
 

 

 هوش مصنوعیانجمن  نشریه الکترونیکی            

 1399-1400تحصیلی سال  –شماره اول                

 ست؟یچ یمصنوع هوش

واقع     رش یپذ  مورد  که  یمشخص  و   قیدق  فیتعر  چ یهدر 

 جهینت  در  و  یعیطب  هوش  با  رابطه  در  دباش  فن  اهل  همه

وندار  وجود  یمصنوع   هوش  نهیزم  به  بسته  کس  هر  د 

  نگاه  علم  نیا  به یمتفاوت دید  هیزاو  از  خود،  دانش  و  تیفعال

  ی کل   نگرش  چهار  خیتار  طول  در  خاطر،  نیهم  به  .کند یم

 .است آمده وجود به یمصنوع  هوش مورد در

  کردند  استفاده  یمصنوع   هوش واژه از که  یافراد نیاول -1

  مدل   یسازادهیپ   و  انسان  مغز  قیدق  یسازهیشب  دنبال  به

  در   و  مغز  ساختار  بتوانند  قیطر  ن یا  از  تا  بودند   آن  یمصنوع 

  به   امروزه  خاطر   نیهم  به   بشناسند  بهتر  را  انسان  جهینت

.  ندیگویم  یشناخت  علوم  متخصص  نگرش،  نیا  با  افراد

  ستمیس  ساخت  دنبال  به  واقع  در  نگرش  نیا  با  نیمتخصص

 . کنند فکر انسان همانند قایدق که اند  یی ها

 همچون  یعلوم  از  که  یافراد   ژهیو  به  محققان  از  یا  عده  -2

  درک   دنبال  به  یلیخ  اند،  شده  حوزه  نیا  وارد  یروانشناس

 ستند،ین  آن  ینیع   یسازه یشب  و  مغز  یداخل  ساختار  قیدق

 ساختار  از  فارق   که  اند  ییها  ستمیس  ساخت  دنبال  به  بلکه

آلن  .  باشند  داشته  انسان  عملکرد  به  هیشب  یعملکرد  ،یداخل

  سال   در   حوزه  نیا  دانشمندان  نیتر  برجسته  از  تورینگ

  ها   ستمیس  نیا  یهوشمند  سنجش  یبرا  را  یآزمون  1۹۵۰

  ن یا  در.  است  مشهور  نگیتور  آزمون  به   که  داد   شنهادیپ 

  داور   کی  بتواند  دی با  یمصنوع   هوشمند  ستمی س  آزمون،

 صیتشخ  نتواند  او   که  دهد  بیفر  یطور  چت   در  را  یانسان

 . است وتریکامپ  کی با  صحبت حال در که  دهد

  تر   ی میقد  مهندسان  ژهی و  به  نیمحقق  از  یگری د  دسته  -3

  ساختار  اگر اند  معتقد که  هستند ها  دانیاض یر و وتریکامپ

 شود،  یسازهیشب  ها ن یماش  در  او  رفتار  ا ی  و   انسان  مغز  قیدق

  از   که  بود   خواهند  ییخطاها   دچار   زین  هانیماش  آنگاه

  وتر یکامپ  از  استفاده  با   اند  معتقد  آنها.  زند یم  سر  هاانسان

  یی هاستمیس  و  کرد  رفع  را  انسانها   در  موجود  صینقا  دی با  ها

  فکر(  حیصح گر،ید عبارت  به) ی منطق و  یعقالن  که ساخت

  روابط   و  ا یاش  تا  اند  تالش  در  حوزه  نیا  نیمحقق.  کنندیم

  به   ابهام   بدون   و   تماما    را  یواقع   ی ایدن  در   آنها  نیب  موجود

  کمک   به   را  آنها  و  کرده  مدل  ی منطق  و  یاضیر  صورت

  حاصل   خبره  ی هاستم یس .  کنند  یسازادهی پ   ها   وتریکامپ

 .است بوده نیمحقق نیا تالش

اما بسیاری از محققین هوش مصنوعی، نگرش سوم را    -4

دانند و معتقد اند بسیاری از پدیده ها و  غیر واقع بینانه می

و  ریاضیات  در  موجود  های  روش  با  واقعی  دنیای  روابط 

منطق قابل مدلسازی نیستند و یا بدتر از آن، حتی خود 

ها بینش کافی ندارند  ها نسبت به خیلی از این پدیدهانسان

توانند مدلسازی کامل و قابل استنادی از آنها  و قطعا نمی

داشته باشند. بنابراین بسیاری از دانشمندان در حال حاضر  

فارق از ساختار  مشغول کار بر روی سیستم هایی اند که  

داخلی، بتوانند عملکرد صحیح و عقالنی به ویژه برای حل 

 .یک مساله خاص )مثال بینایی ماشین( داشته باشند

 مصنوعی هوش بر مبتنی سیستم یک اجزای

 مطرح  یادگیری  روش  چند  مصنوعی  هوش  در:  یادگیری 

  به .  است  خطا   و  آزمون  ها آن  ترین ساده  از  یکی   که  است

 امپیوتریک  برنامه  یک  برای  شده مطرح  مسئله  مثال،   عنوان

  مات   را  مقابل   بازیکن   که  است  این  شطرنج   بازی  در  ساده 

  طور   به  بار   هر   کامپیوتر  خطا  و  آزمون  روش  در   که  کند

 نتیجه  به   سرانجام  تا   دهدمی  انجام   را  حرکتی   تصادفی 

 مطلوب،  نتیجه  به  دستیابی  از  پس.  کند  پیدا  دست  وبمطل

  و   بازی   این   در  ایجادشده   های موقعیت  تواند می  سیستم

  موقعیتی   با   دوباره   بعدا    اگر  تا   کند   ذخیره  را  خود  تصمیمات

 را  نموده  اتخاذ  قبال   که  تصمیمی   بتواند  شد،  مواجه  مشابه

  فراخوانی   و  سازیذخیره  شطرنج،  بازی  یک   در.  گیرد  کار   به

 نسبتا   کار  گرفته  صورت  حرکات  روند  و   هامهره  موقعیت

 تجربیات  این  تعمیم  است  دشوار  که  چیزی  اما  است  ایساده

 .  است مشابه  اما جدید هایموقعیت به

.  است استقرایی و استنتاجی نوع دو  بر استدالل: استدالل

  از   پشتیبانی  میزان  در  استدالل  دو   این  اساسی   تفاوت

  فرضیات  اگر  ،استنتاجی  استدالل   در.  است  نتایج   قطعیت

  تضمین   نیز  استدالل  نتیجه  درستی  باشند،  درست  استدالل

 درست برای تضمینی ،استقرایی استدالل در اما است شده

 . ندارد وجود نتیجه بودن

  زیرا   است  مرسوم  طبیعی  علوم  در  بیشتر  استقرایی  استدالل

  اطالعاتی   که  است  صورت  این   به  پژوهش   روند  علوم  این  در

  شوند می  سازیمدل  و   شده  آوریجمع  موضوعی   مورد  در

  وقایع   توصیف  و   بینیپیش  مدل،  آن  از  استفاده  با   سپس



 

 

  و   ریاضیاتی  علوم  در  که  حالی  در  گیردمی  صورت  آینده

  این   زیرا  دارد  بیشتری  کاربرد  استنتاجی  استدالل  منطقی

 .هستند استوار ثابت  قوانینی  و بدیهیات بر علوم

  استدالل،   زمینه  در  زیادی  هایپیشرفت  مصنوعی  هوش  در

  استدالل   اما   است  گرفته  صورت   استنتاجی،   استدالل  ویژه   به

  ها داده  مجموعه  از  موضوعی  کردن  استنباط  شامل  فقط

 برای  حلیراه  ارائه  راستای  در   باید   استنباط  این  بلکه  نیست

  پیش   هایچالش  دشوارترین  از  یکی   این   و  باشد   مسئله  یک

 .است مصنوعی هوش روی

  از   است  عبارت  مسئله  حل  مصنوعی  هوش  در:  مسئله  حل

  از   ایمجموعه   میان  در  مندنظام   جستجوی  یک  انجام

  یا   حلراه  یک  به  دستیابی  هدف  با  که  ممکن  هایپاسخ

  مختلفی   مسائل  تاکنون.  گیردمی  صورت  فرضپیش  هدف 

  حل   مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  هایسیستم  از  استفاده   با

  بینی پیش  بازی،  یک  در  توانمی  که  طوری  به  اند شده

 بُرد  به  منجر  که  حرکاتی  از  ایمجموعه  یا  بُرد  حرکت

 .کرد واگذار مصنوعی  هوش به را شوندمی

 اِسکن  ، حسی  هایاندام  با   محیط ادراک،  فرآیند  در:  ادراک

 توسط   شده  آوریجمع   اطالعات  مجموعه  سپس  شودمی

  مشخص   مکانی   روابط   با  مجزا اشیاء  به حسی  های اندام  این

  جهت،   دید،   زاویه  که  داشت  نظر  در  باید .  شوندمی  تجزیه

  و   اطراف  به  نسبت  شی  یک   رنگ  تضاد  میزان  و  نور  شدت

  اطالعات   این  تحلیل  بر  توانندمی  دست  این  از  عواملی

 دشوارتر   را  ادراک  فرآیند  موضوع  این  و  باشند  ثیرگذارات

 است  توانسته  مصنوعی  ادراک  حاضر،  حال  در.  نمایدمی

  با   راننده   بدون   خودروهای  راندن  اشیاء،   شناسایی   امکان

 همچنین  و  خلوت  هایجاده  در  و  متوسط  هایسرعت

  پذیر امکان  را  هاربات  توسط  طبیعت  از  زباله  آوریجمع 

 .سازد

  طور   به  که  است  عالئمی  از  ایمجموعه   زبان:  زبان 

  آواها   به  زبان  تعریف،  این  با  که  هستند  معنا  دارای  قراردادی

  شود نمی  محدود   روندمی  کار  به  گفتگو  برای  که  کلماتی  و

  زبان   یک  تواندمی  نیز  راهنمایی   عالئم  مانند  قراردادی  و

  است   ممکن  نیز  دنیا   زنده   هایزبان  در.  شود  محسوب

 نهفته  که  مفهومی  با  شوندمی  بیان  که  عباراتی  و  کلمات

  بگوید   شخصی  است  ممکن  مثال .  باشد   متفاوت   کامال    دارند

  است   باران«»  مفهوم  اشاصلی  منظور  که  ببین«  رو  ابرها»

 منظور  هم   اینجا  در  که  داریم«  فشار  اُفت»  بگوید   یا  و

  هر .« کنندنمی کار خوب  هادریچه »  که است این اشاصلی

 را   شخص  این  منظور  سرعت  به  توانیممی  ها انسان  ما   چند

  که   شد  خواهیم  متوجه  کنیم   دقت  کمی   اگر  اما   بفهمیم،

  ها آن  کلمات  تکتک  معانی  مجموع  با  جمالت  این  معنای

  یک   مهم  هایویژگی  از  یکی  اینکه  بر  مضاف  است  متفاوت

  زبان   یک  که  طوری  به  است  زایایی   ،یافتهتکامل  زنده   زبان

 .است دارا را مفاهیم  از نامتناهی   تنوعی تولید قابلیت زایا

 گفت  توانمی  آیا»  که  است  این  کلیدی  پرسش  حال

  گوید، می  سخن  واقعی  انسان   یک  همچون  که  کامپیوتری

  بر   و  است  دشواری  سوال  است؟«  فهمیده  را  زبان  آن  واقعا  

 .  دارد وجود زیادی نظرهایفاختال آن پاسخ سر

 

 مصنوعی هوش روزمره کاربردهای از برخی

  بانکداری،   آموزش،  پزشکی،  صنعت،  در  مصنوعی  هوش

  نظر   به  و  دارد  کاربرد  دیگر  هایزمینه   از  بسیاری  و  تجارت

  نهایی   اهداف  به  رسیدن  تا  مصنوعی  هوش  که  رسدمی  به

  بدانید است که    جالب  اما   دارد   پیمودن  برای  زیادی   راه  خود

 از  خود  روزمره   زندگی  در  ها انسان   از  بسیاری  نیز  اکنونهم

  چند  . کنندمی استفاده  ندانسته، یا  دانسته مصنوعی،  هوش

 :از عبارتند مصنوعی هوش  روزمره کاربردهای از مورد

 که  است  مواردی  جمله  از  بازی:  کامپیوتری   هایبازی

  در   مصنوعی  هوش هرچند.  دارند آشنایی  آن با  مردم  اغلب

 حضور نیز ها بازی نوع این قدیمی   و  اولیه هاینسخه همان

 تریپررنگ  بسیار  نقش  رو  پیش  هایسال  در  اما  داشته،

  های بازی  در  مصنوعی  هوش  کارگیریبه  .داشت  خواهد

 رفتار  بتواند  بازی  شخصیت  تا  است  شده  سبب  کامپیوتری

  و   داده  پاسخ  بازی  در  شما   حرکات  به  بیاموزد،  را  شما

  در .  دهد   نشان  خود  از  انتظاری  از  دور  هایالعملعکس

  کاربرد   مصنوعی  هوش  نیز  شخصیتیتک  هایبازی

  شما   دشمنان  ها بازی  این  در   که  طوری  به   دارد  توجهی قابل

 خود  محیط  توانندمی  ،اندگرفته  قدرت  مصنوعی  هوش  از  که

  نشان   با  و   کنند   پیدا   را  خود  نیاز   مورد  اشیاء  نموده،   تحلیل  را

  جالب . دهند  نجات  را خود جان مناسب،   هایواکنش دادن

  سایر   با  توانند می  حتی  هاشخصیت  این   که  بدانید   است

  ترتیب   این  به   و  داشته  تعامل  مصنوعی  هوش  هایشخصیت 

 .کنند  بیشتر را خود پیروزی  شانس



 

 

  که   باشید  ندیده  حال  به  تا  شاید:  هوشمند  خودروهای

  آینده   در  اما   بخواند  کتاب  یا   روزنامه  رانندگی   هنگام   کسی

  راننده   بدون   خودروهای  زیرا  دید   خواهید  زیاد   احتمال  به

 .شد خواهند وارد هاانسان ٔ  روزمره زندگی  به آینده در

  در   هاشرکت   از  بسیاری:  مشتریان  خدمات   و   پشتیبانی

  نظر   در  مشتری  برای  را   امکان  این  خود  هایسرویس

 صورت  به  پشتیبان  با   بتواند   نیاز  صورت  در   تا   اندگرفته

  دست   به  را  خود  نظر  مورد  اطالعات  و  نموده  گفتگو  آنالین

 پاسخگوی  واقعی   شخص  یک  همیشه  است  ممکن  ولی   آورد

 عرصه،  این  به   مصنوعی  هوش  ورود  با  البته  و   نباشد  شما

  انسانی   منابع  روزیشبانه  بودن  آنالین  به  هم   نیازی  دیگر

  به   نیاز  که  ایلحظه   هر  بود  خواهید  قادر  زیرا  نیست

  آنالین   گفتگوی  به  هوشمند  ربات   یک   با   داشتید   اطالعاتی 

 .کنید  دریافت را خود پاسخ و بپردازید

  به   که  نمایشگر  چندین  کردن  چک:  امنیتی  های مراقبت

  کار   هستند  متصل   امنیتی  کننده کنترل  هایدوربین

  دقت   مدتی  از  پس  فرد  که   نحوی  به  است  ایکنندهخسته 

  آموزش   روی  همین  از  و  دهد می   دست  از  عمال   را  خود  اولیه

  نظر  به  معقولی  بسیار  کار  زمینه  این  در  کامپیوترها   دادن

  قادرند   کامپیوترها  امروزه  که  است  حالی   در  این   و   رسدمی

  به   نیاز  صورت  در  و  داده  تشخیص  را  امنیتی  خطرات  تا

 .دهند اطالع ربطذی  مراجع

 هوشمندی  خانگی  لوازم  امروزه:  هوشمند  خانگی  لوازم

  رصد   را  شما  رفتارهای  و  ها عادت  توانندمی  که  اندشده  تولید

 .  کنند

 مصنوعی هوش مختلف هایحوزه

  نیز   همچنان  و   است  گسترده  بسیار  مصنوعی   هوش  دامنه

  های پیشرفت  حال،   این  با .  است  شدن   ترگسترده  حال  در

 نمود  بندیطبقه  کلی  زیرشاخه  ۵  در  توانمی  را  حوزه  این

 :از عبارتند که

 توسط  1۹۶۵  سال  در  بار  نخستین ایده:  فازی  منطق

  در   روشی  فازی  طقمن.  شد  مطرح  زادهلطفیپرفسور  

  ، ( 1  یا  ۰)  دودویی   رایج  منطق  خالف   بر   که است  محاسبات

  نحوه   روش،  این.  است  شده   بنا  درستی  درجه  مبنای  بر

  های حالت  تمام  و  کندمی  سازیشبیه   را  انسان  استدالل

  این .  گیردمی  نظر  در  را  خیر  و   بله  دودویی  حالت  دو   مابین

  های قابلیت  و  ابعاد  با  هاییسیستم   در  توانمی   را  روش

  ترکیبی   یا  و  افزارنرم   افزار،سخت   روی  بر  همچنین  و  مختلف

  روزمره   های کاربرد  جمله  از.  نمود  سای پیاده  دو   هر  از

  دنده   به  توانمی  مصنوعی  هوش  در  فازی  هایسیستم 

  های دستگاه  خودرو،  محیط  کنترل  ها، اتومبیل  اتوماتیک

 ،تلویزیون  برداری،فیلم  و   عکاسی  های دوربین  فتوکپی،

  شویی، لباس  ماشین  جاروبرقی،  تُستر،  یخچال،  مایکرویو،

.  نمود  اشاره   …  و  سازرطوبت  کن،خشک   مطبوع،  تهویه

  و   افزارهانرم  هوشمندسازی  در  روش  این  همچنین

  سینمایی،   ویژه  هایجلوه  افزاری،نرم  هایشخصیت 

 .دارد کاربرد  نیز … و  کوانتومی کامپیوترهای

  در   روشی   طبیعی  زبان  پردازش  :طبیعی  زبان  پردازش

 برای  هوشمند  هایسیستم  توسط  که  است  مصنوعی  هوش

.  گیردمی  قرار  استفاده   مورد  طبیعی  زبان   یک  تحلیل

  و   ترجمه  همچون  مواردی  در  طبیعی  زبان  پردازش

 طبیعی  زبان  به  جمالتی  ایجاد  متون،  خودکار  سازیخالصه 

 ،گفتار  تشخیص  تکنولوژی  و(  گفتار  و  نوشتار  صورت  به)

 .دارد کاربرد  دیگر هایحوزه بسیاری و متون بندیدسته 

 حوزه  یک   در  که  هستند  افزارهایی نرم:  خُبره  هایسیستم

  این .  کنندمی  عمل  متخصص  انسان   یک  مانند   تخصصی

  کاری   است  قرار  که  دارند   کاربرد  هنگامی   ها سیستم 

 مورادی  در  مثال )  بگیرد  صورت  متخصص  غیاب  در  تخصصی

  به   مقرون  اقتصادی  لحاظ  از  متخصص  یک  استخدام  که

  بسیار   کار  انجام   محل  به  دسترسی  اینکه  یا   و  نیست  صرفه

.(  کند   کار   آنجا   در تا  نیست  حاضر  متخصصی  و  است  دشوار

  انجام   پزشکی،  تشخیص  چون   مواردی  در  خبره  های سیستم 

  ، (شطرنج  مانند)  دارند  کردن  فکر  به  نیاز  که  هاییبازی

  مناسب   محل تعیین  اشیاء،  تشخیص  اقتصادی،  پیشنهادات

 .روندمی  کار  به … و نفت یا  آب به دستیابی برای حفاری

  در   که   هستند   بشر  دست  ساخته  وسایل   ،ها ربات:  رباتیک

  و   دهندمی  انجام  را  هاانسان  همچون  اَعمالی  واقعی  دنیای

  ایجاد   با   که  است  مصنوعی  هوش  از  ایشاخه  رباتیک

  علوم   از  ایمجموعه  و   دارد  کار  و   سر  هوشمند  هایربات

 شامل  را  کامپیوتر  و  مکانیک  مهندسی  الکترونیک،  مهندسی

 حوزه  در   مصنوعی  هوش  از  مختلفی  هاینبهج.  گرددمی

  یکی   کامپیوتری  بینایی مثال  عنوان  به.  دارند  کاربرد  رباتیک

  که   است  رباتیک  در  مصنوعی  هوش  کاربردی  هایجنبه   از

  ها ربات  برای  را  پیرامون  محیط  تحلیل   و   بررسی  امکان

  دفاعی،   صنایع  تولیدی،  صنایع  در  هاربات.  آوردمی  فراهم



 

 

  های فعالیت  مانند   علمی  هایپژوهش  درمانی،  خدمات

 .گیرندمی قرار استفاده  مورد … و  اکتشافی

  عصبی،   شبکه  نخستین  مخترعیف  تعر:  عصبی  هایشبکه

  از   مصنوعی  عصبی  شبکه   که  است  گونهاین   فناوری  این  از

  درونی   ارتباط   که  است  شده   تشکیل  ساده  عناصر  تعدادی

  قادرند   خود،   دینامیک  هایپاسخ  با  و   دارند  یکدیگر   با  باالیی

  های شبکه .  نمایند  پردازش  را  سیستم  به  ورودی  اطالعات

  راننده،   بدون  خودروهای  هوافضا،  صنایع  در  مصنوعی  عصبی

  اقتصادی،   و   مالی  مسائل  الکترونیک،  صنایع   دفاعی،  صنایع

  قرار   استفاده  مورد  …  و  افزارهانرم  تولیدی،  صنایع

 .گیرندمی

 یخانواده  از  بخشی  عمیق  یادگیری:  عمیق  ادگیریی

  دارد   تمرکز  هایی روش  بر  که  است  ماشین  یادگیری  تربزرگ

  مدتی .  هستند  مصنوعی  عصبی  هایشبکه  بر  مبتنی  که

  خود   سمت  به  را  تریبیش  توجه  عمیق  یادگیری  که  است

 داشته  همراه  به  خود  با  را  نتایجی  که  چرا  است؛  کرده  جلب

 .  اندنبوده ممکن  گذشته در  هیچگاه که است

  مفاهیمی   از  یکی  ماشینی  یادگیری:  ماشینی  یادگیری 

  یادگیری .  دارد  فراوانی   کاربرد  ش مصنوعی هو  در   که  است

  اِعمال   تقویتی   و  بدون ناظر  ، با ناظر  شیوه  سه  به   ماشینی

و    سری  یک  ، ناظر  با   یادگیری  در .  شودمی ها  ورودی 

  با   رایانه  و  داده می شود  رایانه  به  هاآن  خروجی مرتبط با

  بین   روابط  ماشین،  یادگیری  الگوریتم  یک  از  استفاده

  ورودی   اگر  آن  از  پس .  کندمی  پیدا  را  خروجی  و  هاورودی

  ندانیم،   را  آن  خروجی مربوط به  که  دهیم  رایانه  به  جدیدی

  بدون   یادگیری  در  .کند  بینیپیش  را  خروجی  تواندمی  مدل

 مقدار  بلکه،  نداریم  کار  و  سر  خروجی  و   ورودی  با  دیگر،  ناظر

 را  ها داده  این   بین  الگوی  خواهیممی  که  داریم   داده   زیادی

  آموزش   هایراه  از  یکی،  تقویتی  یادگیری.  آوریم  دست  به

   تقویتی   یادگیری  از  استفاده   انسانی،  شیوه  به  کامپیوتر  به

  به   که  شودمی  داده   رایانه  به  هدفی  روش،  این  در.  است

  به   رایانه  که  آن  از  پس   . است  نشده  تعریف  دقیق  صورت

  دهد می  قرار  انسان  اختیار  در  را  نتیجه  یافت،  دست  هدف

  گیرد می  انسان  از  را  بازخورد  مصنوعی   هوش.  شود  بررسی  تا

 . یابد  دست مطلوب نتیجه به تا  کند می اصالح را خود و

 هاآینده اشتغال با وجود هوش مصنوعی و ربات

  ها میلیون   اصلی  هایدغدغه  از  یکی  به   مشاغل  یآینده

در آینده  .  است  شده  تبدیل  دنیا  سراسر  در  شرکت  و  کارگر

  کالن   تحلیل  مصنوعی،  هوش   پرسرعت،  اینترنتک،  نزدی

  که   شودمی  فراگیر  ایاندازه  به  ابر  تکنولوژی  و   داده

  ها آن  پذیرش  به  مجبور  تکنولوژی  با  مرتبط  هایشرکت

 روی  گذاریسرمایه  برای  نیز  دیگری  یعده.  بود  خواهند

  افزوده   واقعیت  و  ماشین  یادگیری  دنبال  خود  وکارکسب

  خواهد   گیرهمه  گسترده  طور  به  نیز   رباتیک.  رفت  خواهند

 خواهد  متفاوت  مختلف،  صنایع  در  آن  از  استفاده  اما  شد

 توسط  امروزه  که  شغلی  میلیون  ۷۵  گفت  توانمی  .بود

  و   هاماشین  با  نزدیک  یآینده  در  شودمی  انجام  هاانسان

 میلیون  133  دیگر  طرف  از  اما  شودمی  جایگزین  ها الگوریتم 

  داده،   گرانتحلیل  .کرد  خواهد  پیدا   ظهور  جدید   شغل

 تجارت  متخصصان  اپلیکیشن،  و  افزارنرم  دهندگانتوسعه 

  که   هستند  مشاغلی  اجتماعی  هایشبکه   و  الکترونیک

.  کنندمی  پیدا  افزایش  و  توسعه   تکنولوژی  پیشرفت  با  همگام

 وجود  نیازمند  که  مشاغلی  رودمی  انتظار  حال  این  به

  ، مشتری  از  پشتیبانی   مانند   هستند  انسانی   هایمهارت

  و   مردم  توسعه،  و  آموزش  بازاریابی،  و  فروش  متخصصان

 مدیران  همچنین  و  سازمانی   یتوسعه  متخصصان  فرهنگ،

  ها، انسان  بین  کار  تقسیم.  کنند  پیدا  افزایش  نیز  نوآوری

  کارفرمایان .  کندمی  تغییر  سرعت  به  هاالگوریتم  و   هاماشین

  و  هانماشی ها،انسان  بین کار تقسیم در را اساسی تغییرات

  امروز   تا. کنندمی  بینیپیش  امروزی  کارهای  در  ها الگوریتم 

  و   ها ماشین  توسط  کامل  طور  به  که   نبوده   کاری  هیچ

  درصد   ۶2  حدوددر آینده نزدیک    اما   شود  انجام  ها الگوریتم 

  توسط   کامل  طور  به  اطالعات  و   داده  پردازش  مانند   کارهایی

  انجام   از  هاماشین  سهم  امروزه.  شودمی  انجام  هاماشین

 و  جستجو  گیری،تصمیم  استدالل،  به  وابسته  کارهای

  نیازمند   جدید   مشاغل   است.  شده  بیشتر  اطالعات  مدیریت

  اکثر   انجام  برای  الزم  هایمهارت.  هستند  جدید  هایمهارت

  های مهارت  تقویت.  داشت  خواهد  اساسی  تغییرات  کارها 

  گرفته   جدی   باید   تکنولوژی  طراحی  و   تحلیلی   تفکر  مانند 

  آینده   تغییرات  برای  آمادگی  از  بخشی   تنها   این  اما   شوند

  تفکر   ابتکار،   خالقیت،   مانند   انسانی  های مهارت   .است

 جزئیات،  به  توجه  مذاکره،  و  کردن  متقاعد  انتقادی،

 ارزش  با  بسیار  آینده   در   پیچیده  مسائل   حل  و   پذیریانعطاف

  اجتماعی   هایمهارت  و  رهبری  هیجانی،  هوش.  شد  خواهند

  ی آینده  تا   حداقل   که  هستند   دیگری  هایویژگی  از  نیز

 .شد نخواهند  جایگزین ها ماشین توسط نزدیک


