كه علاوه بر مديريت زمان ،هزينه و نيروي انساني ،جذابيت
لازم براي مخاطب و كاربر را داشته باشد.كاربرد هوش مصنوعي در كتابخانه ميتواند بسياري از فعاليتها نظير
(فهرست نويسي ،نمايهسازي و بازيابي اطلاعات) را تسهيل نمايد .لذا به كارگيري اين فناوري نوين ميتواند در
تسهيل خدمات كتابخانهها سودمند باشد .با توجه به اهميت هوش مصنوعي و مزايايي به كارگيري اين فناوري
در كتابخانه ،پژوهش حاضر با هدف بررسي درک كتابداران دانشگاهي از فناوري هوش مصنوعي انجام شد.
بررسي نتايج اي ن پژوهش دستاوردهاي نويني در استفاده از هوش مصنوعي و دستياران مجازي در بين
كتابداران جامعه مورد مطالعه در اختيار ما گذاشت.
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براي بررسي ميزان اثربخشي هوش مصنوعي و دستياران مجازي بر زندگي شخصي كتابداران چند
پرسش طراحي و مورد تحليل قرار گرفت .نتايج بررسي پرسشهاي مربوط به ارزيابي وضعيت استفاده از هوش
مصنوعي براي كساني كه از اين فناوري در زندگي شخصي استفاده ميكنند ،نشان داد كه هر چند ميانگين
استفاده از هوش مصنوعي وضعيت را مطلوب نشان ميدهد اما اين وضعيت معنيدار نيست .در خصوص
استفاده كتابداران از دستياران مجازي در زندگي شخصي نيز نتايج نشان داد كه وضعيت نامطلوب است .اين
يافته با نتايج هرِويو و ويتلي ( )2221همسو است.
علاوه بر اين براي بررسي استفاده و تعامل كتابداران در كتابخانه در رابطه با هوش مصنوعي و دستياران
مجازي نيز پرسشهايي طرح و ارائه شد كه نتايج تحليل آنها نشان داد كه اكثر كتابداران اعتقاد دارند كه از
هوش مصنوعي و دستياران مجازي در كتابخانه استفاده نميشود .همچنين ،نتايج تحليل پرسشهاي پژوهش
نشان داد كه اكثر كتابداران در خصوص استفاده مسئولين كتابخانه از قابليتهاي مبتني برهوش مصنوعي به
عنوان ابزاري براي ارتباط با اعضاء اطمينان ندارند و تعدادي ديگر با اطمينان بيان كردند كه مسئولين از اين
ظرفيت براي تعامل استفاده نميكنند .اين نتيجه با يافته هرِويو و ويتلي ( )2221همسو است.
در خصوص برگزاري كارگاه آموزشي مربوط به هوش مصنوعي يا دستياران مجازي اكثر كتابدارن اظهار
داشتند كه برنامهاي در اين حوزه وجود ندارد .به طور كلي نتايج بررسي نشان داد كتابداران هنوز آشنايي و
ارتباط كافي و لازم را آن طور كه انتظار ميرود با ابزارهاي هوش مصنوعي برقرار نكردهاند و اين مسئله لزوم
آموزش در اين زمينه را بيش از گذشته يادآور ميشود .هر چند تعداد كمي از كتابداران از اين ابزارها استفاده
كرده و رضايت نسبي هم اعلام نمودهاند ،ولي ساير كتابخانهها هنوز هيچ برنامه و يا طرح آموزشي مدوني
جهت استفاده از ابزارهاي هوش مصنوعي در نظر نگرفتهاند .اين نتيجه با يافتههاي كاكس و ديگران ( )2219و
هرِويو و ويتلي ( )2221همراستا است .برگزاري كارگاههاي آموزشي به منظور آشنايي كتابداران با خدمات
مبتني بر هوش مصنوعي و نحوه كاربرد استفاده از اين فناوريها در كتابخانه و همچنين ،برگزاري كلاسهاي
توجيهي براي مسئولين دانشگاهي جهت آشنايي با مزاياي استفاده از اين فناوريها و سودمندي كه اينگونه
فناوريها براي سازمان دارد ،ميتواند تأثير مثبتي بر ديدگاه اين افراد داشته باشد و آنها را تشويق نمايند كه
از خدمات مبتني بر هوش مصنوعي در كتابخانههاي دانشگاه استفاده نمايند .بديهي است به كارگيري
فناوريهاي هوش مصنوعي و دستياران مجازي در فعاليتهاي كتابخانهاي موجب تسهيل خدمات و رضايت
كاربران خواهد شد.
همچنين ،براي آن تعداد كتابداراني كه ادعا داشتند در كتابخانه آنها از فناوري هوش مصنوعي و دستيار
مجازي استفاده ميشود ،تعدادي پرسش طراحي شد كه نتايج تحليل پرسشها نشان داد اين كتابداران نسبت
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به استفاده از هوش مصنوعي و دستياران مجازي در كتابخانه نگرش مثبتي دارند و وضعيت كتابخانههايي كه
از هوش مصنوعي استفاده مي كنند مطلوب گزارش شد .كتابداران در اين زمينه اظهار داشتند كه هوش
مصنوعي و دستياران مجازي در بخشهاي مختلف كتابخانه از جمله (مرجع مجازي ،رسانههاي اجتماعي،
مديريت مجموعه و برنامهريزي) مورد استفاده قرار ميگيرد و اين فناوريها منجر به تسريع و تسهيل
فعاليتها در كتابخانه شده است .اين نتيجه با يافته علي يوسف و ديگران ( )2222همراستا است.
نتايج بررسي پرسشهاي مربوط به اين كه كتابداران تأثيرات آينده هوش مصنوعي را چگونه پيشبيني
ميكنند ،نشان داد كه اكثر كتابداران عقيده دارند ،بهكارگيري هوش مصنوعي در فعاليتهاي كتابخانه
تأثيرگذاري مثبت بر فعاليتها خواهد داشت و هوش مصنوعي ميتواند كيفيت ارائه خدمات كتابخانه را ارتقاء
بخشد .كتابداران خاطر نشان كردهاند در آينده اين احتمال وجود دارد كه هوش مصنوعي جايگزين برخي از
وظايف شغلي آنها شود .آنها عقيده دارند كه هوش مصنوعي اين توانايي را دارد كه به پرسشها و نيازهاي
اطلاعاتي كاربران كتابخانه به اندازه يك استاد تحصيلكرده كتابداري پاسخ دهد و اين خود قدرت هوش
مصنوعي در بازيابي اطلاعات را نشان ميدهد .اين نتايج از جهاتي با يافتههاي علي يوسف و ديگران ()2222
همراستاست .در اين راستا يافتههاي علي يوسف و ديگران ( )2222نشان داد از خدمات مبتني بر پردازش
زبان طبيعي در كتابخانهها استفاده ميشود ،خدماتي مانند دستيار گوگل ،جستجوي صوتي و مترجم گوگل.
روشهاي تشخيص الگو ،مانند دادهكاوي متن ،نيز براي بازيابي مطالب كتابخانه و انجام جستجوي آنلاين
استفاده ميشود .دادههاي بزرگ از طريق سرويسهايي مانند رايانش ابري ،قابل دسترسي است .سطح بسيار
پاييني از آگاهي از رباتيك و چتباتها نيز در كتابخانهها وجود دارد .لذا ،استفاده از فناوريهاي مبتني بر
هوش مصنوعي ميتواند خدمات كتابخانههاي دانشگاهي را بهينه كرده و ارتقاء دهند.
علاوه بر اين ،مقايسه بين كتابداران كتابخانههاي دو دانشگاه شهيد چمران اهواز و علوم پزشكي جندي
شاپور نشان داد كه بين اين كتابخانهها از نظر دو متغير «استفاده فعال كتابخانه از هوش مصنوعي» و
«علاقهمندي كاركنان كتابخانه بر قابليتهاي هوش مصنوعي» تفاوت معناداري وجود دارد و كتابخانههاي علوم
پزشكي جندي شاپور از نظر اين دو متغير در وضعيت مطلوب تري قرار دارند .لذا با توجه به اين نتيجه ميتوان
استدلال كرد هر چند كتابخانه هاي علوم پزشكي جندي شاپور از نظر دو متغير مذكور در شرايط بهتري قرار
داد اما به طور كلي آگاهي و ميزان استفاده كتابداران كتابخانههاي اين دو دانشگاه از هوش مصنوعي و
دستياران مجازي مطلوب نيست ،بنابراين ضرورت دارد مزاياي استفاده از فناوري هوش مصنوعي براي بهينه
كردن خدمات كتابخانهاي ،براي مسئولين ذيربط روشن شود تا هزينه لازم جهت بهكارگيري اين فناوريها
در نظر گرفته شود.
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استفاده از فناوري هوش مصنوعي و دستياران مجازي در كتابخانهها جهت سهولت فعاليتهاي
كتابخانه اي در جامعه اطلاعاتي امروز يك امر بديهي و مهم است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و زيرساختهاي
لازم جهت استفاده از اين فناوريها ايجاد شود .اين سيستمها گرچه در همه موارد نميتوانند جايگزين
مناسبي براي كتابداران باشند اما وجود آنها در كتابخانه در عصر اطلاعات ضرورتي است كه نميتوان آن را
ناديده گرفت و در تعامل با كاربر باعث ارتقاء نقش كتابدار به عنوان واسط اطلاعاتي ميشوند .اگر چه سيستم-
هاي خبره محدوديتهاي طبيعي يك انسان را ندارند؛ با اين وجود در استفاده از اين سيستمها بايد جامعنگر
بود و محدوديتها و مشكلات آنها را نيز در نظر گرفت.
كتابخانههاي دانشگاهي فرصتي عالي براي همكاري با ساير ذينفعان اصلي براي پيشرفت بيشتر هوش
مصنوعي در مؤسسات مربوطه خود دارند .به عنوان مثال ،آنها ميتوانند مكالمهاي را با هر مؤسسه و/يا
دپارتماني كه مركز هوش مصنوعي ايجاد كردهاند ،آغاز كنند .آنها ميتوانند با گروههاي علوم كامپيوتر
همكاري كنند حمايت از فعاليتهايي كه آگاهي بيشتري را در مورد هوش مصنوعي ايجاد ميكنند ،به عنوان
مثال سخنرانان و كارگاههاي آموزشي.
كتابخانههاي دانشگاهي ميتوانند به صورت متقابل به تشويق گروههاي علم اطلاعات و دانششناسي براي
به روزرساني برنامه درسي خود بپردازند تا پوشش عميقتري از فناوريهاي هوش مصنوعي را شامل شود .در
نهايت ،كتابخانهها ميتوانند رويكرد واكنشي نسبت به ادغام بيشتر پيشبينيشده هوش مصنوعي در
محصولات و خدمات خود داشته باشند يا ميتوانند با بررسي چگونگي تعامل استراتژيك با آيندهاي غالب بر
هوش مصنوعي ،رويكردي پيشگيرانه را اتخاذ كنند.
به طور كلي همانطور كه ورود رايانه و استفاده از نرمافزارهاي كتابخانهاي در گذشته توانست دقت و
سرعت ارائه خدمات كتابداري را افزايش دهد ،بديهي است كه ورود و كاربرد فناوري هوش مصنوعي به
كتابخانهها بيتأثير نبوده و بايد تلاش شود در اين خصوص آموزشهاي لازم به كتابداران و مديران كتابخانه و
حتي به كاربران ارائه شود.

پیشنهادهای کاربردی

بر اساس نتايج پژوهش پيشنهاد ميشود؛
 پيشنهاد ميشود كتابخانهها در جهت امكانسنجي استفاده از فناوريهاي نوين هوش مصنوعياقداماتي انجام دهند.
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پيشنهاد ميشود كارگاه آموزشي جهت آشنايي كتابداران با هوش مصنوعي و دستياران مجازي
برگزار شود و مز اياي استفاده از اين گونه خدمات هم در زندگي شخصي و هم در فعاليتهاي
كتابخانهاي بيان گردد.

 پيشنهاد ميشود كاربرد فناوريهاي نوظهور مانند هوش مصنوعي در سرفصلهاي جديد رشته علماطلاعات و دانششناسي قرار گيرد.
-

با توجه به علاقهمندي كتابداران به حوزه هوش مصنوعي و عدم آگاهي آنها از چگونگي استفاده از
اين فناوريها ،برنامهريزي براي برگزاري كارگاههاي آموزشي در جهت معرفي برنامههاي وابسته به
هوش مصنوعي براي كتابداران دانشگاهي در نظر گرفته شود.

سپاسگزاری

از تمامي كتابداران كتابخانههاي دانشگاه شهيد چمران اهواز و علوم پزشكي جندي شاپور به خاطر حضور و
همكاري در اين پژوهش تشكر و قدرداني مينماييم.
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