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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

 های دانشگاهی از فناوری هوش مصنوعی انجام شد.کتابداران کتابخانه استفاده و یآگاه زانیمپژوهش حاضر با هدف  هدف:

های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و پیمایشی از نوع کاربردی است. جامعه آماری تمامی کتابداران کتابخانه-پژوهش حاضر، توصیفی پژوهش: روش

( 4103ها با استفاده از پرسشنامه وود و آلن )آوری شد. دادهپاسخنامه جمع 29د شهید چمران اهواز که از روش سرشماری استفاده شد و در نهایت تعدا
 تجزیه و تحلیل شد. 40اس. پی.اس. اس. نسخه  افزارآوری و با نرمجمع

های های مربوط به کتابخانههی )دادمجاز ارانیو دست یاستفاده و تعامل کتابداران در کتابخانه در رابطه با هوش مصنوع ها نشان داد وضعیتیافته ها:یافته

است که در مقایسه با عدد معیار اختلاف معناداری وجود دارد. اکثر کتابداران در خصوص  495/2ی( معادل  مجاز ارانیو دست یهوش مصنوع برخوردار از
شود. در خصوص معتقدند از این ابزار استفاده نمی اعضاء عنوان ابزاری برای ارتباط باهوش مصنوعی به بر یمبتن یهاتیاز  قابل کتابخانه نیلاستفاده مسئو

درصد(  4/52شود. اکثر کتابداران )اکثر کتابدارن عنوان کردند که این کار انجام نمی مجازی ارانیدست ایمربوط به هوش مصنوعی  یکارگاه آموزشبرگزاری 
 دارد.   تابخانهخدمات کارائه  تیفیبر کی مثبت گذارریثأت یهوش مصنوععقیده دارند که  

ای در جامعه اطلاعاتی امروز، یک امر های کتابخانهها جهت سهولت فعالیتاستفاده از فناوری هوش مصنوعی و دستیاران مجازی در کتابخانه گيری:نتيجه

توانند جایگزین ها گرچه در همه موارد نمیتماین سیسها ایجاد شود. های لازم جهت استفاده از این فناوریمهم است که باید مورد توجه قرار گیرد و زیرساخت
 توان آن را نادیده گرفت. ها در کتابخانه ضرورتی است که نمیباشند اما وجود آن انمناسبی برای کتابدار
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 مقدمه 

هاي انساني را تحت تأثير قرار داده است. ها و تغييرات فناوري همواره ابعاد مختلف زندگي و فعاليتپيشرفت

هاي روزافزون در اين زمينه سبك زندگي ما را تا حد زيادي دستخوش تغيير كرده است. ابداعات و نوآوري

 كند.هايي است كه نقش مهمي را در اين تحول و دگرگوني ايفا ميمصنوعي يكي از جديدترين فناوري هوش

فراوان اين حوزه و  هايگذرد، پيشرفتچند دهه از به وجود آمدن مبحث هوش مصنوعي مي ه فقطك با اين

كند. اين تر ابل استفادهتر و قراي ما ملموستوانسته است آن را ب هاي مختلفنفوذ و استفاده آن در رشته

كاوي، از كاربرد آن در پزشكي، صنعت، داده داده است؛ها را تغيير هاي زندگي انسانتمام جنبهفناوري تقريباً 

 گيري از آن در كنترل لوازم خانگي.هاي خبره و تجارت الكترونيك گرفته تا بهرهسيستم

، 2آمد )دريفاس، هابرت، دريفاس و رابرت كه در نيمه دوم قرن بيستم پديد 1اصطلاح هوش مصنوعي 

گردد كه قادر است برخي اعمال انسان را تقليد كند. بنابر تعريفي كه در اي اطلاق مياي رايانه( به برنامه1991

سازي قدرت منظور شبيهاي است كه به المعارف كتابداري ذكر شده است، نظام هوش مصنوعي برنامهدايره

سرعت و با خبرگي اعمالي  تواند از اشتباهات خود ياد بگيرد و قادر است بهشده و مي انسان طراحي استدلال

طور كلي  به .(1999المعارف كتابداري، را انجام دهد كه انسان براي انجام آن نياز به تخصص دارد )دايره

انجام رفتار هوشمندانه ها براي كسب و كاربرد دانش و در نتيجه ها و سيستمهوش مصنوعي به توانايي ماشين

 شود.تعريف مي

             اي به الگوهايي است كه انسانسازي رفتار و پاسخ يك سامانه رايانههدف هوش مصنوعي، نزديك

هايي است كه داراي كند. مهمترين اهداف متخصصان هوش مصنوعي، توليد ماشينها رفتار ميبر اساس آن

اربست تجربيات گذشته در شرايط مشابه جديد را داشته و قادر به گسترش احساسات بوده، توانايي تعميم و ك

(. اين فناوري قادر است با پردازش و تجزيه و تحليل 1991دامنه دانش و تجربيات خود باشند )عبدي، 

مروزه ها را تغيير دهد. اتر از انسان انجام داده و حتي شيوه زندگي انسانهاي بزرگ، كارها را  بسيار سريعداده

شود و توانسته است هاي بسياري استفاده ميهاي مختلف و حوزهاز فناوري هوش مصنوعي در رشته

هاي بسياري را كسب كند. كاربردهاي عملي فناوري هوش مصنوعي براي بهبود انتقال اطلاعات به موفقيت

 است.هاي گوناگون مورد بررسي، توسعه و اجرا قرار گرفته اي در محيططور فزاينده

هاي ديجيتالي را دارد؛ روزرساني و تقويت بسياري از برنامههدر حال حاضر، هوش مصنوعي پتانسيل ب

گيري از كاركردهاي روند. بهرهمي ها به سوي مستقل بودن و عدم نيازمندي به كمك انسان پيشفناوري

 
1. Artificial intelligence 

2. Dreyfus, Hubert, Dreyfus & Stuart 
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جويي در زمان ت در كارها و صرفهگوناگون اين فناوري مانند دستياران هوشمند مجازي، علاوه بر افزايش سرع

 ها داشته باشد. تواند كمك شاياني به بهبود جريان امور در زندگي انسانو هزينه، مي

 افزارنرميك شود، دستيار هوشمند يا دستيار ديجيتالي نيز گفته مي هادستيار هوشمند مجازي، كه به آن

 تواند دستورهاي صوتي را دريافت نمايد و وظايفياست كه قابليت فهم گفتار طبيعي را دارد و م كاربردي

 پاسخ براي طبيعي زبان به كاربري رابط از طريق يك 1. دستيارهاي مجازيرا براي كاربر انجام دهد خاصي

 ماشين يادگيري كنند. اكثر اين دستيارها از فناوريهاي كاربر استفاده ميايجاد توصيه وها پرسش به دادن

 به هادرخواست ارسال از طريق كارها اين انجامبرند. كاربران بهره ميهاي پرسش و هادرخواست بهتر فهم براي

 ثبت اطلاعات مورد نياز، جستجو و پيدا كردن در هااين سيستم گيرد.مي صورت وب خدمات از مجموعه يك

 و تنظيمات به دسترسي برداري،يادداشت مختلف،هاي پرسش به پاسخ هشدار، تنظيم تقويم، در رويدادها

 .كندمي كمك كاربر و غيره به ورزشي مسابقات نتايج و نمايش هارستوران جستجوي پيام، ها، ارسالاپليكيشن

امكان تعيين و يا تخمين دسترسي به يك مكان خاص را نيز فراهم  يابموقعيت از سيستم استفاده همچنين با

عنوان دستيار صوتي، دستيار ديجيتال يا  به 2ز دستياران مجازيدر اين مطالعه بيشتر بر استفاده اكنند. مي

 گوگل، سيري، الكسا، و كورتانا مد نظر است. دستيار شخصي هوشمند مانند دستيار

 با اندكوشيده نيز رساناناطلاع و كتابداران هوش مصنوعي، بر هاي جديد مبتنيها و نوآوريپيشرف با

حوزه كتابداري و  .بخشند بهبود را كاربران به خدمات ارائۀ كيفيت و كميّتجديد،  هايفناوري از استفاده

هاي خبره و هوشمند در كارهاي عملياتي خود روندي آهسته داشته است. كارگيري نظام رساني در بهاطلاع

كارايي  تر و باصرفه رساني را مقرون بههاي كتابداري و اطلاعتوانند فعاليتهاي خبره و هوشمند مينظام

هاي افزوده به كاربران خود ارائه كنند )فلاح و بيشتري انجام دهند و نوع جديدي از منابع اطلاعاتي را با ارزش

 (. 1991شيرزاد، 

تري به كاربران رساني بهتر و سريعتواند با استفاده از هوش مصنوعي خدماتكتابخانه نهادي است كه مي

شود. با اين حال ن فناوري و درک درستي از خدمات آن حاصل نميداشته باشد. اين مهم جز با قبول اي

  (.2221، 9و ويتلي هرِويوها به تازگي رواج پيدا كرده است )صحبت راجع به رابطه هوش مصنوعي و كتابخانه

 كننديرا كه كاربران از آن استفاده م يدجدي هايطور كلي، لازم است كتابداران استفاده از فناوري به

 ارائه هابه آن يشتريب تيتا بتوانند در كمترين زمان ممكن خدمات شايسته و مفيدتر و با جذاب رنديفراگ

اي براي هوش اند و اكنون افقي تازهكتابداران درک مشابهي را براي ساير فناوري ها پشت سر گذاشته. نمايند

 
1. Virtual Assistance 

2. Virtual assistants 

3. Vieux &  Eatley 
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وان پايگاه اطلاعاتي مهم براي جامعه علمي عنهاي دانشگاهي بهمصنوعي پيش رو دارند. در اين بين كتابخانه

اما آنچه  ؛هاي روز مجهز شود تا خدمات را به نحو احسن به كاربران ارائه دهندكشور نياز است كه با فناوري

هاي دانشگاهي با فناوري هوش كه در حال حاضر مسئله است اين موضوع است كه آيا كتابداران كتابخانه

اي آگاهي سازي خدمات كتابخانهها در بهينهآشنا هستند، از مزايايي اين فناوريمصنوعي و دستياران مجازي 

اي براي نويسندگان كنند؟ اين مسئله انگيزهدارند و از اين فناوري در كارهاي شخصي و كتابخانه استفاده مي

يد چمران اهواز و علوم هاي دولتي شهر اهواز )شهمقاله حاضر شد تا آگاهي و ميزان استفاده كتابداران دانشگاه

پزشكي جندي شاپور( را از فناوري هوش مصنوعي و دستياران مجازي مورد بررسي قرار دهند. نتايج اين 

ها مورد استفاده قرار گيرد تا به رفع نواقص و تقويت نقاط مثبت در تواند براي مسئولين دانشگاهپژوهش مي

ه بهينه از محيط كتابخانه و منابع اطلاعاتي ارزشمند آن براي اين زمينه بپردازند و بستر لازم را جهت استفاد

هاي پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي و استفاده كتابداران كتابخانه براينابن ؛كاربران فراهم نمايند

دانشگاهي شهر اهواز )شهيد چمران اهواز و علوم پزشكي جندي شاپور( نسبت به هوش مصنوعي و دستياران 

سازي با هاي درک بهتر توانايي اين حرفه براي تعامل و يكپارچهانجام شد و تلاش شد كه زمينهمجازي 

ويژه دستياران مجازي را نشان دهد. مسئله پژوهش حاضر در قالب سه ه هاي جديد هوش مصنوعي ببرنامه

 پرسش اصلي مطرح شده است: 

 

  ؟استچگونه هوش مصنوعي بر زندگي شخصي كتابداران . تأثير 1

 استفاده و تعامل كتابداران در كتابخانه در رابطه با هوش مصنوعي و دستياران مجازي چگونه است؟ . 2

 كنند؟بيني ميكتابداران تأثيرات آينده هوش مصنوعي را چگونه پيش. 9

آيا بين كتابداران دانشگاه شهيد چمران اهواز و علوم پزشكي جندي شاپور از نظر متغيرهاي پژوهش . 4

 تفاوتي وجود دارد؟

 

 پیشینه پژوهش

، مطالعاتي انجام ها در كتابخانههاي نوين و درک كتابداران در استفاده از اين فناوريتوسعه فناوري هدر زمين

شده است. در رابطه با هوش مصنوعي و ميزان آشنايي كتابداران چون تا حدودي بحثي جديد و نوپا است 

توجه به نتايج جستجوي نويسندگان اين پژوهش، در ايران موضوع هوش تعداد مطالعات اندک است و با 

رسد ديگر كشورها در اين نظر ميه اما ب ،ها كمتر مورد مطالعه قرار گرفته استمصنوعي در بستر كتابخانه

عي نقشينه و شيخ شعا ابويي،اند؛ انجام شده رانيكه در ا يمطالعات جمله ازاند. زمينه مطالعاتي انجام داده
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 يدر دو مقوله مجزا، كاربردها« فناوري پردازش گفتار و كاربرد آن در كتابخانه»با عنوان  ي( در پژوهش1931)

 صيتشخ يفناور يهاتي. در اين پژوهش محدوددادند قرار بررسي مورد رامورد استفاده كتابداران و كاربران 

مورد انتظار  فهيمتناسب با وظ ستميو انتخاب س يريپذآزمون زه،يمانند آموزش، انتظامات، انگ يگفتار و عوامل

 و مقدم يارياسفند ن،يهمچن .است شده مطرحگفتار  صيتشخ خصوصاً صيتشخ يفناور تياز عوامل موفق

 يدانشگاه يهاكتابخانه كتابداران هاستفاد و ييآشنا زانيم نييبه تع ي( در پژوهش1992) شعار ينيحس

كتابداران با امكانات و  ييآشنا زانيآن نشان داد م جهيپرداختند كه نت 2وب  يهاتيهمدان از امكانات و قابل

در سطح  2وب  يهاتيها از امكانات و قابلآن هاستفاد زاني( و م1/44در سطح متوسط ) 2/2وب  يهاتيقابل

و وبلاگ  ليميكتابداران در استفاده از ا ييتوانا نيشتريمشخص شد ب ن،ي( است. همچن42/1) نييمتوسط و پا

 .است مربوط كريبه فل 2وب  يهاتيها در استفاده از امكانات و قابلآن ييتوانا نياست و كمتر

اطلاعات نقش متخصصان  يفناور افتنديدر( 1999) مقدمفيشر و ينيالدتاج ،يموسو ن،يا بر علاوه

ها آن يبرا ياو حرفه يشخص يارتقا يبرا ييهافرصت و است داده قرار ريثأرا تحت ت يرسانو اطلاع يكتابدار

 كسب جهت راه نيرا مهمتر يبه وجود آورده است. برخلاف كتابداران دانشگاه اسلو كه آموزش رسم

 و يشخص مطالعه را وهيش نيرمهمت تهران دانشگاه در انشانيدانند همتاياطلاعات م يفناور يهامهارت

لازم  ،ناآموزش كتابدار يمتول يكتابدار يهاگروه كه دارد آن از تيحكا امر نياند. ادانسته يررسميغ آموزش

 يكنون يازهايخود را با ن يآموزش يكرده و محتوا يآموزش خود بازنگر يهاوهيها و شاست كه در روش

 شيپ موانع نيترمهم تهران دانشگاه كتابدارن. ندينما منطبق ارتباطات و اطلاعات يفناور تحولات و جامعه

لان رده بالا نسبت به ؤاطلاعات را عدم علاقه مس يفناور يهامهارت با ييآشنا و يريفراگ جهت خود يرو

 نهينقش و زادهميابراه يهاافتهي ن،يهمچندانند. ياطلاعات م يفناور يهاها جهت آموختن مهارتفرستادن آن

 يهااس. و شبكه. اس. آر ،يكيو وبلاگ، جمله از 2 وب يهاياز فناور يبداران با برخكتا( نشان داد 1994)

 در كتابداران ييتوانا و محدود 2 وب يابزارها گريها با دآن ييدارند، اما آشنا يمطلوب ييآشنا ياجتماع

. دارد كتابداران نيب در را استفاده زانيم نيكمتر وستهيپ يهاعكس مجموعه و است بالا هاوبلاگ از استفاده

در  ندهيدر آ 2وب  يفناور رشيپذ يكتابداران برا ليتما زانيپژوهش مشخص شد م نيدر ا نينهمچ

 .باشديبالا م يدانشگاه يهاكتابخانه

. يآر. اِف. آ هوشمند يفناور با كتابداران ييآشنا زانيد مدا( نشان 1993) يمرن عادل پژوهش يهاافتهي

و تلفن همراه  9آر.. ويدرصد( ك 29) يدرصد( و فناور 99/9) 2.يِان. اِف. س يو فناور (درصد 1/41) 1.يد

 
1. RFID 

2. NFC 

3. QR 
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 ي. و فناوري. دي. اِف. آآردرصد(  1/44) يفناور يريكارگ هب ليتما زانيم و باشديدرصد( م1/43هوشمند )

. باشديدرصد( م 2/11درصد( و تلفن همراه هوشمند ) 9/11. آر. )ويك يدرصد( و فناور 1/41) .ياِن. اِف. س

لفه مؤ سه با هوشمند يهايفناور يريكارگ به ليو تما ييآشنا يهالفهمؤ نيب داد نشان جينتا نيهمچن

 وجود ميمستق رابطه( كاربران يوفادار كاربران، تيرضا شده، ارائه خدمات تيفي)ك يارتباط با مشتر تيريمد

 . دارد

 نيجريه هايكتابخانه در مصنوعي هوش بررسي به يپژوهش در( 2219) 1يليآكپاكواز كشور، از خارج در

 تياز رضا ييسطح بالا وها در ارائه خدمات كتابخانه يهوش مصنوع ي، نقش بالاآن جينتا كه پرداخت

 ي( به بررس2219)  2، پنفيلد و راتر كاكس گر،يد يپژوهش در. داد نشان را مصنوعيكنندگان از هوش استفاده

 جياند كه نتاپرداخته يدانشگاه يهابر كتابخانه يهوش مصنوع ياحتمال ريدر مورد تأث شهينظرات رهبران اند

 و يعلم انتشارات منابع، كشف و جستجو در را يمصنوع هوش راتيآن نشان داد مصاحبه شوندگان تأث

 ،ياخلاق يهايها از كانون توسعه، نگرانها شامل خارج شدن كتابخانهچالش نيا. كردند ييشناسا را يريگادي

بالقوه  يهانقش از يتعداد. شد درک مشاغل يبرا يديها بود. تهدداده تيفيك و ماتيل فهم بودن تصمقاب

 جاديو ا يابزار هوش مصنوع ييها و نظارت، شناساداده يآوراز جمله جمع يدانشگاه يهاكتابخانه يبرا

 .ها مشخص شده استداده سواد و كاربر شيمايها، كمك به پرساختيز

 مصنوعي هوش هايبا عنوان ابزارها و ديدگاه يپژوهش( در 2222) 9، نعيم و بهاتييوسف علي يهاافتهي

پاكستان  يدانشگاه يهار كتابخانهد مصنوعي هوش ابزارهاي احتمالي كاربرد بررسي به دانشگاهي كتابداران

خدمات  ازمورد مطالعه  يهاو در كتابخانه دارند يآگاه يهوش مصنوع يهايفناور باكتابداران  داد نشان

 مترجمو  يصوت ي، جستجوگوگل اريدست ،شود. به عنوان مثالياستفاده م يعيبر پردازش زبان طب يمبتن

 يكتابخانه و انجام جستجو بمطال يابيباز يبرا زيمتن، ن يكاوالگو، مانند داده صيتشخ يها. روشگوگل

است. سطح  ي، قابل دسترسيابر انشيمانند را ييهاسيسرو قيبزرگ از طر يهاشود. دادهياستفاده م نيآنلا

 ها وجود دارد. باتو چت كياز ربات ياز آگاه ينييپا اريبس

كارمندان كتابخانه  نيدر ب يادراک نسبت به هوش مصنوع يبه بررس يپژوهش( در 2222ران )ديگو  4لاند

 هم ينظرسنج نيا يهاافتهكه ي ها پرداختندينوآور رندهيپذ يهابا انتشار گروه ييو همسو يدانشگاه

 انتشار روند از تيحما يبرا يعمل يامدهايپ هم و كتابخانه يفناور متن در انتشار مدل يبرا ينظر يامدهايپ

 
1. Okpokwasili 

2. Cox, Pinfield & Rutter  

3. Ali, Naeem & Bhatti 

4. Lund 
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 . است داده نشان را يدانشگاه كتابخانه كارمندان نيب در نوظهور يهايفناور

توافق ندارند و  يهوش مصنوع فيكتابداران در مورد تعر داد( نشان 2221) يتليهرِويو و و پژوهش جينتا

 يشتريبه آموزش ب ازيها، نبالقوه آن در كتابخانه يو كاربردها يبا توجه به هوش مصنوع يكتابداران دانشگاه

اشاره كرد و  يمندان كتابخانه به هوش مصنوععلاقه صيتشخ به توانيم پژوهش، نيمهم ا جينتا گريدارند. از د

بر درک  يكم اريارائه نشده است. مطالعات بس يدانشگاه يهادر كتابخانه يابرنامه چيتاكنون ه كه نيا

 يرا برا ديمف يكاربرد مياز مفاه يمقاله برخ نيمتمركز شده است. ا ياز هوش مصنوع يكتابداران دانشگاه

 كتابخانه خدمات بهبود به توانديم يمصنوع هوش چگونه كه نيها و ادر كتابخانه يهوش مصنوع يهايفناور

 .كمك كند، را برجسته كرده استار ك گردش و

هاي دانشگاهي در خارج از دهد ميزان آشنايي هوش مصنوعي در كتابخانهنتايج مرور مطالعات نشان مي

ها حاكي از آن است كه كتابداران كشور بيشتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است كه نتايج اكثر اين پژوهش

كار ه ها اين فناوري را بوعي ندارند، هر چند معدودي از كتابخانهدانشگاهي درک درستي از فناوري هوش مصن

هاي لازم جهت آشنايي كتابداران با هوش مصنوعي در نظر گرفته شود. اند، اما نياز است كه آموزشگرفته

 هايي از هوش مصنوعي را بهها شاخهنتايج مطالعات داخل كشور نشان داد هرچند تعداد محدودي از پژوهش

خورد. لذا ضرورت اما همچنان خلاء پژوهشي در اين حوزه به چشم مي ،اندخاص مورد مطالعه قرار دادهطور 

هاي نوين هوش مصنوعي و دستياران مجازي در جامعه كتابداران بيشتر مورد توجه و مطالعه قرار دارد فناوري

هايي آشنايي داشته باشند مات كتابخانهسازي خدها در جهت بهينهگيرد و كتابداران با ميزان تأثير اين فناوري

 ها مهيا شود. ها در كتابخانهتا بستر لازم جهت استفاده از اين فناوري

 

 شناسی پژوهشروش

پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري اين  -پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و به روش توصيفي

هاي دولتي شهر اهواز )دانشگاه شهيد چمران و جندي هاي دانشگاهپژوهش شامل همه كتابداران كتابخانه

نفر( كه به دليل  11نفر، دانشگاه جندي شاپور  93نفر هستند )دانشگاه شهيد چمران  99شاپور( به تعداد 

محدود بودن جامعه پژوهش از روش سرشماري استفاده شد و لينك پرسشنامه الكترونيكي در اختيار اين 

 آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. پرسشنامه جمع 49افراد قرار گرفت كه در نهايت تعداد 
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)حذف  با اندكي تغييرات( 2213، 1)وود و ايوانزاساس ترجمه نظرسنجي  در پژوهش حاضر، ابزاري بر

 پرسش 1اصلي ) پرسش 19تشريحي( تهيه و مورد استفاده قرار گرفت. اين نظرسنجي شامل ي هاپرسش

مربوط به تعامل كتابخانه با هوش  پرسش 12مربوط به تأثير هوش مصنوعي بر زندگي شخص كتابداران؛ 

 پرسش 1ر كاركرد كتابخانه( و مربوط به تأثيرات آينده هوش مصنوعي ب پرسش 9مصنوعي و 

پاسخ كوتاه وجود داشت  پرسشدر  مقياس ليكرت طراحي شدند و چند  هاپرسششناختي بود. اكثر جمعيت

ها را ارائه دهند. بعد از بازبيني و طراحي پرسشنامه مذكور كنندگان خواسته شد كه پاسخ آنكه از شركت

شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز مورد بررسي و تأييد نشتوسط سه نفر از اعضاي گروه علم اطلاعات و دا

 ارزيابي شد. 44/2در پژوهش حاضرضريب پايايي پرسشنامه مذكور  قرار گرفت.

 ياستنباط آمارو  فراواني درصد و يفراوان يفيهاي آمار توصها، از شاخصدر اين پژوهش براي تحليل داده

اس. پي. اس. اس. نسخه افزار ا استفاده از نرمب يتنيو ومنيو  تي آزمون اسميرنوف، وفشامل آزمون كولموگر

 هره گرفته شده است. ب 24

 

 های پژوهشیافته

 زير جدول شناختي پژوهش ارائه شده است. دردر اين قسمت، آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي جمعيت

 .است شناختي گزارش شدهجمعيتهاي متغير تفكيك به پژوهش در كنندگانشركت فراواني درصد و فراواني

 

 شناختیمتغيرهای جمعيت کنندگانشرکت فراوانی درصد و فراوانی. 0 جدول

 درصد فراوانی نوع متغير

 جنسیت
 4/24 52 زن

 3/42 44 مرد

 

 سن

 2/0 0 سال 45زیر 

 2/0 0 سال 46-21

 5/06 02 سال 20-25

 6/46 40 سال 26-01

 6/46 40 سال 00-05

 3/42 44 سال به بالا 06

 
1. Wood & Evans 
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 رشته

 2/53 06 کتابداری

 9/02 00 کتابداری پزشکی

 3/42 44 سایر

 

 کتابخانه
 6/05 26 شهید چمران اهواز

 0/50 02 جندی شاپور اهواز

 

 میزان اعضاء

 9/24 46 4111تا  511

 0/49 42 2511تا  4111

 2/04 01 5111تا  2511

 3/2 2 6511تا  5111

 5/40 02 به بالا 6511

 

مرد  را( درصد 3/24) نفر 22 زن و را كنندگانشركت( درصد 2/42) نفر 14 با توجه به نتايج جدول فوق 

نفر،  22) سال به بالا 41در خصوص متغير سن بيشتر پاسخ دهندگان در محدوده سني  .دهندمي تشكيل

در خصوص متغير رشته تحصيلي بيشترين هستند. سال  92تا  22ها بين و كمترين آن( درصد 3/24

دهندگان در رشته كتابداري و كمترين پاسخ( درصد 9/13) نفر 41دهندگان در رشته كتابداري و پاسخ

هاي دانشگاهي )شهيد چمران نتايج حاكي از آن است كه در مورد كتابخانه. ( بودند9/19نفر ) 11پزشكي 

هاي دانشگاه شهيد درصد( از كتابخانه 14/2دهندگان )پاسخاهواز و علوم پزشكي جندي شاپور( بيشترين 

دهد بيشترين نتايج نشان مي ،هااساس اندازه كتابخانه ها بربندي پاسخچمران اهواز هستند. در زمينه تقسيم

ها مشغول به فعاليت هستند و كمترين پاسخ 2222تا  122با تعداد اعضاي  ييهاپاسخ دهندگان در كتابخانه

هاي مربوط به بوده است. در ادامه به يافته 1122تا  1222با جمعيت اعضاي  يهايبه كتابخانه مربوط

 هاي پژوهش پرداخته شده است.پرسش

مورد ارزيابي قرار آزمون كولموگروف اسميرنوف، كجي و كشيدگي ها با استفاده از ابتدا نرمال بودن داده

 گزارش شده است.  2گرفت كه نتايج آن در جدول 
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 هاداده بودن نرمال سنجش برای کشيدگی و کجی اسميرنوف،-کولموگروف آزمون نتایج .2 جدول

 

 

 

 

و ميزان  (P > 21/2اسميرنوف ) -شود نتايج آزمون كولموگروفمشاهده مي 2طور كه در جدول همان

كجي و كشيدگي متغيرهاي پژوهش، نشان از نرمال بودن متغيرهاي مورد بررسي دارد. در ادامه براي بررسي 

 پرسش نيا ابتدا كتابداران يشخص يزندگ بر يمجاز ارانيدست و يمصنوع هوش ياثربخش زانيماول  پرسش

 نرمال به توجه باگزارش شد. در ادامه  9در جدول  آن جينتا كه شد يابيارز يفيتوص يهاشاخص قيطر از

اي استفاده شده است كه نتايج آن در تي تك نمونه كيپارامتر آزمون از پرسش نيا يبررس جهت هاداده بودن

 گزارش شده است. 4جدول 

 

 های آمار توصيفی. شاخص1جدول 

 اوقات بیشتر اغلب اوقات گاهی ندرت هب هرگز شاخص هاگویه

استفاده از هوش مصنوعی 
 در زندگی شخصی

 4 42 43 00 3 فراوانی

 5/4 4/20 0/25 2/02 0/01 فراوانی درصد

 10/0 انحراف استاندارد 10/2 میانگین

استفاده از دستیاران مجازی 
 در زندگی شخصی

 0 09 22 2 09 فراوانی

 2/0 0/40 3/00 3/9 0/40 فراوانی درصد

 04/0 انحراف استاندارد 21/4 میانگین

 

)با  يمصنوع هوش از اوقات يگاه اندداشته اظهار دهندگانپاسخ اكثر، 9گزارش شده در جدول  جينتاتوجه به  با

 .كننديم استفاده يشخص يزندگ در( 99 ي)با فراوان يمجاز ارانيدست از و( 23 يفراوان

 

 هوش مصنوعی و دستياران مجازی بر زندگی شخصی کتابداران. ميزان اثربخشی 0جدول 

 2عدد معیار= 

 میانگین متغير
اختلاف 
 میانگین

 درجه آزادی (t)آماره آزمون 
سطح 

 p یداریمعن

 %95فاصله اطمینان 

 حد پایین حد بالا

 -44/1 40/1 904/1 23 001/1 102/1 10/2 استفاده از هوش مصنوعی

 -56/1 -15/1 109/1 23 -011/4 -210/1 21/4 استفاده از دستیاران مجازی 

 

 اسمیرنوف-کولموگروف
 کشیدگی کجی

 P آماره

019/1 20/1 496/1- 355/1- 
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ميزان استفاده از هوش مصنوعي در زندگي شخصي كتابداران وضعيت مطلوبي  4با توجه به نتايج جدول 

هرچند كه در مقايسه با عدد مبنا اين اختلاف معنادار نشده است. در خصوص استفاده از دستياران  ،دارد

 به دستشود و اختلاف بين ميانگين مجازي، وضعيت مطلوبي در استفاده از دستياران مجازي مشاهده نمي

 شود. آمده با عدد مبنا تأييد مي

 

 
 دستياران مجازی. نمودار ميزان استفاده از 0نمودار 

 

درصد  4/14دهد گوگل با نشان مي 1در خصوص ميزان استفاده از هر كدام از دستياران مجازي، نمودار 

 بيشترين ميزان استفاده را به خود اختصاص داده است. 

كنند از جهت بررسي ميزان رضايت تعداد كتابداراني كه از هوش مصنوعي در زندگي شخص استفاده مي

 گزارش شده است. 1اي استفاده شد كه نتايج آن در جدول نمونهآزمون تي تك

 

 یمجاز اریکار با دست جهیاز نت کتابداران تیرضا زانیم. 5جدول 

 2عدد معیار= 

 میانگین متغير
اختلاف 
 میانگین

 (t)آماره آزمون 
درجه 
 آزادی

سطح 
 p یداریمعن

 %95فاصله اطمینان 

 حد پایین حد بالا

 20/1 25/1 524/1 23 293/1 524/1 52/2 کتابداران تیرضا زانیم

 

در  يمجاز اريكار با دست جهياز نت كتابداران تيرضا زانيمشود مشاهده مي 1طور كه در جدول همان

 راضي هستند.  يمجاز اريكار با دست جهياز نت سطح مطلوبي قرار دارد و اين بدان معناست كه كتابداران
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 ارانيو دست ياستفاده و تعامل كتابداران در كتابخانه در رابطه با هوش مصنوع پرسش به ييپاسخگو يبرا

 نيبه هم ر؟يخ اي ندهوش مصنوعي برخوردار ايمجازي و  اريكتابخانه از دست كه شود يبررس ديبا ابتدا يمجاز

 شده است.  گزارشدو عنصر در كتابخانه  نيا تيموجود يبررس جيمنظور در ادامه نتا

 

 هوش مصنوعی ایمجازی  اريکتابخانه از دست. برخورداری 1جدول 

 فراوانی درصد فراوانی موجودیت

 3/00 22 بله وجود دارد

 4/53 06 خیر وجود ندارد

 011 29 کل

 

دهندگان ادعا دارند كه از دستيار مجازي يا هوش درصد پاسخ 2/13تعداد  ،1 جدولبا توجه به نتايج 

كار ه درصد ادعا دارند اين فناوري را در كتابخانه خود ب 3/41كنند و مصنوعي در كتابخانه استفاده نمي

كنند مورد ها در كتابخانه استفاده مياند. در ادامه وضعيت تعداد افرادي كه ادعا دارند از اين فناوريگرفته

 بررسي قرار گرفت. 

 

 یمجاز ارانيو دست یاستفاده و تعامل کتابداران در کتابخانه در رابطه با هوش مصنوع وضعيت  .1جدول 

 2عدد معیار= 

 میانگین متغير
اختلاف 

 میانگین
 (t)آماره آزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

 p یداریمعن

 %95فاصله اطمینان 

 حد پایین حد بالا

 055/1 025/1 110/1 24 414/0 495/1 495/2 استفاده و تعامل کتابداران وضعیت 

 

استفاده و تعامل كتابداران در كتابخانه در  ميانگين وضعيت 4 جدولآمده در  به دستبا توجه به نتايج 

هوش  هاي برخوردار ازهاي مربوط به كتابخانه)داده 291/9ي مجاز ارانيو دست يرابطه با هوش مصنوع

ي مورد نظر است( است كه در مقايسه با عدد معيار اختلاف معناداري وجود دارد و مجاز ارانيو دست يمصنوع

و  ياستفاده و تعامل كتابداران در كتابخانه در رابطه با هوش مصنوع اين نتيجه حاكي از آن است كه وضعيت

 ي در حد مطلوبي قرار دارد. مجاز ارانيدست

برهوش مصنوعي به عنوان ابزاري  يمبتن يهاتياز  قابل كتابخانه نيسئولنكته كه م در ادامه بررسي اين

 تواند مفيد باشد. كنند يا نه مياستفاده مي اعضاء براي ارتباط با
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برهوش  یمبتن یهاتياز قابل کتابخانه نيلنمودار استفاده مسئو .2شکل 

 اعضاء مصنوعی به عنوان ابزاری برای ارتباط با

مربوط به هوش  یکارگاه آموزش. نمودار برگزاری 1شکل 

 مجازی ارانيدست ایمصنوعی 

 

 نيلمشخص شده است كه اكثر كتابداران در خصوص استفاده مسئو 9 و 2 يهاشكلبا توجه به نتايج 

 93اطمينان ندارند و  اعضاء عنوان ابزاري براي ارتباط با هوش مصنوعي به بر يمبتن يهاتياز قابل كتابخانه

درصد بر  4/12كنند و تنها درصد با اطمينان گفتند كه مسئولين از اين ظرفيت براي تعامل استفاده نمي

صحه  هوش مصنوعي به عنوان ابزاري براي ارتباط با اعضاء بر يمبتن يهاتيكتابخانه از قابل نياستفاده مسئول

ن ااكثر كتابدار مجازي ارانيدست ايبوط به هوش مصنوعي مر يكارگاه آموزشگذاشتند. در خصوص برگزاري 

 شود. ها انجام ميدرصد اذعان داشتند كه اين كار در كتابخانه 4شود و تنها عنوان كردند كه اين كار انجام نمي

 از كنند؟يم ينيبشيرا چگونه پ يهوش مصنوع ندهيآ راتيكتابداران تأث پرسشبه  ييپاسخگو يبرا

هوش  ينيگزيجا ،خدمات كتابخانه تيفيبر كار، ارتقاء ك يرگذاريثأت يهاشاخص خصوص در كتابداران

مراجع كتابخانه نظر ي هاپرسشبه  ييپاسخگو درشغلي و توان هوش مصنوعي  فيها و وظاجنبه برمصنوعي 

 . ده استمآ  3آن در جدول  جيشده است كه نتا يخواه

  

 ی از دیدگاه کتابدارانهوش مصنوع ندهیآ راتيتأثبينی . پيش1جدول 

 فراوانی درصد فراوانی موجودیت متغیر

 تاثيرگذاری بر کار
 3/06 22 بدون تاثیر

 4/52 4/52 تاثیر مثبت
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 تيفيارتقاء ک

 خدمات کتابخانه

 0/01 3 است ریبدون تأث

است کتابخانه را  دیبع

 بهبود ببخشد
4 5/4 

 ادیاحتمال ز به

کتابخانه را بهبود 

 بخشدیم

06 4/53 

را  بهبود  کتابخانه

 دیخواهد بخش
42 0/49 

 

هوش جایگزینی 

 برمصنوعی 

 هاجنبه

احتمال بسیار زیادی 

 دارد
05 09 

 3/06 22 احتمال دارد

 2/6 5 بدون تأثیر است

 6/46 40 بعید است

 2/0 0 خیلی بعید است

 

در پاسخگویی به 

 مراجعهاپرسش

 کتابخانه

 2/02 00 بله

بله ولی نه با همان 

 دقت
20 02 

 2/45 41 شاید

 0/01 3 ستمیمطمئن ن

 3/2 2 نه

 

 يهوش مصنوعدرصد( عقيده دارند كه  2/19توان گفت اكثر كتابداران )مي 3با توجه به نتايج جدول 

اكثر كتابداران  خدمات كتابخانه تيفيارتقاء كخواهد داشت. در اين حين در خصوص  بر كاري مثبت گذارريثأت

را ارتقاء دهد. نتايج  خدمات كتابخانهارائه  تيفيكتواند ي ميهوش مصنوعدرصد( عقيده دارند كه  2/13)

جايگزين  هوش مصنوعياند كه احتمال دارد در آينده درصد ( عنوان كرده 3/41دهد اكثر كتابداران )نشان مي

را  ييتوانا نيوش مصنوعي او وظايف شغلي شود. در ادامه اكثريت كتابداران بر اين باور هستند كه ه هاجنبه

پاسخ دهد هر چند دقت اين  كرده كتابدار لياستاد تحص كيمراجع كتابخانه به اندازه ي هاپرسشدارد تا به 

 عمل با شك و ترديدهايي همراه است. 
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 يجند يپزشك علوم و اهواز چمران ديشه دانشگاه كتابداران نيب ايآ كهپرسش  نيا يبررس يبراادامه  در

دو نمونه  يت آزمون زها ابا توجه به نرمال بودن داده دارد؟ وجود يتفاوت پژوهش يرهايمتغ نظر از شاپور

 .است شده گزارش 9 جدول در نآ جيمستقل استفاده شد كه نتا

 

 های شهيد چمران و جندی شاپورمتغيرهای مورد بررسی در دانشگاهتفاوت  یبررسبرای  tنتایج آزمون  .1جدول 

 

 تعداد متغيرها

ین
نگ

میا
یار 

مع
ف 

حرا
ان

 

 آزمون لونز 
df t sig ت

تفاو
 

ن
بي

 

ن
ميانگي

 

ت
تفاو

ف 
حرا

ان
 

معيار
 

F sig 

ز 
 ا

ده
فا

ست
ا

ی 
وع

صن
 م

ش
هو

ی 
دگ

 زن
در

ی 
ص

خ
ش

 

شهید 
 چمران

26 00/2 11/0 

110/1 926/1 22 230/1 026/1 030/1 420/1 
علوم 

 پزشکی
02 92/4 12/0 

ز 
 ا

ده
فا

ست
ا

ی 
از

ج
 م

ار
ستي

د

ی 
دگ

 زن
در

ی
ص

خ
ش

 

شهید 
 چمران

26 30/4 40/0 

530/1 002/1 22 239/1 022/1 410/1 455/1 
علوم 

 پزشکی
02 61/4 151/0 

ت 
ضای

 ر
ن

زا
مي

ه 
اد

تف
س

 ا
از

ی 
از

ج
ر م

تيا
س

د
 

شهید 
 چمران

26 53/2 15/0 

425/0 421/1 22 045/1 624/1 195/1 440/1 
علوم 

 پزشکی
02 09/2 33/1 

ت 
مثب

 
ير

تأث

ه 
 ب

ی
س

تر
س

د

و 
ی 

وع
صن

ش م
هو

ی
از

ج
ر م

تيا
س

د
 

شهید 
 چمران

26 62/2 10/0 

103/1 395/1 22 916/1 263/1 414/1 440/1 
علوم 

 پزشکی
02 02/2 96/1 

ل 
عا

 ف
ده

فا
ست

ا

از 
 

نه
خا

تاب
ک

ی
وع

صن
ش م

هو
 

شهید 
 چمران

26 60/4 960/1 

409/1 609/1 22 03/2 110/1 220/1 444/1 
علوم 

 پزشکی
02 30/0 930/1 

اق
عل

ه
ی 

ند
م ص

خ
ش

 
ر 

ب

ت
بلي

قا
ی 

ها

ی
وع

صن
ش م

هو
 

شهید 
 چمران

26 39/2 909/1 

192/4 054/1 22 22/0- 035/1 420/1- 415/1 
علوم 

 پزشکی
02 06/0 502/1 

اق
عل

ه
ی 

ند
م

ه 
خان

تاب
 ک

ن
کنا

ار
ک

 
بر

ت
بلي

قا
ی 

ها ی
وع

صن
ش م

هو
 

شهید 
 چمران

26 26/2 50/1 

63/02 110/1 22/63 415/2- 114/1 50/1- 021/1 
علوم 

 پزشکی
02 90/2 90/1 
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ها در مورد متغيرهاي مورد بررسي در دو دانشگاه مورد نتايج تجزيه و تحليل داده ،9با توجه به جدول 

استفاده فعال كتابخانه از هوش »فقط در مقايسه متغيرهاي دهد از بين اين متغيرها بررسي نشان مي

تفاوت معناداري وجود دارد و در « يهوش مصنوع يهاتيابخانه بر قابلتكاركنان ك يمندهعلاق»و « يمصنوع

هوش مصنوعي در كار مقايسه ساير متغيرها تفاوت معناداري وجود ندارد. در ادامه براي مقايسه اين ادعا كه 

در دو دانشگاه مورد بررسي از آزمون يومن ويتني استفاده شده است كه نتايج آن در  داشته است ريمن تأث

 گزارش شده است. 12جدول 

 

 نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه دیدگاه کتابداران دو دانشگاه .01جدول 

 دانشگاه فراوانی ميانگين رتبه شاخص یومن ویتنی معناداری

012/1 51/211 
 شهید چمران 26 10/04

 علوم پزشکی 02 49/23

 

دهد ميانگين رتبه نتايج مقايسه بين دو دانشگاه در متغير مورد بررسي نشان مي 12با توجه به جدول 

است، ولي اين اختلاف  29/93و براي جندي شاپور اهواز  24/42كسب شده براي دانشگاه شهيد چمران اهواز 

ررسي معنادار نيست و اين بدان معني است كه بين ديدگاه كتابداران دو دانشگاه در خصوص متغير مورد ب

 شود.  تفاوت معناداري مشاهده نمي

 

 گیریبحث و نتیجه

اي را براي انسان انداز تازههاي نويني مانند هوش مصنوعي چشمر و ظهور حوزهاافزپيشرفت فناوري رايانه و نرم

 هاي سنتي مانندگذشته پاسخگوفراهم كرده است. از طرفي، به دليل حجم روز افزون اطلاعات، ابزارها و روش

نيستند و بايد به دنبال استفاده از ابزارهايي بود كه علاوه بر مديريت زمان، هزينه و نيروي انساني، جذابيت 

ها نظير تواند بسياري از فعاليتميدر كتابخانه  هوش مصنوعي كاربردلازم براي مخاطب و كاربر را داشته باشد.

تواند در كارگيري اين فناوري نوين مي ل نمايد. لذا بهسازي و بازيابي اطلاعات( را تسهي)فهرست نويسي، نمايه

كارگيري اين فناوري ه ها سودمند باشد. با توجه به اهميت هوش مصنوعي و مزايايي بتسهيل خدمات كتابخانه

انجام شد.  درک كتابداران دانشگاهي از فناوري هوش مصنوعي، پژوهش حاضر با هدف بررسي در كتابخانه

ن پژوهش دستاوردهاي نويني در استفاده از هوش مصنوعي و دستياران مجازي در بين بررسي نتايج اي

 كتابداران جامعه مورد مطالعه در اختيار ما گذاشت.
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چند كتابداران  يشخص يبر زندگ يمجاز ارانيو دست يهوش مصنوعبراي بررسي ميزان اثربخشي 

مربوط به ارزيابي وضعيت استفاده از هوش  ايهپرسشطراحي و مورد تحليل قرار گرفت. نتايج بررسي پرسش 

كنند، نشان داد كه هر چند ميانگين در زندگي شخصي استفاده مي مصنوعي براي كساني كه از اين فناوري

خصوص  دردار نيست. دهد اما اين وضعيت معنياستفاده از هوش مصنوعي وضعيت را مطلوب نشان مي

. اين استنامطلوب  تينشان داد كه وضع جينتانيز  يشخص يدر زندگ يمجاز ارانياستفاده كتابداران از دست

  همسو است. (2221) و ويتلي هرِويويافته با نتايج 

 ارانيو دست يتعامل كتابداران در كتابخانه در رابطه با هوش مصنوعاين براي بررسي استفاده و  علاوه بر

ها نشان داد كه اكثر كتابداران اعتقاد دارند كه از ي طرح و ارائه شد كه نتايج تحليل آنيهاي نيز پرسشمجاز

پژوهش  يهاپرسششود. همچنين، نتايج تحليل استفاده نمي هوش مصنوعي و دستياران مجازي در كتابخانه

برهوش مصنوعي به  يمبتن يهاتياز قابل كتابخانه نيلنشان داد كه اكثر كتابداران در خصوص استفاده مسئو

اطمينان ندارند و تعدادي ديگر با اطمينان بيان كردند كه مسئولين از اين  اعضاء عنوان ابزاري براي ارتباط با

 همسو است. (2221) و ويتلي هرِويو كنند. اين نتيجه با يافتهظرفيت براي تعامل استفاده نمي

اكثر كتابدارن اظهار  مجازي ارانيدست اي مربوط به هوش مصنوعي يكارگاه آموزشدر خصوص برگزاري 

طور كلي نتايج بررسي نشان داد كتابداران هنوز آشنايي و  اي در اين حوزه وجود ندارد. بهداشتند كه برنامه

اند و اين مسئله لزوم رود با ابزارهاي هوش مصنوعي برقرار نكردهطور كه انتظار مي ارتباط كافي و لازم را آن

چند تعداد كمي از كتابداران از اين ابزارها استفاده  شود. هرزمينه را بيش از گذشته يادآور ميآموزش در اين 

و يا طرح آموزشي مدوني  ها هنوز هيچ برنامهولي ساير كتابخانه ،اندكرده و رضايت نسبي هم اعلام نموده

( و 2219ران )ديگهاي كاكس و افتهاند. اين نتيجه با يجهت استفاده از ابزارهاي هوش مصنوعي در نظر نگرفته

منظور آشنايي كتابداران با خدمات  هاي آموزشي به( همراستا است. برگزاري كارگاه2221هرِويو و ويتلي )

هاي ها در كتابخانه و همچنين، برگزاري كلاسمبتني بر هوش مصنوعي و نحوه كاربرد استفاده از اين فناوري

گونه ها و سودمندي كه اينجهت آشنايي با مزاياي استفاده از اين فناوريتوجيهي براي مسئولين دانشگاهي 

ها را تشويق نمايند كه تواند تأثير مثبتي بر ديدگاه اين افراد داشته باشد و آنها براي سازمان دارد، ميفناوري

كارگيري  بههاي دانشگاه استفاده نمايند. بديهي است از خدمات مبتني بر هوش مصنوعي در كتابخانه

اي موجب تسهيل خدمات و رضايت هاي كتابخانههاي هوش مصنوعي و دستياران مجازي در فعاليتفناوري

 كاربران خواهد شد.

ها از فناوري هوش مصنوعي و دستيار آن همچنين، براي آن تعداد كتابداراني كه ادعا داشتند در كتابخانه

نشان داد اين كتابداران نسبت  هاپرسشحي شد كه نتايج تحليل طرا پرسششود، تعدادي مجازي استفاده مي
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هايي كه به استفاده از هوش مصنوعي و دستياران مجازي در كتابخانه نگرش مثبتي دارند و وضعيت كتابخانه

كنند مطلوب گزارش شد. كتابداران در اين زمينه اظهار داشتند كه هوش از هوش مصنوعي استفاده مي

 ي،اجتماعي هارسانه ،مجازي مرجعاز جمله ) هاي مختلف كتابخانهران مجازي در بخشمصنوعي و دستيا

ها منجر به تسريع و تسهيل گيرد و اين فناوريي( مورد استفاده قرار ميزيربرنامهو  مجموعه تيريمد

 .( همراستا است2222ان )ديگرها در كتابخانه شده است. اين نتيجه با يافته علي يوسف و فعاليت

 ينبيشيرا چگونه پ يهوش مصنوع ندهيآ راتيكتابداران تأثكه  مربوط به ايني هاپرسشنتايج بررسي 

 هاي كتابخانهي در فعاليتهوش مصنوعكارگيري كه اكثر كتابداران عقيده دارند، به كنند، نشان داديم

را ارتقاء  خدمات كتابخانهارائه  تيفيكتواند ي ميهوش مصنوعها خواهد داشت و فعاليتبر ي مثبت گذارريثأت

جايگزين برخي از  هوش مصنوعياند در آينده اين احتمال وجود دارد كه بخشد. كتابداران خاطر نشان كرده

ها و نيازهاي كه به پرسشرا دارد  ييتوانا نيوش مصنوعي اها عقيده دارند كه هها شود. آنوظايف شغلي آن

ي پاسخ دهد و اين خود قدرت هوش كرده كتابدارلياستاد تحص كيازه به اند اطلاعاتي كاربران كتابخانه

( 2222) انديگر و وسفي يعل يهاافتهي با يجهات از جينتا نيادهد. مصنوعي در بازيابي اطلاعات را نشان مي

بر پردازش  يخدمات مبتن ازداد  نشان( 2222) انديگريوسف و  علي يهاافتهيراستا  نيدر ا .همراستاست

. گوگل مترجمو  يصوت ي، جستجوگوگل اريدست مانند يخدماتشود، يها استفاده مدر كتابخانه يعيزبان طب

 نيآنلا يكتابخانه و انجام جستجو بمطال يابيباز يبرا زيمتن، ن يكاوالگو، مانند داده صيتشخ يهاروش

 ارياست. سطح بس ي، قابل دسترسيابر انشيامانند ر ييهاسيسرو قيبزرگ از طر يهاشود. دادهياستفاده م

 بر يمبتن يهايفناور از استفادهلذا، وجود دارد. ها نيز در كتابخانهها باتو چت كياز ربات ياز آگاه ينييپا

  .دهند ارتقاء و كرده نهيبه را يدانشگاه يهاكتابخانه خدمات توانديم يمصنوع هوش

هاي دو دانشگاه شهيد چمران اهواز و علوم پزشكي جندي كتابخانه اين، مقايسه بين كتابداران بر علاوه

و  «ياستفاده فعال كتابخانه از هوش مصنوع»ها از نظر دو متغير شاپور نشان داد كه بين اين كتابخانه

هاي علوم و كتابخانه وجود دارد يتفاوت معنادار «يهوش مصنوع يهاتيكاركنان كتابخانه بر قابل يمندهعلاق»

توان تري قرار دارند. لذا با توجه به اين نتيجه ميشكي جندي شاپور از نظر اين دو متغير در وضعيت مطلوبپز

هاي علوم پزشكي جندي شاپور از نظر دو متغير مذكور در شرايط بهتري قرار استدلال كرد هر چند كتابخانه

هاي اين دو دانشگاه از هوش مصنوعي و طور كلي آگاهي و ميزان استفاده كتابداران كتابخانه داد اما به

هوش مصنوعي براي بهينه  ضرورت دارد مزاياي استفاده از فناوري براينابندستياران مجازي مطلوب نيست، 

ها كارگيري اين فناوريربط روشن شود تا هزينه لازم جهت بهاي، براي مسئولين ذيكردن خدمات كتابخانه

 در نظر گرفته شود.
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هاي ها جهت سهولت فعاليتناوري هوش مصنوعي و دستياران مجازي در كتابخانهاستفاده از ف

هاي اي در جامعه اطلاعاتي امروز يك امر بديهي و مهم است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و زيرساختكتابخانه

د جايگزين تواننها گرچه در همه موارد نمياين سيستمها ايجاد شود. لازم جهت استفاده از اين فناوري

توان آن را ها در كتابخانه در عصر اطلاعات ضرورتي است كه نميباشند اما وجود آن انمناسبي براي كتابدار

-شوند. اگر چه سيستمعنوان واسط اطلاعاتي مي هباعث ارتقاء نقش كتابدار ب ناديده گرفت و در تعامل با كاربر

نگر ها بايد جامع؛ با اين وجود در استفاده از اين سيستمهاي طبيعي يك انسان را ندارندهاي خبره محدوديت

 .ها را نيز در نظر گرفتها و مشكلات آنبود و محدوديت

هوش  شتريب شرفتيپ يبرا ياصل نفعانيذ ريبا سا يهمكار يبرا يعال يفرصت يدانشگاه يهاكتابخانه

 ايسسه و/ؤرا با هر م ايتوانند مكالمهمي هاعنوان مثال، آن به سسات مربوطه خود دارند.ؤدر م يمصنوع

 وتريعلوم كامپ هايبا گروه تواننديها ماند، آغاز كنند. آنكرده جاديا يكه مركز هوش مصنوع يدپارتمان

عنوان  به كنند،يم جاديا يرا در مورد هوش مصنوع يشتريب يكه آگاه هاييتياز فعال تيكنند حما يهمكار

 .يآموزش هايسخنرانان و كارگاه المث

 يبرا شناسيهاي علم اطلاعات و دانشگروه قيبه صورت متقابل به تشو تواننديم يدانشگاه هايكتابخانه

 در هوش مصنوعي را شامل شود. هايياز فناور تريقيخود بپردازند تا پوشش عم يبرنامه درس يبه روزرسان

در  يشده هوش مصنوعينيبشيپ شترينسبت به ادغام ب يواكنش كرديرو توانندمي هاكتابخانه ت،ينها

غالب بر  ياندهيبا آ كيتعامل استراتژ يچگونگ يتوانند با بررسيم ايمحصولات و خدمات خود داشته باشند 

 را اتخاذ كنند. رانهيشگيپ يكرديرو ،يهوش مصنوع

اي در گذشته توانست دقت و خانهافزارهاي كتابطور كه ورود رايانه و استفاده از نرمطور كلي همان به

سرعت ارائه خدمات كتابداري را افزايش دهد، بديهي است كه ورود و كاربرد فناوري هوش مصنوعي به 

هاي لازم به كتابداران و مديران كتابخانه و تأثير نبوده و بايد تلاش شود در اين خصوص آموزشها بيكتابخانه

 حتي به كاربران ارائه شود. 

 

 کاربردی هایپیشنهاد

 شود؛اساس نتايج پژوهش پيشنهاد مي بر

هاي نوين هوش مصنوعي سنجي استفاده از فناوريها در جهت امكانشود كتابخانهپيشنهاد مي -

 اقداماتي انجام دهند.
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آموزشي جهت آشنايي كتابداران با هوش مصنوعي و دستياران مجازي شود كارگاه پيشنهاد مي -

هاي اياي استفاده از اين گونه خدمات هم در زندگي شخصي و هم در فعاليتبرگزار شود و مز

 اي بيان گردد.كتابخانه

 علمهاي جديد رشته هاي نوظهور مانند هوش مصنوعي در سرفصلاربرد فناوريك شوديم شنهاديپ -

 .رديقرار گ يشناسدانش و اطلاعات

ها از چگونگي استفاده از و عدم آگاهي آن مندي كتابداران به حوزه هوش مصنوعيبا توجه به علاقه -

هاي وابسته به هاي آموزشي در جهت معرفي برنامهريزي براي برگزاري كارگاهها، برنامهاين فناوري

 هوش مصنوعي براي كتابداران دانشگاهي در نظر گرفته شود.

 

 سپاسگزاری

خاطر حضور و ه علوم پزشكي جندي شاپور بهاي دانشگاه شهيد چمران اهواز و از تمامي كتابداران كتابخانه

 نماييم.همكاري در اين پژوهش تشكر و قدرداني مي

 

 منابع 

شناسی و علوم روان. . فناوری پردازش گفتار و کاربرد آن در کتابخانه(0236)فاطمه ، شعاعیشیخنادر؛  نقشینه،؛ اردکان، محمدابویی

 .35-001(، 4)22 ،تربیتی

، شناسیدانش .1/4(. میزان آشنایی و استفاده کتابداران دانشگاهی شهر تبریز از امکانات وب 0290نادر ) ،نقشینه ؛صنم ،ابراهیم زاده

(49)3 ،00-0. 

های دانشگاهی همدان از (. میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه0291مقدم، علیرضا؛ حسینی شعار، منصوره )اسفندیاری

 .055(، 0)00، رسانیکتابداری و اطلاع. 4 های وبامکانات و قابلیت

کنفرانس ، رسانیها در کتابداری و اطلاعهای خبره و کاربرد آنهوش مصنوعی و سیستم(. 0292) معالی، شاهین ؛پورمناف، وحید

 https://civilica.com/doc/308304 تنکابن ،های نوملی علوم مهندسی، ایده

 .ایران اسلامی جمهوری ملیه کتابخان :تهران. (0299رسانی )اطلاع و کتابداری المعارفدایره

های هوشمند و ارتباط آن با مدیریت ارتباط با مشتری از کارگیری فناوری بررسی میزان آشنایی و به(. 0293عادل مرنی، بهرام )

، دانشگاه قم، دانشکده ادبیات و علوم نامه منتشرنشده ارشد. پایانهای عمومی استان اردبیلدیدگاه کتابداران در کتابخانه

 شناسی.انسانی، گروه علم اطلاعات و دانش

، )گروه های نوینمطالعات ارتباطات و فناوری(. بررسی وضعیت فناوری هوش مصنوعی در ایران و جهان. 0296عبدی، آیدا )

 فناوری اطلاعات و ارتباطات(.
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سازی المللی مدلکنفرانس بین .هاهای خبره و هوش مصنوعی درکتابخانهکاربرد سیستم(. 0290) شیرزاد، مجید ؛فلاح، محسن

 https://civilica.com/doc/187858 آمل سازی،غیرخطی و بهینه

های فناوری اطلاعات: . بررسی تطبیقی آشنایی با مهارت(0292، هادی )شریف مقدم؛ ورانوساتاج الدینی،  علی سادات؛موسوی، 

 .012-009 ،شناسیمدیریت اطلاعات و دانش. های دانشگاه تهران و دانشگاه اسلوکتابداران کتابخانه
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