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Abstract 

Objective: The objective of the present study is to identify and categorize the dimensions and 

applications of artificial intelligence in library services. 

Methodology: The present research method is the meta-synthesis applied using the seven-stage 

Sandelowski & Barroso to obtain a comprehensive combination of the research subject based on 

qualitative studies. These steps include the clear problem statement, systematic literature 

review, search of selected texts, extraction of information provided in texts, analysis and 

combination of findings, quality control, and presentation of results. The English papers related 

to the research field from 2010 to 2020 in the Web of Science database and the Persian articles 

relevant to the research field from 2001 to December 2020 in the Magiran, Noormags, SID, 

IranDoc, Civilica, Ensani.ir, and ISC databases have been investigated. After concordance of 

article acceptance criteria, 35 papers out of 1116 retrieved articles were selected for review by 

the meta-synthesis method. 

Findings: According to the evaluations performed by the content analysis approach, 35 articles 

identified with the most overlapping in three topics, eight concepts, and 36 codes for the 

dimensions of artificial intelligence were labeled in libraries. The research findings indicate that 

artificial intelligence will play a role in acquisitions, organization, search on databases, 
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reference, book circulation, information retrieval, planning and design and development of the 

library, and more extensively employed in public services and technical services compared to 

the library management services. Moreover, by comparing the frequency of application of 

artificial intelligence in the concepts extracted from the articles, it is concluded that the 

functions of artificial intelligence mostly affect the circulation department of the library; the 

reference, information retrieval, and information organization are in the next places, 

respectively. According to studies, management services are at the lowest level in terms of 

being affected by the advantages of artificial intelligence. In the indicators section, "diagnosis 

and understanding of user information need", "selecting the appropriate strategy for search and 

responding users," and "analysis of question and search strategy" are the most affected 

indicators, and "knowledge management in the library" and "digital library design" are the least 

affected indicators by the functions of artificial intelligence. 

Conclusion: The results of the present study indicate that artificial intelligence can make 

extensive developments in all sections of libraries and will drastically change the library. 

Identifying the components of artificial intelligence in libraries and adding knowledge in this 

field makes librarians and information center managers better understand artificial intelligence 

technology and its potentials for application in different sectors of libraries. 
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 چکیده

 ها و خدمات کتابخانه است.مصنوعی در بخشبندی کاربردهای هوش هدف از انجام این پژوهش شناسایی و طبقه: هدف

ای سندلوسکی و باروس جهت به دست آوردن ترکیب جامعی از : در این پژوهش از روش فراترکیب بر اساس مدل هفت مرحلهروش/رویکرد پژوهشی

مند ادبیات، جستجو و پاالیش متون منتخب، ظامطرح روشن مسئله، بررسی ن :موضوع پژوهش بر پایه مطالعات کیفی استفاده شده است. این مراحل عبارتند از
مقاله بازیابی شده،  1116پس از مطابقت معیارهای ورود مقاالت، از مجموع  .ها، کنترل کیفیت و ارائه نتایجاستخراج اطالعات متون، تحلیل و ترکیب یافته

 مقاله برای بررسی در فراترکیب انتخاب شدند. 35

کد برای  36مفهوم و  8مقوله،  3پوشانی در مقاله شناسایی شده با بیشترین هم 35های صورت گرفته با رویکرد تحلیل محتوا، بر طبق بررسیها: یافته

سازی، های پژوهش حاکی از آن است که هوش مصنوعی در خدمات مجموعهیافتهگذاری شدند. ها برچسبکاربردهای هوش مصنوعی در کتابخانه
 ریزی و طراحی و توسعه کتابخانه نقش دارد.های اطالعاتی، مرجع، امانت، بازیابی اطالعات، برنامهی، جستجو در پایگاهدهسازمان

چهره کتابخانه را ای ایجاد کند و های کتابخانه تحوالت گستردهتواند در تمام بخشنتایج این پژوهش نشانگر آن است که هوش مصنوعی میگیری: نتیجه

شود که کتابداران و مدیران افزودن دانش در این زمینه، سبب می ها عالوه برهای کارکرد هوش مصنوعی در کتابخانهشناسایی مؤلفه .دهدیر به شدت تغی
ایی و توان کنندهای مختلف کتابخانه دست پیدا های آن جهت استفاده در بخشرسانی به شناخت بهتری از فناوری هوش مصنوعی و پتانسیلمراکز اطالع

 سازد.پذیر میایجاد، توسعه، تحول و سنجش این امر را امکان

 

 هوش مصنوعی، کتابخانه، خدمات عمومی، خدمات فنی، خدمات مدیریتی: هاکلیدواژه
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 مقدمه

ها در راستای خودکارسازی و دیجیتالی کردن خدمات و ها و نوآوریکتابداران همواره همگام با فناوری

 کاربراندر تالش برای تأمین نیازهای اطالعاتی پویای اند و های بسیاری انجام دادهکارکردهای کتابخانه تالش

تدریج  به ته در حال تغییر است،ای مبتنی بر فناوری که پیوسجامعهدر کتابخانه و حمایت از اهمیت 

، هاانواع سنگهای سفالی، لوحای که استفاده از گونه به ؛اندروزرسانی کردهبسترهای ارائه اطالعات را به

های مجازی، از کاغذ، میکروفرم، رایانه، اینترنت، کتابخانهحیوانات جای خود را به استفاده پوست  وپاپیروس 

ماهیت حوزه کتابداری و  ،بنابراین .(2020، 1امامه و الکسنمچا)است داده  ابری و غیره، رایانش 2.0کتابخانه 

ها تحت تأثیر تحوالت علمی سایر رسانی و سطح انتظارات جامعه از خدمات و کارکردهای کتابخانهاطالع

رشد و بالندگی هر از طرفی ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات و علوم رایانه قرار گرفته است.  ها بهرشته

عنوان  جایگاه هر کتابخانه به ،بنابراین ؛کتابخانه به ارائه خدمات مستمر، مناسب و روزآمد بستگی دارد

را کمیت و کیفیت خدمات و نحوه ارائه آن ( 1395فقیه،  و پور)اسماعیلهای ذخیره و بازیابی اطالعات نظام

اوری بیشترین تأثیر را بر آینده بازیابی اطالعات خواهد سازد. بعد فنمشخص میکننده، به جامعه استفاده

 (.1399شود )اسدنیا و دیگران، عنوان مؤثرترین تکنولوژی در نظر گرفته می به داشت و هوش مصنوعی

ی هاهای بشر و حوزههوش مصنوعی در جامعه به سرعت در حال گسترش است و بسیاری از فعالیت

جمله  را تحت تأثیر قرار داده است. از غیره و تجاری، آموزشی، بازیپزشکی، نظامی،  :جمله از مختلف

هایی که هوش مصنوعی در کارکردها و نحوه ارائه خدمات آن تغییراتی پدید آورده، علم کتابداری و حوزه

 95، 3هاهای کتابخانهکار تکنسین درصد 99بینی کردند ( پیش2017) 2فری و اسبرن رسانی است.اطالع

شود. این جایگزین می 5با رایانه ،هاکار کتابداران کتابخانه درصد 65و  4هار دستیاران کتابخانهکادرصد 

تواند از شود، میها انجام میاکنون توسط کارمندان کتابخانه بینی به این معنی است که کارهایی که همپیش

 کاربردها و مزایای هوش مصنوعی بهره ببرد.

هایی است که ای یا ماشینهای رایانهها، ایجاد سیستمهوش مصنوعی در کتابخانهاستفاده از نهایی  هدف

تابداری ردید بر کتباشند. این امر بیرقیب هوش انسانی  واقع ی مشابه انسان داشته باشند و دررفتارو فکر 

منظور  به بخانهمات کتا، الزم است کاربردهای هوش مصنوعی در خدرو این از گذارد.جای می تأثیر مهمی به

 د.بررسی شوها به حداکثر رساندن منافع غنی آن برای ارائه خدمات نوآورانه و مطلوب در کتابخانه

 
1. Omame & Alex-Nmecha 

2. Frey & Osborne 

3. library technicians 

4. library assistants 

5. computerization 



 9                                                                                                          3شماره  ،25دوره ، 1401 ،رسانیکتابداری و اطالع

 

رسد به نظر می های متفاوتی که در این زمینه انجام شده است ودر حوزه کتابداری با وجود پژوهش

های اندکی در های هوشمند باشد، اما تالشتکنولوژیگونه سازی اینآلی جهت پیادهها محیط ایدهکتابخانه

های هوشمند سیستم رسانی صورت گرفته است.راستای عملی کردن این تکنولوژی در این مراکز اطالع

، 1عاصمی و عاصمی) دهندبنیان ارائه میهم به کارمندان کتابخانه و هم به مراجعین خدمات دانشای کتابخانه

پذیر است، بلکه امکاننویسی هوش مصنوعی، ایجاد کتابخانه هوشمند نه تنها برنامهبا پیشرفت در (. 2018

این ادعا، گزارش داد که محققان و متخصصان در زمینه هوش مصنوعی  یدأیتبا  (2013) 2الزامی است. کورک

 .رفتار کند وفکر  ،مانند کتابداران قادر استهای هوشمندی هستند که در حال ایجاد سیستم

های خود و ها با هدف گسترش و توسعه خدمات و برنامهتوجه به موارد بیان شده، کتابخانهبا 

های کارگیری فناوری ساز با تحوالت محیط و روندهای آتی نیازمند بهها، همچنین همپذیر کردن آندسترس

های های موبایل، رسانه، رایانش ابری، پردازش زبان طبیعی، اپلیکیشنءاینترنت اشیا :همچوننوین اطالعاتی 

با وجود فواید  ،داده و هوش مصنوعی هستند. از طرفیگری اجتماعی، واقعیت مجازی و افزوده، تحلیل

ه این است که تاکنون ئلرسانی دارند؛ مسها و مراکز اطالعهای هوشمند در کتابخانهشماری که انواع فناوریبی

ند در مهای هوشریزی، طراحی و به کارگیری این نظامبرنامهیافته اقدام به تنها برخی از کشورهای توسعه

حال  های در( و در مقابل در کتابخانه2019، 3، گانگ، سان و جیانگاند )یوچارچوب اهداف کتابخانه نموده

ها و نیاز است که قابلیت ،بنابراین؛ است بایست چندان وارد صحنه عمل نشدهگونه که میتوسعه، این فنون آن

سازی مهندسان تا با آگاه ها معرفی شوندها و خدمات مختلف کتابخانهردهای هوش مصنوعی در بخشکارب

افزایی هرچه بیشتر بین انسان و کامپیوتر در ها، زمینه همدانش و کتابداران خبره و به کارگیری این تکنیک

 ها فراهم گردد.کتابخانه

ی کتابخانه هااربردهای هوش مصنوعی در بخشبندی کهدف از انجام این پژوهش شناسایی و طبقه

ها و نهتواند به تسهیل بحث در رابطه با کاربردهای فناوری هوش مصنوعی در کتابخااین پژوهش می است.

ای در ستردهتواند به طرز گجلب نظر مدیران این مراکز جهت استفاده از این تکنولوژی کمک کند و نتایج می

استفاده  رسانی موردها و مراکز اطالعسازی هوش مصنوعی در کتابخانهجهت پیادهعنوان چارچوبی  عمل به

 قرار بگیرد.
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 پیشینه پژوهش

و سایر  2، ماروین مینسکی1توسط جان مک کارتی 1956واژه هوش مصنوعی نخستین بار در سال 

( ذکر شده 2007) 4هیل-گروعلم و فناوری مک دانشنامهدر مطرح شد.  3همکارانشان در کنفرانس دارتموت

های ای از علوم کامپیوتر است که به بررسی ماهیت هوش و ساخت سیستماست که هوش مصنوعی زیرشاخه

 ها تعاریف دیگری از هوش مصنوعی ارائهدر سایر پژوهش پردازد.ای با توانایی ایجاد رفتار هوشمند میرایانه

های ذهنی از طریق (، مطالعه توانایی1985، 5دهای دارای ذهن )هاگلنخلق ماشین جمله: از ؛شده است

(، توضیح و تقلید از رفتار هوشمند از نظر 1985، 6درموتهای محاسباتی )چارنیاک و مکاستفاده از مدل

 .(1990، 7فرایندهای محاسباتی )شالکوف

ابعاد  باطه ابتدا در راب ،نگارندگان در راستای دستیابی به مسئله پژوهش و کشف شکاف دانشی موجود

تفاوت های مها و سپس در رابطه با کاربرد هوش مصنوعی در خدمات و بخشهوش مصنوعی در کتابخانه

اضر با حفاوت پژوهش در نهایت ت مرتبط پرداختند. مروری هایی تحلیلی پژوهشو بررسبه مطالعه ها کتابخانه

 گردد.های مرتبط مطرح میسایر پژوهش

های خبره، یادگیری ماشین، پردازش گفتار، سیستم :جمله ازاوتی هوش مصنوعی دارای ابعاد متف

 (.2019، 8)ویجایاکومار و شسهادری رباتیک، پردازش زبان طبیعی و پردازش تصویر است

 :از جمله ؛اندهای مرور شده بر یک یا چند بعد از هوش مصنوعی تمرکز داشتههرکدام از پژوهش

؛ فالح و شیرزاد، 1393معالی  و ؛ پورمناف1378؛ شاه شجاعی، 1383)آزاد و دلیلی،  های خبرهسیستم

یادگیری ماشین و  ،(2019، 9گول و بانو؛ 1394اصنافی،  و ؛ کشاورزیان1397؛ خلیلیان و عاصمی، 1391

زش پردا ،(1395پردازش تصویر، پردازش گفتار و رباتیک )کریمی و غفاریان،  ،(1383پردازش متن )کوشا، 

 ،(1386ی، اععششیخ  و اردکان، نقشینه ابوییپردازش گفتار )، (1398میرزائیان، و  زبان طبیعی )خوشیان

؛ آلستت و 2019، گانگ، سان و جیانگ، یو ؛2010، 12، چن و توریمبرت؛ رابین2012، 11)آلیسون 10چت بات

 
1. John McCarthy 

2. Marvin Minsky 

3. Dartmouth 

4. McGraw-Hill 
5. Haugeland 

6. Charniak & McDermott 

7. Schalkoff 
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12. Rubin, Chen & Thorimbert 
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ماشین و سیستم خبره (، پردازش زبان طبیعی، یادگیری 3،2020؛ باغچی2018، 2؛ بوهل2019، 1میر

یادگیری  ،(2020(، یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی و پردازش احساس )باغچی، 2020، 4)کووین

(، یادگیری عمیق، 2019، گانگ، سان و جیانگ ،عمیق، یادگیری ماشین، تشخیص چهره، ربات و فراداده )یو

(، یادگیری عمیق، 2013، 6دیگران (، پردازش تصویر )زورک و2020، 5، تانگ و لوپردازش تصویر )شی

؛ پنگفی، لیانشیان و 2017، 8(، ربات )کالورت2017، 7پردازش تصویر و پردازش متن )یانگ و دیگران

، 10یادگیری عمیق، پردازش زبان طبیعی، پردازش تصویر )میولی، آمبهیور، پاور وکیانی ،(2012، 9جانگسیا

، 12ربات و سیستم خبره )عاصمی، کو و نوکاریزیو  (2019 ،11)لی، هاو، دینگ و ژو هاداده(، کالن 2019

2020.) 

اشت در رابطه با موضوع پژوهش حاضر د های انجام شدهپژوهش موردتوان در نگاه تحلیلی دیگری که می

ای از کاربرد هوش ای به بیان جنبهی کتابخانهها با روش مروری و بررساین است که هرکدام از پژوهش

؛ شاه 1383های اطالعاتی )آزاد و دلیلی، جستجو در پایگاه :از جمله ؛ها پرداختندانهمصنوعی در کتابخ

؛ 1391بندی متن و ترجمه ماشینی )فالح و شیرزاد، (، مقوله1395؛ کشاورزیان و اصنافی، 1378شجاعی، 

خ نقشینه و شی ؛ ابویی اردکان،1382و اخوتی،  آزاد ؛1393(، خدمات مرجع )پورمناف و معالی، 1383کوشا، 

های کاربر مند ساختن پرسش(، ضابطه1398سازی خودکار )خوشیان و میرزائیان، (، نمایه1386ی، اععش

؛ ابویی اردکان، نقشینه، شیخ 1393سازی )پورمناف و معالی، (، مجموعه1387زاده و محمدخانی، )حسن

(، 1387زاده و محمدخانی، ؛ حسن1397؛ خلیلیان و عاصمی، 1391، فالح و شیرزاد، 1386ی، اععش

ریان، و غفا طبق درخواست کاربر و انجام عمل وجین )کریمی از قفسهتشخیص و تطبیق کتاب هنگام انتخاب 

1395.) 

سازی، امانت، مرجع، نمایه :از جمله ،جز کاربرد هوش مصنوعی در خدمات روزمره کتابخانه به

تری از کاربرد هوش مصنوعی در به کاربردهای گسترده هادر سایر پژوهش ت و ...اطالعا دهیسازمان

گول و بانو، )نظارت بر کیفیت منابع در مجموعه  به عنوان مثال: .است شده اشارهکتابخانه نیز  هایبخش

 
1. Alstete & Meyer 

2. Bohle 

3. Bagchi 

4. Qin 

5. Shi, Tang & Lu 

6. Zurek  et al 

7. Yang  et al 

8. Calvert  

9. Pengfei, Liangxian & Junxia 

10. Muley, Ambhure, Pawar, Khiani 

11. Li, Hao, Ding & Xu 

12. Asemi, Ko & Nowkarizi 
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(، 2010، ، چن و توریمبرترابینها )ارجاع کاربران به سایر کتابخانه، ایکتابخانه بین (، سفارش2019

تحلیل اطالعات و دانش )عاصمی، کو و  و (، تجزیه2019 ،1کاکس، پینفیلد و راتر) گرتوصیههای سیستم

(، 2019ها و مقاالت نشریات )لی، هاو، دینگ و ژو ، بندی خودکار کتابشناسی(، طبقه2020نوکاریزی، 

کردن مکان دقیق فیزیکی  (، مشخص2020، 2های بدون ساختار )اسکروردسترسی کنترل شده به داده

(، ایجاد پایگاه داده 2012های مشابه )پنگفی، لیانشیان و جانگسیا، قرارگیری کتاب و ارتباط آن با کتاب

(، نظام 2017(، تشخیص احساسات کاربر )کالورت، 2019ها )میولی، آمبهیور، پاور وکیانی ، دیجیتال کتاب

 (.2020، 3، امامی، تیجانی و اگباجیالندراهنمای وجین منابع )و  (2020هوشمند امنیت مجموعه )باغچی، 

توان چنین ها، میهای انجام شده در حوزه کاربردهای هوش مصنوعی در کتابخانهبا مرور پژوهش

ی که در صورت ؛اندها به بررسی یک یا چند بعد از هوش مصنوعی پرداختهکدام از پژوهش هراستنباط نمود 

ها شینهور پی. با توجه به مرپژوهش حاضر همه ابعاد هوش مصنوعی در کتابخانه ها را در نظر گرفته است

های ژوهشپدر  این بود که ،شکاف دانشی که نگارندگان مقاله را بر آن داشت تا این پژوهش را انجام دهند

ی هاهشها کاربرد دارند و در پژوکتابخانه بسیاری از خدمات و ابعاد هوش مصنوعی که درداخلی تاکنون 

وش مصنوعی در کاربرد هبه های داخلی پژوهشصرفاً و است مطرح نشده  ،شده اشارهبه آن  خارجی

تابداران ک ،ین رواز ا .ها مطالب مشابهی را بیان کرده بودندو اکثر آن اندپرداخته صورت پراکنده ها بهکتابخانه

 ها بی اطالع هستند. کاربرد هوش مصنوعی در کتابخانه از این گستردگی و تنوع

ها امروزه شاهد از طرفی با وجود مطالعات نظری انجام شده در زمینه کاربرد هوش مصنوعی در کتابخانه

های داخل کشور از مزایا و کاربردهای هوش مصنوعی استفاده صورت عملی در کتابخانه این هستیم که به

های هوش مصنوعی در خدمات و یل آن عدم آگاهی کتابداران از گستردگی قابلیتیکی از دالشود. مین

رسانان ها، کتابداران و اطالعتواند در افزایش آگاهی مدیران کتابخانههای کتابخانه است. این پژوهش میبخش

توان گفت می ،بنابراین؛ باشد مؤثر های متفاوت کتابخانهدر رابطه با جزئیات کاربرد هوش مصنوعی در بخش

ها با ای جامع و به روش فراترکیب، جهت شناسایی کاربردهای هوش مصنوعی در کتابخانهتاکنون مطالعه

به معرفی  ،ای و مرور متونبررسی بازه زمانی گسترده، صورت نگرفته است و اکثر مطالعات به روش کتابخانه

 انجامپژوهش حاضر با استفاده از فراترکیب مطالعات  در بنابراین،اند. تعداد محدودی از این کاربردها پرداخته

برداشتن جهت  ،هاها و خدمات کتابخانههوش مصنوعی در فعالیت ها و کاربردهایشده در این حوزه، قابلیت

 
1. Cox, Pinfield   & Rutter 

2. Schreur 

3. Lund, Omame, Tijani & Agbaji 
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 هاگامی در راستای آشنایی کتابداران با ابعاد متنوع و کاربردهای گسترده هوش مصنوعی در کتابخانه

 .ه استشد شناسایی و معرفی

 شناسی پژوهشروش

عنوان روشی مناسب  بعدی و گسترده است، روش فراترکیب به ها چندکه هوش مصنوعی در کتابخانه آنجا از

 ،بنابراینهاست؛ آنبرای به دست آوردن تلفیقی از مطالعات انجام شده در این حوزه بر پایه تفسیر و ترجمه 

ی بیشتری را در مطالعات ریپذمیتعمو  دهدیمارائه  مطالعه موردی را از پدیده تربزرگفراترکیب تصویر 

، ، نقشینه، علیدوستی و ناخدااعیعنقل در شیخ ش، 2008، 1آگار و هال)سازد مبتنی بر مدرک فراهم می

1395.) 

منظور تحقق هدف  به .کیفی و از نظر هدف بنیادی است هادادهروش این پژوهش از نظر نحوه گردآوری 

( جهت به دست آوردن ترکیب جامعی از 2007) 2ی و باروسکای سندلوساز مدل هفت مرحلهاین مقاله 

با ارائه روش فراترکیب خود  باروسی و کموضوع پژوهش بر پایه مطالعات کیفی انجام شده است. سندلوس

 فتن، انتخابفرایند یا یآمیزموفقیت صورت های پژوهش دارند و بهافزایی به سزایی در یکپارچگی یافتهدانش

 . اندهای اولیه را ارائه دادهترکیب نتایج پژوهش ارزیابی و

ن شامل طرح روش باروس ای سندلوسکی ومراحل انجام شده در این پژوهش بر اساس روش هفت مرحله

 ها،افتهیرکیب مند ادبیات، جستجو و پاالیش متون، استخراج اطالعات متون، تحلیل و تمسئله، بررسی نظام

 است. هایافتهکنترل کیفیت و ارائه 

 پژوهش پرسشمسئله و طرح روشن 

جمله پردازش زبان طبیعی،  کارگیری ابعاد متفاوت فناوری هوش مصنوعی از امروزه شاهد عملی نشدن به

 :ها مانندهای کتابخانههای خبره و ... در خدمات و فعالیتها، سیستمپردازش گفتار، پردازش متن، ربات

تواند جمله دالیل این امر می ی و ... در ایران هستیم. ازسازهینماسازی، ، گردش منابع، مجموعهنویسیفهرست

ها باشد. جهت ایجاد مبانی نظری در عدم آگاهی کتابداران از مزایا و کاربردهای هوش مصنوعی در کتابخانه

 نشده انجامابطه با روش فراترکیب در این رابطه پژوهشی جامع در این ر تاکنونکه  این راستا و با توجه به این

ی هاجنبهبندی کاربردهای هوش مصنوعی در خدمات و است، نگارندگان در این مقاله به شناسایی و طبقه

 کداممسئله اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است: هوش مصنوعی در  ،بنابراین .ها پرداختندکتابخانه

 استفاده قرار بگیرد؟ تواند موردمیهای کتابخانه از بخش کی

 
1. Aagaar & Hall 

2. Sandelowski & Barroso 
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 های فرعی پژوهش به شرح زیر هستند:بر این اساس پرسش

 منابع کتابخانه چه کارکردهایی دارد؟ سازیمجموعههوش مصنوعی در بخش . 1

 منابع کتابخانه چه کارکردهایی دارد؟ دهیسازمانهوش مصنوعی در بخش . 2

 کارکردهایی دارد؟ هوش مصنوعی در بخش مرجع کتابخانه چه. 3

 هوش مصنوعی در بخش امانت منابع کتابخانه چه کارکردهایی دارد؟. 4

یی ارکردهاهای اطالعاتی و بازیابی اطالعات چه کهوش مصنوعی در بخش جستجو در پایگاه. 5

 دارد؟

شی چه نق ریزی و طراحی کتابخانههوش مصنوعی در خدمات مدیریتی کتابخانه شامل برنامه. 6

 دارد؟

 مند ادبیاتبررسی نظام

پوشانی پاالیش و انتخاب مقاالت دارای بیشترین هم هدف باعنوان، چکیده و محتوای مقاالت  ،در این پژوهش

راستا با نظر متخصصان و هم یهاترین واژهبررسی قرار گرفت. در این مرحله از مرتبط با شاخص پذیرش مورد

شامل مقاالت مرتبط با کاربردهای هوش مصنوعی در  ها استفاده شد. شرایط انتخاب مقاالت،مرور پیشینه

 1380سال و  1)انگلیسی( در پایگاه وب آو ساینس 2020تا  2010هاست که در بازه زمانی خدمات کتابخانه

پژوهشگاه ، 4، سیویلیکا3، نورمگز2ی مگ ایرانهاپایگاه داده)فارسی( در مجالت نمایه شده در  1399تا آذر 

، پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه جامع علوم علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(

که برای مقاالت فارسی  بررسی قرار گرفته است. دلیل این موردانسانی و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

به زبان فارسی در مقاالت بسیار محدودی این است که  ،شده های بیشتری در نظر گرفتهمانی و پایگاهبازه ز

بررسی قرار گیرد. برای  این زمینه موجود بود و جهت حفظ جامعیت الزم بود تمام مقاالت در این حوزه مورد

های کلیدی استفاده شده واژهجستجوی مقاالت مرتبط با حوزه پژوهش در پایگاه وب آو ساینس، از دو سطح 

به سطح بعدی متصل شده و همچنین کلمات کلیدی در هر سطح  "AND"است. هر سطح توسط عملگر 

قرار دارد و در  پژوهشکننده حوزه های مشخصواژه ،اند. در سطح اولبه یکدیگر متصل شده "OR"توسط 

به کار گرفته  پژوهشمحدودسازی مرزهای ، برای پژوهشتری مرتبط با حوزه های دقیقسطح دوم نیز واژه

 
1. Web of Science 

2. Magiran 

3. Noormags 

4. Civilica 
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فارسی و انگلیسی استفاده شده در این پژوهش  هایپایگاهی مورد استفاده در هاکلیدواژه 1شدند. در جدول 

 گردد:ارائه می

 

 های فارسی و انگلیسیهای مورد استفاده در پایگاه. کلیدواژه1جدول 

 Keywords فارسیهای های استفاده شده در پایگاهکلیدواژه

 Artificial Intelligence and Library هوش مصنوعی و کتابخانه

 Intelligent Machin/Intelligent Agent and Library ماشین هوشمند/عامل هوشمند در کتابخانه

 Smart Library/ Intelligent Library کتابخانه هوشمند

 Expert System and Library سیستم خبره در کتابخانه

 Robotics and Library ربات در کتابخانه

 Image processing and Library پردازش تصویر در کتابخانه

 Speech processing and Library پردازش گفتار در کتابخانه

 Chatbot and Library چت بات در کتابخانه

 Deep learning and Library یادگیری عمیق در کتابخانه

 Machin learning and Library یادگیری ماشین در کتابخانه

 Natural language processing and Library پردازش زبان طبیعی در کتابخانه

 Intelligent/Smart Reference Services خدمات مرجع هوشمند

 Intelligent/Smart Loan Circulation گردش منابع هوشمند
 Intelligent/Smart Organization منابعدهی هوشمند سازمان

 Intelligent/Smart Acquisition سازی هوشمندمجموعه

 Intelligent/Smart Library Management مدیریت کتابخانه هوشمند

گرفته شدند.  در نظرها صورت ترکیبی و انفرادی در قسمت عنوان، چکیده و کلیدواژه به ،هاکلیدواژه

 :مانند ؛ها نبودپژوهش در آن پرسشهای موضوعی که احتمال چاپ مقاالت مرتبط با پژوهشگران حوزه

بندی شیمی، میکروبیولوژی، هنر، تجارت، اقتصاد، پاتولوژی، جغرافیا، دندانپزشکی، ریاضی و ... را از طبقه

رسانی، کامپیوتر، مله علم کتابداری و اطالعج هایی ازموضوعی در پایگاه وب آو ساینس حذف کردند و حوزه

نتیجه جستجو با استفاده  دادند. در بررسی قرار هوش مصنوعی، مدیریت، رباتیک، علوم اجتماعی و ... را مورد

 یافت شد. مقاله 1116شده در منابع فارسی و انگلیسی،  های کلیدی انتخاباز واژه

 هشپژوجستجو و پاالیش مقاالت منتخب در حوزه 

کیفی برای انجام سنتز دارای شرایط ورود به  هایپژوهشیک از  در این مرحله الزم است مشخص شود کدام

، کنند )نجفیمطالعه اولیه را توصیه می مورد 12تا  10ورود حداقل  باروسو  سندلوسکیهستند.  پژوهش

در این مرحله، از مجموع مقاالت بازیابی شده، مقاالتی که منطبق با معیارهای  (.1391، پیماو نیک منجذبی
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حذف شدند و مقاالت واجد شرایط وارد فرایند فراترکیب شدند. بر این  ،ورود مقاالت به فراترکیب نبودند

شده تا مقاالت با بیشترین  صورت عمیق و مفهومی بررسی اساس مقاالت یافت شده در چندین مرحله به

 مشخص شوند. پژوهشپوشانی با حوزه هم

پوشانی با مسئله پژوهش )کارکردهای هوش این پژوهش به فراترکیب شامل: هم معیارهای ورود مقاالت

( است که این معیار در سه مرحله توسط دو نفر از نویسندگان مورد کتابخانههای مصنوعی در خدمات و بخش

مقاله  1116ر گرفت. در مرحله اول عنوان همه مقاالت بررسی شدند. در این مرحله از مجموع ارزیابی قرا

مقاله بررسی شد و در این مرحله  347از پژوهش خارج شدند. در مرحله دوم چکیده مقاله  769بازیابی شده، 

بررسی  تمام متن مورد صورت مقاله به 116مقاله معیار ورود به پژوهش را نداشتند. در مرحله سوم  231نیز 

مقاله  35پژوهشی مطابقت نداشت و بدین ترتیب  پرسشمقاله با  81قرار گرفتند در این مرحله نیز محتوای 

شده، دو نفر از نویسندگان به  برای بررسی در فراترکیب انتخاب شدند. جهت ارزیابی کیفیت مقاالت انتخاب

محاسبه شد. با  83.85توافق دو پژوهشگر  interrater methodکدگذاری مقاالت پرداختند و با استفاده از 

توان درصد اطمینان بین دو پژوهشگر را است، می درصد 70که مقدار قابلیت اطمینان بیش از  توجه به این

 1الگوریتم فرایند بازبینی و انتخاب مقاالت واجد شرایط ورود به پژوهش در شکل دانست.  قبول قابلو  تأیید

 است. هدهمشا قابل

 

 

 

 

 

 

 

 جستجو و انتخاب مقاالت مناسب . نتایج1شکل 

 هایافته

ها و های کاربرد هوش مصنوعی در خدمات کتابخانهمقاالت منتخب، مؤلفه یکدگذارپس از در این مرحله، 

 2شامل نام نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاالت و کد هر مقاله استخراج شدند. در جدول  مقاالتاطالعات 

 (22)کد شماره  و یک مقاله انگلیسی( 6)کد شماره از یک مقاله فارسی  شده استخراجهای برای نمونه مؤلفه

رو  این پوشانی هستند؛ ازکاربرد هوش مصنوعی در خدمات کتابخانه دارای اشتراک معانی و هم گردد.ارائه می

 شود.های مستخرج پرداخته میدر مرحله بعد به تحلیل و تلفیق مؤلفه

 347تعداد مقاالت برای بررسی چکیده: 

1116تعداد مقاالت بازیابی شده:   

 116تعداد مقاالت برای بررسی محتوا: 

 35کل مقاالت نهایی: 

 769مقاالت رد شده )عنوان(: 

231مقاالت رد شده )چکیده(:   

81مقاالت رد شده )محتوا(:   
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کد 

 مقاله

محققین 

 )سال(
 کاربرد هوش مصنوعی در خدمات کتابخانه عنوان

6 

پورمناف 

و معالی 

(1393) 

هوش مصنوعی و 

های خبره و سیستم

ها در کاربرد آن

نویسی، سازی، چکیدههای جستجوی اطالعات، نمایهاشاعه دانش در سطح جامعه، ارائه مهارت
 و نویسی، بازیابی متون مبتنی بر منطق بولی، تجزیهنامه، فهرستاصطالحطراحی و تولید 

ای، های رابطهتحلیل خودکار محتوا و ارائه دانش، مدیریت و دسترسی به محتوای پایگاه
های اطالعاتی، بازیابی اسناد هوشمند، کمک به کتابدار در پاسخگویی به پردازش پایگاه
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از مقاالت فارسی و انگلیسی شده استخراجی هامؤلفه. نمونه 2جدول   

 

 

 

 

 

 بررسی های مقاالت موردتجزیه، تحلیل و ترکیب یافته

آمده از مرحله چهارم را در نظر گرفته و سپس کدها )کاربرد هوش  دست در این مرحله تمام کدهای به

 تریکلها، درون مفاهیم مشابه و از آن کدام هرها( با توجه به مفهوم کتابخانه هایبخشمصنوعی در خدمات و 

ی هامطالعهکند که در میان تحلیل، پژوهشگر موضوعاتی را جستجو می و . در طول تجزیهاندشده یبنددسته

 
1. Li 

2. Hao 

3. Ding 

4. Xu 

5. Research on the application of information technology of Big Data in Chinese digital library 

6. character recognition 

7. virtual navigation 

کتابداری و 

 رسانیاطالع

 بندیمات ارجاعی، بازیابی آنالین، ردهتکراری و روزمره، خد هایپرسش
سازی خودکار ها، آمادهسازی: مشاوره در سفارش منابع بر اساس بودجه، رد سفارشمجموعه

ریزی تاریخ مه، برناسسهؤها، سفارش منابع بر اساس اندازه و نوع مپیایندها، انجام امور بازنگری
روز هسازی، بموعهخرید عناوین برای مجخریدها، تعیین کارگزار برای تهیه منابع، پیشنهاد 

سازی هو آماد های اطالعاتی، تعیین شماره پیایندهای گمشده و درخواست پیگیریکردن پایگاه
 هاآمار و گزارش

ها، عهریزی برای نیروی انسانی و استخدام افراد، توسعه مجمورسانی: برنامهمدیریت اطالع
 وی موجود، حسابداری گیری مناسب از فضاهای جدید، بهرهساخت و طراحی ساختمان

 ریزی راهبردیبندی، برنامهحسابرسی و بودجه
ف م تعریت لزود و در صورأییشده، ت خدمات مرجع: ترجمه نیازهای کاربر به شکل پذیرفته

بزار وردن است آنیاز، به د دوباره نیازهای اطالعاتی، شناخت سطح مناسب از اطالعات مورد
 دست ت بهطالعااپیدا کردن اطالعات با استفاده از یک راهبرد مناسب، اصالح مناسب برای 

 آمده، تکرار مراحل در صورت لزوم

22 

لی1، 

هائو2، 

دینگ3 و 

خو4 

(2019)  

پژوهش درباره کاربرد 

فناوری اطالعات 

کالن داده در 

  5تابخانه دیجیتالک

ر شلف ع از نظهای گردش منابع، بررسی منابویژه در زمینه ها بهبهبود خدمات سنتی کتابخانه
ی ریگقراری مکان روزرسانبه، هاکتابمنابع گمشده، شمارش بررسی اشتباه کتاب در قفسه، 

تاب، مانت کااربر و در قفسه، مدیریت کاربر مانند تشخیص چهره کاربر برای ورود ک هاکتاب
یی ش تواناها و مقاالت نشریات، افزایابشناسیبندی خودکار کتمدیریت اسناد مانند طبقه

هت نابع جمتوای جمله ردیابی مح کتابخانه دیجیتال در راستای تهیه خدمات دانشی جدید از
ساس ابر آن  وصورت پویا  تطابق با نیاز اطالعاتی کاربر و درک ترجیحات و عالقه کاربر به

 تابخانه با توانایی ارائه خدماتگو در کهای سخنه از رباتسازی خدمات، استفادشخصی
ستفاده از نان، اآعاتی برقراری ارتباط با کاربران و درک نیازهای اطال، مشاوره و مرجع هوشمند

 گیری در مدیریت کتابخانههای کاربران، منابع و خدمات جهت بهبود تصمیمداده
جستجوی ویدئو،  ،6دستیار مجازی )تعامل بین انسان و کامپیوتر(: تشخیص گفتار یا شخصیت

های سیستم بندی خودکار اسناد،، ترجمه ماشینی، طبقه7تشخیص تصویر، راهبری مجازی
 گرتوصیه
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شود. پس از شناسایی شناخته می «بررسی موضوعی» عنوان اند. این مورد بهموجود در فراترکیب پدیدار شده

 دهدیمی مشابه و مربوط را در موضوعی قرار هاطبقهو  دهدیمبندی تشکیل یک طبقه کنندهیبررسموضوع، 

و  هامدلتوضیحات،  را برای ایجادی اهیپای اساسی و هاموضوعکه آن را به بهترین گونه توصیف کند. 

در این پژوهش ابتدا همه کاربردهای هوش  .(2007ی و باروس، کسندلوس) دهندارائه می ها یا فرضیاتتئوری

 بهی شدند و بنددستههای کتابخانه از مطالعات پیشین استخراج و در مفهومی مشابه مصنوعی در بخش

های صورت گرفته با رویکرد تحلیل محتوا، براین بر طبق بررسیبنا؛ مفاهیم پژوهش مشخص شدند بیترتنیا

کد برای کاربرد هوش مصنوعی در  36مفهوم و  8مقوله،  3پوشانی در مقاله شناسایی شده با بیشترین هم 35

است. جهت  شده محاسبه 3در جدول  شدهاستخراجگذاری شدند. در ادامه فراوانی کدهای ها برچسبکتابخانه

اند. برای شده بار در نظر گرفته ها کدهای تکراری در هر مفهوم و مقوله یکفراوانی مفاهیم و مقولهمحاسبه 

که در یک مقاله کد انتخاب منابع و سفارش منابع اطالعاتی تکرار شده باشند، فراوانی مفهوم  صورتی در ،مثال

 است. شده یک در نظر گرفته ،سازی برای این مقالهمجموعه

 هاشده از مقاالت مرتبط با کاربرد هوش مصنوعی در کتابخانه . کدهای استخراج3جدول 

له
قو
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م
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م

 

ی
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ت
ما
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 سازیمجموعه
 R3,R6,R8,R9, R10, R15, R23, R32 8 انتخاب منابع اطالعاتی

11 

33 

 ,R3,R4,R6,R8,R9,R10, R15, R21 اطالعاتیسفارش و تهیه منابع 

R23, R32, R35 11 

 دهیسازمان

 ,R1, R3, R4,R5, R6, R7,R8, R11, R15 نویسیفهرست

R18, R21, R28, R34, R35, R24 15 

21 

 R3,R5,R6,R7,R8, R10, R34 8 بندیرده

سازی سازی موضوعی، نمایهنمایه

 خودکار

R1, R2, R4 ،R3,R5, R6,R7,R8, 

R10,R11, R15, R21, R23, R34 
14 

 R3,R5, R6,R8, R10, R17, R21, R23 8 نویسیچکیده

 R3,R6,R8 3 نامهطراحی اصطالح

 پردازش هوشمند متن

 

R3, R6, R8, R13,R15, R22, R23, R28, 

R32, R34 
 

10 

ی
وم

عم
ت 

ما
خد

 

جستجو در پایگاه 

 اطالعاتی

پایگاه اطالعاتی،  شناسایی و انتخاب

 ها و عملگرهای بولیکلیدواژه
R1, R2, R11, R3,R7, R8,R9, R10, 

R13,R21,R14, R16, R23, R20, R26 
15 

18 33 
 ,R1, R2, R11,R7,R9, R13, R16, R23 مشخص کردن مسیر کاوش

R20 
9 

 ,R1, R2, R11,R7,R9,R10, R13, R16 شناسایی عناصر مفهومی در کاوش

R22, R20 10 

 ,R1, R2, R11, R3, R4, R6,R7,R9 به پایگاه اطالعاتی مدیریت و دسترسی

R16,R21, R20, R26 12 
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 ,R1, R2, R11, R3,R6,R7,R9, R10 نتایج محتوا و تحلیل و تجزیه

R13, R16, R17,R21, R22, R20 14 

 ,R1, R2, R11,R7,R9, R10, R13 اصالح راهبرد

R16,R20 9 

های مرتبط با یکپارچه کردن بخش

پایان دادن به جستجو و ارائه موضوع و 

 نتایج

R1, R2, R11,R7,R9, R13, R14, R16, 

R21, R20, R26 11 

 خدمات مرجع

 تشخیص و درک نیاز اطالعاتی کاربر
R1, R2, R3, R4,R6, R7, R8, R11, 

R13, R15, R16, R17, R19, R21, R22, 

R23, R28, R20, R33, R35 
20 

24 

انتخاب راهبرد کاوش مناسب و پاسخ به 

 هاپرسش

R1, R2, R3,R6, R7,R8, R11, R13, 

R14, R15, R16, R17, R18, R19, 

R20,R22 R21, R23, R28, R35 

20 

 R7, R16 2 ایکتابخانهامانت بین

سازی گر، شخصیهای توصیهسیستم

 اطالعات
R16, R18, R22, R23, R20, R32, R33, 

R35, R25 
9 

 بازیابی اطالعات

 ,R3, R7, R8,R9, R13, R17,R20, R21 گزینش منابع اطالعاتی

R22, R23, R16 11 

22 
 تحلیل پرسش و راهبرد جستجو

R1, R3, R4,R5, R6, R7, R8,R9, R10, 

R12, R13, R16, R17, R18, R20, R21, 

R22, R23, R32, R26 
20 

 دسترسیاشاعه و 
R1, R3,R4,R6,R7, R8, R9, R13, R14, 

R16, R17, R20, R21, R22, R23, 

R33,R32, R26 

16 

 امانت منابع

 ,R5,R6, R8,R9, R10, R11, R14, R16 روزمره کاربران هایپاسخ به پرسش

R17, R20, R23, R26 
12 

27 

در دسترسی به منابع  نیمراجعکمک به 

 نیاز مورد

R4,R6, R8, R9, R10, R12,R13, 

R14,R15, R16, R17, R18,R20, R23, 

R35, R25 
16 

افزار در نرمامانت منابع و بازگشت 

 کتابخانه
R4, R7, R12,R13, R17, R21, R22, 

R32, R25 
9 

های مخزن بازیابی کتب از قفسه

 کتابخانه
R12, R17, R21, R23, R20, R29, R30, 

R31, R32, R25 
10 

های مخزن بازگشت کتب به قفسه

 کتابخانه
R12, R21, R29, R30, R31, R32 6 

خوانی سازی، وجین منابع و شلفمرتب

 منابع
R12, R20, R22, R27, R29, R30, R31, 

R32, R35 
9 

ی
ریت

دی
ت م

ما
خد

 

ریزی و برنامه

 گیریتصمیم

 R23, R21 2 مدیریت دانش در کتابخانه

9 

11 

 R2,R6, R11, R22 4 نیروهای انسانی ریزیبرنامه

در رابطه با ارائه ریزی راهبردی برنامه

 خدمات
R2,R6, R11, R15, R22, R35, R25 7 

 R2,R6, R11,R35 4 گیری در رابطه با بودجهتصمیم

 طراحی و توسعه

 

 R2,R6, R11, R23, R35 5 توسعه مجموعه

سازی نظام مدل، طراحی ساختمان جدید 8

 کتابخانه
R2,R6, R11, R23, R25 5 
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 R2,R6, R11, R25 5 گیری مناسب از فضای موجودبهره 

 R7, R28 2 طراحی کتابخانه رقومی
 

ت شده پیشین دریاف هایپژوهشکه بر مبنای روش فراترکیب، نظم موجود در بین تمامی  با توجه به این

ها، مفاهیم و کدها متون تخصصی رشته بندی مقولهکه مبنای انتخاب و دسته است و همچنین با توجه به این

ی برای کاربردها شده ارائههای توان نتیجه گرفت که مؤلفهمی ،بنابراین ؛شناسی هستندعلم اطالعات و دانش

 جامع هستند.اندازه کافی  ها بههوش مصنوعی در کتابخانه

 سنجش اعتبار فراترکیب

های انجام شده است. سنجش پایایی در کیفی سنجش میزان پایایی کدگذاری پژوهشیکی از مباحث روش 

شده کیفی قواعد خاص خود را دارد. هدف این مرحله سنجش میزان اعتبار مفاهیم استخراج هایپژوهش

 ،های پرکاربردیکی از شاخص .رپذیری و دفاع پذیری استاست. در مطالعات کیفی اعتبار به معنی تصدیق، باو

معرفی شد. با استفاده از این شاخص  2توسط جاکوب کوهن 1960است که در سال  1ضریب کاپای کوهن

شود. در این پژوهش جهت کنترل مفاهیم های انجام شده محاسبه میمیزان توافق در مورد کدگذاری

 شده از مقایسه نظرات پژوهشگر با یک بازبین )فرد خبره در حوزه هوش مصنوعی( بهره گرفته شد. ازاستخراج

گیری توافق با آمده در اختیار خبره قرار گرفته و اندازه دست بهبندی شده و طبقهرو کدهای استخراج این

پذیرد و هرچه این مقدار به ضریب کاپای کوهن انجام شده است. ضریب رونوشت مقادیر بین صفر و یک را می

 تر باشد، نمایانگر توافق بیشتر بین فرد خبره و پژوهشگر است.عدد یک نزدیک

kappa = Pi = (PAo – PAE)/ (1 – PAE) 

آمده که نشان  دست بهدرصد  765شاخص رونوشت  3اکسلافزار در این مطالعه، با استفاده از نرم 

 تأیید است. دهد میزان توافق زیاد و قابلمی

 هایافتهارائه 

بندی شدند. شاخص دسته 36مفهوم و  8بعد،  3های مختلف فراترکیب، در ها پس از انجام گامنتایج یافته

 شده است: صورت مدل زیر نشان داده حاصل از فراترکیب به نتایج

 
1. Cohen's kappa coefficient 

2. Jacob Cohen 

3. excel 
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ها چهار کارکرد شناسی برای کتابخانهکه در متون تخصصی رشته علم اطالعات و دانش با توجه به این

 های استخراجاند در راستای ترکیب مؤلفهگرفته، اشاعه و مدیریت را در نظر دهیسازمانسازی، عمده مجموعه

خدمات فنی کتابداری شامل مجموعه  های خدمات فنی، خدمات عمومی و مدیریت انتخاب شدند.شده، مقوله

مجموع  ،دیگر عبارت گیرد. بهقرار می دهیسازمانآوری و های کلی فراهمفرایندهایی است که در مقوله

سازی و بندی، نمایهنویسی، ردهای، فهرستفرایندها و کارهایی را که برای تهیه و خرید مواد کتابخانه

 شود خدمات فنی کتابداری گویند. سازی منابع انجام میآماده

 چه کارکردهایی دارد؟ یسازمجموعه: هوش مصنوعی در بخش 1پاسخ به پرسش 

ساختن محتوای منابع اطالعاتی  پذیرنیازسنجی، انتخاب و دسترس شامل عمل یا فرایند سازیمجموعه

مرسوم و ارزیابی مداوم آن است  یهاروشجامعه کتابخانه از راه خرید، مبادله، اهدا یا سایر  نیاز مورد

در انتخاب منابع  تواندیماین است که هوش مصنوعی  دهنده نشانهای این پژوهش یافته .(1384)محسنی، 

 شود:اطالعاتی و سفارش و تهیه منابع اطالعاتی کارکردهایی داشته باشد که در ادامه به آن اشاره می

شامل مشاوره در سفارش مواد بر اساس بودجه،  سازیمجموعهکاربردهای هوش مصنوعی در بخش  

خودکار پیایندها، انجام خودکار فرایند سازی ها، آمادهسسه، رد سفارشؤسفارش منابع بر اساس اندازه و نوع م

 های کیفی پژوهش. مدل برگرفته از یافته2شکل 
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ریزی تاریخ خریدها، تعیین کارگزار برای تهیه منابع، پیشنهاد خرید عناوین برای ها، برنامهبازنگری

های اطالعاتی، تعیین شماره پیایندهای گمشده و درخواست پیگیری و روز کردن پایگاهسازی، بهمجموعه

در رایانه به کمک  هادرخواست(، امکان ذخیره مستقیم 1383ناف و معالی، ها )پورمسازی آمار و گزارشآماده

 ( است. 1386اردکان، نقشینه و شیخ شعاعی،  ابوییفناوری پردازش گفتار و امکان سفارش پیوسته منابع )

آوری و فراهم سازیمجموعه( نقش هوش مصنوعی در بخش 1387و محمدخانی ) زادهحسن نیهمچن

ها، کسب دانش از قوانین انتخاب، سازی آنمشی مجموعهها و خطدانش کلی از کتابخانهرا کسب  منابع

ها، کسب اطالعات کلی درباره نویسندگان، ناشران، مجموعه فعلی کتابخانه و معیارهای انتخاب و اهمیت آن

که  خاص و این بندی نویسندگان و ناشران در یک زمینه موضوعیکنندگان، کسب دانش رتبهنیازهای استفاده

ها در این رتبه مشخص قرار دارند، کسب دانش درباره اهداف کتابخانه و اهمیت این اهداف جهت چرا آن

 تعیین نیازهای کاربران کتابخانه مطرح کردند.

(، ارزیابی منابع اطالعاتی 2019آگاه شدن از نیازهای اطالعاتی کاربران و اهداف کاربران )آلستت و میر،  

 یهاکتاب، انتخاب و افزودن کنندگانعرضه(، انتخاب کارگزاران و 2020، کو و نوکاریزی، صمیعاموجود )

اطالعاتی از طریق یک  یهاگاهیپامقاالت مجالت به  یهادهیچکاهدایی به کتابخانه، انتخاب و افزودن خودکار 

نشر و  استانداردهای وع مقاله،)شامل اعتبار ناشر، زبان، ن شده فیتعرنظام خبره بر اساس معیارهای از پیش 

کاربردهای هوش مصنوعی در ه نیزم دردیگر این پژوهش  یهاافتهیاز جمله  .(1391...( )فالح و شیرزاد، 

 منابع کتابخانه است.  سازیمجموعهبخش 

 منابع چه کارکردهایی دارد؟ دهیسازمان: هوش مصنوعی در بخش 2پاسخ به پرسش 

به  یسادگ بهآوری منابع، الزم است تا به مجموعه نظم داده شود تا بتوان  فراهمو  سازیمجموعهپس از 

، سازینمایه، بندیرده، نویسیفهرستمنابع  دهیسازماناز ملزومات  .دسترسی یافت نظر موردمنابع 

از این  کدام هردر  تواندمیو پردازش متون منابع است که هوش مصنوعی  نامهاصالح، طراحی نویسیچکیده

 ارائه نماید.  کتابدارانکارکردهایی را به  ،مراحل

کمک در  قبیل:مزایایی از  تواندمیتحلیلی و توصیفی، هوش مصنوعی  نویسیفهرستجهت انجام 

استفاده از قوانین انگلو امریکن، یاری رساندن به کتابداران در یافتن سرشناسه، فروست، ناشر، ویرایش، تاریخ 

؛ آزاد و 1378شجاعی، شاه ؛رسانیعات کتابشناختی منابع )دایره المعارف کتابداری و اطالعنشر و سایر اطال

( و 2019، ، آمبهیور، پاور وکیانی؛ میولی1391شیرزاد،  و ؛ فالح1395اصنافی،  و ؛ کشاورزیان1383دلیلی، 

داشته باشد. بر  (2020 ، اسکرور) نویسیفهرستبدون ساختار در بخش  هایدادهدسترسی کنترل شده به 

، هوش مصنوعی کاربردهایی از جمله نویسیچکیدهو  بندیرده، در مرحله 3اساس مطالب ذکر شده در جدول 
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 نویسیچکیدهو  بندیردهخودکار، تعیین خودکار شماره  بندیرده، بندیرده هایطرحایجاد ارتباط بین 

 خودکار دارد.

یی هاکلیدواژهکاربران و  یابیاطالعمبتنی بر رفتار  نامهاصالحجدید در یک  هایمدخلبه وجود آوردن  

برای  نامهاصطالحموجود، تولید خودکار  هایمدخل روزآمدسازی، روندمیکه برای کاوش اطالعات به کار 

ه ها از جملو ارتباط میان آن هامدخلی کاوشگران، هاکلیدواژهافزایش کارایی نظام بازیابی اطالعات مبتنی بر 

 و فالح ،رسانیاطالعالمعارف کتابداری و است )دایره نامهاصالحکاربردهای هوش مصنوعی در فرایند طراحی 

 (.1391شیرزاد، 

بحث در مقاالت نشریات،  در شناسایی مفاهیم مورد تواندمیهوش مصنوعی  ،سازینمایهدر مرحله 

و  کالمی به توصیفگرهای موضوعیترجمه مفاهیم به شکل شفاهی و کالمی، ترجمه اشکال شفاهی و 

بردن قوانین مناسب در تعیین توصیفگرهای موضوعی، تعیین توصیفگرهای  ، به کارهاآن هایزیربخش

اصنافی،  و ؛ کشاورزیان1378ی آن در ارتباط با مقاله کاربرد داشته باشد )شاه شجاعی، هابخشریزموضوعی و 

 سازینمایه( و 1386اردکان، نقشینه و شیخ شعاعی،  ابویی) سازینمایه(، تشخیص گفتار برای فرایند 1395

 .( کاربرد داشته باشد1398میرزائیان،  و خوشیان1391شیرزاد،  و خودکار )فالح

منابع کتابخانه مطرح  دهیسازماناز جمله مباحث دیگری است که در فرایند  ،پردازش هوشمند متن

اطالعات نوشتاری در  بندیطبقهی متن )بندمقولهاز جمله است. در این فرایند نیز هوش مصنوعی مزایایی 

ی از سند حاوی اطالعات هایبخشمتون؛  بندیطبقهقالب تقسیمات موضوعی(، استخراج متن )گامی فراتر از 

برقراری پیوند میان  ،(شودمیو استخراج  گیردمینوشتاری، در مورد یک موضوع مشخص مورد شناسایی قرار 

ایجاد ارتباط مفهومی میان دو بخش از یک  منظور بهآماری یا نحوی  هایتحلیل و تجزیهاز متون )استفاده 

خودکار میان  طور بهکه با یکدیگر شباهت موضوعی دارند و ایجاد پیوندهای فرامتنی  مختلفمتن یا متون 

اسناد مختلف به صورت ی از متن در متون و هایبخشاسناد مختلف(، نظام توسعه متن )نمایش ارتباط بین 

تولید متن )تهیه متون به صورت خودکار از جمله  ،خودکار( نویسیچکیدهترکیبی(، خالصه کردن متن )

، بررسی امال، ساختار نحوی و دستوری صحیح کلمات و جمالت و پیشنهاد عبارت صحیح جایگزین(، هاگزارش

شیرزاد،  و ؛ فالح1383انسان( دارد )کوشا، ترجمه ماشینی )ترجمه متون به صورت ماشینی بدون نیاز به 

 (.رسانیاطالعالمعارف کتابداری و ؛ دایره1391

 هوش مصنوعی در بخش مرجع کتابخانه چه کارکردهایی دارد؟: 3پاسخ به پرسش 
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خانه کنندگان با کتابواقع سطح تماس مراجعه در برابر خدمات فنی، خدمات عمومی قرار دارد که در

ین گیرد. اعمومی کتابداری در چارچوب کارکرد کلی اشاعه دانش و اطالعات قرار می است. بخش خدمات

 (.1385نانی، کنندگان است )مزیبخش واسط بین منابع کتابخانه و مراجعه

کتابخانه،  هایبخشدر متون مرور شده در این پژوهش در رابطه با بخش مرجع، نسبت به سایر 

ارهای یز ابزنبیان شده است تا جایی که بدون نیاز به حضور کتابدار کارکردهای بیشتری از هوش مصنوعی 

یاز نهوش مصنوعی قادر هستند امور پاسخگویی به کاربر بخش مرجع را انجام دهند. تشخیص و درک 

هم ماز کارکردهای  کنندگانمراجعه هایپرسشاطالعاتی و انتخاب راهبرد کاوش مناسب جهت پاسخگویی به 

( به آن مراجعه شود 3نوعی در بخش مرجع کتابخانه است که در اکثر منابع )به جدول و اساسی هوش مص

 است. شده اشاره

شامل:  ؛است شده ارائهاز جمله کارکردهایی که در رابطه با کاربردهای هوش مصنوعی در بخش مرجع  

یا سازمان را  شوندمیشسته ، عدم وابستگی به تجربه و دانش کتابدارانی که بازنهازمانارائه خدمات در همه 

(، توانایی برقراری ارتباط منطقی بین نیاز واقعی کاربر و نیاز بیان شده و 1378)شاه شجاعی،  کنندمیترک 

کاربران در سراسر  هایپرسشپاسخگویی به  ،(1383انتخاب بهترین راهبرد کاوش و پاسخ به کاربر )کوشا، 

ا، آزاد شدن زمان کتابداران مرجع برای انجام کارهایی که نیاز به ههای هدفمند به پرسشدنیا، ارائه پاسخ

های راهبری پیچیده، پیچیده به کتابداران، جایگزین سیستم هایپرسشتخصص انسانی دارد، قابلیت ارجاع 

ری ، قابلیت بهبود و تغییر در زمان تغییر خدمات، منابع و کارمندان، رابط کاربهازمانقابلیت استفاده در همه 

( ارائه 2012مناسب و جذب کاربران، قابلیت جستجو در منابع اطالعاتی و ارائه پاسخ به کاربران )آلیسون، 

خدمات مرجع مجازی از طریق مصاحبه با افرادی که دانش کمی از کتابخانه دارند و از صحبت کردن با 

جستجو از طریق فهرست سخنگو، ( و ارائه نتایج 2019، ، چن و توریمبرتکتابداران اضطراب دارند )رابین

اردکان، نقشینه و شیخ شعاعی،  ابوییهمکاری در تلفظ ) و اصالح متن نوشته شده از طریق گوش دادن

 ( است.2015، 2، ژانگ و چن؛ یائو2018، 1؛ ماسیس1386

و در صورت لزوم تعریف دوباره نیازهای کاربر،  تأییدترجمه نیازهای کاربران به شکل پذیرفته شده، 

، به دست آوردن ابزار مناسب برای پیدا کردن اطالعات با نیاز موردشناخت سطحی مناسب از اطالعات 

استفاده از یک راهبرد مناسب، اصالح اطالعات به دست آمده، تکرار مراحل در صورت لزوم، پیشنهاد منابع به 

از طریق  های کاربرمند ساختن پرسش(، ضابطه1391شیرزاد،  و ؛ فالح1393، معالی و کاربران )پورمناف

 
1. Massis 

2. Yao, Zhang & Chen 
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شده و پیشنهاد مفاهیم و اصطالحات بهتر ، سرعنوان موضوعی، واژگان کنترلنامهاصطالحمطابقت پرسش با 

ر دیگر این پژوهش در رابطه با کاربرد هوش مصنوعی د هاییافتهاز جمله  ،(1387محمدخانی،  زاده وحسن)

 بخش مرجع کتابخانه است.

و اشاعه اطالعات  گرتوصیه هایسیستمدر بخش مرجع مباحث کاربردهای هوش مصنوعی در حیطه  

گزینشی نیز مطرح است که در این رابطه در ادامه توضیحاتی ارائه خواهد شد: هوش مصنوعی در حیطه 

های موضوعی و پیشنهاد کتاب به کاربران بر اساس شباهت نظیر:کارکردهایی  گرتوصیه هایسیستم

های آنان، پیشنهاد سایر کتاب یهاسایر کاربران، کمک به کاربران در پاسخ دادن به پرسشهای انتخاب

کاکس، پینفیلد و ؛ 2010، ، چن و توریمبرتداشته باشد )رابین تواندمیپیشنهاد محتوای کتاب  و نویسنده

؛ باغچی، 2020، امامی، تیجانی و اگباجی، الند؛ 2016، 1؛ وان اترلو2019آلستت و میر، ؛ 2019، راتر

2020.) 

امالت بات جهت تعدر بخش اشاعه اطالعات گزینشی، امکان ذخیره مکالمات کاربر با چت همچنین 

 ؛2010، یمبرت، چن و توربران در رابطه با منابع )رابینرسانی به کارسازی خدمات(، اطالعآینده )سفارشی

سازی از طریق قرار دادن احساسات، ترجیحات، عادات، موقعیت و شخصی ،(2019، کاکس، پینفیلد و راتر

مات جهت بهبود های کاربران، منابع و خداستفاده از داده ،(2017)کالورت، رایانه عالیق فرد در حافظه 

وجود ( 2019، هاو، دینگ و ژو )لی،در مدیریت کتابخانه از طریق فناوری هوش مصنوعی  گیریتصمیم

 خواهد داشت.

 : هوش مصنوعی در بخش امانت کتابخانه چه کارکردهایی دارد؟4پاسخ به پرسش 

متون  توان کارکردهای متعددی از هوش مصنوعی را دردر بخش گردش امانت و مخزن کتابخانه می

 :شودمیشاره مرور شده در این پژوهش مشاهده کرد که در ادامه به این موارد ا

به بررسی کاربرد هوش مصنوعی در بخش مخزن  شده بررسی هایپژوهشبخش مهم و قابل توجهی از 

. این کاربردها شامل: مدیریت شودمیمدیریت هوشمند مخازن شناخته عنوان که به  اندپرداختهکتابخانه 

قفسه چینی تصادفی  ،به شماره کتابمدیریت اسناد بدون نیاز ، گردش امانت خودکار هدف باها خودکار کتاب

ها، بازیابی کتاب برای ها، شمارش کتابکنترل کتاب ،هامعرفی یک ربات جهت نظم دادن به کتاب ،هاکتاب

ها، ردیابی اطالعات ها بر اساس اندازه، اسکن کتابکتاب به کاربران، کدگذاری کتاب توسط ربات، نظم دهی

و ارائه  خوانیقفسه (،2019، ، گانگ، سان و جیانگنظر کاربر )یو ب مورددر هر زمان، جستجو و بازیابی کتا

کاربران  هایپرسشمشاور و دستیار کاربران، شناسایی و برداشتن کتاب از قفسه، درک  گزارش به کتابداران،

 
1. Van Otterlo 
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 ورک؛ ز1395ی کتابخانه )کریمی و غفاریان، هاقفسهو شلف کتاب در  یابیمکان(، شناسایی، 2017)کالورت، 

، عاصمی؛ 2019، ، گانگ، سان و جیانگ؛ یو2020، ، تانگ و لو؛ شی2017؛ یانگ و دیگران، 2013و دیگران، 

 .است (2020کو و نوکاریزی، 

تشخیص و پردازش صدا جهت مشخص شدن درخواست و بازیابی منابع، جستجو در پایگاه داده و یافتن 

ی خاص در اسامانهاسکن کتاب و برداشتن کتاب از قفسه از طریق اسکن عطف کتاب و ارسال آن به  ،کتاب

در منابع، مرتب کردن  جستجورتبط، مریغکتابدار از نبودن کتاب یا قرار گرفتن در محل  کتابخانه، آگاه کردن

صورت  ها بهبارکد کتاب بندی کتاب، شناسایی(، طبقه1395غفاریان،  و منابع، انجام عمل وجین )کریمی

های بندی، مشخص کردن مکان دقیق قرارگیری کتاب و ارتباط آن با کتابخودکار و ارائه الگوریتم طبقه

از جمله موارد دیگری  ،(2012، فی، لیانشیان و جانگسیاهای هم نوع در کنار هم )پنگمشابه، قرار دادن کتاب

 است که در بخش مدیریت هوشمند مخازن مطرح است.

هاو،  ؛ لی،2019، ، گانگ، سان و جیانگتشخیص چهره و اثر انگشت برای ورود کاربر و امانت کتاب )یو

، یادگیری قوانین، هاپرسش(، پاسخگویی به 1382اخوتی،  و )آزاد ایکتابخانهبین( امانت 2019، دینگ و ژو

تکراری و روزمره، جستجو در  هایپرسشها، خدمات، ساعت و مسیرهای کتابخانه و پاسخگویی به استسی

های اطالعاتی، کمک به کودکان، افراد مسن و افراد دارای نقص جسمی یا ذهنی در استفاده از کتابخانه، پایگاه

نظر، تشخیص احساسات  موردجستجوی منبع در فهرست کتابخانه و هدایت و راهنمایی کاربر به سمت منبع 

نام، (، ارائه خدمات به کاربران حضوری و آنالین شامل ثبت2017کالورت، کاربر )کاربر و تطابق رفتار با حالت 

، ، چن و توریمبرت؛ رابین1393معالی،  و روزمره و تکراری )پورمناف هایپرسشمدیریت حساب، پاسخ به 

در وب، کمک  جویانتوانمخصوص  هایکتابکمک در خواندن (، 2019و میر،  ؛ آلستت2018، بهله ؛2010

 هاییافته ،( از جمله1386اردکان، نقشینه و شیخ شعاعی،  ابوییکوتاه ) هایداستاندر خواندن مقاالت و 

 دیگر پژوهش در رابطه با کاربرد هوش مصنوعی در بخش امانت کتابخانه است.

اطالعاتی و بازیابی اطالعات چه کارکردهایی  هایپایگاهمصنوعی در جستجو در  : هوش5پاسخ به پرسش 

 دارد؟

هوش مصنوعی در رابطه با جستجو در پایگاه اطالعاتی کاربردهایی از جمله مشخص کردن مسیر کاوش 

در بیان ساخت مفهومی  های اطالعاتی بالقوه، شناسایی عناصر مفهومی در کاوش؛کاربر، شناسایی پایگاه

ی هاتوافقنامهدستیابی به پایگاه اطالعاتی با استفاده از  ،ها و عملگرهای بولیایگاه، کلیدواژهی انتخاب پهانهیزم

کردن دامنه کاوش، پایان دادن به  ترعیوسارتباطی، ورود به منطقه کاوش، تحلیل نتایج، اصالح راهبرد، 



 ها با استفاده از روش فراترکیبها و خدمات کتابخانهبندی کاربردهای هوش مصنوعی در بخششناسایی و طبقه                     28

 

؛ 1383دلیلی،  و آزاد؛ 1378؛ شاه شجاعی، 1395اصنافی،  و )کشاورزیان جستجو و ارائه نتایج دارد

 رسانی(.المعارف کتابداری و اطالعدایره

، وبگاههای خارجی از کتابخانه، یافتن صفحات وب مرتبط، یافتن اسناد، لینک وبگاههدایت کاربران در 

ای، جستجوی منابع کتابخانهکتابخانه، سفارش بین وبگاهرکوردهای اپک، دستیار مجازی جستجوی مؤثر در 

، چن و دیگر این پژوهش در این زمینه است )رابین هاییافتهها از جمله های داده و یا اوپکدر پایگاه

 .(2010، توریمبرت

بازیابی هوشمند  هاینظامهوش مصنوعی مزایایی از جمله طراحی و ارائه  ،در بحث بازیابی اطالعات

ساس احتمال مرتبط بودن و اصالح رکوردهای بازیابی شده بر ا بندیرتبهجهت تسهیل فرایند کاوش از جمله 

بازیابی شده به صورت خودکار،  هایپیشینهجستجو مبتنی بر بازخورد کاوشگران و مرتبط بودن  هایعبارت

به صورت هوشمند از چند منبع یا پایگاه اطالعاتی، تطبیق با مهارت و دانش کاوشگران  هادادهبازیابی 

بازیابی اطالعات بین زبانی، بازیابی اطالعات  ،(1391شیرزاد،  و فالح ؛رسانیاطالعالمعارف کتابداری و )دایره

بازیابی  ،(1398میرزائیان،  و اطالعات از طریق پردازش زبان طبیعی )خوشیان خودکارموسیقیایی، استخراج 

خودکار محتوا و ارائه دانش، مدیریت و دسترسی به محتوای  تحلیل و تجزیهبر منطق بولی،  یمبتنمتون 

 ( دارد.1393معالی،  و و بازیابی آنالین )پورمناف ایرابطه هایپایگاه

ی سازهیشبدر بخش بازیابی اطالعات داشته باشد شامل  تواندمیکارکردهای دیگری که هوش مصنوعی 

های مرتبط با موضوع و ترکیب گیری انسان در بازیابی اطالعات، انتخاب کلیدواژهقدرت استدالل و تصمیم

های اطالعات، با عملگرهای مختلف، تشخیص میزان ربط مدارک بازیابی شده با موضوع، کاوش در پایگاهها آن

بندی رکوردهای بازیابی شده بر اساس احتمال مرتبط بودن با نیاز اطالعاتی کاربر، اصالح عبارات جستجو رتبه

سخ مناسب به کاربر، تفسیر های مرتبط جهت ارائه پابازخورد کاوشگران، یکپارچه کردن بخش بر اساس

تحلیل نحوی و پیدا کردن نقش کلمه و عناصر ساختاری، بازیابی هوشمند از چند منبع یا  و معانی، تجزیه

پایگاه اطالعاتی، کمک به کاربر در انتخاب پایگاه اطالعاتی، تسهیل فرایند سفارش رکوردهای بازیابی شده، 

تولید خودکار قواعد، دریافت بازخورد کاربر و استفاده از آن در  و دانش جستجوی کاربر، هامهارت باتطبیق 

 .(1383)کوشا،  آینده است هایگیریتصمیم

ها در جهت صحیح، قرار دادن مهارت جستجوی افراد هدفمند کردن جستجوی کاربران و هدایت آن

(، یاری 1397عاصمی،  و و حل مسائل )خلیلیان گیریتصمیم باتجربه در دسترس کاربران، کمک به استدالل

 هایمهارتو بهبود  هایافتهرساندن در انتخاب پایگاه اطالعاتی مناسب، اصالح راهبرد جستجو، تفسیر نتایج و 
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از جمله کارکردهای دیگر هوش مصنوعی در  ،(1387محمدخانی، زاده و حسنکاربران در بازیابی اطالعات )

 بخش بازیابی اطالعات است.

ایی ریزی و توسعه چه کارکردههوش مصنوعی در خدمات مدیریتی شامل برنامه: 6پاسخ به پرسش 

 دارد؟

نظر سازمان با حداکثر  منظور نیل به اهداف مورد ضرورت هماهنگ کردن منابع انسانی و مالی، به

عنوان  ها نیز بهکند. کتابخانهکارایی، توجه بیش از پیش به علم یا به تعبیری هنر مدیریت را ایجاب می

کشند از دانش رسانی را به دوش مینهادهایی که در عصر انفجار دانش، بیشترین بار رسالت سنگین اطالع

 (.1387، 1اوانز) نیاز نیستندمدیریت بی

می افراد، ریزی برای استخدام نیروی انسانی و استخدا، برنامه3بر اساس منابع ذکر شده در جدول 

خدمات  ان، منابع وهای کاربر، استفاده از دادهبندیبودجهو حسابرسی و  ریزی راهبردی، حسابداریبرنامه

ث صنوعی در بحدر مدیریت کتابخانه و مدیریت دانش از جمله کارکردهای هوش م گیریتصمیمجهت بهبود 

 گیریبهرهجموعه، جدید، توسعه م هایساختمانساخت و طراحی  مدیران است. گیریتصمیمریزی و برنامه

 هایظامنمناسب از فضای موجود، طراحی فضای فیزیکی کتابخانه و طراحی کتابخانه دیجیتال از جمله 

انه هوشمندی است که در بحث کاربردهای هوش مصنوعی در بخش طراحی و توسعه حوزه مدیریت کتابخ

 مطرح است.

 گیرینتیجه

تی که ا در مقیاس و سرعرانند الگوها توها میقدرت و مزیت هوش مصنوعی در این واقعیت است که رایانه

ه بسترسی دطور کارآمد تشخیص دهند. اخیراً با تقاضای روزافزون  انسان قادر به تشخیص آن نیست، به

ها به ابخانهها منبع اصلی تأمین اطالعات هستند. اگر کتاطالعات، توسعه جوامع تسهیل شده است و کتابخانه

این  ن است درنند، ممکجدید روی نیاورند و در ارائه اطالعات و خدمات خود نوآوری نک یهااستفاده از فناوری

ز ااستفاده  رسانی، نقش اساسی دردر این میان کتابداران و متخصصان اطالع رو شوند.هدوره با فرسودگی روب

 یریتیو مددانش هوش مصنوعی در محیط کتابخانه و ابعاد مختلف آن شامل خدمات فنی، خدمات عمومی 

 ها دارند.کتابخانه

های کتابخانه با استفاده از روش های کاربرد هوش مصنوعی در خدمات و بخشمؤلفه ،در این مقاله

خدمات و نوید بزرگی در  های پژوهش، کارکردهای هوش مصنوعییافتهبا توجه به فراترکیب شناسایی گردید. 

 
1. Evans 
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این است که فناوری هوش مصنوعی  دهنده نشانتایج پژوهش ن ها و مراکز اطالعاتی دارد.کتابخانههای بخش

دهی؛ خدمات عمومی شامل بازیابی اطالعات، سازی و سازمانی خدمات فنی شامل مجموعههانهیدر زم

ریزی و های اطالعاتی و مدیریت کتابخانه شامل برنامهخدمات مرجع، خدمات امانت کتاب و جستجو در پایگاه

و ارتباط کتابخانه با کاربران را  برساندیی و اثربخشی عملیات کتابخانه را به حداکثر تواند کارامیتوسعه 

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، مشخص گردید مقوله خدمات عمومی و خدمات فنی، مؤلفه  تسهیل کند.

ب و پاسخ به انتخاب راهبرد کاوش مناس»، «تشخیص و درک نیاز اطالعاتی کاربر»های امانت منابع و شاخص

 اند.را در مطالعات پیشین از هوش مصنوعی گرفته بیشترین تأثیر «تحلیل پرسش و راهبرد جستجو»و  «کاربر

های کارکرد هوش مصنوعی در بندی مؤلفهاین پژوهش از معدود مطالعاتی است که شناسایی و طبقه

های صورت جامع انجام داده است. شناسایی مؤلفه های کتابخانه را با روش فراترکیب بهخدمات و بخش

شود که کتابداران و دانش در این زمینه، سبب می افزودن برها عالوه کارکرد هوش مصنوعی در کتابخانه

های آن جهت استفاده در رسانی به شناخت بهتری از فناوری هوش مصنوعی و پتانسیلمدیران مراکز اطالع

پذیر ست پیدا نمایند و توانایی ایجاد، توسعه، تحول و سنجش این امر را امکانهای مختلف کتابخانه دبخش

 ها و مراکز اطالعاتی دارد.نوید بزرگی در کتابخانه هوش مصنوعیسازد. استفاده از می

، دهیسازمانسازی و های مجموعهو حوزهبعد خدمات فنی های پژوهش حاکی از آن است که در یافته

و پردازش هوشمند متن  نامهاصطالحنویسی، طراحی سازی، چکیدهنویسی، نمایهی، فهرستبندهای ردهبخش

توان به تعیین خودکار جمله این کاربردها می توانند تحت تأثیر گسترده هوش مصنوعی قرار گیرند. ازمی

تحلیلی،  نویسیهای موضوعی، تسریع فهرستها بر مبنای عنوان و سرعنوانبندی برای کتابشماره رده

بندی متون جهت استخراج دانش، انتخاب کارگزار، پیگیری نویسی خودکار، ترجمه ماشینی، طبقهچکیده

سازی خودکار، شناسایی و ، برچسب زدن به متون، تصحیح خودکار متن، خالصهشده یداریخرمنابع 

ای ذکر شده از هوش مصنوعی در ی نیازهای کاربران و انتخاب و سفارش منابع نام برد. این کاربردهبندتیاولو

شیرزاد  و (، فالح1398میرزائیان ) و های مقاالت خوشیانراستا با یافتهبخش خدمات فنی کتابخانه هم

 ( است.2020) اسکرور(، 2020(، کووین )2020، امامی، تیجانی و اگباجی )الند(، 1391)

چنین های اطالعاتی همطالعات و پایگاهخدمات مرجع، امانت، بازیابی ا :شامل خدمات عمومی کتابخانه

ی هوشمند و ارهایدستتحت تأثیر هوش مصنوعی دستخوش تغییراتی بنیادینی شده است. در حال حاضر 

جمله این کاربردها  ها در مکالمات و ارتباطات هوشمند از جنس تعامالت انسانی کاربرد دارند ازچت بات

دهی به پاسخ های پرسش و پاسخ خودکار،وی اطالعات، سامانهای و مرجع، جستجشامل ارائه خدمات مشاوره

گر منابع، برقراری پیوند مفهومی بین متون، های توصیهپیچیده، استخراج خودکار اطالعات، سامانه هایپرسش
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یابی، کمک در ای، شناسایی رفتار اطالعکتابخانهکننده، تحول در بحث امانت بینتحلیل بازخورد مراجعه

راستا رسانی جاری است. نتایج این بخش از پژوهش همهای پژوهشی و خدمات آگاهیمنابع و موضوع انتخاب

(، یائو، 2020) (، الستت و میر2017) کالورت، (2020باغچی ) (،1397عاصمی ) و های خلیلیانبا پژوهش

( است. نتایج این پژوهش در رابطه با کارکردهای هوش 2020) توریمبرت (، رابین، چن و2015) ژانگ و چن

عاصمی، کو و نوکاریزی  هایپژوهشراستا با ها هممصنوعی در بخش خدمات فنی و عمومی کتابخانه

 ( است.1395( و کریمی و غفاریان )1393)و معالی (، پورمناف 2020)

ی حل مسائلی که نیاز به قدرت استدالل ها در راستاهوش مصنوعی در بهبود عملکرد مدیران کتابخانه

ریزی ریزی نیروهای انسانی، برنامهاقداماتی همچون مدیریت دانش در کتابخانه، برنامه دارد، بسیار مؤثر است.

گیری مناسب از فضای موجود، طراحی راهبردی در رابطه با ارائه خدمات و عملکردها، توسعه مجموعه، بهره

سازی نظام کتابخانه، شناسایی یری در رابطه با بودجه، طراحی ساختمان جدید، مدلگکتابخانه رقومی، تصمیم

هایی هستند که در بحث کاربرد هوش مصنوعی در خدمات مدیریتی مطرح نقاط قوت و ضعف مجموعه حوزه

در های خود را بر استفاده از مزایای هوش مصنوعی گذاریشوند. در حال حاضر مدیران الزم است سرمایهمی

 و راستا با مقاالت کشاورزیانها متمرکز کنند. نتایج این بخش از پژوهش همگیریراستای بهبود تصمیم

 است. ( و لی، هاو، دینگ و ژو1395اصنافی )

ای های کتابخانه تحوالت گستردهتواند در تمام بخشهای این پژوهش هوش مصنوعی میبا توجه به یافته

رسد هوش مصنوعی در کتابخانه تبدیل به چهره کتابخانه را به شدت تغییر خواهد داد. به نظر می ایجاد کند و

 پردازد وکند، به تحلیل پرسش مینیازهای اطالعاتی کاربران را درک می نقص شود: کسی کهیک کتابدار بی

جهت  ،کندثر پردازش میمواد کتابخانه را سریع، کارآمد و مؤ ،دهدپاسخ می کاربرانهای مرجع به پرسش

سازی های اطالعاتی مؤثر است، در انجام امور فنی کتابداران ازجمله مجموعهکارآمدتر کردن جستجو در پایگاه

نام و گردش امانت منابع را که آینه کتابخانه است، کند، امر ثبتدهی تحوالت چشمگیری ایجاد میو سازمان

در انجام  کند،های کتابخانه است را متحول میترین رسالتی از مهمبخشد، بازیابی اطالعات که یکتسهیل می

کند، به مدیریت کتابخانه در امر ها که بازیابی اطالعات است تغییر مؤثر ایجاد میترین وظایف کتابخانهمهم

هستند  و حتی به کاربرانی که بسیار دور از کتابخانهکند گیری کمک میریزی و تصمیمتوسعه، طراحی، برنامه

 دهد.خدمات ارائه می

دانش رونق بگیرند، باید در خدماتشان نوآوری کنند و ها بخواهند در اقتصاد جدید اگر کتابخانه

هایشان را مجدداً ارزیابی کنند. یک ابزار واقعی برای دستیابی به این هدف، استفاده از هوش مصنوعی فعالیت

مصنوعی عملیات کتابخانه و ارائه خدمات را تا حد زیادی ارتقا  ها است. واقعیت این است که هوشدر کتابخانه
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سازد. تر میها را در یک جامعه دیجیتالی که همیشه در حال تغییر است پررنگبخشد و اهمیت کتابخانهمی

ها یک های نوظهور، برای کتابداران و تعامل انسانی در کتابخانهالبته هوش مصنوعی نیز مانند سایر فناوری

تواند مزایای می آید اما تردیدی نیست که استفاده از هوش مصنوعی در خدمات کتابخانهدید به شمار میته

 .دهدبسیار زیاد آن را به کتابداران نشان 

توان چگونه می پاسخ داد: هاپرسشتوان به این های پژوهش میدر راستای پیشنهاد حال این با

ها سیستم اطالعاتی هم آورد تا با کمک آن دانشمندان و افراد متخصص را گردای از کتابداران، مجموعه

جمله فراگیری، حریم خصوصی، آزادی فکری و  ها ازهای اساسی کتابخانههوشمند ایجاد شود که طبق ارزش

 نهایت، برای تقویت قوه تخیل، ایجاد دانش و پشتیبانی از یادگیری انسان عدالت اجتماعی عمل کند و در

ها و استفاده از فناوری هوش مصنوعی در کتابداران چه نقشی در هوشمند کردن کتابخانه مفید واقع گردد؟

عنوان فرصتی  توان بهشود یا میمحسوب می کتابدارانها دارند؟ آیا هوش مصنوعی تهدیدی برای کتابخانه

توانند کاربران و اطالعات ها میانهچگونه کتابخ جهت بهبود شرایط و ارتقای کیفیت خدمات به آن نگاه کرد؟

توانیم شیوه را به شکل مرتبط و دقیق به یکدیگر مرتبط سازند؟ چطور می هوش مصنوعیتولیدشده توسط 

های هوشمند تقویت کنیم تا اطمینان یابیم که ماشینرا یافتن متون هم توسط انسان و هم توسط ماشین 

توان ابعاد های آینده همچنین میجهت انجام پژوهش ه دهند؟پاسخی هوشمند ارائ هاپرسشتوانند به می

 ها بررسی کرد.تصویر، پردازش گفتار، پردازش زبان طبیعی و ... را در کتابخانه شهوش مصنوعی شامل پرداز

 سپاسگزاری

دادند، نقطه نظرات ارزشمندشان ما را در ارتقاء کیفی این مقاله یاری  شایسته است از داوران محترم که با

  تشکر و قدردانی گردد.

 منابع

(، 4)6، رسانیکتابداری و اطالعرسانی. ها در کتابداری و اطالعهای هوشمند و کاربرد آن(. نظام1382؛ اخوتی، مریم )اسداهللآزاد، 

65-79 

 .162-146(، 4)1، شناسیاطالعرسانی و ارائه دانش. (. هوش مصنوعی و کاربرد آن در اطالع1383؛ دلیلی، حمید )اسداهللآزاد، 

شناسی و نروا(. فناوری پردازش گفتار و کاربرد آن در کتابخانه. 1386، فاطمه )شعاعینقشینه، نادر؛ شیخ  ؛محمد ،اردکان ابویی

 104-85(، 37)2، علوم تربیتی

های بازیابی (. آینده سامانه1399اسدنیا، ابوالفضل؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ شعبانی، احمد؛ عاصمی، عاطفه؛ طاهری دمنه، محسن )

 .26-12(، 3)31 ،اطالعات دهیسازمانمطالعات ملی کتابداری و اطالعات متنی. 
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پژوهشنامه کتابداری و های ذخیره و بازیابی اطالعات. (. رویکرد سیبرنتیکی به نظام1395) نیالدنظامپور، رضیه؛ فقیه، اسماعیل

 24-5(، 11)6، رسانیاطالع

 های اسالمی.. بنیاد پژوهشفنون مدیریت برای کتابداران(. 1387ی )ج ادوارد.اوانز، 

کنفرانس رسانی. ها در کتابداری و اطالعهای خبره و کاربرد آن(. هوش مصنوعی و سیستم1393پورمناف، وحید؛ معالی، شاهین )

 ، تنکابن.ی نوهادهیاملی علوم مهندسی 

، پیک نورای. ها در خدمات کتابخانههای هوشمند و نقش آن(. مروری بر عامل1387زاده، محمد؛ محمدخانی، آرش )حسن

6(2،)42-52 

(. پرکاربردترین عملکردهای پردازش زبان طبیعی در حوزه علوم کتابداری و 1399خوشیان، ناهید؛ میرزائیان، وحیدرضا )

 .144-113(، 23)6 ،شناسیمطالعات دانشرسانی. اطالع

نامه پردازش و . پژوهشرسانیها در کتابداری و اطالعهای خبره و کاربرد آن(. هوش مصنوعی و سیستم1378شجاعی، علی )شاه

 .36-28(، 4و  3)14، مدیریت اطالعات

(. بنیانی برای طراحی مدل بلوغ کتابخانه دیجیتالی: 1395اعی، فاطمه؛ نقشینه، نادر؛ علیدوستی، سیروس؛ ناخدا، مریم )عشیخ ش

 .874-843(، 3)32، علوم و فناوری اطالعات ایران نامهپژوهشکاربرد روش فراترکیب. 

سازی المللی مدلکنفرانس بینها. ر کتابخانههای خبره و هوش مصنوعی د(. کاربرد سیستم1391و شیرزاد، مجید ) فالح، محسن

 .آمل ،سازیغیرخطی و بهینه

گیری از ربات های آستان قدس رضوی با بهره(. سایبرنتیک: ارتقاء خدمات در کتابخانه1395کریمی، مهدی؛ غفاریان، سمانه )

 ه.تربت حیدری های نوین در علوم مهندسی،همایش ملی کاربرد فناوریواره(. )آدم

فصلنامه مدیریت های عمومی و نقش کتابداران. (. دگردیسی اطالعات در کتابخانه1395کشاورزیان، سلما؛ اصنافی، امیررضا )

 57-37(، 1)3، شناسیاطالعات و دانش

 128-107(، 4)1، شناسیاطالعهای خبره و هوشمند در بازیابی اطالعات. (. مروری بر کاربرد نظام1383کوشا، کیوان )

 . کتابدار.و خدمات تحویل مدرک سازیمجموعه(. 1384، حمید )محسنی

 .هادانشگاهسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی تهران: . کتابخانه و کتابداری(. 1385مزینانی، علی )

کیفی در پرستاری: یک مطالعه مروری.  هایپژوهش(. متا سنتز 1391فرشته؛ منجذبی، فاطمه؛ نیک پیما، نسرین ) نجفی،

 335-320(، 4)2، کیفی در علوم سالمت هایپژوهش
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