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    :ستخلصامل
بإمكان هذه التقنيات أن تساهم يف دعم اخلدمات يف فتقنيات الذكاء االصطناعي أصبحت جزء ال يتجزأ من حياتنا اليومية،  

ولذلك يعمل املتخصصون عىل تطبيقات أكثر طموحا للذكاء االصطناعي والتي بدورها ستحدث ثورة   ،خمتلف املؤسسات يف الدولة

مراكز املعلومات تأثرت أيضا بتطبيقات الذكاء االصطناعي ال سيام املكتبات األكاديمية، لذلك هتدف املكتبات و  ،يف مجيع أعاملنا اليومية

الدراسة إىل معرفة الدور الذي تقوم به تقنيات الذكاء االصطناعي يف دعم وتطوير خدمات املكتبات األكاديمية بشكل عام ويف دولة  

 .  خاصوجه بالكويت 

تم استخدام املنهج الوصفي والذي هيدف إىل مجع احلقائق والبيانات عن موقف    وقدالنوعية،    تعترب هذه الدراسة من البحوث

وللحصول عىل البيانات املطلوبة لتحقيق هدف   ،معني وحماولة تفسري هذه احلقائق ثم تصنيفها وحتليلها للوصول لتعميامت هلذا املوقف

دارة املكتبات بجامعة الكويت ملعرفة مدى استخدام  إالقرار واملسئولني يف    البحث، اعتمدت الدراسة املقابلة شبه املنظمة مع أصحاب

 لكرتونية يف مكتباهتا. تطبيقات الذكاء االصطناعي يف دعم اخلدمات اإل

  ، يف استخدامات الذكاء االصطناعي يف مكتبات جامعة الكويت بشكل ملحوظ   ا وضعف  اوضحت نتائج الدراسة أن هناك قصور

الدراسة  أكام   نتائج  تواجه  لشارت  كان  إتحديات  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  واستخدام  تطبيق  يف  املكتبات  وعي أدارة  قلة  برزها 

 العاملني، ومقاومة كبرية للتغيري، وقلة امليزانية.

الذكاء االصطناعي يف دعم وتطوي يف اخلتام، قدمت تطبيقات  بدورها يف تفعيل دور  قد تساهم  ر خدمات الدراسة توصيات 

 كاديمية يف دولة الكويت.املكتبات األ

 .  (4) دولة الكويت (؛3) املكتبات األكاديمية (؛2) خدمات املكتبات (؛1) الذكاء االصطناعي الكلامت املفتاحية:
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 املقدمة:
ن معظم  إ  :ن نقولاستخدامات التكنولوجيا احلديثة يف كل جماالت احلياة. فاليوم يمكن أ  يفالذكاء االصطناعي جزًء مهام  أصبح  

ن معظم حمركات البحث والتطبيقات تستخدم الذكاء االصطناعي عىل نطاق واسع يف  أل ، الناس لدهيم نظام ذكاء اصطناعي يف جيوهبم

استخدامات الذكاء االصطناعي دخلت يف كل يشء بدًء من حتديد اجتاهات القيادة وحتى التعرف عىل األشياء و  ،جهزة املحمولةاأل

 لطبيعية يف الصور، ناهيك عن األنظمة الكامنة وراء املساعدات الرقمية األذكياء والربوتات الذكية. واملناظر ا

وبدأت يف استخدام تطبيقات   ،املكتبات ومراكز املعلومات، ال سيام املكتبات األكاديمية، تأثرت من هذه التطورات التكنولوجية

( يؤكد أن الفكرة  2018)   Asemiإال أن    .(2000ت من القرن املايض )عبداهلادي،  ا يالذكاء االصطناعي منذ بداية ظهورها يف اخلمسين

يف املكتبات  امميز االيوم يلعب  الذكاء االصطناعي دور  ،1990من إنشاء نظم الذكاء االصطناعي يف املكتبات األكاديمية يعود إىل عام 

الذكاء االصطناعي سوف يصبح  واملتخصص  يؤكد  واألكاديمية،   جمااًل خصبًا، وجيد اخلرباء يف جمال املكتبات واملعلومات طرقا  ن أن 

ن هذه  وولذلك فلقد استغل املتخصص  ،مفيدة الستخدامها واالستثامر فيها للرتويج لعملهم وحتسني جودة خدماهتم وخرباهتم اخلاصة

وبالرغم من قناعة الكثري من    ،عامل املرجعيةالتقنية وقاموا بإنتاج نظم التخزين واالسرتجاع يف الفهرسة والتكشيف واالستخالص واأل

بالفائدة التي سيحققها الذكاء االصطناعي يف املكتبات األكاديمية، إال أنه يثري أيضا خماوف تتعلق يف اخلصوصية واحلرية الفكرية    اخلرباء

% من الوظائف البرشية  14( أن  OECDو فقدان الوظائف البرشية وتعويضها باآللة، حيث قدرت منظمة التعاون االقتصادي و التنمية )

كام يتوقع تقرير صادر عن رشكة برايس ووترهاوس    ،خلطر استخدام الذكاء االصطناعي يف املؤسسات املختلفة  معرضة بدرجة عالية

ومع هذا التخوف    ،ات من القرن احلايل قد تتحول ثلث الوظائف إىل الذكاء االصطناعيي( أنه بحلول منتصف الثالثينPwCكوبرز )

أعداد العاملة البرشية يف مجيع دول املنظمة يف  زيادة  والتي تشري إىل    2021ا عام  صدرهتأ( يف أحدث التقارير التي  OECDتؤكد منظمة )

 (. 2021 اهلادي،) 2019 – 2012الفرتة من 

 أهمية الدراسة:  

الدراسة   أمهية  املكتبات   إىلترجع  خدمات  مستقبل  وتطوير  دعم  يف  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  به  تقوم  الذي  الدور  كشف 

ويف    ، يف دولة الكويت  واملعلومات  عىل الرغم من ندرة الدراسات املتعلقة هبذا املوضوع يف جمال املكتبات  ،الكويت  األكاديمية يف دولة

هذا إشارة واضحة إىل إثراء املجال بدراسة تعد من الدراسات النادرة يف حقل املكتبات واملعلومات بالتايل فهي بمثابة دراسة رائدة يف  

و    ،وتنبع أمهية الدراسة أيضًا من أمهية املوضوع نفسه وما أثري حوله من قضايا أضحت متثل ظاهرة عاملية  ،دولة الكويت يف هذا املجال

 بالتايل البد من بحث جوانبه املختلفة فيام يتعلق يف دعم وتطوير اخلدمات اخلاصة يف املكتبات األكاديمية.

 مشكلة الدراسة:  

من   يعترب  وتطبيقاته  االصطناعي  تقديم خدمات  الذكاء  يف  متعددة سامهت  معرفية  يف جماالت  طبقت  التي  احليوية  املجاالت 

التقنيات احلديثة الذكاء االصطناعي أوبالرغم من    ،معتمدة يف ذلك عىل  تناولت مواضيع ختص  التي  الدراسات  العديد من  ن هناك 

والتي هتدف إىل معرفة الدور الذي    ،ى دولة الكويتبحاث عىل مستوهناك ندرة يف الدراسات واأل لكنبشكل عام يف جماالت خمتلفة،  

 تقوم به تقنيات الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية يف دعم وتطوير مستقبل خدمات املكتبات األكاديمية يف دولة الكويت.  
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 حمددات الدراسة: 

يت كانت هناك إجراءات احرتازية . ويف دولة الكو"جائحة كرونا "تم إجراء هذه الدراسة يف فرتة صعبة عىل البرشية ككل وهي  

مشددة يف بعض اجلهات واملؤسسات احلكومية ومنها وزارة التعليم العايل وجامعة الكويت مما صعب التواصل بشكل مبارش مع بعض  

 أفراد عينة البحث.

 أهداف الدراسة:

مستقبل خدمات املكتبات األكاديمية   هتدف الدراسة إىل معرفة الدور الذي تقوم به تقنيات الذكاء االصطناعي يف دعم وتطوير

 ىل عدة أهداف فرعية هي:إوألغراض الدراسة يمكن حتليل اهلدف  بوجه خاصبشكل عام ويف دولة الكويت 

 التعرف عىل التجارب العاملية يف جمال استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املكتبات األكاديمية. -

ستخدام تطبيقات ا دارة املكتبات يف جامعة الكويت يف دعم وتطوير خدمات املكتبات امللحقة هبا بإتوضيح الدور التي تقوم به    -

 الذكاء االصطناعي.

 التعرف عىل التحديات التي ممكن أن تواجه املكتبات األكاديمية يف دولة الكويت، يف استخدامات تقنيات الذكاء االصطناعي.   -

وصيات وخطة مستقبلية لتطوير خدمات املعلومات يف املكتبات االكاديمية يف دولة الكويت عن طريق االعتامد عىل  وضع ت  -

 تقنيات الذكاء االصطناعي.

 تساؤًلت الدراسة:

 اإلجابة عىل التساؤالت التالية:  يتمولتحقيق أهداف الدراسة، 

 امات تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املكتبات االكاديمية؟ مجال استخدبما التجارب العاملية والعربية فيام يتعلق . 1

 ستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي؟ا ما دور إدارة املكتبات يف جامعة الكويت يف دعم وتطوير خدمات مكتباهتا ب. 2

 االصطناعي؟  ما التحديات والصعوبات التي تواجه املكتبات األكاديمية يف دولة الكويت يف استخدامات تقنيات الذكاء. 3

 الدراسات السابقة: 

هناك العديد من الدراسات العاملية التي تناولت العالقة بني تكنولوجيا الذكاء االصطناعي واملكتبات االكاديمية، مع تسجيل 

م تسجيل ندرة  ويف املقابل، ت  ،خاصة مع انتشار هذه الظاهرة يف املكتبات العامليةوبطفرة كمية يف تلك الدراسات يف السنوات األخرية  

 . بصفة خاصةيف هذا النوع من الدراسات يف العامل العريب بصفة عامة ويف الكويت 

دراسة هتدف إىل معرفة الدور الذي تلعبه تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف  بWheatley & Hervieux  (2019  )قدم الباحثان  

مريكية لتحديد مدى  كاديمية يف كندا والواليات املتحدة األأ مكتبة  نيحيث قيمت الدراسة ثالث   ،املكتبات اجلامعية يف أمريكا الشاملية

املكتبات النوع من  املتعلقة هبذا  الذكاء االصطناعي ودورها يف دعم اخلدمات  النتائج   ،فاعلية  الدراسة إىل جمموعة من  وقد توصلت 

سرتاتيجية. واملكتبات عينة الدراسة  ن خططها اإلأبرزها؛ هناك قلة استخدام من قبل املكتبات عينة الدراسة للذكاء االصطناعي ضم

للطلبة  الذكاء االصطناعي  تقديم مساقات حول  أغلبها يشرتك يف  لكن  للذكاء االصطناعي،  االستخدام  متفاوت من    ، تويل مستوى 

هود واملبادرات حول  ن قلة قليلة من هذه املكتبات تتعاون مع وحدات أخرى داخل جامعاهتا من أجل تنسيق اجلأخريا، بينت النتائج  أو
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االصطناعي املسؤول   ،الذكاء  يتبنى  بأن  الباحثان  واملتخصص وويأمل  لدعم  ون  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  االكاديمية  املكتبات  يف  ن 

 خدماهتا املكتبية واالستفادة القصوى من هذه التقنيات. 

لتي تتكامل معا يف  املكتبات الذكية، باعتبارها ( الضوء عىل التقنيات الناشئة واملبتكرة ا2019)  Gul & Banoسلطت دراسة  

  و   ،املكون األسايس للجيل اجلديد من املكتبات التي تعمل عىل دمج كل من التقنيات الذكية واملستخدمني األذكياء واخلدمات الذكية

الدراسة أن املكتبات أصبحت أكثر ذكاء مع بينت نتائج واعتمدت الدراسة بمراجعة لألدبيات العلمية حول موضوع املكتبات الذكية، 

كام أكدت النتائج أن تطبيق تلك التقنيات الذكية يف املكتبات يساهم يف سد الفجوة بني اخلدمات التي تقدمها   ،التقنيات املبتكرة والناشئة

 وبني االحتياجات املتغرية ملستفيدي تلك املكتبات.

البد منه، وهي    اصبح أمرأأن تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املكتبات  Omame & Alex-Nmecha  (2020   )ووضح كل من   

عىل الرغم    ،تشمل أنظمة متخصصة للخدمات املرجعية وقراءة الكتب وروبوتات القراءة عىل الرفوف والواقع االفرتايض والواقع املعزز 

مناء املكتبات، إال أن هذه التقنيات سوف  أة يف  من أن دمج الذكاء االصطناعي يف املكتبات يمكن أن يقلل من عدد الوظائف اخلاص

 داء املكتبات و يعزز من حتسني عمليات املكتبات وخدماهتا بشكل كبري.أتساهم برفع 

كل   بني  مثلأVijayakumar & Sheshadri  (2019  )كام  خمتلفة  جماالت  تشمل  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  الذكاء    :ن 

ىل استكشاف الدور  إهدفت دراستهم    وقد  ،ة الصور ومعاجلة اللغة الطبيعية والروبوتات وغريها االصطناعي ، والنظم اخلبرية ومعاجل

ن تطوير خدمات املكتبات ال يتطلب أوتؤكد نتائج هذه الدراسة    ،ن تقدمه هذه التطبيقات الذكية يف دعم خدمات املكتباتأالذي ممكن  

 ن بالغرض.يا  ويفنياستخدام مجيع التطبيقات بل ممكن استخدام تطبيق أو اثن

كاديمية، نحو تبني تطبيقات العامة واأل  وبخاصةىل حتديد اجتاه موظفي املكتبات الصينية،  إ( دراسة هتدف  2019)  Wangوقدم  

ووضحت   ،الذكاء االصطناعي مثل الروبوت يف مؤسساهتم، وما مدى تأثري هذه التطبيقات عىل وظائفهم يف هذا النوع من املكتبات

عينة البحث   تعتقدكام    ،ن هناك ضعف إدراك من قبل املستجيبني ملفهوم الذكاء االصطناعي ودوره يف عملهم يف املكتباتأة  نتائج الدراس

ومع هذا بينت    ،أن عمل اآلالت الذكية تقترص فقط عىل مهام حمددة وال يمكنها تعويض اجلهد البرشي يف كافة اخلدمات داخل املكتبة

امل أن  الدراسة  الذكاء أ  نيظفونتائج  تطبيقات  استخدام  تنامي  ظل  يف  املكتبات  داخل  البرشية  الوظائف  مصري  حول  قلقهم  بدوا 

 الروبوتات. وبخاصةاالصطناعي 

( حول وجهة نظر مدراء املكتبات األكاديمية حول الذكاء 2021)and Winkler   Kiszl نييف دراسة حديثة استطالعية للباحث

حيث بينت نتائج الدراسة أنه وفًقا ملدراء املكتبات االكاديمية عينة الدراسة، يعد    ،يف املجر  خاصةوبوربا ،  أاالصطناعي يف رشق ووسط  

مكن أن يوفر الدعم يف مجيع جماالت تشغيل املكتبات ، بام يف يالذكاء االصطناعي فرصة للمكتبات األكاديمية أكثر من كونه هتديدا،  

تشري النتائج إىل ربع املكتبات األكاديمية املجرية التي شملها االستطالع تستخدم حلواًل  كام   ، ذلك الرقمنة وخدمة املعلومات والتعليم

 مدعومة بالذكاء االصطناعي، ومعظمها يف جماالت اسرتجاع املعلومات ومعاجلة البيانات. 

( رسدوك  للباحث  دراسة  هناك  هتدف  2020عربيا  الذكاء  إ(  تقنية  أمهية  عىل  الضوء  تسليط  عامة ىل  بصفة  االصطناعي 

هذه   استغالل  يف  العاملية  التجارب  أهم  عرض  خالل  من  األكاديمية،  املكتبات  خدمة  يف  التحديد  وجه  عىل  الذكية  والروبوتات 

حيث تم إجراء دراسة مسحية عىل عينة من املكتبات اجلامعية يف مملكة املغرب للتعرف عىل مدى استخدامها    ، التكنولوجيا داخل املكتبة

سيوية قد خطت  وربا وأمريكا وكذلك املكتبات اآلأأن بعض املكتبات الغربية يف  بوخلصت الدراسة    ،بيقات الذكاء االصطناعيلتط
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مكتباهتا األ أنشطة  بعض  الذكاء االصطناعي يف  استغالل  نحو  متميزة  لتلك  خطوة  أمهية  تويل  املغاربية ال  املكتبات  كاديمية، يف حني 

 جية لتطوير سبل إدارة املعرفة، والوضع ال يبعث عىل التفاؤل يف املستقبل القريب.سرتاتيإالتكنولوجيا كأداة 

 اجلانب النظري: 
 مفهوم الذكاء االصطناعي:  -

هتامم كبري من قبل املتخصصني وأصحاب القرار يف خمتلف املجاالت، ومع هذا فمن الصعب  ا لقد حظي الذكاء االصطناعي ب

عالم  ويشمل علم احلاسوب واإل  ،التقنية املتطورة حيث يعد حقل الذكاء االصطناعي من املجاالت الواسعةوضع تعريف حمدد هلذه  

 ,Luger) حيث ذكر  ،لذلك كان هناك تنوع يف املفاهيم اخلاصة بالذكاء االصطناعي  ،والتعليم واملعلومات وغريها من احلقول املعرفية

2009, p5 )بينام عرف "نسايناحلاسب املتعلق بأمتة السلوك اإل فرع علم "ن الذكاء االصطناعي هو أب .Winston  (, p41992 )    الذكاء

 . "ةدراك والتفكري والترصف ممكندراسة احلاسبات التي جتعل عمليات اإل"االصطناعي بأنه 

برز العلوم احلديثة التي نتجت بسبب االلتقاء بني الثورة  أحد  أ"  :( فلقد عرف الذكاء االصطناعي بأنهp582017 ,أما خوالد ) 

التقنية يف جمال علم نظم احلاسوب والتحكم اآليل من جهة، وعلم املنطق والرياضيات واللغات وعلم النفس من جهة أخرى، حيث  

نساين املتسم بالذكاء، لتزويد اإل  نساين عن طريق عمل برامج للحاسب اآليل قادرة عىل حماكاة السلوكىل فهم طبيعة الذكاء اإلإهيدف  

ولكن    ،"بناء عىل وصف املشكلة أو املسألة هلذا املوقف  ،و اختاذ قرار يف موقف ما أ  ،احلاسوب هبذه الربامج التي متكنه من حل مشكلة ما 

Tredinnick  (2017فلقد قدم تعريًفا للذكاء االصطناعي وهو عبارة عن جمموعة من التقنيات واملناهج اخلاص ) ة باحلوسبة التي هتتم

 بقدرة أجهزة الكمبيوتر عىل اختاذ قرارات عقالنية مرنة استجابة للظروف البيئية غري املتوقعة. 

 التجارب العالمية الستخدامات الذكاء االصطناعي في المكتبات: -

، إال أنه يثري أيضا خماوف حول بالرغم من قناعة الكثري من املتخصصني بالفائدة التي سيحققها الذكاء االصطناعي يف املكتبات

ن الكثري من املتخصصني يف جمال املكتبات واملعلومات  إومع هذا ف  ،القضايا التي تتعلق باخلصوصية واحلرية الفكرية والسلطة والوصول

 Massachusetts  عىل سبيل املثال هناك جتربة معهد  ،يبحثون عن االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي يف تطوير خدمات املكتبات

Institute of Technology (MIT)     ،حيث يركز مدير املكتبات ،Chris Bourg    عىل بناء بنية حتتية تقنية بحيث يمكن الوصول إىل ،

وتعمل   ، جمموعات املكتبة عن طريق واجهات برجمة التطبيقات الذكية، وبالتايل يمكن استخدامها من خالل خوارزميات التعلم اآليل

مع باحثني يف جمال التعلم اآليل والذكاء االصطناعي يف اجلامعة لتحليل مهام املكتبة املختلفة وآليات سري العمل التي    (MIT)  مكتبات

االصطناعي الذكاء  يعززها  الذكاء  أ  Bourgويؤكد    ،قد  أدوات  متناول  يف  جمموعاهتا  تكون  أن  األكاديمية  للمكتبات  جدا  مهم  نه 

عندما يطلب شخص ما املساعدة صوتيا للحصول عىل املعلومات تكون يف متناول اليد متى شاء    وها،  االصطناعي مثل أليكسا وغري

(Febo, 2019) . 

( العديد من املوارد ملساعدة العاملني يف املكتبات عىل فهم الذكاء االصطناعي،  ALAهذا ويتواجد يف مجعية املكتبات األمريكية )

نتيجة   التي ظهرت  اجلديدة  تعمل  والتطبيقات  العلم. حيث  هذا  املكتبات من خالل    ALAلتطور  الذكاء االصطناعي يف  تعزيز  عىل 

ت، تشجيع اقتناء املواد املكتبية التي تعكس هذه التقنية وتشجع التقارير التي تستكشف تقنية الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل يف املكتبا 

ا مجعية املكتبات األمريكية جلسات حول كل ما يتعلق بالذكاء االصطناعي  كذلك تتضمن العديد من املؤمترات التي تشارك يف تنظيمه
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مريكية لتطبيقات الذكاء االصطناعي يف املكتبات؛ برز التجارب واملشاريع املقرتحة من قبل مجعية املكتبات األأومن    ،ودوره باملكتبات

التي استخدمت الذكاء االصطناعي إلرفاق مئات   Lifeوهو أرشيف قابل للبحث فيه لصور جملة    Google’s Life Tags مرشوع   

، والذي يتيح للمستخدمني كتابة   Talk to Booksخلدمة املكتبات وهو     Googleخر قدمته رشكة  آمرشوع    ،العالمات لتنظيم األرشيف

 (. American Library Association, 2019)كاملة يف الكتب املتعلقة بام تم كتابته   عبارة أو سؤال ويسرتد النظام مجال

ن العديد من  أ(  2020ويف إطار التجارب العاملية يف استخدامات تطبيقات الذكاء االصطناعي يف املكتبات، فلقد بني رسدوك ) 

 Santaبإيرلندا، ومكتبة جامعة    Limerickزيلندا، ومكتبة جامعة  وبأسرتاليا، واملكتبة الوطنية بني  Macquarieاملكتبات: كمكتبة جامعة  

Clara    قبلت عىل استخدام النظام اآليل للتخزين واالسرتجاع  أبالواليات املتحدة األمريكية، واملكتبة العامة يف شتوتغارت األملانية، قد

(Automated Storage and Retrieval System  الذي يقلص كثرًيا من الدور البرشي يف العمليات املذكورة مع مستوى قيايس من ،)

 يف عملية التخزين واالسرتجاع الرسيع.    ا وحيوي مهام ا وهذا ما يؤكد بأن استخدامات الذكاء االصطناعي تلغب دور ، ةالفعالية والرسع

طلق  أوأما فيام يتعلق باستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي للرد عىل استفسارات املستفيدين، فلقد تم توظيف روبوت كتجربة  

بإمكان  ف  ،بالواليات املتحدة األمريكية  Roanoke County Public Libraryيه من قبل مكتبة  يف جمال االستقبال والتوج Pepperعليه   

(. ويف نفس  Petska, 2018هذا الروبوت اإلجابة عىل بعض األسئلة املربجمة مسبقا، وإلقاء بعض القصص والنكت عىل املستفيدين )

تم برجمته بطريقة تعتمد  و   Bob( روبوت أطلق عليه   University of Birminghamالسياق، طورت جامعة برمنغهام يف اململكة املتحدة )

الطاوالت،  نظافة  تقارير حول  تقديم  مثل  بسيطة،  أمنية  مهام  بأداء  يقوم  املكتبة، حيث  احلقيقي يف  بالعامل  اخلاص  املحيط  إدراك  عىل 

 (. Phillips, 2017خصصة للنجدة )يضا تقاريرعن سالمة املخارج املأوتقارير خاصة باملناطق املزدمحة يف املكتبة، و

ريزيرف   ويسرتن  بجامعة  األشعة  أستاذ  استخدم  املتحدة،  الواليات  مارك    (Case Western Reserve  University)يف 

وهي تندرج حتت تطبيقات الواقع املختلط   ،من رشكة مايكروسوفت HoloLensجريسوولد، نموذجا حديثا لسامعة الرأس هولولنس 

ببيئة افرتاضية تسمح بخلط أجسام حقيقية بأجسام منتجة بشكل إلكرتوين،    ،م خلق واقع جديد عن طريق دمج بيئة واقعيةيتوأو اهلجني  

و أثبتت  هذه التقنيات الذكية فاعليتها عند استخدامها يف الرصح    ،جسام املحيطة بهن يتفاعل مع كل األأوالتي تسمح للمستخدم ب

وبالفعل اليوم مكتبة اجلامعة تستخدم مثل هذه التطبيقات الذكية    ،ة وفهم الطالب للامدة العلميةكاديمي حيث سامهت بتغيري طريقاأل

 شكال مصادر املعلومات الذكية والتي تساهم يف تفاعل املستفيد مع املعلومات املتوفرة بطريقة ذكية وشيقة )شكلأكشكل جديد من  

1.)    
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 (Hanna, 2018في جامعة كيس ويسترن ريزيرف  في الواليات المتحدة االمريكية ) HoloLens(: استخدام تقنية الهولولنس  1شكل )

أو كام يطلق عليها  أ املحادثة  املستفيدين عن طريق استخدام روبوتات  تتعلق بالرد عىل استفسارات  يضا هناك جتارب عديدة 

( أن املكتبات األكاديمية يف الواليات املتحدة االمريكية كانت متأخرة يف 2012)   Allison(، حيث توضح  chatbotالتشات بوت )

(  University of Nebraska-Lincoln)  لينكولن  –ويعد برنامج الدردشة اآليل بجامعة نرباسكا    ،( chatbotاعتامد روبوتات املحادثة )

  chatbot( جييب برنامج  University of Oklahomaة أوكالهوما )ويف جامع2010يف عام    chatbotأول من بدأ بتطبيق واستخدام  

صباحا كل يوم، وهذه الفرتة التي تغلق هبا   7مساء حتى الساعة    7سؤال بسيط شهرًيا ، من الساعة    700اخلاص باملكتبة عىل حوايل  

ة البسيطة ولكن ال يمكن االستغناء عن  ئلسالسياسات واأل  إىل( أن روبوتات املحادثة خمصصة فقط  2019)  Zalaznickتؤكد    و  ،املكتبة

 .الرد البرشي لألمور املعقدة واملتخصصة إىل اآلن

(، يتم حتليل شخصيات األفراد باستخدام املحتوى املنشور Kindai Universityيف مرسح مكتبة جامعة كينداي )ويف اليابان،  

جتامعي اخلاص هبم ، ويوفر خدمة لتقديم الكتب التي تتطابق بشكل وثيق مع االهتاممات املحتملة لكل شخص عىل مواقع التواصل اال

وغريها ، وحتليل املحتوى    Twitter    ،Facebook(. وتتم هذه اخلدمة من خالل التعاون مع حسابات التواصل االجتامعي مثل  1)شكل

عالوة عىل ذلك، من خالل    ،، والنزاهة ، واالنبساط ، واالنسجام ، والعصابيةاملنشور ، وحساب درجات اخلصائص اخلمس لالنفتاح 

، وهي جزء من مكتبة جامعة  BIBLIOTHEATERلف كتاب تم مجعها بواسطة  أ  70000هذه اخلدمة، يتم حتليل مراجعات الكتب لـ  

Kindai  ( .Daisuke   Takahiko & ،2018) . 
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   Bibliotheaterب باستخدام المحتوى المنشور على وسائل التواصل االجتماعي في (: صورة لنتيجة خدمة تقديم الكت2شكل )

 ( Harada ,2019في  جامعة كيداي اليابانية )

 ، قتنائها مجيع هذه التجارب وأكثر متوفرة اليوم ويف متناول اجلميع إال أن بعض املتخصصني يرون أن هناك بعض التحديات ال

يضا من التحديات التي تواجههم صعوبة االستخدام وقلة الوعي  أ تتناسب مع امليزانيات اخلاصة هبم، وأبرزها التكلفة العالية والتي ال 

 ( Vijayakumar& Sheshadri, 2019يف مثل هذه التطبيقات احلديثة )

 اجلانب التطبيقي: 
 منهج الدراسة:  -

النوعية والتي هتدف   الدراسة عىل املنهج الوصفي، وتعترب من البحوث  ىل مجع احلقائق والبيانات عن موقف معني  إاعتمدت 

أن البحث النوعي يركز   Kumar (2011)كام وضح  ، وحماولة تفسري هذه احلقائق ثم تصنيفها وحتليلها للوصول لتعميامت هلذا املوقف

التي  يف فهم، ورشح، واستطالع، واكتشا  ف، وتوضيح املواقف، واملشاعر، والتصورات، واملواقف، والقيم، واملعتقدات، واخلربات 

 لدى الناس حول املشكلة املدروسة.

اعتمدت الدراسة املقابلة شبه املنظمة مع والدراسة،    أسئلةجابة عىل  وللحصول عىل البيانات املطلوبة لتحقيق هدف البحث واإل

مسؤولني ملعرفة مدى استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي   7دارة املكتبات بجامعة الكويت وعددهم  إ  أصحاب القرار واملسئولني يف

حيث تتيح املقابالت شبه املنظمة يف مثل هذه الدراسات مساحة    ،(1لكرتونية يف مكتباهتا )جدول  والنظم اخلبرية يف دعم اخلدمات اإل 

 تقديم املعلومات والبيانات املختلفة للبحث، وبدرجة أعىل من العمق يف اآلراء، فهي  أكرب من احلرية لتحفيز أفراد عينة الدراسة عىل

 توفر درجة من املرونة للبحث ليتمكن من توجيه وإدارة املحادثة ليحصل عىل املعلومات املرجوة.  
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 دارة المكتبات في جامعة الكويت إن من و(: المشارك1جدول )

 سنوات اخلربة  جهة العمل املسمى الوظيفي  م

 سنة  17 مبنى االدارة الرئيس  – جامعة الكويت  مدير ادارة املكتبات  1

 سنة  15 مبنى االدارة الرئيس  – جامعة الكويت  مراقب شؤوون املكتبات 2

 سنة  15 مبنى االدارة الرئيس  – جامعة الكويت  مراقب الشؤون الفنية  3

 سنوات 10 وحدة نظم املعلومات وتقنيات املكتبات – الكويت جامعة  رئيس وحدة نظم املعلومات  4

 سنة  11 قسم تنمية املجموعات  – جامعة الكويت  رئيس مكتب تنمية املجموعات  5

 سنة  31 قسم الدوريات واملجالت – جامعة الكويت  رئيس قسم الدوريات 6

 سنة  12 املركزية مكتبة جابر االمحد  – جامعة الكويت  رئيس قسم خدمات املعلومات  7

 مناقشة وحتليل البيانات: 
نسب وفقا لعدد املشاركني  األ  لكنهناك العديد من الطرق التي تستخدم لتحليل البيانات اخلاصة بالبحوث والدراسات النوعية،  

النتائج هو أسلوب  أوللحصول عىل   الرتميز والتكويد  Miles and Huberman, (1994فضل  يعتمد عىل  البيانات  ( والذي  لتحليل 

 (3املتعلقة باملقابالت الشخصية )الشكل 

man   (Miles   & Huberman ،1994 ،p12) 

 Miles and Huber(: نموذج تحليل البيانات النوعية وفق اسلوب  3شكل )

هداف البحث وموزعني عىل ثامنية رموز أساسية أللمقابلة مرتبطة بشكل مبارشمع    أسئلةذه الدراسة، تم وضع تسع  هبفيام يتعلق  

يتم حتليل بيانات املقابلة س(. حتت كل رمز من هذه الرموز  2لتحليل الدراسات النوعية )جدول    Miles and Hubermanسلوب  أوفق  

 فضل النتائج.  أبعد جتميعها ومن ثم تنظيمها وتقليصها للحصول عىل 
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 (: Code1الوعي ) -

مهية الذكاء االصطناعي ودوره يف دعم وتطوير خدمات املكتبات يف جامعة أصحاب القرار بمفهوم وأدراك إفيام يتعلق بوعي و

عبارة  "ن الذكاء االصطناعي  أدارة املكتبات  إذكر مدير    والكويت، فلقد كان معظم املشاركني غري مدركني ملفهوم الذكاء االصطناعي  

لذكاء االصطناعي هو الواقع املعزز والواقع االفرتايض  ن اأأغلب املشاركني وضحوا  و "جهزة آلية ختدم املكتبات مثل الروبوتاتأعن 

الذكاء االصناعي يعتمد عىل اخلوارزميات والربجميات "ن  أفقط رئيس وحدة نظم املعلومات ذكرت    ،وتعديل الكالم يف حمركات البحث

 Miles and Huberman(: تحليل البيانات عن طريق ربط أسالة المقابلة بالرمز الخاص وفق اسلوب  2جدول ) 

 م ( Codeالرمز ) اسالة المقابلة

 هل تعلم ما الذكاء االصطناعي كمفهوم ؟
 

هل الذكاء االصطناعي اصبح ضرورة في المؤسسات 
 األكاديمية السيما المكتبات الجامعية ، ولماذا؟ 

 
هل يوجد لديكم أنظمة للذكاء االصطناعي في مكتبات  
جامعة الكويت؟ اذا كانت اإلجابة "نعم"، ماهي هذه 

 األنظمة؟ 
 

من خالل وجهة نظركم، ممكن أن توضح بشكل مختصر 
 ء االصطناعي؟ ماهي تطبيقات الذكا

 
هل هناك تقبل لتطبيقات الذكاء االصطناعي من قبل 

 العاملين في مكتباتكم؟ 
 

هل هناك تخطيط القتناء تطبيقات الذكاء االصطناعي في 
 مكتباتكم الجامعية؟

 
الخدمات التي تعتمد على الذكاء االصطناعي  ما هي ابرز

 في مكتباتكم وكيف تستخدم؟ 
 

من وجهة نظركم، ماهي ابرز التحديات والصعوبات التي  
تواجهكم عند تطبيق واستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي 

 في مكتبات جامعة الكويت؟
 

هل هناك رؤيا مستقبلية لتطوير خدمات المكتبات 
لكويت من خالل تطبيقات الذكاء اإللكترونية بجامعة ا

 االصطناعي؟
 

 1 الوعي 

 

 2 القابلية

 

 3 التخطيط 

 

 4 التوفر 

 

 5 الخدمات 

 

 6 التحديات 

 

 7 الرؤية المستقبلية
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يضا  أاصة يف عملية اسرتجاع املعلومات واملعقدة التي حتاكي الذكاء البرشي تقريبا، وهي مهمة جدا يف الوقت احلايل لتطوير اخلدمات اخل

 . "حاطة اجلاريةيف خدمات مثل البث االنتقائي واإل 

مهيته يف تطوير ودعم اخلدمات  أغلب املشاركني لدهيم قلة وعي بمفهوم الذكاء االصطناعي ومدى  أن  أبشكل عام، النتيجة تبني  

 املكتبية يف مكتبات جامعة الكويت. 

 

 Code2):القابلية ) -

دارة  إأكد مدير    و،  ا رضوري  اصبح أمرأأن دخول تطبيقات الذكاء االصطناعي يف مكتبات جامعة الكويت  بأمجع كل املشاركني  

دائام ما تسعى املكتبات اجلامعية القتناء كل ما هو جديد ويساهم بخدمة املستفيد وتوفري اخلدمات له عىل أكمل وجه  "  هاملكتبات أن

كام أضاف رئيس قسم خدمات املعلومات   ،"ات يف مكتباتنا ينرتنت يف بداية التسعينونحن كجامعة الكويت أول من استخدم خدمة اإل

االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي اليوم، فسوف نصبح الحقني ومتأخرين مقارنة بام حيدث ن مل نقوم بإف  2021أننا يف عام    "

مكتبات جامعة الكويت، عىل االقل مكتبة كلية الطب    "ن  أكام أكد مراقب الشؤون االكاديمية    ،"خرى يف بعض املكتبات اجلامعية األ

 .  "الواقع االفرتايض والواقع املعززباملتعلقة  وبخاصةات الذكاء االصطناعي تقني ا ن تتوفر فيهأومكتبة كلية اهلندسة والعلوم، جيب  

صحاب القرار باقتناء تطبيقات الذكاء االصطناعي يف مكتبات اجلامعة حتى تتامشى  أن هناك قابلية من قبل  بأهذه الردود تؤكد  

 مع آخر التطورات التي تدعم خدمات املكتبات اجلامعية. 

 

 (:Code3التخطيط ) -

وضعت بالفعل للتعاقد مع رشكة النظم املتطورة لتفعيل خدمة    ا ن هناك خططأ  دارة املكتبات يف جامعة الكويت إيؤكد مدير  

Modify search   هناك خطة تم االتفاق عليها  "  :مر وقالكد مراقب الشؤون الفنية هذا األأويف نفس السياق    ،"لالسرتجاع الذكي

التفاعلية التطبيقات  يناقش هذا االمر يف اجتامعات اإلأوهذا االمر    ،"الستخدام  ما  دائام  املشاركني  نظرا ألمهية هذه كده معظم  دارة 

 يضا جتذب املستفيدين. أالقنيات احلديثة يف دعم خدمات املكتبات و

جامعة الكويت  سرتتيجية لتفعيل دور تطبيقات الذكاء االصطناعي يف مكتبات  إ  ا ن هناك خططأكد مجيع املشاركني  أبشكل عام،  

 نظرا ألمهية هذا املوضوع يف الوقت الراهن.

 

 (: Code4التوفر ) -

جامعة  مكتبات  يف  االصطناعي  الذكاء  تطبيق  أمهية  عىل  املستجيبني  مجيع  تأكيد  من  فالربغم   ، ما  نوعا  كانت صادمة  الردود 

اآلإ  لكنالكويت،   املكتىل  هذه  يف  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  استخدام  يتم  مل  فقط   باتن  معدومة.  تكون  وقد  املطلوب  بالشكل 

واملكتبات   املعلومات  نظم  وحدة  إلأذكررئيس  التابعة  املركزية  جابر  جامعة  مكتبة  ذكي ن  بحث  حمرك  استخدمت  املكتبات  دارة 
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التابع   "مداد"م  ذن اهلل مع تطبيق نظام سيريا وخدمات نظا إمر وسوف يعود قريبا ب، ولكن اآلن توقف هذا األ 2020باالسرتجاع يف عام  

 . "دارة املكتباتلرشكة النظم وفق اخلطة اجلديدة إل

 

 (: Code5الخدمات ) -

يف توفري العديد من قواعد البيانات والدوريات  تلكرتونية ممتازة للمستفيدين بدإبالرغم من أن جامعة الكويت تقدم خدمات 

إىل اآلن ال توفر خدمات   لكنضافة إىل البحث اآليل املوحد،  ية، باإلو الكتب اإللكرتونية وجمموعة كبرية من املواد السمعية والبرص

  Chatbotخرى التي تم ذكرها سابقا يف القسم النظري مثل خدمة  مرتبطة بتطبيقات الذكاء االصطناعي كام هو احلال يف املكتبات األ

لكرتونية  فضل اخلدمات اإلأ كتبات تسعى لتقديم دارة املإن أذكر مراقب شؤون املكتبات  وقد  ،واالسرتجاع الذكي والروبوت وغريها 

مكاننا تطبيق الذكاء االصطناعي يف مكتباتنا ألن تكلفتها عالية وامليزانية ال تتناسب إذا كان بإن ندرس الوضع  أللمستفيدين ولكن نريد  

ما مدير  أ.  "مهية الذكاء االصطناعيأاخلدمات املتوفرة تفي بالغرض عىل الرغم من  "ن  أويضيف رئيس قسم اخلدمات    ،"مع سعرها 

ىل وضع تصور وخطط لتطوير  إدارة نعمل جاهدين  بالفعل يف اإلوال بد من االستفادة من التجارب العاملية  "  أنهكد  أدارة املكتبات فلقد  إ

 ."مهيتها أىل اآلن ال نقدم خدمات ذكية برغم إ ننا خدمات املكتبات أل

 

 (: Code6التحديات ) -

اجلميع  أ تواجه  أكد  وصعوبات  حتديات  هناك  جامعة  إن  مكتبات  يف  االصطناعي  الذكاء  واستخدام  تطبيق  يف  املكتبات  دارة 

تقنيات عداء ماجهلوا ، ألن أغلب العاملني يف املكتبات غري مدركني ألمهية مثل هذه الأن الناس  أدارة املكتبات  إذكر مدير    وقدالكويت،  

ن يتثقفوا يف هذا املجال، فمن  أيضا حيتاجون إىل  أكثر الربامج يف هواتفهم الذكية تستخدم الذكاء االصطناعي. وأكتبات مع العلم  امليف  

كام ذكر    ،"موال يف البحرنت كأنك ترمي األأ  ا،ستخدامهالت وبرامج ذكية والعنرص البرشي يف مكتبتك غري مؤهل الآن توفر  أالصعب  

و أن يستوعبوا  أيوم وليلة  يف  الكثري من العاملني يف املكتبات لدهيم مقاومة عالية للتغري وليس من السهل    "مراقب شؤون املكتبات أن  

يق برز التحديات التي تواجه العاملني باملكتبات فيام يتعلق بتطبأ "ن  أشار رئيس قسم اخلدمات  أكام    ،"يتقبلوا مثل هذه التقنيات الذكية

كد أيف نفس السياق،    ،"أن معظم هذه التطبيقات تكلفتها عاليةو  وبخاصةالذكاء االصطناعي هو عدم الوعي ومقاومة التغيري و امليزانية  

برز حتدي القتناء الذكاء االصطناعي يف مكتباتنا بجامعة الكويت هو العنرص البرشي من خالل قلة  أرئيس مكتب تنمية املجموعات أن  

دائام ما نعاين عند طلب رشاء أو تطوير خدماتنا   ؛ضاف مراقب الشؤون الفنيةأكام    ،"يضا التكلفة العالية وامليزانية أوعي ودراك والاإل

برز التحديات لتطبيق تقنيات الذكاء أيمكن تلخيص  و  ،"كثرأو  أىل سنة  إو تصل  أحيانا تكون ألشهر  أ  التيبالدورة املستندية البطيئة و

 املستفيدين كالتايل:  االصطناعي وفقا لردود

 مهية استخدامات الذكاء االصطناعي يف مكتباهتم. ألقلة وعي العاملني . 1

 امليزانية قد ال تتناسب مع تكلفة تطبيقات الذكاء االصطناعي. 2

 مقاومة التغيري بالنسبة لبعض العاملني يف مكتبات جامعة الكويت. . 3

 . ي مقرتحأائام تسبب التأخري يف تطبيق الدورة املستندية لعملية الرشاء والتطوير د. 4
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 (: Code7الرؤية المستقبلية ) -

دارة املكتبات أن هناك خطة ورؤية مستقبلية للتطوير بشكل عام وليست فقط يف شأن تطبيقات الذكاء االصطناعي،  إأكد مدير  

الفنية ومراقب شؤون املكتبات ورئيس قسم مكتب  دارة ومراقب الشؤون  وهذه اخلطة تم وضعها من قبل فريق مكون مني كمدير لإل

هذه   ،تنمية املجموعات ورئيس وحدة نظم املعلومات واملكتبات ورئيس قسم املحاسبة ورئيس قسم اخلدمات ورئيس قسم الدوريات

مافيها  أبرز  سنوات  املستفيدي  :اخلطة وضعت خلمس  احتياجات  مع  يتناسب  بام  احلالية  املكتبات  ودعم خدمات  ويف تطوير  حاليا  ن 

خرنا كثريا والبد من وضع  أمتنى تطبيق الذكاء االصطناعي يف القريب العاجل فلقد ت أوأشار رئيس وحدة نظم املعلومات    ،"املستقبل

هنا  أرؤية قسمه للمدير و إلرسالشار رئيس قسم الدوريات أكام  ،"رؤية مستقبلية واضحة املالمح الستخدام هذه التقنيات يف مكتباتنا 

لكرتونية املتشاهبة يف ن يستفيدوا من برامج الذكاء االصطناعي يف حتديد الدوريات اإلأمتنى أ :يف توفري ميزانية مناسبة حيث قال تساهم

قواعد للبيانلت حتتوي عىل نفس املجلة    3هناك    :قواعد البيانات وتنقيتها لكي ال يكون هناك تكرار هلذه الدوريات، فعىل سبيل املثال

ن الرؤية موجودة واخلطط مكتوبة ولكن ينقصنا بالوقت احلايل أ . ويؤكد مراقب شؤون املكتبات  "؟ ويدفع هلا مبالغ كبرية  فلامذا تتكرر 

ن هناك  بأمجع كل املشاركني   أ بشكل عام،    ،"دارة العليا سوف نبدأ بالعمل مبارشةوبمجرد رصف امليزانية من اإل  ،التطبيق والوضوح

ولكنها غري واضحة املالمح وحتتاج    ،االصطناعي يف دعم وتطوير خدمات املكتالت يف جامعة الكويترؤية مستقبلية لتطبيق الذكاء  

 دارة العليا للجامعة. ىل دعم من اإلإ

 

 اخلامتة والتوصيات: 
صحاب القرار أن الذكاء االصطناعي سيكون املجال اخلصب الذي  سيشغل  املتخصصني يف جمال أيدرك الكثري من املسؤولني و

وكام   ،املكتبات واملعلومات للبحث عن طرق مفيدة الستخدامها واستثامرها لتسهيل أعامهلم وحتسني نوعية خدماهتم وخرباهتم اخلاصة

الذكية   التقنيات  هذه  املتخصصون  استغل  فلقد  العاملية،  التجارب  النظري من خالل عرض  واجلانب  السابقة  الدراسات  وضحنا يف 

لنظم يف التخزين واالسرتجاع واألعامل املرجعية والرد عىل استفسارات املستفيدين واستخدام الروبوتات وقاموا بإنتاج العديد من ا

كاديمية، مهية لتطبيقات الذكاء االصطناعي ودورها يف تطوير ودعم خدمات املكتبات األأوعىل الرغم من كل ما تم ذكره من  ،وغريها 

غلب املشاركني لدهيم قلة وعي بمفهوم الذكاء االصطناعي  أن  أتبات بجامعة الكويت بينت  دارة املكإ نتائج الدراسة التي طبقت عىل    لكن

يف استخدامات    ا وضعف  ان هناك قصورأكام وضحت النتائج    ،مهيته يف تطوير ودعم اخلدمات املكتبية يف مكتبات جامعة الكويتأومدى  

دارة املكتبات يف إن هناك حتديات تواجه  أرت نتائج الدراسة  شا أكام    ،الذكاء االصطناعي يف مكتبات جامعة الكويت بشكل ملحوظ 

مهية تطبيقات الذكاء االصطناعي واستخداماهتا يف بأبرزها يتمثل يف قلة وعي العاملني أتطبيق واستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي 

تحديات هي توفري ميزانية تتناسب مع التكلفة  هم الأبرز وأيضا بعض هؤالء العاملني لدهيم مقاومة كبرية للتغيري، ومن  أمكتباهتم، و

 الكبرية لتطبيقات الذكاء االصطناعي. 

بالدراسات السابقة وعرض التجارب العاملية يف استخدامات الذكاء االصطناعي    ء ومن خالل ما تم عرضه يف هذه الدراسة بد

 ن نويص بالتايل:أدارة املكتبات يف جامعة الكويت، يمكن إوحتليل نتائج الدراسة التي متت عىل 
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تطوير خدماهتا لتلبية  خذ بعني االعتبار بأمهية تطبيق الذكاء االصطناعي يف املكتبات اجلامعية بدولة الكويت لدعم وجيب األ. 1

 احتياجات املستفيد النهائي. 

قامة ورش عمل ودورات تدريبية وحمارضات لزيادة الوعي لدى العاملني يف املكتبات اجلامعية يف  دولة الكويت فيام يتعلق  . إ2

 استخدامات الذكاء االصطناعي يف املكتبات االكاديمية. ب

اإل.  3 األكاديعىل  املؤسسات  يف  العليا  الكويت  دارة  بدولة  اإلأمية  اخلطط  تدعم  تضعها  ن  التي  املكتبات إسرتاتيجية  دارات 

 اجلامعية فيام يتعلق بتطوير ودعم خدمات املكتبات باستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي. 

 . األكاديميةتوفري ميزانية مناسبة لرشاء االجهزة والربامج الذكية التي تساهم يف دعم وتطوير خدمات املكتبات . 4

فضل تطبيقات الذكاء  أعن كيفية تطبيق واستخدام    صحاب القرارأسرتاتيجيات واضحة من قبل املسؤولني وإوضع خطط و.  5

 االصطناعي يف املكتبات األكاديمية يف دولة الكويت. 

إ6 الكويت لعرض  .  ما توصل  آقامة معرض دوري يف دولة  الذكاء  إليهخر  تطبيقات  االصطناعي يف   العامل من جتارب حول 

 . ةياملكتبات االكاديم
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Artificial intelligence (AI) technologies have become integral part of our daily lives, and these technologies 
can contribute to supporting services in various places in the country. Therefore, specialists are working on 
more ambitious applications of AI which could revolutionize all our daily work. Libraries and information 
centers have also been affected by AI applications especially academic libraries, for that, the study aims to 
identify the role played by artificial intelligence techniques in supporting and developing of academic library 
services in general, and in the State of Kuwait particularly. 

This study considered qualitative research, where descriptive approach was used to collect facts and data 
about a specific situation. furthermore, it is trying to interpret these facts, categorize and analyze them to reach 
generalizations for this situation. In order to obtain data required and to achieve research aim, study adopted a 
semi-structured interview with decision-makers in Kuwait University (KU) library administration. this tool 
was used to find out the usage of AI applications in supporting electronic services in KU libraries. 

The results show that, there is a significant shortcoming and weakness in using of artificial intelligence 
in KU libraries. Furthermore, findings indicate that there are challenges facing library management in applying 
and using AI applications. Most notably of these challenges are lack of workers awareness, great resistance to 
change, and lack of budget. 

Lastly, the study presented recommendations that may contribute to activating the role of artificial 
intelligence applications in supporting and developing academic library services in the State of Kuwait. 
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