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بررسی جایگاه هوش مصنوعی در منابع انسانی از منظر نقش 
هوش مصنوعی در حذف مشاغل )موردمطالعه: گویندگی خبر(

چکیده:
 باتوجه به روند سریع فناوری هوش مصنوعی، آینده برخی مشاغل به طور فزاینده ای 
وابســــته به این فناوری خواهد بود و میلیون ها شــــغل در این فرآیند ناپدید خواهند 
شــــد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی، با استفاده 
از پرسش نامه محقق ســــاخته، به بررسی میزان آگاهی و کشــــف دیدگاه 54 نفر از 
گویندگان خبر رادیو و تلویزیون، صاحب نظران، خبرگان در خصوص پذیرش فناوری 
ربات اخبارگو در آینده شغلی شان پرداخته است و در تالش است با غلبه بر ابهامات 
در خصوص آینده مشاغل رسانه ای ازجمله شــــغل گویندگی خبر به مدیران و کارکنان 
کمک می کند تا حضور و پیشــــرفت فناوری را در حرفه فعلی خود به صورت عمیق 
و جدی باور کنند و برای رویارویی با این شــــرایط آماده شوند. نتایج تجزیه وتحلیل 
داده ها که به صورت توصیفی و اســــتنباطی و با اســــتفاده از نرم افزار spss انجام شده 
نشــــان می دهد که گویندگان خبری از آمادگی الزم برای پذیرش فناوری نوین هوش 
مصنوعی )ربات اخبارگو( برخوردار نیســــتند و میزان آگاهــــی گویندگان خبری در 
خصوص روند پیشرفت هوش مصنوعی و ســــودمندی این فناوری نوین در حد قابل 
قبولی نیست، همبستگی مثبت و معنی داری بین برداشت ذهنی از مفید بودن فناوری 
اطالعات و نگرش نسبت به اســــتفاده از آن وجود دارد. سابقه گویندگی با نگرش نیز 
رابطه معکوس دارد؛ گویندگان خبر باســــابقه باالتر عقیده دارند هوش مصنوعی از 
گاهی، اراده، تفکر، عاطفه، و احساس  ویژگی های ذهنی و روان شناختی انسانی مانند آ
برخوردار نیست و نمی تواند خطری برای آینده بشــــریت و حتی برای شغل گویندگی 

به حساب بیایند.
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مقدمه
فناوری، پایــــــۀ زنــــــدگی ماشـــــینی و مدرن در این قرن اســـــت که جزء 
از فناوری ها،  انـسان هــــــا محسوب می شود. یکی  امـروز  اجتناب ناپذیر زندگی 
هوش مصنوعی و ربات اسـت کـه توانــــــسته در زندگی انسان کارایی بیشتری 
به دســـــت آورده و آرام آرام به عنوان عضوی از جامعه، موردپذیرش انسان قرار 
گیرد. هوش مصنوعی و ربات ها به دلیل کاربرد فراوان و حضور در عرصه هـای 
گونـاگون نظـامی، صــــــنعتی، خدماتی، مشارکتی و... قابلیت تعامـل بـا انـسان 
رادارند و همـین تعامـل و حــــــضور در جامعۀ انسانی، عرصۀ برقراری سود و 
زیان میان آن هاست؛ بدین معنا کـه حـضور هوش مصنوعی می تواند مایۀ سود 
بیشتر برای فرد یا گروهی و نیز ایجاد زیان به فرد یا گروه دیگر باشــــــد و این 
فرایند به دلیل وضعیت صنعتی بودن فناوری هوش مصنوعی در جوامع پیشرفتۀ 
فناوری های  برخوردار است.  بیشـــــتری  از حساسیت  یا روبه  پیشرفت  صنعتی 
مذکور بر روی مشـــــاغل مختلف نیز تأثیراتی دارنـــــد، به طوری که تحقیقات 
»مجمع جهانی اقتصاد«1 نشـــــان داده 50درصد از برخی شغل ها طی سال های 
آینده از بین خواهد رفت درحالی که ممکن اســـــت مابقی مشاغل تحت تأثیر 
آینده مشاغل2،  نگیرند )گزارش  قرار  هوش مصنوعی و ربات های هوشـــــمند 

.)2020
باوجود نگرانی های مربوط به حذف مشـــــاغل در صورت رشد فناوری های 
هوش مصنوعی و ربات ها باید گفت که افراد در زمان انقالب صنعتی و یا حتی 
گسترش اینترنت نگرانی های مشابه  داشـــــتند. این در حالی است که اینترنت با 
گذر زمان باعث ایجاد شغل و رشد درآمد کل کشـــــورهای دارای این فناوری 
از تمامی مدیرعامل های برتر دنیا بر این باورند که تأثیر  شد. اکنون 63درصد 
فناوری هوش مصنوعی بســـــیار بیشـــــتر از اینترنت خواهد بود و دنیا استفاده 

مفیدی از وجود ربات ها خواهد داشت.

بیان مسئله
 اکنون در انقـــــالب صنعتی چهارم قرار داریم که با نـــــام عصر دیجیتال نیز 
شناخته می شود. انقالب صنعتی چهارم با تواناســـــازی انسان به وسیله ماشین 

1 World Economic Forum
2 The Future of  Jobs Report
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و اســـــتفاده از فناوری هایی مانند هوش مصنوعی، فضای ابری، اینترنت اشیا، 
پرینتر ســـــه بعدی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، امکان رشـــــد صنعت را 
فراهم آورده است. اگرچه انقالب صنعتی چهارم در حال حاضر در کشورهای 
توســـــعه یافته جریان دارد و در حال اجرا می باشـــــد، اما در بیشتر کشورهای 
درحال توسعه هنوز به طور کامل محقق نشده است و در مرحله ورود قرار دارد. 
همگام شدن کشورهای درحال توسعه با عصر دیجیتال، چالش ها و نگرانی هایی 
را به همراه داشته است. یکی از این چالش ها در ارتباط با منابع انسانی می باشد 
که شامل از بین رفتن برخی مشـــــاغل، عدم مهارت کافی نیروی انسانی برای 
عملکرد مناســـــب، جایگزینی انسان توسط ماشـــــین و درنتیجه امکان افزایش 
بیکاری می باشد و همین مسئله باعث شده هوش مصنوعی، ربات ها و باتها به 
تسخیر مشاغل نیازمند خالقیت و نوآوری نیز چشم طمع داشته باشند، مشاغلی 
که به خالقیت و نوآوری خود تکیه می کنند مانند مشاغل رسانه ای که برگ برنده 
آن را، مختص مغز انســـــانی بودن آن می دانند نیز از این موج در امان نخواهند 
فناوری »هوش مصنوعی« یک ربات  از  با استفاده  بود همچنان که کشور چین 
گوینده خبر توسعه داده است که قادر است به دو زبان انگلیسی و چینی اخبار 
را بازگو کند. صـــــدا و ظاهر این اخبارگوی دیجیتالی بر اســـــاس »ژانگ ژائو« 
مجری معروف چینی بوده و شین هوآ مدعی شـــــده است که این ربات می تواند 
در 24 ساعت شـــــبانه روز، اخبار را بالفاصله پس از وقوع آن ها گزارش دهد. 
تولید خبر طراحی شده است  برای کاهش هزینه های  این گوینده خبر مصنوعی، 
تا درعین حال کارایی اخبار نیز افزایش یابد. شـــــاید بتوان گفت که چین با این 

حرکت در پی حذف کامل شخصیت های انسانی از دنیای رسانه است.
در واقع آینده شغل و اساسًا شیوه زندگی در آینده، به طور فزاینده ای وابسته 
به فناوری خواهد بود و نقش انســـــان ها در اقتصاد به میزان قابل توجهی کاهش 
خواهد یافت و میلیون ها شغل در این فرآیند ناپدید  می شوند البته درست است 
که ابزارها و دســـــتگاه های دیجیتالی بســـــتر ظهور نوآوری هستند اما واقعیت 
این است که محرک اصلی نوآوری در ســـــازمان، کارکنان استثنایی و بی بدیل 
برآوردن  و  با چالش ها  رویارویی  برای  آمادگی ســـــازمان ها  ازاین رو  آن هستند 
تقاضای عصر دیجیتال الزم و ضروری به نظر می رســـــد، بنابراین رهبران برای 
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ایجاد نیروی کار کارآمد در آینده، باید مسائل مرتبط با کارکنان و استراتژی های 
سازمان را با توجه به مفاهیم تحول دیجیتال موردبازنگری قرار دهند. 

همان طور که ذکر شـــــد، علوم و فناوری های جدید و نوظهور به ســـــرعت 
جایگزین نیروی انسانی خواهند شـــــد. پتانسیل های هوش مصنوعی و یادگیری 
ماشینی بی پایان به نظر می رســـــد باوجود چنین شرایطی این سؤال مطرح است 
که سازمان های رســـــانه ای تا چه میزان آمادگی الزم را برای تغییرات متناسب 
با شـــــرایط و تقویت کارکنان خود دارند؟ معمواًل رهبران موفق سازمانی کسانی 
برای خروج  راه حل هایی  ارائه  و  به پیش بینی مسائل غیرمنتظره  قادر  هستند که 
از آن ها هستند. آن ها به خوبی می دانند که چگونه کارکنان خود را برای مواجهه 
با هرگونه تغییر آماده ســـــازند و عوامل ترس و تشویش را از اذهان آن ها حذف 
کنند. مسئله اینجاســـــت که چرا افراد، یک فناوری را می پذیرند و یا از پذیرش 
آن ســـــرباز می زنند و در مقابل آن مقاومت می کنند، که این سؤال از مهم ترین 
مباحث درزمینه فناوری است )کینگ و هی، 2006: 740(. یکی از عواملی که 
انجام این پژوهش را ضروری می کند این است که تاکنون در سطح دانشگاهی، 
پژوهشـــــی در خصوص تأثیر هوش مصنوعی در آینده مشاغل صورت نگرفته 
است. هدف مقاله حاضر بررســـــی میزان آگاهی و کشف دیدگاه متخصصان و 
خبرگان عرصه گویندگی در خصوص پذیرش فنـــــاوری ربات اخبارگو در آینده 
شغلی شان است و در تالش است با غلبه بر ابهامات در خصوص آینده مشاغل 
رســـــانه ای ازجمله شـــــغل گویندگی خبر به مدیران کمک  کند تا در مسیر خلق 
راهبردهای آگاهانه و مدون گام بردارند تا کارکنان حضور و پیشرفت فناوری را 
در حرفه فعلی خود به صورت عمیق و جدی درک و باور کنند و برای رویارویی 

با این شرایط خود را آماده سازند.

اهداف 
بررسی جایگاه هوش مصنوعی در منابع انسانی . 1
بررسی نقش هوش مصنوعی در حذف شغل گویندگی خبر. 2
شناسایی مزایا، چالش ها و چشم انداز هوش مصنوعی در شغل گویندگی خبر. 3
بررسی میزان آمادگی و پذیرش هوش مصنوعی توسط گویندگان خبری . 4
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سؤاالت
هوش مصنوعی در منابع انسانی از چه جایگاهی برخوردار است؟. 1
هوش مصنوعی در حذف شغل گویندگی خبر چه نقشی دارد؟. 2
هوش مصنوعی چه مزایا، چالش ها و چشـــــم اندازی در شغل گویندگی . 3

خبر دارد؟ 
آیا فناوری نویـــــن هوش مصنوعی موردپذیرش گوینـــــدگان خبری قرار . 4

خواهد گرفت؟

تعریف مفاهیم

»هوش مصنوعی«1
انسانی  به هوش  برای دســـــتیابی  هوش مصنوعی برحسب تعریف، تالش 
به معنای اعم آن با توســـــل به علوم رایانه  ای و فیزیکی اســـــت. هدف از چنین 
تالش هایی ساختن ماشینی است که بتواند تمام قابلیت های انسان هوشمند اعم 
از سخن گفتن، یادگیری، حل مسئله، استدالل و انجام امور روزمره را به نمایش 
انسان  میان ذهن  برفرض مشابهت  بگذارد )Born,1988(. چنین تالش هایی 
و ماشین استوار هستند. برحسب میزانی از مشـــــابهت که میان ذهن و ماشین 
مفروض گرفته شود روایت های متفاوتی از هوش مصنوعی خواهیم داشت. اما 
هوش مصنوعی در روایت افراطی آن ماشینی است که عالوه بر آنکه کنش های 
هوشمندانه را داراســـــت این کنش ها را به همان نحوی که انسان انجام می دهد 
به انجام می رساند. بر اســـــاس این موضع، هوش مصنوعی واجد خصوصیات 
از کیفیات روانی نظیر  اســـــت و  بوده و دارای حاالت ذهنی  روان شـــــناختی 
احساس، آگاهی و اراده برخوردار اســـــت. بر این مبنا هوش مصنوعی ماشینی 

.)1999:7,Lycan( است که واجد ذهن تلقی می گردد

ربات
ربات در لغت به معنای آدمک، مترســــــک، آدم مصنوعـــــی، آدمواره و آدم 
دستگاه کنترل شده  اصطالح  در   .)1147 )سائسی، 1384:  است  مکــــــانیکی 

1 Artificial Intelligence
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توسط کامپیوتر و مجهـز به وسائل هوشمند جهت تشخیص ورودی، سیگنال ها 
یا شـرایط محیطـی. ایـن دسـتگاه همچنین مجهز به یک شیؤە محاسباتی برای 
تصمیم گیری و یک شـیؤە راهنمـایی بــــــرای فراهم کردن امکان کنترل می باشد 
)است(  ماشینی  ربات  است:  آمده  دیگر  تعریف  در   .)767: )حسنوی، 1373 
که می تواند ورودی خود را حس نماید و با قدری هوشـــــمندی و بدون دخالت 
انسان، تغییراتی را در محیط خود بــــــه وجــــــود آورد )قلیزاده نوری، 1390: 

.)643

اشتغال
اشتغال در لغت بـه معنـای شــــــغل، پیـشه و پــــــرداختن بـه کـاری اسـت 
انجام کار  برای  فردی  به کارگیری  نیز  در اصطالح   .)152: )انــــــوری، 1382 
معین با شرایط معلوم است. به دیگر سخن، وضعیتی از به کار گماردن )برای 
شروع یا خاتمۀ کـار(، داشـتن شـغل و حرفه ای که فرد برای امرارمعاش به دست 
می آورد و به مجموعه ای از افراد که به منظور کسب سود، کار یا خدمت می کنند، 

اطالق می شود )یدالهی فارسی، 1388(.

گویندگی و اجرای تلویزیون
در تعریف کلی می توان گوینده را شخصی خواند که نوشته ای در اختیارش 
است و آن را با شیوه های خاص و به قصد انتقال مفاهیم و پیام آن به مخاطب 
مشخص، از طریق برنامه ای خاص بیان و اجرا می کند. به عبارت بهتر هرچند 
یک رسانه خبری دارای ســـــاختاری خوب و برنامه ریزی شده باشد یک گوینده 
ممکن است با لحن کسل کننده و یکنواخت خود آن را با شکست مواجه کند و 

اجازه ندهد مخاطبان کالم را درک و دریافت کنند )معینی،1391: 221(.
»ربات اخبارگو«1

خبرگزاری دولتی »شین هوآ«2 چین با استفاده از فناوری هوش مصنوعی یک 
ربات گوینده خبر توسعه داده اســـــت که قادر است به دو زبان انگلیسی و چینی 
اخبار را بازگو کند. این گوینده خبر مصنوعی، برای کاهش هزینه های تولید خبر 
طراحی شده اســـــت تا درعین حال کارایی اخبار نیز افزایش یابد. صدا و ظاهر 

1 Robot Newscaster
2 Xinhua
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این اخبارگوی دیجیتالی بر اســـــاس »ژانگ ژائو« مجری معروف چینی بوده و 
شین هوآ مدعی شده است که این ربات می تواند در 24 ساعت شبانه روز، اخبار 
را بالفاصله پس از وقوع آن ها گزارش دهد. گفتنی اســـــت در چین، پیش ازاین 
دیجیتالی  اخبارگوهای  است که  داشته  موبایلی وجود  و  اینترنتی  پلتفرم های  نیز 
در آن ها در دســـــترس بودند. این در حالی است که ویدئوهای منتشرشده از این 
ربات گوینده خبر نشان می دهد که بسیار هم پیشرفته نیست و کیفیت صدای آن 
مصنوعی بوده و یک موتور تبدیل متن به گفتار است که با استفاده از رایانه کار 
می کند. در حین اخبار گفتن، صورت و دهان این ربات نیز به حرکت درمی آید. 
شـــــاید بتوان گفت که چین با این حرکت در پی حذف کامل شـــــخصیت های 

انسانی از دنیای روزنامه نگاری است1.
ربات ژاپنی اریکا، مانند دیگر ربات ها قرار اســـــت بجای نیروی انســـــانی 
مشغول به کار شود. اما شـــــغل این ربات نه در کارخانه یا پذیرش فروشگاه ها 
که در یک ایســـــتگاه تلویزیونی است. او قرار اســـــت که در جای گوینده خبر 
بنشـــــیند. اریکا که در تقلید حالت چهره و حرکات، بسیار به انسان شبیه است، 
در دانشگاه اوزاکا ساخته شده است. هیروشی ایشـــــی گورو، سازنده اریکای و 
مسئول بخش روبات هوشمند دانشگاه اوزاکای ژاپن سازنده این ربات عجیب 
به رسانه ها گفته بود که اریکا در اوایل سال 2018 اولین برنامه تلویزیونی خود 
را آغاز خواهد کرد. بر اساس آخرین گزارش ها این ربات انسان نما در ماه آوریل 
به عنوان گوینده خبر مشغول به کار می شـــــود. اریکا ظاهر یک دختر 23 ساله را 
دارد و پوست صورت، حالت چشم ها و چهره اش مانند انسان هاست. او لهجه 
بریتانیایی دارد و به ســـــوال ها باحالتی طبیعی و آرام پاسخ می دهد. این ربات 
ژاپنی حتی می تواند میان صحبت هایش از کنایه و جوک اســـــتفاده کند. اریکا 
نمی تواند در اطراف یک اتاق به تنهایی راه برود اما قادر اســـــت که پشت میز 
بنشیند و سر، گردن و شانه هایش را حرکت دهد. 14 حس گر قوی این ربات او 
را قادر به تشخیص جهت صدا و چهره افراد می کند. خود اریکا در مصاحبه ای 
رادیویی-تلویزیونی گفته بود که حافظه بلندمدتش هنوز کامل نیست اما حافظه 
کوتاه مدتش در تشـــــخیص صدا و چهره به خوبی عمل می کند. ایشی گورو که 
1 https://way2pay.ir/120735/
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او به زودی  خود را پدر اریکا نیز معرفی می کند، معتقد است که ربات ساخت 
گاهی مستقل« داشته باشد. شـــــغل اریکا نیز برای یک ربات  می تواند حتی »آ
چندان سخت نیســـــت. تنها کاری که باید انجام دهد این است که روی صندلی 

گوینده بنشیند و بدون غلط از روی متن خبر بخواند1.

پیشینه پژوهش
نوآوری این پژوهش در بین مطالعات داخلی ازآن جهت اســـــت که در حوزه 
تأثیر هوش مصنوعی بر نیروی انســـــانی به ویژه مشاغل، پژوهشی انجام نگرفته 
است و پژوهش حاضر  با نگاهی دقیق  و موشکافانه به این مهم پرداخته است. 
در ادامه به مطالعات داخلی و خارجی اشـــــاره خواهد شد. در مورد مطالعات 
خارجی باید گفت کشـــــور چین درزمینه تولید مقاالت علمی در رابطه باهوش 
مصنوعی به همراه آمریکا رتبه نخست را در سطح جهان دارد. دانشگاه های برتر 
چین عملکرد خیره کننده ای را درزمینۀ تولید مقاله های علمی هوش مصنوعی در 
سطح جهان به نمایش گذاشـــــته اند. عالوه بر این، مقاله های پر استناد چین نیز 
به سرعت در حال رشد هستند.  همکاری بین المللی تأثیر قابل توجهی در تولید 
مقاله داشـــــته و 42/64 درصد از مقاالت برتر، محصول همکاری بین المللی 

است2.
جمالی منفرد )1394( در پژوهشـــــی تحت عنوان کاربرد هوش مصنوعی 
در مدیریت منابع انســـــانی، به معرفی و کاربرد تعدادی از الگوریتم های هوش 
مصنوعی که در مدیریت نیروی انســـــانی پرداخته ازجمله الگوریتم بهینه سازی 
فرا ابتکاری یک روش ابتکاری است که می تواند با تغییرهایی کم برای مسائل 
مختلف بهینه سازی به کار رود الگوریتم های فرا ابتکاری به طور قابل مالحظه ای 
توانایی یافتن جواب های باکیفیت باال را برای مســـــائل بهینه ســـــازی سخت 

افزایش می دهد.
مسائل  رویکردهای  و  چالش ها  عنوان  تحت  پژوهشی  در  رمضانی)1392( 
با عنوان اخالق  اخالقی در هوش مصنوعی فرایند نوآورانه و نســـــبتًا جدیدی 
گفتمانی را مورد ارزیابی قرار می دهد و با اســـــتفاده ازنظریه اخالق گفتمانی، 
جنبه های اخالقی مطرح در مسائل گوناگون، معیار عملکرد برای مواجهه با این 
مسائل و جهانی که این مسائل به آن تعلق دارند، تشریح کرده است. این نتیجه 
1 https://per.euronews.com/2018/02/06/erica-the-robot-will-replace-a-japanese-tv-news-anchor
2 China AI Development Report 2018 p3
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حاصل شـــــد که مدیران نمی توانند به جنبه های اخالقی مسائل بی توجه باشند. 
می باشد.  مسائل  اخالقی  جنبه های  تشریح  برای  مناسبی  نظریه  اخالق گفتمانی 
تحقیق در عملیات برای مواجهه با چنین مسائلی بایستی آمادگی الزم را داشته 

باشد، و روش شناسی های مناسبی را ارائه نماید.
»هانگ.ام.تی سو«1)2006( در تحقیقی، به کارگیری یک سیستم هوشمند در 
مدل فازی در کمک به سازمان در پیش بینی AI2 عملکرد آتی کارکنان به منظور 
گماردن نفرات مناسب برای پســـــت ها و پروژه های مناسب موردمطالعه قرار 
داده اند. مدیریت پایگاه داده هوشمند را برای سطوح مختلف اداره منابع انسانی 
فراهم می کند، مدیریت انضباط فردی، نظارت مداوم و ارزیابی صالحیت های 

فردی را کاهش می دهد.
»توماس و دیاز«3 )2002( در تحقیق خـــــود تحت عنوان »نوآوری فناورانه 
و اشـــــتغال در یک دهه اســـــپانیا«، اثرات تغییرات فناوری بر اشـــــتغال را در 
اســـــپانیا ازلحاظ کمی و کیفی در دوره زمانی 1980-1990 به مدت یک دهه 
موردمطالعه قراردادند. نتایج تحقیق بیانگر آن اســـــت که نوآوری های فناورانه 
باعث شده تا تعداد تکنسین ها در ســـــال 1990 نسبت به سال 1980 افزایش 

یابد، که این امر از افزایش کیفیت نیروی کار نسبت به اوایل دهه حکایت دارد.
»رابینســـــون.ام.ای«4 )2007( در پژوهشـــــی به این نتیجه رسید که هوش 
مصنوعی به طور قابل  مالحظهای بهبود عملکـــــرد کارکنان »HR«5؛ توصیف 
شغل نوشتن، مطابقت شغل با برنامه های کارمند، غربالگری کارکنان با استفاده 
از سیستم های متخصص، آموزش کارکنان در هنگام پردازش دروس، آموزش و 
توسعه، طراحی جبران، نقشه برداری صالحیت و ارزیابی عملکرد با استفاده از 

سیستم های متخصص را در پی دارد.
»جین و گاتام«6)2016( معتقدنـــــد فناوری هوش مصنوعی، تجزیه وتحلیل 
سریع داده های انســـــان را آسان می کند. در شـــــرایط AI نقش تجاری مدرن، 

1 Huang, M. J., Tsou
2 Artificial Intelligence
3 Tomas and Diaz
4 Robinson, M. A
5  Human Resource
6  Jain, S. & Gautam
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اســـــتفاده از فناوریهای هوش مصنوعی برای تصمیم گیـــــری اهمیت دارد. و 
متخصصان منابع انسانی می توانند از فناوری و ابزارهای متفاوت AI برای همه 
کارکردهای »HR«1 استفاده کنند مثل اســـــتخدام، انتخاب، آموزش، توسعه، 

مدیریت عملکرد، جبران خسارت و مدیریت پاداش. 
»گتا.آر«2 )2018( نیز در پژوهش خود به ایـــــن نکته اذعان دارد که هوش 
مصنوعی در محل کار مفید است و به کارکنان حرفه ای برای کمک به درک کار 
خود و شناسایی مشکالت و روند در پیشـــــبرد کمک می کند. هوش مصنوعی 
در حال تغییر و پشتیبانی از کارکردهای منابع انسانی مانند استخدام، آموزش، 
مدیریت استعدادها و حفظ با استفاده از نمونه های زمان واقعی است، به بینش 
در مورد تقاطع هوش مصنوعی و موارد مدیریت منابع انسانی کمک می کند و 
درنهایت به تأثیرات آینده در نیروی کار اشـــــاره می کند. در دوران رقابت رشد 
چشـــــمگیری برای بخش صنعت وجود دارد. به صنایع استفاده از ابزار هوش 
مصنوعی، فنآوری های دیجیتال توصیه می شـــــود زیرا هوش مصنوعی و زبان 
ماشین از سوی بسیاری از شرکت ها در زمینه بخش منابع انسانی مورداستفاده 
قرارگرفته است. هوش مصنوعی)AI( در اســـــتخدام، انتخاب، تجزیه وتحلیل 
عملکرد، جمع آوری داده ها در مورد کارکنان، ارائه اطالعات در زمان واقعی و 

.)2018,Jarrahi, M. H( ارائه اطالعات دقیق، نقش ممتاز ایفا می کند
»اما همینگ وی«3 )1999( در مقاله ای با عنوان شـــــبکه تولید خبر و تحول 
اخبار به اكتشاف مفاهیم نظری و عملی پیاده سازی فّناوری های جدید پرداخته 
و نشـــــان داد که PDP چگونه به صورت بنیادین شکل تولید خبر در شبکه های 
خبری را دگرگون می كند. این مقاله به دنبال بازتعریف كردن تولید خبر با كمک 

خودمختاری و همه كارگی عوامل تولید خبر است.

1 Human Resource
2 Geetha, R.
3 Emma Hemmingway
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مبانی نظری

هوش مصنوعی
برای هوش مصنوعی تعاریف متعددی ذکرشـــــده اســـــت که همگی آن ها 
را می تـــــوان در غالب دو رویکرد عمده »هـــــوش مصنوعی ضعیف« و »هوش 
مصنوعی قوی« قرارداد. رویکرد قوی به مسئله هوش مصنوعی در پی آن است 
که ماشینی بســـــازد که تمامی قابلیت هایی که تداعی گر هوش در انسان است از 
قبیل آگاهی، اراده، تفکر، فهم معنا و زبان، عواطف و... را از خود بروز دهد. 
ازاین رو تعاریفی منطبق با چنین عملکردی از هـــــوش مصنوعی ارائه می کند، 
به عنوان مثال گفته اند: خودکارســـــازی  فعالیت های مرتبط با تفکر انسان مانند 
تصمیم گیری، حل مسئله، عواطف و ... در مقابل در رویکرد ضعیف به هوش 
مصنوعی تنها داشتن کارکرد مشابه، آن هم در برخی زمینه های توانمندی هوش 
انسانی اکتفا می شود، ازاین رو الزم نیست مثال ماشین ساخته شده دارای آگاهی 

یا توانمندی هایی از این قبیل باشد )یزدان پناه، 1393(.
تعریف هوش مصنوعی »مطالعه و طراحی عوامل هوشـــــمند« است، جایی 
که یک عامل هوشمند سیستمی است که محیط خود را درک می کند و اقداماتی 
را انجام می دهد که شـــــانس موفقیت آن را به حداکثر می رســـــاند. حوزهای 
انســـــانی به ماشین سروکار  با دادن توانایی مشابه هوش  از علوم کامپیوتر که 
دارد. به عبارت دیگر، توانایی یک دســـــتگاه در کپی کردن رفتار هوشمندانه بشر 

)لغت نامه آکسفورد، 2013(.
هوش مصنوعی را به عنوان توانایی سیســـــتم در تفســـــیر صحیح داده های 
خارجی، آموختن از داده ها و استفاده از این یادگیری ها برای دستیابی به اهداف 
و وظایف خاص از طریق سازگاری انعطاف پذیر تعریف می کنند )شریف زاده، 
1398(. هوش مصنوعی به اطالعاتی که توســـــط ماشین ها نشان داده می شود، 
اشـــــاره دارد. هوش مصنوعی در تضاد باهوش طبیعی است، که به اطالعاتی 
انسان و حیوانات دیگر نشان داده شده اســـــت، مغایر است. هوش  که توسط 
مصنوعی با استفاده از یک عامل هوشمند اجرا می شود، که به هر دستگاه و یا 
الگوریتمی که محیط را درک کند و پیشنهاد دهد یا اقدام کند، برای بهبود نتیجه 
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 Nicholas( و به حداکثر رساندن شانس دستیابی به هدف خود، اجرا می شود
Yeo,2019(. هوش مصنوعی، هوشمندی است که توسط ماشین ها به تصویر 
کشیده شده اســـــت، برخالف هوش طبیعی که توسط انســـــان ها نمایش داده 

.)2020,Atluri( می شود

اصول مهم نظریه هوش مصنوعی
1. انسان موجود مادی محض است.

نظریه هوش مصنوعی از پیامدهای تجربه گرایی مادی در دهه های اخیر بوده 
و یکی از مبنایی ترین اصول آن این اســـــت که انسان را موجودی تک ساحتی و 
کاماًل مادی می بیند. طبیعتًا در چنین فرضی است که می توان تصور کرد موجود 
مادی دیگری )مانند رایانه فوق پیشـــــرفته( بتواند عملکرد مغز را که بخشی از 
بدن انسان است، شبیه سازی کند و همه کاره ای او را دقیقًا تقلید کند. طرفداران 
این نظریه طبق مبانی تجربه گرایی وجود هر چیزی را که با حواس انسان قابل 
اما طرفداران دوبعدی بودن وجود انسان در  دریافت نباشد، منکر می شـــــوند. 
مسئله ادراک می گویند: ادراک امری مجرد اســـــت و حلول موجود مجرد در 
موجود مادی محال اســـــت، بنابراین ممکن نیست ادراک در یک موجود کاماًل 
مادی تحقق یابد نتیجه اینکه انســـــان باید به جز جسم خود، بعد مجردی داشته 

باشد تا عمل ادراک از آن سر بزند)تشکری صالح و همکاران،1397: 10(.
2. مغز تنها ابزار ادراکی انسان است.

الزمه اعتقاد به مادی محض بودن انسان این است که منشأ ادراکات او نیز 
در همین بدن خاکی او جست وجو شود. طرفداران نظریه هوش مصنوعی مغز 
انسان را که مرکز دستگاه عصبی اوست، عامل درک و منبع تمام شناخت های 
انسان  ذهن  عملکردهای  پیچیده ترین  حتی  آن ها،  ازنظر  می کنند.  معرفی  انسان 
صرفًا محصول فعل  و انفعاالت فیزیکی ســـــلو ل های عصبی اســـــت؛ هرچند 
بســـــیاری از جزییات دقیق این فعل وانفعاالت هنوز برای بشر رمزگشایی نشده 
باشـــــد. انتقاداتی بر این اصل نظریه هوش مصنوعی وارد است؛ ازجمله اینکه 
هر انســـــانی می تواند نفس خود را )که دربرگیرنده ذهن است( جدای جسمش 
درک کند. و این دوگانگی نفس و بدن به گونه ای اســـــت که حتی با قطع شدن 
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چند عضو بدن یک انسان یا جایگزینی آن با قطعات مکانیکی، کمترین تغییر یا 
نقصی در نفس و شخصیت او ایجاد نمی شود. 

3. توانایی موجود مادی مشابه مغز، بر انجام همه فعالیت های ذهن.
ازنظر طرفداران نظریه هوش مصنوعی، اگر یک رایانه پیشرفته بتواند دقیقًا 
رفتار مغز انسان را تقلید کند، باید بپذیریم که یک ذهن مانند ذهن انسان دارد.  
با توجه به انتقادات وارد بر اصل پیشـــــین، پایه این اصل هم سست می شود؛ 
چون وقتی ثابت شود برخی عملکردهای ذهن انســـــان توسط غیر مغز انجام 
می شـــــود و رایانه فرضی تنها عملکرد مغز را بازنمایی می کند، روشن است که 

هوش مصنوعی محقق نمی شود )تشکری صالح و همکاران،1397: 10(.

دیدگاه ها به هوش مصنوعی
انتشـــــار هوش مصنوعی خوب است  اینکه  توافق عمومی جهانی در مورد 
در  دارد.  زمینه وجود  این  در  بدبینانه و خوش بینانه ای  ندارد. دیدگاه های  وجود 
خصوص دیدگاه بدبینانه دو مولفه منفک وجود دارد. اول اینکه هوش مصنوعی 
جایگزین شغل هایی خواهد شد که برای انسان ها کم می شود. دوم اینکه هوش 
مصنوعی به همان اندازه که فناوری ها بین ســـــال های 1870 تا 1970 گسترش 
یافت تأثیر چندانی نخواهد داشـــــت و بر جامعه موثر نخواهد بود. درحالی  که 
هر دو این مولفه به بنگاه بدبینانه کمـــــک می کند اما خبرهای خوب هم مطرح 
است: خبر خوب این است که هر دو پیش بینی  بدبینانه نمی تواند درست باشد 
حتی اخبار بهتر این است که هر دو نادرست هستند. اگر هوش مصنوعی کارآمد 
باشد آن حتمًا جایگزین انسان خواهد شـــــد اگر چنین تغییری اتفاق نیفتد اثر 
کمی خواهد داشـــــت. در مورد مباحث اقتصادی، هوش مصنوعی یک فناوری 
احیاء بهره وری است. نگرانی این است که سرعت گسترش آن خیلی کند باشد 
و به عبارتی خیلی سریع نباشـــــد. درعین حال تأثیر آن بر همه افراد و شرکت ها 
یکسان نیست. دو ســـــؤال کلیدی دراین باره مطرح است. اولین سؤال در مورد 
اشتغال است. سؤال اساسی این اســـــت که اگر ربات ها شغل های ما را بگیرند 
آیا ما روش هایـــــی را جهت صرف زمان خود پیدا می کنیم؟ و ســـــؤال دوم در 
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مورد درآمد اســـــت. آیا ما می توانیم به توزیع درآمد پایدار و منصفانه برسیم؟ 
)جهانگرد، 1398(.

به طورکلی سه نظر مختلف در مورد هوش مصنوعی وجود دارد؛ گروه اول 
توانایی های سیســـــتم های هوشمند کامپیوتری  از  اطالعات کمتری  افرادی که 
برابری نخواهد  انسان  باورند که هوش مصنوعی هیچ گاه باهوش  این  بر  دارند 
کرد و درنتیجه خطری ما را تهدید نمی کند. گروه دوم کســـــانی هستند که به 
قدرت هوش مصنوعی ایمان دارنـــــد، اما بر این باورند که این سیســـــتم ها و 
بیایند.گروه  به حساب  انسان  برای  بزرگ  نمی توانند خطری  هوشمند  ربات های 
 AI سوم که مشهورترین دانشمندان جهان را شـــــامل می شود بر این باورند که
می تواند خطری بزرگ برای بشریت باشد. تعدادی از این دانشمندان پا را فراتر 
گذاشته اند و باور دارند که هوش مصنوعی روزی نسل بشر را نابود خواهد کرد 

)حکمت نیا، 1398: 250(.
دو نوع راهبرد در مورد پیشـــــرفت فناوری هوش مصنوعـــــی وجود دارد. 
یکی سیاست هایی که بر الگوی انتشار و توســـــعه هوش مصنوعی تمرکز دارند 
و دیگری سیاســـــت هایی که بر پیامدهای انتشار و توســـــعه آن متمرکز هستند. 
مرتبط ترین سیاســـــت ها مربوط به انتشار و توســـــعه هوش مصنوعی که باید 
سیاســـــت گذار فکری برای آن کند عبارتنداز حفظ حریم خصوصی، تجارت و 
انتشار هوش  و  بین تشویق  توازن مطلوب  برای  مسئولیت. طراحی سیاســـــت 
مصنوعی بدون ایجاد خطر بر ارزش هـــــای اجتماعی تمرکز دارد. همان گونه که 
اشـــــتغال و فرصت های شغلی،  برای  هوش مصنوعی منتشر می شود، عواقبی 
نابرابری و رقابت خواهد داشـــــت. با توجه به این عواقب، نقش سیاست های 
آموزشی، شـــــبکه امنیت اجتماعی و اجرای قانون ضدتر بسیار مهم خواهد بود. 
حال با توجه به این تجربه حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال 
در کشور بازگو کننده شـــــرایط مهم و حساس برای اســـــتفاده از فناوری هوش 
مصنوعی است که سیاســـــت گذار در اقتصاد ایران با توجه به شرایط اقتصادی 

کشور باید به آن توجه کند )حکمت نیا،1398: 250(.
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آینده مشاغل در عصر هوش مصنوعی
یکی از نگرانی های مشترک در مورد انتشـــــار و گسترش فناوری های جدید 
موضوع تأثیر آن بر مشاغل و فرصت های شغلی است. اگر فناوری ها کاری را که 
یک کارگر انجام می دهد بیشتر و بهتر انجام می دهند پس کارگران باید چه کنند؟ 
بر هوش  مبتنی  اشـــــتغال زایی  با شروع سال 2020،  معتقدند که  کارشناسان 
مصنوعی وارد مرحله جدیدی شده و درنهایت در ســـــال 2025 تا دو میلیون 

شغل جدید مربوط به این فناوری ایجاد خواهد شد.
 »اسوتالنا سیکالر« یکی از تحلیلگران موسسه گارتنر در این مورد می گوید: 
از نوآوری های مهم درگذشته اغلب با دوره های گذرا و موقتی کاهش  »بسیاری 
اشـــــتغال همراه شده و ســـــپس دوره بهبود آغاز شده اســـــت تا کسب وکارها 
این جریان  انتظار می رود  به این ترتیب  شـــــوند.  تغییرات سازگار  این  با  بتوانند 
برای هوش مصنوعی هم اتفاق بیفتد.« درواقع هوش مصنوعی در بســـــیاری از 
پایین را حذف  باال می برد، میلیون ها شغل سطح متوسط و  را  بازدهی  مشاغل 
می کند و درعین حال میلیون ها شغل بیشتر و رده باالتری را ایجاد می کند که به 

مهارت های خاصی نیاز دارند )لهرودی،1397(.
تعدادی از اقتصاددانان تأکیددارند که هوش مصنوعی ممکن اســـــت باعث 
افزایش نابرابری شـــــود حتی اگر این موضوع برای رشد اقتصادی و شغل هم 
چشم انداز مثبت داشته باشـــــد باز برای بهبود نابرابری چاره ای ندارد. دو دلیل 
اینکه هوش مصنوعی مثل کامپیوتر  عمده برای این موضوع مطرح است. یکی 
اینترنت ممکن است مهارت گریز باشد. ممکن است هوش مصنوعی باعث  و 
افزایش نیروهای تحصیل کرده و کاهش دســـــتمزد نیروهای کمتر تحصیل کرده 
برای  ازدست رفته  شـــــغل های  از  پیش بینی های جاری  نگرش،  این  با  شـــــود. 
شغل های با درآمد پایین و شغل های نیازمند به آموزش کمتر بسیار بیشتر است. 
در این زمینه، »افراد با آموزش بیشـــــتر و توانایی های ذاتی باالتر قادر به درک 
ابزارهای جدید و پیچیده خواهند بود«. افراد با آموزش باال مهارت های جدید 
را بیشتر یاد می گیرند و مهارت ها باهوش مصنوعی در طول زمان تغییر خواهد 

کرد و لذا افراد با آموزش باال سود بیشتری می برند )آتلوری1، 2020(.
گروه مشاوره بوســـــتون، اخیرًا اثر احتمالی فناوری های مختلف بر مشاغل 

1 Atluri
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را در سه کشور آمریکا، آلمان و استرالیا بررسی کرده است.  آن ها با استفاده از 
وضعیت جمعیت شناسی در هر یک از این کشـــــورها، سناریوهایی با جزئیات 
درســـــت کردند که اثرات فناوری های جدید را مدل سازی می کند و اثر پاندمی 
را بر رشـــــد تولید ناخالص داخلی )GDP( موردتوجه قرار می دهد. یک یافته 
مهم این اســـــت که تعداد خالص مشاغلی که ازدســـــت  رفته یا به  دست  آمده، 
معیار ســـــاده ای برای سنجش اثر دیجیتالی شدن اســـــت. به عنوان مثال، حذف 
10میلیون شغل و ایجاد 10 میلیون شـــــغل جدید، ظاهرًا اثری ناچیز دارد  اما 
درواقع  چنین چیزی نشان دهنده یک وقفه اقتصادی بزرگ در یک کشور است 
بنابراین  سیاست گذاران  و شغل میلیون ها نفر را در معرض خطر قرار می دهد. 
و کشورهایی که می خواهند اثرات اتوماسیون را بدانند، باید اثرات جداگانه را 
بررســـــی کنند. دراین باره باید بر این نکته تأکید کرد که شغل ها باید به وظایف 
مختلف تجزیه شـــــوند و تأثیر هوش مصنوعی و اتوماسیون بر شغل ها وابسته 
بر جابه جایی وظایف بین هوش مصنوعی و انســـــان خواهد بود. در این زمینه 
را کسب  انسان ها  برخی وظایف  ماشـــــین ها  و  تأکید می شود  براثر جابه جایی 
می کنند و به این ترتیب اثر فزاینده ای بر رشـــــد اقتصادی خواهند داشت و آن به 
دلیل خلق وظایف جدید برای نیروی کار است که نسبت به ماشین مزیت نسبی 
دارد. گرایش کلیدی سیاست باید مربوط به هوش مصنوعی و شغل ها مربوط به 
حرفه های تجاری و سیاست آموزشی باشد. برای سیاست آموزشی، سه نوع از 
مهارت برای انتشار هوش مصنوعی الزم است: تفکر تحصیلی و خالق، ارتباط 

بین فردی و کنترل احساس.
توانایی  به عنوان  آن  بسیار مهم است چراکه  انسان  دراین باره نقش قضاوت 
درزمینه  تعیین عملکرد  مفهوم  )به  تعریف می شود  پیش بینی  انجام  برای  انسان 
تصمیم گیری(. قضاوت مهارت شناخت اهداف یک سازمان و تبدیل آن به داده 
که قابلیت جمع آوری دارد است. به طور مشابه تأکید بر مهارت گفتن ماشین ها 
برای شبیه سازی هم دراین باره بسیار مهم است. این نیازمند درک هر دو توانایی 
ماشین و اهداف سازمان است و نشان دهنده ترکیبی از مهارت های فنی و علوم 
اگر ماشین ها  اجتماعی است.  اجتماعی، مهارت  آلترناتیو  اجتماعی است. یک 
کارهای پیش بینی و فنی انجام دهند آنچه برای انسان باقی می ماند شامل جذب، 
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انگیزه دادن و ایجاد آرامش برای دیگران است. شغل های خوب و رشد مداوم 
اقتصادی، نیازمند مهارت های فنی، مهارت های اجتماعی یا مواردی که مربوط 

به بخش های بزرگ اقتصاد که سهمی زیاد در اقتصاد دارند است. 
اکنون، استفاده از هوش مصنوعی در آموزش تبدیل به یک راهکار قدرتمند 
در سازمان ها شده است و با استفاده از الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی 
که بر اســـــتعدادها، رفتارها و نگرش کارگرانی که در ســـــطوح مختلف انجام 
به  هم  هســـــتند.هوش مصنوعی  مؤثرتر  می شوند،  مطالعه  و  نظارت  می دهند، 
کارفرما و هم به همین دلیل کارمند کمک می کند تا در مورد شکاف مهارت، 
عملکرد، شخصیت، دانش و غیره خود را بشناســـــد و به آن ها کمک کند تا در 
کار خود بهترین و بهتر شوند و سایر حوزه هایی که هوش مصنوعی در مدیریت 
منابع انســـــانی کاربرد دارد را می توان به مدیریت عملکـــــرد، کاهش تبعیض، 
اشاره کرد  استعداد  مدیریت  نگهداری،  برنامه ریزی،  اطالعات،  به  دسترســـــی 

.)2020,Atluri(
:HRM دالیل پذیرش هوش مصنوعی در

هوش مصنوعی به ما امکان می دهد مزیت رقابتی را حفظ کنیم؛
هوش مصنوعی به ما اجازه می دهد تا وارد مشاغل جدید شویم؛

تولیدکنندگان محصـــــوالت و خدمات مبتنی بر هـــــوش مصنوعی را ارائه 
می دهند؛

مشتریان خواستار خدمات هوش مصنوعی هستند؛
برای کاهش هزینه ها هوش مصنوعی الزم است؛

هوش مصنوعی توسط رقبای فعلی استفاده می شود )آتلوری،2020(.

چارچوب نظری
جهان امروز، جهان پیشـــــرفت های عمده و عظیم در پدیده ها می باشد که 
همگی مرهون پیشرفت های علمی و فناورانه اســـــت. فناوری یکی از مهم ترین 
عوامل تولید کاال و خدمات اســـــت. به همین دلیل مدیریت فناوری و وظایف 
آن از اهمیت قابل توجهی برخوردارند )مهدی زاده، 1389(. انتخاب درســـــت 
از بین گزینه های فناوری موجود، یکی از مهم ترین تصمیماتی اســـــت  فناوری 
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که در سازمان ها گرفته می شـــــود. اهمیت این موضوع وقتی نمایان می شود که 
فراوانی  فناوری ها،  نزدیکی و همگرایی  با پیچیدگی های روزافزون و  ارتباط  در 
گزینه های مربوط به فناوری، هزینه های زیاد توســـــعه فناوری و توزیع ســـــریع 
فناوری ها قرار میگیرد )خلیل، 1383(. تحقیقات انجام شـــــده توسط اسمیت 
و همکاران )2000( نشان داده اســـــت که تأثیر فناوری به این موضوع بستگی 
دارد که کارکنان تا چه حد آن را پذیرفته باشـــــند. آن ها همچنین به این موضوع 

تأکیددارند که چرا مردم فناوری را می پذیرند و یا رد می کنند.
1»TAM« مدل پذیرش فناوری 

الگوی پذیرش فناوری، در اواخر دهه 1980 توســـــط »دیویس«2 بر اساس 
نظریه عمل مستدل آجزن و فیشبن 1980 ارائه شد ) بگوزی، 2007؛ پارک و 
استفاده  مذکور  الگوی  وجوزمارتین، 2008(.  هرناندز،جیمنز  دیگران، 2009؛ 
واقعی از یک فناوری جدید را به وسیله تمایل رفتاری و قصد فرد برای استفاده 
از یک فناوری تعیین می کند )دیویس، 1989(. مـــــدل پذیرش فناوری اولین 
فناوری و چگونگی  بررســـــی نحوه پذیرش  برای  به طور خاص  مدلی است كه 

پذیرش فناوری های نوین توسط افراد در انجام فعالیت هایشان می پردازد.
برای پذیرش یک فناوری، باید دو عامل ســـــهولت اســـــتفاده درک شده و 
سودمندی درک شـــــده آن فناوری را در نظر گرفت زیرا سهولت استفاده از یک 
فناوری می تواند بر درک افراد از سودمندی آن سیستم و استفاده از آن فناوری 

تأثیر بگذارد )ونکاتش و دیویس،2000(.
تأثیرگذارترین  به عنوان  را  فنـــــاوری  الگوی پذیرش  لی و دیگران در 2003 
و عمومی ترین نظریه در زمینه سیســـــتم های اطالعاتـــــی و پذیرش آن معرفی 
کرده اند. همچنین چن و دیگران 2011 اعتبار این مدل را در پیش بینی پذیرش 
فناوری های گوناگون توسط کاربران تأیید کرده اند و الگوی نامبرده را قوی معتبر 

و قابل اعتماد معرفی کرده اند که در زمینه های مختلف به کار می رود.

1 Accept technology model
2  Davis
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ابعاد مدل پذیرش فناوری

 سهولت ادراک شده1
از یک  استفاده  باور هر فرد در مورد ســـــهولت  ادراک شده میزان  سهولت 
سیستم خاص تعریف کرده است و نکاتش و دیگران)2003( سهولت استفاده 
ادراکی را میزانی می دانند که شـــــخص اعتقاد دارد کار کردن با یک سیســـــتم 
ندارد. وفایی)1388(  یادگیری  برای  زیادی  به تالش  نیاز  و  آسان است  خاص 
ســـــهولت را »میزان اعتقاد فرد به اینکه اســـــتفاده از یک سیستم نیاز به تالش 
خاصی ندارد« تعریف کرده اســـــت. به طورکلی بر اساس تعریف های ارائه شده 
می توان گفت که سهولت استفاده درک شـــــده به این برمی گردد که استفاده از 
یک سیستم خاص ازنظر فرد چقدر راحت و بدون نیاز به تالش خاصی است. 
هرچند آسانی اســـــتفاده از یک سیستم به تنهایی موجب اســـــتفاده افراد از آن 

نمی شود )فرزین یزدی و همکاران؛ 1392(.
سودمندی ادراک شده2

سودمندی ادراک شده در پژوهش های متفاوت به عنوان درجه ای تعریف شده 
است که فرد اعتقاد دارد استفاده از سیســـــتم خاصی برای او سودمند است و 
بر ســـــطح عملکرد او می افزاید )وفایی، 1388؛ ونکاتش و دیگران، 2003(. 
ولی  نکته شایان توجه در مورد سودمندی درک شـــــده این است که محققان 
برخالف تعریف یکسانی که از این ســـــازه ارائه کردهاند، برداشت های متفاوتی 
را از روش ارتقای عملکرد فـــــرد بیان کرده اند. ازجملـــــه ونکاتش و دیگران 
)2003( در ادامه تعریف خود بیان می کنند که منظور از تعریف ارائه شـــــده، 
میزانی است که یک فناوری موجب می شـــــود تا شخصی در شرایط مساوی از 
امکانات موجود بهره بیشتری ببرد. همچنین وفایی )1388( اظهار می کند که 
ارتقای عملکرد فرد از طریق کاهش زمان انجـــــام کار و ارائه اطالعات به موقع 
امکان پذیر اســـــت. به طورکلی بر اساس تعریف ارائه شـــــده از سودمندی درک 
شـــــده و روش های مختلف ارتقای عملکرد افراد می توان گفت که ازنظر افراد، 
هرسیستمی که عملکرد کاری افراد را از طریق ســـــودمندی که برای آن ها دارد 

1 Perceived Ease of Use
2 Perceived Usefulness
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ارتقا بخشند،مفیدترند و بیشتر استفاده می شوند. به عبارت دیگر سودمندی درک 
شده میزانی است که یک کاربر به وجود رابطه مثبت بین استفاده از آن سیستم و 

تأثیر در عملکرد و پیامدهای آن اعتقاد دارد. 
»نگرش نسبت به استفاده«1

این عامل در الگوی دیویس برگرفته از سازه نگرش نسبت به رفتار در نظریه 
عمل مستدل اســـــت. بنابراین تعریف هایی که تاکنون برای این سازه ارائه شده 
اســـــت، اغلب برگرفته ازنظریه عمل مستدل اســـــت )احمدی ده قطب الدینی، 
و  یزدانی، 1384؛ لطفی، بخشایشی، 1389؛ یعقوبی  و  1389؛ سید جوادین 
شاکری، 1387؛ دیویس، 1989(. بهترین تعریف که شامل هر دو مدل باشد را 

می توان چنین بیان کرد:
نگرش هر فـــــردی برگرفته از باورها و عقاید اوســـــت که در صورت مثبت 
بودن به تصمیم به استفاده از سیستم منجر می شود، زیرا نگرش به عنوان عامل 
میانجی بین سودمندی و سهولت اســـــتفاده درک شده و تصمیم به استفاده در 
»مدل پذیرش فناوری« قرار دارد. شایان ذکر است که در »مدل پذیرش فناوری« 

باورها شامل عقاید فرد در مورد سودمندی و سهولت ادراک شده است.
»تمایل به استفاده«2

این سازه هم مانند نگرش نسبت به اســـــتفاده برگرفته ازنظریه عمل مستدل 
آجزن و فیشبن )1980( است و به میزان احتمال به کارگیری سیستم توسط فرد 
گفته می شود. این سازه از نگرش فرد نســـــبت به کاربرد فناوری مشتق می شود 
و به رفتار واقعی منجر خواهد شـــــد. اما به دلیل اینکه رابطه تصمیم به استفاده 
و استفاده واقعی از سیستم نشـــــان می دهد که افراد تمایل دارند با رفتارهایی 
درگیر شوند که تصمیم انجام آن را دارند و در اکثر اوقات استفاده واقعی از یک 
سیستم زمانی صورت می گیرد که فرد تصمیم به استفاده گرفته باشد )محمودی، 

.)1395

1 Attitude Towards use
2 Behavioral intention to use
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روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی به روش پیمایشـــــی انجام شده 
اســـــت. جمع آوری اطالعات در دو بخش اســـــت در مرحله اول با جمع آوری 
اینترنت و مقاالت  اطالعات تئوریک و پیشـــــینه تحقیق از منابع کتابخانه ای، 
مرتبط با موضوع و مرحله بعد با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری 
شد. جامعه آماری این پژوهش گویندگان خبر رادیو و تلویزیون، صاحب نظران، 
خبرگان رسانه ای اســـــت. روش نمونه گیری در این پژوهش به دلیل نیازمندی 
با روش غیر  افراد متخصص و صاحب نظر در حوزه مورد بررسی،  انتخاب  به 
احتمالی و به روش قضاوتی بوده است و مطابق جدول مورگان تعداد 54 نفر 
از افراد جامعه آماری به عنوان حجم نمونه به این روش انتخاب شدند. درروش 
ارائه اطالعات موردنیاز  انتخاب می شوند که برای  افرادی برای نمونه  قضاوتی 

در بهترین موقعیت قرار دارند.
فردی؛ سن، جنسیت،  به سؤاالت مشخصات  مربوط  پرسشنامه  اول  بخش 
میزان ســـــابقه و زمینه گویندگی، زمینه های تخصص و بخش دوم آن شامل 24 
سؤال در قالب طیف لیکرت، در مورد میزان آمادگی برای پذیرش فناوری هوش 
مصنوعی در شغل گویندگی خبر و میزان آگاهی و اطالع از پیشرفت این فناوری 
برای شاغلین در این حرفه است. پرسشنامه ازنظر روایی صوری و محتوا توسط 
متخصصین و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  تائید شده 

است. 
تجزیه وتحلیل در دو سطح توصیفی و اســـــتنباطی و با استفاده از نرم افزار 
spss در ســـــطح مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. در سطح آمار توصیفی از 
جدول توزیع فراوانی، فراوانی درصدی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده 
از آزمون تک نمونه ای،tمستقل و ضریب همبستگی  آمار استنباطی  و در سطح 

اسپیرمن استفاده شده است.

یافته های پژوهش
نتایج بررسی  این پژوهش نشان می دهد 67 درصد از پاسخگویان زن، و 33 
درصد مردان را تشکیل داده اند. 38 درصد از پاسخگویان  در رده سنی 40-
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30 سال، 27درصد در رده 30-20 ســـــال و 18درصد در رده سنی 50-60 
سال قرار دارند. بیشتر پاســـــخگویان )حدود 56 درصد از پاسخگویان( دارای 

سابقه گویندگی 5 تا 10 سال هستند. )جدول شماره1(
جدول 1. ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان

67 درصد زن و 33درصد مردجنس

رده سنی
20-30 سال 27درصد، 30-40 سال 38 درصد
40-50 سال 17 درصد، 50-60 سا 18 درصد

سابقه گویندگی
کمتر از 1 سال  5 درصد،  2 تا 5 سال  11رصد

5 تا 10 سال 56 درصد، بیشتر از 10 سال 28 درصد

گاهی نسبت سهولت و سودمندی، نگرش  مطابق جدول شماره 2، در ابعاد آ
مقدار   -Pبیشتر از 0/05 است، بنابراین آزمون استودنت تک نمونه ای معنادار 
نبوده و میزان به طور متوسط کمتر از حد متوسط است. آمادگی مواجهه با ربات 
اخبارگو و تمایل به اســـــتفاده با میانگین 2/590 و مقدار –P بیشتر از 0/05 ، 

کمتر از حد متوسط است.
جدول 2. نتایج آزمون میانگین و آزمون استیودنت تک نمونه ای

اختالف Tانحراف معیارمیانگینبعد
میانگین

گاهی نسبت سهولت و سودمندی هوش مصنوعی 1/196-27/674-1/8040/293آ

3/0210/2500/5720/0211نگرش مثبت نسبت به هوش مصنوعی

0/410-7/680-2/5900/362آمادگی و تمایل به استفاده درزمینۀ هوش مصنوعی

 بر اساس یافته های پژوهش، میانگین آگاهی، نگرش، آمادگی در گویندگان 
خبر باسابقه کمتر از یک ســـــال به ترتیب 1/600، 3/004 ،  2/768،  سابقه 
کاری بین 2 تا 5 سال ؛ 1/827، 3/063، 2/961 و ســـــابقه کاری بین 5 تا 
10 سال 1/904، 2/959، 2/691 و  سابقه کاری بیشتر از 10 سال 1/375، 
2/920 ، 1/745 اســـــت. بعد نگرش بین گویندگان برحسب سابقه کاری آن ها 
تفاوت معناداری ندارد چراکه ســـــطح معناداری بیشتر از 0/05 است. در بعد 
گاهی نسبت سهولت و ســـــودمندی« و »آمادگی و تمایل به استفاده درزمینه  »آ



58 | دانش آینده پژوهی رسانه ::: دوره سوم، شماره 3 ::: بهار 1401

هوش مصنوعی« چون مقدار –P کمتر از 0/05 اســـــت، گویندگان برحســـــب 
سابقه کاریشان آگاهی و آمادگی متفاوتی دارند. )جدول 3(

جدول 3. مقایسه آزمودنی ها برحسب سابقه کاری
                      آماره

بعد

بیش از 10 سالبین 5 تا 10 سالبین 2 تا 5 سالکمتر از 1 سال

انحراف میانگینانحراف معیارمیانگین
انحراف میانگینمعیار

انحراف میانگینمعیار
معیار

آگاهی نسبت سهولت و 
1/6000/2241/8270/3061/9040/1631/3750/530سودمندی

نگرش مثبت نسبت به 
3/0040/3713/0630/2102/9590/2512/9200/537هوش مصنوعی

آمادگی و تمایل به 
2/7680/1142/9610/5132/6910/2761/7450/205استفاده هوش مصنوعی

بر اســـــاس داده های جدول 4، میانگین آگاهی نسبت سهولت و سودمندی، 
نگرش مثبت، آمادگی و تمایل به اســـــتفاده در میان زنـــــان به ترتیب 1/757، 
3/042، 2/853 و برای مردان 2، 2/33،  2/38 است. مقدار –P در آزمون 
گاهی، نگرش و آمادگی  t مستقل نشان می دهد بین دو گروه مرد و زن ازنظر آ

تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول4. مقایسه برابری میانگین ها برحسب جنسیت

                                                     آماره
بعد

مردزن
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

آگاهی نسبت سهولت و 
سودمندی

1/7570/30320/125

نگرش مثبت نسبت به هوش 
مصنوعی

3/0420/2382/9330/293

آمادگی و تمایل به استفاده در 
زمینه هوش مصنوعی

2/8530/4762/6380/520

یافته های تحقیق حاکی از آن اســـــت که 44درصد معتقدند هوش مصنوعی 
هیچ گاه باهوش انســـــان برابری نخواهد کرد و درنتیجـــــه خطری ما را تهدید 
نمی کند. نمی توانند خطری بزرگ برای شغل گویندگی به حساب بیایند. اگر چه 
44.4 درصد پاســـــخگویان فناوری ربات گوینده خبر را امیدبخش می دانند. اما 
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بر اساس بررسی های صورت گرفته 38 درصد پاسخگویان عقیده دارند هوش 
گاهی، اراده، تفکر،  مصنوعی از ویژگی های ذهنی و روان شناختی انسانی مانند آ
عاطفه، و احساس برخوردار نیست و نمی تواند خطری برای آینده بشریت داشته 
باشـــــد و تنها 72 درصد ترجیح می دهند اخبار را از یک انسان دریافت کنند تا 
آمادگی پذیرش هوش مصنوعی در حوزه  نشـــــان دهنده عدم  این میزان  ربات. 
اخبارگویی اســـــت طبق جدول ذیل ،24 درصد از پاسخگویان عقیده دارند در 

سال های آینده همچنان به گویندگان خبر در جایگاه شغلی شان نیاز خواهد بود.
جدول 5. خالصه خروجی نرم افزار

آلفای 
کرونباخ

مقدار tضریب مسیرسطح معناداریپایایی مرکب

آگاهی نسبت 
0/010/043-0/800/840/966سهولت 

نگرش مثبت 
نسبت به هوش 

مصنوعی
0/850/890/0150/642/312

آمادگی و تمایل 
به استفاده 

درزمینهٔ هوش 
مصنوعی

0/740/840/3340/270/944

برداشت  بین  انجام شده، همبســـــتگی مثبت و معنی داری  بر اساس مطالعه 
ذهنی از مفید بودن فناوری اطالعات و نگرش نســـــبت به استفاده از آن وجود 
دارد. همچنان که در بیشـــــتر از 74 مطالعه ارتباط معنی داری از نوع مستقیم و 
مثبت بین این دو متغیر گزارش شده است )Chismar,2003(. از سوی دیگر، 
تحلیل همبســـــتگی بین متغیرهای موجود در مدل پذیرش فناوری نشـــــان داد 
ارتباط قوی بین متغیر »برداشت ذهنی از مفید بودن فناوری اطالعات« و نگرش 

.)Seeman،2009( نسبت به آن وجود دارد
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نتیجه گیری 
پذیرش هوش مصنوعی   برای  آمادگی  میزان  بررسی  باهدف  پژوهش حاضر 
توسط گویندگان خبری انجام شد و نتایج پژوهش نشان داد که گویندگان خبری 
اخبارگو(  نوین هـــــوش مصنوعی )ربات  فناوری  برای پذیرش  آمادگی الزم  از 
برخوردار نیستند چنان که بیشتر گویندگان خبر ترجیح می دهند، اخبار را از یک 
انسان دریافت کنند تا ربات و معتقدند در سال های آینده همچنان به گویندگان 
بود. همچنین میزان آگاهی گویندگان  نیاز خواهد  خبر در جایگاه شغلی شـــــان 
خبری در خصوص روند پیشرفت هوش مصنوعی و ســـــودمندی این فناوری 
نوین در حد قابل قبولی نیست. بر اســـــاس مطالعه انجام شده، همبستگی مثبت 
و معنی داری بین برداشت ذهنی از مفید بودن فناوری اطالعات و نگرش نسبت 
به استفاده از آن وجود دارد. سابقه گویندگی با نگرش نیز رابطه معکوس دارد. 
بدین صورت که گویندگان خبر با ســـــابقه باالتر عقیده دارند هوش مصنوعی از 
گاهی، اراده، تفکر، عاطفه و  ویژگی های ذهنی و روان شناختی انســـــانی مانند آ
احساس برخوردار نیســـــت و نمی تواند خطری برای آینده بشریت و حتی برای 
بیشتر در  برخی شغل ها  این درحالی که است که  بیاید  به حساب  شغل گویندگی 
معرض حمله ربات ها و هوش مصنوعی قـــــرار دارند. در دنیایی که هوش های 
مصنوعی و ربات ها توســـــعه پیدا می کنند احتمال رشد ارزش هوش احساسی، 
از ویژگی های خاص  این موارد  باال می رود چراکه  بســـــیار  خالقیت و رهبری 

انسان ها به حساب می آیند. 
باوجودآنکه بســـــیاری از افراد از نفوذ فناوری های جدید به دنیا وحشـــــت 
دارند اما درواقع هوش مصنوعی می تواند در کنـــــار تأثیرات منفی، ویژگی های 
مثبت بسیاری را نیز به همراه داشته باشـــــد. چشم انداز فناوری در منابع انسانی 
به گونه ای اســـــت که در آینده به طور گســـــترده ای تحت لوای هوش مصنوعی 
قرار خواهد گرفت و الزم اســـــت گروه های منابع انسانی راه هایی شفاف برای 
تعادل این پیشـــــرفت ها پیدا کنند. این موضوع بـــــرای اطمینان از موفقیت آمیز 
بودن فناوری هوش مصنوعی ضروری اســـــت. بدیهی است که هوش مصنوعی 
پاسخی برای همه مسائل مربوط به منابع انســـــانی ندارد. هوش مصنوعی یک 
ابزار است و نه بیشتر. ابزاری که حتی ممکن است عملکرد نامناسبی نیز از خود 
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برجای بگذارد، آن هم باوجود تمام داده های درســـــتی که به آن داده شده است. 
حتی بااین وجود کاربردهای هوش مصنوعی بســـــیار بوده و می تواند یک منبع 
در  بازنگری  برای  بنابراین ضروری است سازمان های رسانه ای  باشد.  ارزشمند 
آموزش و تغییر مهارت ها در مشاغلی مانند گویندگی خبر، به کمک برنامه ریزی 
راهبرد نیروی کار، برنامه های تغییر و ارتقای مهارت ها را در مقیاس وســـــیع 
ایجاد کنند. کـــــه البته موفقیت درگرو همکاری نزدیـــــک با بخش خصوصی و 
دانشگاهی اســـــت تا بتوان راه حل های خالقانه ای ایجاد کرد که با واقعیت های 
متغیر فضای بازار نیـــــروی کار در طول زمان منطبق باشـــــند. بنابراین به نظر 
می رسد پیاده سازی بسیاری از پروژه های رســـــانه ای مرتبط با ربات ها و هوش 
مصنوعی بدون در نظر گرفتن این مهم  منجر به شکســـــت خواهد شد. لذا این 
اصل بایستی مدنظر سیاست گذاران، مدیران و درمجموع تیم اجرایی پیاده سازی 
فناوری در سازمان های رسانه ای قرار بگیرد. برای آماده سازی گویندگان خبری و 
آموزش آن ها، مدیران رسانه ای موظف هستند تا برای توسعه علم کارکنان خود 
فناوری  آنجایی  که  از  آموزشی صورت دهند.  در بخش  سرمایه گذاری جدیدی 
هوش های مصنوعی امری اجتناب ناپذیر است رسانه  ها با این عمل خود را برای 
ورود قدرتمند ربات های هوشـــــمند آماده خواهند کرد. درواقع با شناسایی و 
افزایش دانش فنی و عملکردی درباره روندهای جدید و مطالعات آینده پژوهانه، 

به درک درستی از فرصت های شغلی آینده خواهند رسید. 
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