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مهارت ها و توانایی های : 1شکل 
ه روابط عمومی که توسط پروژ

تعریف شده  GBOKاتحاد جهانی 
.است



همه ابزارهای هوش مصنوعی از فناوری استفاده می کنند اما همه فناوری ها هوش مصنوعی نیستند

.بازارابزاردرروابطعمومیدرحالانفجاراست•

دهدفناوریکهفرآیندروابطعمومیراسادهمیکندیاخدماتتاکتیکیراارائهمی-سادهسازی1.

.رسانههاورسانههایاجتماعیابزارگوشدادنونظارتهستند-گوشدادنونظارت2.

اتوماسیونوظایفتاکتیکی–اتوماسیون3.

.شودهوشماشینیکهبرایدادههایساختیافتهاعمالمی–هوشمصنوعیبرایدادههایساختیافته4.

.هوشماشینیبهدادههایبدونساختاراعمالمیشود–هوشمصنوعیبرایدادههایبدونساختار5.



بنچ مارکینگ در برابر ابزار
.ردندداور از سرتاسر جهان خواستند تا لیست را بررسی کنندوکاوش خودشان را با دو مجموعه مهارت آغاز ک17آنها از تیمی متشکل از •

.یکی با پتانسیل بیشتر برای هوش مصنوعی و مجموعه ای از مهارت ها با هوش مصنوعی کم یا بدون هوش مصنوعی

ا رایانه ها و روبات ها یک مطالعه دانشگاه آکسفورد به نام آینده مشاغل نشان می دهد که میلیون ها کارگر در بریتانیا در خطر جایگزینی ب•

مورد از رایج ترین مشاغل را بررسی کرد و از مجموعه ای از الگوریتم ها برای اختصاص احتمال 702این مقاله دانشگاهی . هستند

ل مشاغ. رتبه بندی کرد( خطر اتوماسیون بسیار باال)1تا ( بدون خطر اتوماسیون)0کامپیوتری شدن به مشاغل استفاده کرد و مشاغل را از 

.شغل را به خود اختصاص دادند702از 634روابط عمومی رتبه 

.کرداین ادعا را نیز تأیید می CIPRپاسخ های بازبین های •



:تحلیل خود را در سه دسته سازماندهی کردند

مهارت هایی با فناوری یا هوش مصنوعی صفر
فر درصد از لیست های ما در حال حاضر پشتیبانی فنی ص32یا موردGBOK،17مهارت موجود در 52از )•

. (دارند
مهارت ها یا بخش هایی از آن ها با سهم جزئی از ابزارهای فناوری یا هوش مصنوعی

اهوش از فهرست های ما حداقل از پشتیبانی غیرمستقیم فناوری ی٪27یا موردGBOK،14مهارت در 52از ) •
. (مصنوعی برخوردار هستند

مهارت هایی که در آن فناوری یا هوش مصنوعی در حال حاضر رایج تر است
(ندبا استفاده از نوعی هوش مصنوعی یا فناوری زندگی ما را ساده می ک GBOKاز مهارت های ٪41یا 21) •



(2018)نقشه تأثیر ابزارها بر مهارت ها 



سال آینده5هوش مصنوعی در روابط عمومی در #



:درس هایی برای آینده حرفه روابط عمومی

:اولدرس

است،مندارزشماحرفهدرواستانسانیویژگی هایازکهمستمرتوسعهوتجربییادگیریآموزش،بربایدما
.کنیمتأکید

:دومدرس

تغییردتشبهرامازندگیمصنوعیهوش.شویمآگاهخودحرفهدرآنبالقوهمشکالتومصنوعیهوشازبایدما
تقادیانهایبررسیوابزارهااینمورددربیشتریتجربهبهما.داردادامهبهنیازعمومیروابطحرفه.دادخواهد
پیامدهایبهبتنسبایدماواقع،در.بیاموزیمراآنهاهایمحدودیتوآنهاازبهتراستفادهنحوهتاداریمنیازبیشتری
مجوزکهمباشیداشتهتوجهوکنیممحافظتخصوصیحریمنقضازباشیم،هوشیارهادادهازاستفادهاخالقی
عاملچنانهماخالق.دهدمیقرارمشترییاسازمانازباالترراعمومیمنافعکهاستهمراهرفتارهاییبامافعالیت
.استخوبیچیزاینو.بودخواهدعمومیروابطایحرفهعملکرددرتمایزاصلی
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