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 آینده از آنچه فکر می کنیم به ما نزدیکتر است



 آینده اکنون است



 شکل دهی آینده بشر

 با که است لبه دو شمشیر یک مصنوعی هوش ظهور
 به که همانطور .دارد همراه به چالشهایی و فرصتها خود

 مهم می دهیم، ادامه مصنوعی هوش با آینده شکل دهی
 را آن بالقوه پیامدهای هم و بالقوه مزایای هم که است

 برای اخالقی و مسئوالنه رویکردی و بگیریم نظر در
 و است اکنون آینده .باشیم داشته آن استقرار و توسعه
 خود زندگی در را مصنوعی هوش نقش ما که ای شیوه
 خواهد بشریت آینده بر عمیقی تأثیر دهیم می شکل

 (Mal,2023) .داشت



 ، سال هوش مصنوعی 2023سال 
 :بنابر اظهار نظر بسیاری از متخصصان و کارشناسان



ساتیا نادال مدیرعامل اجرایی مایکروسافت در پی رونمایی از نسخه جدید بینگ که هوش مصنوعی را در 
 :خود جای داده می گوید

 مسابقه آغاز می شود

 آغاز نبرد و رقابت غولهای فناوری بر سر عرضه 
 دستاوردهای خود در حوزه هوش مصنوعی

 آیا ما نیز آماده مواجهه یا بهره گیری از نتایج این مسابقات  هستیم؟

 (1401شارا، بهمن )



 به سنگینی آسیب می تواند اشتباهی کوچک ترین که است شده جدی و فشرده اندازه ای به مصنوعی هوش حوزه در رقابت
 و رونمایی  Bard مصنوعی هوش  از پیش روز چند گوگل .است شده گوگل گریبان گیر که موضوعی بزند، ابزارها این سازنده

 ارزش چشمگیر کاهش باعث اشتباه، همین که داشت اشتباه یک ویدیو این در بارد اما کرد، منتشر آن از کوتاه ویدیویی
 .است شده شرکت این بازار ارزش دالری میلیارد 100 کاهش و (گوگل مادر کمپانی) آلفابت سهام



شمسی منظومه از خارج سیاره یک از که بود تلسکوپی اولین وب جیمز فضایی تلسکوپ که بود این پاسخ 
 را عکسی چنین 2004 سال در که است اروپایی بزرگ بسیار تلسکوپ به متعلق دستاورد این واقع در .گرفت عکس
 .گرفت
  آزمایش به نیاز مسئله این که می گوید شد منتشر رویترز توسط بار نخستین که خطا این به پاسخ در گوگل

 هنوز و است گرفته قرار متخصصان اختیار در آزمایش برای حاضر حال در بارد .است داده نشان را جدید سیستم های
 .است بیشتری آزمایش های نیازمند گیرد قرار عموم اختیار در که این برای
 برای اینترنت از است قرار تکنولوژی غول این بارد چت بات که بود کرده اعالم خود وبالگ در پیچای آقای این از پیش

 جایی و خالقیت روزنه می تواند بارد»نوشته همچنین وی .کند استفاده باال کیفیت با و تازه پاسخ های به دستیابی
 (بهمن 21 انتخاب،) «.باشد کنجکاوی برای

 چت بات جدیدترین ، ChatGPT  انتشار
OpenAI مبتنی ابزار این چشمگیر محبوبیت و 

 وضعیت گوگل، شد باعث مصنوعی هوش بر
 اطالع رسانی بدون مدتی از پس و اعالم قرمز

  که رقیب این اما .کند رونمایی رقیبش از قبلی،
Bard گوگل رسمی دموی همان در دارد، نام 

 نادرست پاسخ .است داده اشتباه پاسخ سؤالی، به
 به وب جیمز فضایی تلسکوپ با رابطه در بارد
 فضایی تلسکوپ از کشفیاتی چه» :بود سوال این

 در خود ساله نه کودک با می توانم را وب جیمز
   «؟بگذارم میان

 



 رقابتهای حوزه هوش مصنوعی
 آثار خود را به سرعت در حوزه های 

 ارزهای دیجیتال نیز نشان داده
 و شاهد عرضه ارزهایی مرتبط با حوزه

 هوش مصنوعی هستیم



  جمله این از که شود می یاد کلیدی حوزه 7 در مصنوعی هوش تأثیرات از 2023 سال در تحوالت بینی پیش در
 ظهور صنایع، تمام در اطالعات فناوری و کارها و کسب فرایندهای بر آن تأثیرات و هوشمند اتوماسیون
 ،ترکیبی های داده از گیری بهره سایبری، امنیت خطرات و تهدیدات با مقابله برای سایبری دستیاران

 اعتماد ،(...و انتخابی صدای با همراه احساسات عبارات، از گیری بهره با) چندگانه ابعاد در سازی شخصی
 (Express Computer,2022) ...و مصنوعی هوش به بیشتر



 :از سال گذشته آمادگی های داده شده از جمله اینکه 2023نسبت به سال 
 باید منتظر از بین رفتن برخی مشاغل و جایگزینی مشاغل جدید بود•
 در انتظار دموکراتیزه شدن هوش مصنوعی بود•
 (به ویژه تکرارشونده)رشد فزاینده هوش تطبیقی در مسیر بهبود مستمر تجارب •
 صنعت و حوزهبیشتر و بیشتر از هوش مصنوعی در هر استفاده •

از براین اساس شرکت ها و سازمانها باید همگام با این پیشرفتها و تحوالت خود را به روز کرده و 
 (Ada,2022. )رقابتی استفاده کنندبرای ایجاد مزیتهای این فرصت ها 

https://www.spiceworks.com/user/about/rajannagina


 سمت و سوی تحوالت جهان

 سازیشخصی 
 

 بهره گیری از تعاملی تر شدن
 حواس پنجگانه

 دیجیتالی شدن هوشمندترشدن
 بهره گیری از

 فناوریهای پوشیدنی

 استفاده بیشتر
 از واسطه های 
 مغز و کامپیوتر

 پیوند بیشتر
 دنیای واقعی

 و مجازی 

 بهره گیری بیشتر
 از تحلیل داده ها

 و احساسات

 بهره گیری از
 ترکیبی،)واقعیتها 

 ...(توسعه یافته و 

 پیوند و تعامل بیشتر
 انسان وهوش مصنوعی ، 

 ...انسان نماها، رباتها و

 نتایج جدید حاصل از
 اتحادها و 

 ....همگرایی ها و 

 گرایش به 
 غیرمتمرکز شدن

 ...(به یاری بالکچین و)

 بهره گیری بیشتر
 از متادیتاها و بیگ

 دیتاها

 نقش آفرینی بیشتر
 ماشینهای یادگیرنده

 اشکال جدید
 از  رسانه، ارتباطات،
 تفریح و سرگرمی

 تولید محتوای سفارشی
 به یاری هوش مصنوعی

 ....و
 

 تغییر الگوهای
 اخالقی، ایدئولوژیک 

 ...و
 ...و

 تصویری تر شدن



 واترزدیو . استپیش بینی آینده جادو نیست، هوش مصنوعی  
“Predicting the future isn’t magic, it’s artificial intelligence.” – Dave Waters 

 :رئیس ارائه خدمات جهانی و رئیس راه حل های کسب و کار ، (Rahul Deshpande)راهول دشپند 
از هوش مصنوعی در کسب و کارها  در دنیایی زندگی می کنیم که ما نیست، مصنوعی دیگر موضوع آینده هوش 

 ( Express Computer,2022. )هستندحال شکوفایی استفاده می شود و این کسب وکارها در 



 آینده انسان و هوش مصنوعی
 



 و گوگل عامل مدیر پیچای ساندار
 :کروم مرورگر خالق
 بشر زندگی بر مصنوعی هوش تأثیر
  و آتش کشف که تاثیری از حتی

 نیز گذاشت بشریت بر الکتریسیته
  مصنوعی هوش....بود خواهد بیشتر
  بزرگترین ایجاد باعث است ممکن
 .شود تاریخ در تغییر

  به مصنوعی هوش کردن عمومی
 کند کمک مردم به که طریقی

 می گویم من و است بزرگی پیشرفت
 .شد خواهد بزرگ تر روز به روز که



کشوری که پیشتاز هوش مصنوعی در دنیا شود، می تواند دنیا را در دستان خود داشته : پوتین
 مصنوعی آینده جهان را نه تنها برای روسیه که برای بشریت رقم می زندهوش .... باشد 



   :تسال مدیرعامل ماسک ایالن
 .باشد بشریت بر پایانی می تواند نیابد، توسعه احتیاط و دقت با مصنوعی هوش اگر•
 .کشت خواهد را ما همه احتماال مصنوعی هوش•
 .دارد موفقیت شانس درصد 10 تا ۵ بین مصنوعی هوش سازی ایمن برای ها تالش•
 بلکه نیست مقابله نجات، راه تنها و اند باخته حاال همین از را مصنوعی هوش برابر در بازی ها انسان•

 .است ها آن به پیوستن
 



 دست از نتوانیم هرگز که شود جاودانه دیکتاتوری» می تواند هوش مصنوعی :2018 در ماسک نظر
 .است هسته ای سالح های از خطرناک تر فناوری این که این و «یابیم رهایی آن

 
 10 تا اتفاق این حداکثر و است جدی خطری به رسیدن مرز در مصنوعی هوش :2014 در ماسک نظر
 .داد خواهد رخ آینده سال

 
 .است آن بر نظارت و کنترل خواهان اما نیست، فناوری این مخالف ماسک

 
  سال در ماسک ایالن

 شرکت 201۵
 هدف با را اوپن اِی آی

  ارتقای و تحقیق
  اخالقی، هوش مصنوعی

 .است کرده بنیان گذاری
 او نظر اختالف دنبال به
 شرکت سمت و سوی با

 در ماسک اوپن اِی آی،
 این از 2018 سال

 .شد جدا شرکت



 .باید نگران هوش مصنوعی باشیم؛  چرا که خطر آن به مراتب بیشتر از تهدید کره شمالی است
 

 خودروها داروها، همچون) خطرناک جامعه برای که هرآنچه اما .شود کنترل ندارد دوست کس هیچ
 هوش کنترل بر تأکید) .باشد چنین باید نیز مصنوعی هوش .می شوند کنترل همگی است،  (…و

 ( مصنوعی
 









 :کورزویل ری •
 دهه به که زمانی تا

  برسیم، 2040
  هوش می توانیم

 میلیارد را انسان
 یک این .کنیم برابر

 خواهد عمیق تغییر
 طبیعت در که بود

 .است فرد به منحصر
 کوچکتر کامپیوترها

 خواهند کوچکتر و
 آنها نهایت، در .شد

 مغز و بدن درون به
  را ما و روند می ما

 تر باهوش تر، سالم
 کنند می

  سال تا که کرد پیش بینی مصنوعی، هوش محقق لوی، دیوید
 با ارتباط برقراری توانایی و احساسات با انسان نما ربات های 2050

   .می شوند ساخته هوشمند گفتگوهای طریق از انسان ها



 تجربه هایی جدید در حوزه رسانه و سرگرمی
 با رباتهای انسان نما  

  مثال طور به بود خواهند قادر مردم ،آینده در جدید هایفناوری با
 سفارشی فیلم یک مثالً تا کنند ارسال نتفلیکس برای را دستوراتی

 مورد مجازی های شخصیت انتخاب امکان آنها .کند آماده آنها برای
 بلند های فیلم از ترتیب این به و داشت خواهند را خود عالقه

 استودیوهای برای تهدیدی امکان این البته) .برند می لذت سفارشی
 (بود خواهد سازی فیم
 العاده فوق فیلمنامه نوشتن در نویسنده به مصنوعی هوش حال در

 نوشتن در بعد به 20۵0 سال از خصوص کردبه خواهد کمک
 را فیلمها رباتیک دوربینهای .بود خواهد کارآمد پیچیده داستانهای

 و کرد خواهند نقش ایفای آواتارها و باتها چت و ساخت خواهند
 .کنند می تعیین را ترجیحاتشان انسانها حال درعین
 ر حوزه در مصنوعی هوش نقش ایفای و اخبار حوزه در مسأله همین
 .بود خواهد صادق نیز ..و اخبار و تلویزیونی های برنامه

(Thinkml Team, 2021)   

 بهره گیری از هوش مصنوعی توسط نتفیلیکس در سالهای اخیر
 شخصی سازی توصیه ها و پیشنهادها  برای تماشاهای بعدی

 ...استفاده از بیگ دیتاها با اهداف مختلف رتبه بندی کاربران، اطالعات رسانه های اجتماعی و
با در نظر گرفتن نکات )استفاده از متادیتاها و بهره گیری از آنها  در بررسی احساسات و هدف قراردادن احساسات 

 (برجسته مورد عالقه کاربران و لحاظ آن در تولیدات که به لذت بشتر کاربران منجر شود
 ...بهره گیری از هوش مصنوعی در تولید تیزرها، تریلرها و 

 یاری از هوش مصنوعی در خدمات  پخش برای تنظیم کیفیت ویدئوها 
 (Arti, 2022)یاری از هوش مصنوعی برای تطبیق محتوا و خدمات  

https://www.analyticsinsight.net/author/arti/




 .دارد زیادی موافقان و مخالفان تکینگی وقوع •
  مانند) .داد خواهد رخ2030 سال در احتماالً کرزویل پیش از زودتر حتی اتفاق این گویند می برخی 

 (روزنبرگ لوئیس
   .داد را رخداد این اجازه نباید گویند می و هستند اتفاقی چنین وقوع مخالف برخی • 

 برسد انسان هوش از فراتر به تواند نمی هوشی چون داد نخواهد رخ تکینگی هرگز گویند می بعضی •
   کرد خواهد کمک جهان وضعیت بهبود به آن وقوع معتقدند موافقان • 

 .بود خواهد بشریت پایان برود، بشر هوش از فراتر مصنوعی هوش وقتی گویند می مخالفان •
 بیولوژیکی شواهد کمک با تکینگی وقوع زمان بینی پیش برای تالش حال در دانشمندان تقدیر، هر به • 
 .هستند تکنیگی از پس و قبل اتفاقات بینی پیش حتی و
 بر و شد خواهد خسته تکنولوژی از انسان که «بیرمنگام مکتب» نظریه براساس :رضائیان مجید نقل به *

 .داد خواهد رخ 203۵ سال از بین اتفاق این .شورید خواهد آن



 همچنین تالشهایی که هوش مصنوعی را به سمت خودآگاهی هدایت می کنند 

  یعنی دو و یک سطح مدلهای با بیشتر حاضر حال در که است سطح یا مدل چهار دارای مصنوعی هوش
  سوی به مصنوعی هوش وقتی بعدی سطوح در هستیم روبرو محدود حافظه و دهنده پاسخ ماشین های

 درک و هوشیاری دارای) «خودآگاهی» و (افکار و باورها احساسات، موجودیتها، از درک دارای) «ذهن نظریه»
 شکل را آینده چگونه مصنوعی هوش ببینیم که بود خواهد جالب .کرد خواهد تغییر بشریت کند، حرکت (خود از

 انجام محتاطانه و دقت با باید مصنوعی هوش توسعه سوی به اقدامات این که است مشخص وجود، این با .می دهد
 .شود



 قبلی تغییرات از سریعتر بسیار و ایم دیده حال به تا که است پارادایم تغییر بزرگترین مصنوعی هوش
 یک هیچ اما دادند، تغییر را بازی همگی...و  اینترنت ، همراه تلفن مانند هایی پیشرفت .است تکامل حال در
  .اند نیافته تکامل مصنوعی هوش سرعت به آنها از

 را مصنوعی هوش باید ما  .دارد بستگی دهد می ارائه مصنوعی هوش که آنچه از گیری بهره به ما موفقیت
 آن از حداکثری استفاده ما وظیفه تنها .انسانی پتانسیل قوی تقویت کننده - ببینیم هست واقعاً که همان طور

 (Tewari,2022) .است



 محدود  فقط تالش این ولی است انسانی ارتباطات در تسریع و تسهیل برای تالش در مصنوعی هوش یاری
  ارتباط ایجاد نیز مردگان و زندگان جهان حتی بعضاً تا کوشد می مصنوعی هوش بله شود، نمی زندگان جهان

 مصنوعی هوش تا دوربین مقابل باید ساعت 7 حدود مرگ از قبل فرد ایری، مصنوعی هوش نمونه طور به .کند
   .بگیرد یاد را حرکتش و صدا نحوه بتواند

 

 

  

  

  

 نقش آفرینی هوش مصنوعی در ارتباطات انسانی
 از ارتباط میان زندگان تا مردگان

 و خاطرات باید فرد همچنین
 هوش به را خود زندگی

 از پس تا کند ارائه مصنوعی
 بتواند مصنوعی هوش مرگ
 متوفی خانواده تا تدهد اجازه

 شکل این به درگذشته فرد با
 ...و ویدئویی چتهای قالب در

  همشهری،) .کنند ارتباط ایجاد
1401) 



  رایانه علوم از ای شاخه artificial intelligence یا مصنوعی هوش
  که است هوشمندی ماشین های تولید آن اصلی هدف که است

 داشته را است انسانی هوش به نیازمند که وظایفی انجام توانایی
  انسانی هوش سازی شبیه نوعی حقیقت در مصنوعی هوش .باشد
  ماشینی واقع در مصنوعی هوش از منظور و است کامپیوتر برای
 و کند فکر انسان همانند که شده نویسی برنامه ای گونه به که است

 به تواند می تعریف این .باشد داشته را انسان رفتار از تقلید توانایی
 عمل انسان ذهن همانند بگونه ای که شود اطالق هایی ماشین تمامی

 داشته یادگیری و مسئله حل مانند کارهایی می توانند و می کنند
 .باشند
 اکثر ولی نشده ارائه مصنوعی هوش از باشند داشته توافق آن روی بر دانشمندادن تمامی که دقیقی تعریف هنوز

 عمل انسان مانند می کند، فکر منطقی می کند، فکر انسان مانند  :کرد بندی دسته زیر شکل به می توان را تعریف ها
 .می کند عمل منطقی می کند،

 مصنوعی تعریف هوش 



 افزایش دقت خطاها کاهش با : انسانی خطای کاهش .1
 در جویی صرفه با برابر همچنین اشتباهات کاهش .یابد می

 .است منابع و زمان
    سریعتر گیری تصمیم در تسهیل .2
 نیاز بدون روز شبانه ساعت 24 در :بودن دسترس در  .3
 در و است دسترس در مستمر طور به استراحت و خواب به

 .است موثر وری بهره افزایش
 بسیار مسئولیتهای و وظایف قبول : ریسک کاهش .4 

 خطرناک
 بر تمرکز برای یافتن اجازه) تکراری امور خودکار انجام .۵

 (انسانی فرد به منحصر مهارتهای یا خالقیتها
    دیجیتال دستیار عنوان به آفرینی نقش  .6 
 ارائه نتیجه در و الگوها شناسایی)  الگوها شناسایی .7

   (سریعتر های بینی پیش
 هایی راه یافتن) بهتر انسانی کار گردش شناسایی .8 

 گردش توسعه وری بهره افزایش و کردن کار کارآمدتر برای
 (...و  انسانی کار

 و آوری جمع) داده بزرگ های مجموعه با کار .9 
 (آنها تفسیر و ها داده استخراج

(von der Osten,2021) 

 مزایای هوش مصنوعی 



 خطرات، معایب و چالشهای هوش مصنوعی  
 طریق دو از مصنوعی هوش که می شود تصور عموماً

 :باشد خطرناک می تواند
 .شود برنامه ریزی مخرب کاری انجام برای فناوری این.1
 در اما شود برنامه ریزی بودن مفید برای فناوری این.2

 .دهد انجام مخربی کار خود هدف به رسیدن حین
(Brown,2020) 

  صدمات و مصنوعی هوش توسعه از ناشی نگرانیهایی
 پذیری مسئولیت خصوصی، حریم امنیتی، بعد از آن

 وجود ...و انسانی کرامت ،(مشکالت وقوع زمان در)
 (eolasmagazine,2017) .دارد

 طور به مصنوعی هوش) مصنوعی هوش بدافزار حوزه در آن خطرات به توان می مصنوعی هوش خطرهای دیگر از
  سالحهای و (می شود بهتر مختلف رمزگذاری های شکستن و امنیتی سیستم های کردن هک در فزاینده ای
 (HARFIELDm,2021) .کرد اشاره  خودمختار

 :است شده یاد مصنوعی هوش با ارتباط در که معایبی جمله از
 (کارکنان تخصصی آموزش برای هزینه صرف تا گذاری سرمایه از) باالست هزینه صرف نیازمند . 1
 دهد می کاهش را اشتغال .2 
 بسیار و شود هوشمندتر آینده سال های در مصنوعی هوش می رود انتظار  هرچند) نوآوری و خالقیت در ناتوانی .3 

   (باشد انسانی توانایی های از فراتر
 (رسید خواهد توانمندی این به سه سطح در) احساسی و عاطفی دامنه وجود عدم .4
 (...و آمیز تبعیض سوگیری، احتمال با توأم خروجیهای دارای) اخالق گنجاندن در ناتوانی .5
 ((von der Osten,2021)  ماشین به وابستگی افزایش و انسان در تنبلی ایجاد پتانسیل دارای .6
 (Ibrahim,2022) (...و فیکها دیپ تولید جنگها، در) نادرست اهداف با مصنوعی هوش از استفاده احتمال .7
 



 مصنوعی هوش با ارتباط در دیگر نگرانیهای از یکی
 تالشهایی هم ابتدا همان از .است اخالقی بحثهای

 .است گرفته صورت حوزه این در قوانین وضع برای
 ...و مصنوعی هوش و روباتها برای قوانین تعیین این
 .است نمانده دور نظر از نیز داستانها در

 نویسنده )، Asimov Isaac) آسیموف آیزاک
 و تخیلی-علمی های داستان روسی-آمریکایی

  19۵0 سال در بار اولین برای علمی، های کتاب
 اساس بر .کرد معرفی را ها روبات   گانه سه قوانین

 یا دادن انجام با نباید روبات یک-1 :قوانین این
 2 .بشود انسان به رسیدن آسیب باعث عملی ندادن

 باید نشود نقض اول قانون که زمانی تا روبات یک-
 زمانی تا- 3 .کند پیروی ها انسان دستور تمام از

 برای باید روبات نشوند، نقض فوق قانون دو که
 به زمان از تقریباً .کند تالش خویش وجود حفظ
 سه هر مصنوعی هوش و روبات مفهوم آمدن وجود
 گروهی اما اند؛ شده اجرا ها روبات توسط باال قانون

 ربات -انسان تعامل آزمایشگاه پژوهشگران از
 جدیدی نوع توسعه حال در آمریکا تافتس دانشگاه

 را انسان به گفتن نه توانایی که هستند ها ربات از
 برای مناسبی دلیل که زمانی تا ربات این .دارد

 خودداری آن انجام از باشد نداشته کار یک انجام
    .کند می

 قوانین و اخالقیات و هوش مصنوعی  



 حوزه در جهانی مشهور متخصصان از الیوت لنس نگرانی
 استفاده حوزه در ماشین یادگیری و مصنوعی هوش

 :مصنوعی هوش از غیراخالقی
 طور به مصنوعی هوش حوزه در غیراخالقی رفتارهای

 و ناروا سوگیری های  و است بروز و نمود حال در فراگیر
 بگویم باید متأسفانه . می دهد نشان را آمیز تبعیض اعمال

 اخالق حوزه در ما هشدارهای و توصیه ها همه رغم علی که
  هوش سرعت مصنوعی، هوش قانون و مصنوعی هوش

 در ما .داشت خواهد ادامه همچنان نامطلوب یا بد مصنوعی
  .شد خواهیم مشکل دچار کننده ناراحت مسائل این

 هوش دنبال به شدت به که است ارزشمند بسیار بنابراین
 هوش از استفاده  کاهش دنبال به و باشیم خوب  مصنوعی
 (Eliot, 2022) .باشیم بد منصوعی

   

 پیش بینی دکتر الیوت را از 25
 هوش مصنوعی در همین ارجاع بخوانید



 همه ...و یونسکو  مصنوعی هوش اخالق نامه توصیه ، آمریکا در مصنوعی هوش حقوق منشور
 مصنوعی هوش  مدارانه اخالق و مسئوالنه کاربرد  کاربردهای برای هستند تالشهایی

 بی ضرر و تناسب اصل :شامل است شده تأکید و اشاره آن ها به مصنوعی هوش اخالق توصیه نامه در که اصولی
 و نظارت شخصی، حریم شمردن محترم ثبات، و پایداری تبعیض، عدم و انصاف امنیت، و ایمنی رعایت بودن،
 نظارت و تکنولوژیک دانش و آگاهی ارتقاء پاسخگویی، و مسئولیت پذیری توصیف پذیری، و شفافیت انسانی، برآورد

 .است عضو کشورهای هماهنگ و چندجانبه همکاری و



 هوش مصنوعیروابط عمومی و 



 صنعت به نوبت وقتی .است کرده ایجاد تجارت صنعت در را انقالبی مصنوعی هوش فناوری های از استفاده
  تبدیل برای امروزه، .می دهند تغییر نیز را اصلی کار جریان مصنوعی هوش برنامه های می رسد، عمومی روابط
  بلکه کنند، کسب ارتباطی های مهارت باید تنها نه آنها کارکنان دیگر ، خوب عمومی روابط یک به شدن
 (Zhao,2022) .باشند داشته نیز را مصنوعی هوش بر مبتنی های پلتفرم با همکاری توانایی باید

 را استفاده مورد یک باید کسی است، شده ساخته محدود وظایف تکمیل برای مصنوعی هوش که آنجایی از
 را آنها تا کند سرمایه گذاری عمومی روابط مهارت های در مصنوعی هوش از استفاده روی سپس و شود، متصور

 (Kaput,2021) .(مصنوعی هوش بر مبتنی یعنی) کند باهوش تر
 پیشرفت حال در سرعت به هنوز مرتبط های فناوری و مصنوعی هوش که باشید داشته خاطر به

   .داشت خواهند موفقیت مسیر در را موقعیت بهترین مدت دراز در هستند همگام که هایی شرکت .هستند
(urag Shah,2022) 



 فراوانی معیارها ردیف

 مردم افکار و احساس شناخت و اطالعات و ها داده تحلیل و آوری جمع 1

 کردن اجرایی و خلق و اقدامات انجام تصمیمات، اخذ مسیر در آنها از گیری بهره
   عالی های ایده

7 

 و مخاطبان با وگو گفت و اقناع همدلی، پایه بر انسانی و موثر ارتباط ایجاد 2
    روابط توسعه و اختصاصی روابط جمله از ذینفعان

6 

 جدید، ، سنتی ابزارهای از استفاده و گیری بهره توانایی و شناسایی برای تالش 3
  و موثر ارتباطات حفظ و ایجاد به کمک هدف با ارتباطی مدرن و پیشرفته

 هوش همچون نوینی فناوریهای یا ابزارها) ذینفعان و مخاطبان بر اثرگذاری
 (...و بالکچین متاورس، یافته، توسعه مجازی، افزوده، واقعیت مصنوعی،

6 

 برون و درون ارتباطات در جدید پلتفرمهای و اجتماعی های رسانه از گیری بهره 4
 تعامل و ارتباط ایجاد برای تالش و فضا این در کاربران فعالیت به توجه با سازمانی

 فضا این در

6 

 تکنیکهای و تاکتیکها محتوا، عرضه و تولید در) بودن نوآور و خالق متفاوت، 5
 (...و فعالیتها استفاده، مورد

5 

 های حوزه در ویژه توانمندیهای و روز مهارتهای و دانش از برخورداری 6
 تجارب از گیری بهره و تخصصی

4 

 4 درست و دقیق اطالعات انتشار و حقیقت و معتبربودن به باورمندی 7
 و جدید معیارهای بر مبتنی دستاوردها و نتایج عملکردها، سنجش و ارزیابی 8

 آن فعاالن و عمومی روابط شایستگی از ارزیابی داشتن

4 

 ای رسانه چند بصری، نوشتاری، از اعم هدفمند و موثر محتوای توسعه و تولید  9
 ....و

4 

 با ، جدید نسل ویژه به ذینفعان و کنندگان دنبال مخاطبان، جامعه شناسایی لزوم 10
 آنها نیازهای به پاسخگویی برای تالش و فعالیتها و رفتارها رصد

 از گروه هر با متناسب و مناسب ارتباطی کانالهای و ابزارها از استفاده نیز و
 مخاطبان

3 

 معیار 60
 موفقیت

 در روابط عمومی



 و توسعه و ها برنامه اجرای برای بودن مصمم و راهبردی برنامه از مندی بهره 11
 رشد

3 

 3     مجازی رویدادهای برگزاری و دیجیتالی حضور تقویت 12

 3 برند شهرت و اعتبار مدیریت و برندسازی و برندینگ در موثر نقش داشتن 13

 2 دیگران به گذاشتن احترام 14

 2 آن گذاشتن نمایش به برای تالش و گرایی ای حرفه و تخصص مدار بر حرکت 15

 2 ذینفعان همه منافع گرفتن نظر در با منصفانه رفتار و شفافیت صداقت، داشتن 16

 2 ...و زیست محیط به توجه اجتماعی، مسئولیت بر مبتنی اقداماتی انجام 17

 2 دیدگاهها تنوع با تیمی از برخورداری و تیمی کار به معتقد 18

 2 صحیح و درست هدفگذاری 19

 طوری به آن، محصوالت و سازمان به نسبت ذینفعان و مخاطبان در هیجان و انگیزه ایجاد 20
 کردن ایجاد همه همه اصطالحاً ،(اپل مانند) بپردازند وگو گفت به آن خصوص در که

 (دهان به دهان تبلیغات)

2 

 2 تعامل تجربه به باورمندی 21

 2 آنها بودن سوگیرانه عدم و بررسی و پژوهش و تحقیق انجام 22

 آثار طراحی و ایده خلق در باال مهارتهای از مندی بهره و بازاریابی و تبلیغات به توجه 23
 موفق تبلیغی

2 

 2   اخبار سوگیری و رویکردها رصد با ای رسانه موثر ارتباطات 24

 2 ها دیدگاه و ها ایده گذاری اشتراک به 25



تأثیر مستقل و مستقیم هوش مصنوعی 

تأثیر هوش مصنوعی در پیوند  با سایر فناوریها یا در جریان همگرایی با آنها 

 :متاورس شکل در موثر فناوریهای
واقعیت توسعه   

 یافته 
انسان )تعامل کاربر 

 (و ماشین

 بالکچین هوش مصنوعی

 بینایی کامپیوتر
اینترنت اشیا و 

 رباتیک

 رایانش ابری و لبه
شبکه های موبایلی  

 آینده

 تأثیر هوش مصنوعی بر روابط عمومی از چند منظر

  حضور آن در محتوا مشاهده جای به آن در که است یافته تجسم اینترنت یک متاورس•
 آواتارهای که است افرادی بین اشتراکی مجازی محیط یک توان می را متاورس .یافت خواهیم

  واقعیت به را تخیل و تصور مختلف فناوریهای همگرایی طریق از متاورس ...دارند دیجیتالی
  (Park & Kim ,2022) .کند می تبدیل



 فرصتهای متاورس از بعد ارتباطی، تبلیغی و رسانه ای



 همچنین این .بخشید خواهد بهبود و داده تغییر را دیجیتال ارتباطات کار روش اساساً متاورس•
 اشتراک به نحوه و خود طرفداران با مشهور افراد ارتباط نحوه مشتریان، با برندها ارتباط نحوه مورد در

  .کند می صدق نیز دانش محتوای گذاری
 .کند کاوش را فضاها دیگران با ارتباط برقراری حین در بخواهد که است بشر ذات این•
 تواند می و کند می فراهم را فرهنگی و اجتماعی تبادل امکان متاورس پیشین، مجازی تجربیات برخالف•

 .شود ادغام ما روزمره زندگی در
 با ارتباط برقراری برای درتالش آن در نیز برندها و هستند ما زندگی از بخشی اجتماعی های رسانه•

 و ،گیرا موثر ارتباط امکان ها، رسانه این در موجود های نقص ولی هستند خود مخاطبان و مشتریان
 .کند می برطرف را نقص این فرصتها، برخی ایجاد ضمن و متاورس و دهد نمی را عاطفی و حسی

 کاربران به کرد، ارائه را آن اینترنت دهه2 که چیزی بودن مطلع از فراتر چیزی کند می سعی متاورس•
 احساسات، تحریک آنها هدف که کند می منتقل را انسانی مضامین با تبلیغاتی دلیل همین به .ببخشد

 .است ..و شگفتی زیبایی، خاطرات، و اشاره
 .کند می ارائه اجتماعی قابلیتهای که است انسانی تجربه یک بلکه نیست، بصری تجربه یک صرفاً متاورس•

 .داشت خواهد اجتماعی های رسانه از بیشتر مانند قدرتی و شده فراگیر فناوری این
 بهبود و انسانی های تجربه ارتقای پتانسیل جدید، مجازی دنیای در افراد کردن مرتبط طریق از متاورس•

 .دارد را مشتریان با تجاری روابط
 روشی به مجازی های دنیای کردن سازی شخصی با تا دهد می را امکان این کارها و کسب به متاورس•

 به سوی از .شوند نزدیکتر خود مشتریان به مجازی، دنیای در مالقات ایجاد مکان و تر شخصی و تر انسانی
 (Lorenz,2021).بخشد می فعال مشارکت فرصت نیز مشتریان



 .هستند ما بدن امتداد آواتارها چراکه آموخت را آواتارها از استفاده مهارت باید•
 و بدن و سر حرکتهای از بتوان باید همچنین . کند نمایندگی را شما که کرد انتخاب آواتاری بتوان باید•

 .کرد استفاده درست دیگران با تعامل ایجاد برای دستها
 .گرفت بهره دیگران نظر جلب برای هدفمند حرکات از و ایستاد حرکت بی نباید•
 .کرد استفاده تأثیرگذار و بهتر ارتباطات برای توان می ...و ویدئوها عکسها، از•
 .کرد برقرار درایتی با و همدالنه ارتباطی و کرد اقدام احساسات کنترل به بتوان باید•
 .کرد تالش بودن ماندنی نیز و تمایز ایجاد برای•
 (Jackson,2021) .کند می جلوگیری ضعیف عملکرد از قبلی سازی آماده که مهم نکته این داشتن یاد به•



 آوارتاها از اقسامی انواع با ما
 از اعم بود خواهیم روبرو

  دارای) مصنوعی هوش آواتارهای
 توان دارای و خود خاص ویژگی
 هوش آواتارهای ،(انسان با تعامل

  دارای آواتارها) اجتماعی مصنوعی
 از پشتیبانی فرد به منحصر قابلیت

  اساس بر و پیچیده مکالمات
  و خود فرد به منحصر شخصیت

 طریق از شده ساخته خودآموزی
  های محیط در دیگران با تعامل

 ....و (است مجازی
 
 

 
 که آواتارهایی بر عالوه متاورس در

 مدیریت و ایجاد ها انسان توسط
 هوش آواتارهای شوند، می

 کامالً که دارند وجود نیز مصنوعی
 انسانی سازمان هر از مستقل
 از بخشی قبالً آنها .هستند

 در تنهایی به بود، خواهند متاورس
 شدن درگیر و کاوش حرکت، حال

 Extended) .هستند دیگران با
Reality,2022) 



 اقدام دهند می پوشش را مجازی و افزوده واقعیت و متاورس که گرانی تحلیل و نگاران روزنامه کردن دنبال و تعامل به•
 کنید

 کنند شروع را افزوده واقعیت از استفاده با محتوا تولید باید متاورس، به ورود مسیر در اول گام برای ها عمومی روابط•
 کنید برگزار الزم تخصصی پلتفرمهای در مجازی واقعیت صورت به را رویداد یک•
 کنید همکاری به شروع اینفلوئنسرها و محتوا کنندگان تولید با•
 .کنید تولید عمومی روابط محتوای افزوده واقعیت کمک با•
 .کنید استفاده آلرت گوگل از متاورس اخبار پیگیری برای•
 شد متاورس در روایتگری فضای وارد توان می چطور که بیاموزید و باشید روز به مدام•
 هستند ما روزمره زندگی از بخشی حاضر حال در مجازی موجودات .کنید ایجاد یا استخدام مجازی شخصیت یک•
  متاورس اما برسد، خود امروزی جایگاه به بکشد طول سال 30 اینترنت اگر است نزدیک آینده که باشید داشته باور•

 (Buyer,2021) .است آماده جدید، دنیاهای به ورود برای آماده انسانهایی و فناوری سریع رشد برای
 

 توصیه هایی به روابط عمومی ها مرتبط با حوزه متاورس



  های محیط در تبلیغات ارائه برای مانور قدرت و ابزارها
 بود خواهد بیشتر متاورسی

 به شدن تبدیل برای توانند می شرکتی آواتارهای
 .شوند ریزی برنامه و دیده آموزش مجازی اینفلوئنسر

 برای و بوده شفاف شما برند پیام آنها یاری به بنابراین
 .بود خواهد گیرا و کننده مجاب مخاطب

(Khatib,2021) 

 برای هایی ایده :اجتماعی ارتباطات توسعه
 و بعدی سه اجتماعی فضای یک توسعه
  قابل متاورس قالب در تواند می مجازی
 نقش شبیه ای ایده .باشند جذاب  و تعریف
 اگرچه اینستاگرام، مانند اجتماعی های شبکه

 راه مثل دیگری های حوزه به توانیم می که
 برند یک برای بعدی سه باشگاه یک اندازی

  یک از برند یک مشتریان که جایی .کنیم فکر
 .برند می لذت متاورس در العاده فوق رویداد

 
 از جدید نسلی گیری شکل

  یک توان می متاورس :اینفلوئنسرها
 های انسان به موسوم نوین جذاب فناوری

 .کند معرفی بار نخستین برای را  دیجیتالی
 انسان های ربات دیجیتالی، های انسان
 مصنوعی هوش به مجهز بعدی سه نمای

 آینده در توانند می برندها .هستند
 خودشان مخصوص دیجیتالی اینفلوئنسرهای

 تبلیغ برای آنها از و کرده طراحی را
   .کنند استفاده خود خدمات و محصوالت



 نگاهی از بار این را حوادث و اخبار بود خواهند قادر افراد
  تجربه و دیده حادثه مجاورت در و نزدیک بسیار
 لحظه در یا ...و تصادف سونامی، سیل، زلزله، همچون کنند
 و ملی خاص مراسم یک فرودگاه یا و راه آزاد یک افتتاح
 المپیک افتتاحیه در المللی بین ابعاد در حتی یا سنتی
 .باشند داشته حضور ...و مرزی محدودیتهای همه از عاری

 امکان و بسیاری شغلی فرصتهای مجازی دنیاهای
  های دوره جلسات، برگزاری ها، همی دور مالقاتها،

 از عاری افراد به بسیاری ...و گردشگری و سفر آموزشی،
    .داد خواهد جغرافیایی و مرزی محدودیت

 کشورهاو شهرها، که بینیم می تالشها، اینگونه به نگاهی با
 که هستند گیری شکل حال در مختلفی مجازی جهانهای
 متأثر حداقل یا داده تغییر توانند می را معادالت از بسیاری

 .کنند
 ای رسانه محتواهای دوره این در رود می انتظار همچنین

 .شوند تر سازی شخصی و هوشمندتر



 لزوم توجه روابط عمومی ها 
 به هوش مصنوعی



 ها عمومی روابط که است معتقد مصنوعی، هوش به ها عمومی روابط گرایش میزان بر مروری با گانینگ آلن
 فعاالن طورمثال به .اند کرده درک را آن یادگیری لزوم و مصنوعی هوش به نیاز جهان مختلف کشورهای در

 هوش مورد در بیشتر و بیشتر یادگیری به نیاز به نسبت ،کانادا و شمالی آمریکای در عمومی روابط
  روش مصنوعی هوش که دارند باور اروپا در عمومی روابط ای حرفه متخصصان .هستند آگاه بسیار مصنوعی

 حوزه در خصوص این در الزم های توانایی و مهارتها فقدان به نسبت ولی بخشد می بهبود را خدمات ارائه
  افراد برای شناسایی قابل گرایش یک ،آرام اقیانوس و آسیا منطقه در  .کنند می نگرانی ابراز عمومی، روابط
 نفوذ ،آفریقا در .(است محدود فناوری سطح اگرچه) دارد وجود فناوری پذیرش برای عمومی روابط در شاغل

  روابط جهانی، نگاه در که حال عین در .است توجه قابل بیشتر آنالین فناوری و ارتباطات و اطالعات فناوری
  می نتیجه خود مرور برآیند از وی .هستند ...و اطالعات و جعلی اخبار حوزه در هایی نگرانی دارای ها عمومی

  را مصنوعی هوش راه حل های به نیاز .کند تغییر باید کند می درک که است صنعتی عمومی روابط» :گیرد
 است آگاه و است تهدید کمی و چالش دچار زمینه این در مهارت کمبود با می کند احساس می دهد، تشخیص

 (Gunning,2022) «.است شدن بلعیده حال در خود بازاریابی حوزه همکاران توسط او تخصصی حوزه که



 مقایسه در عمومی روابط حوزه در مصنوعی هوش پذیرش 
 است مانده عقب صنایع سایر از  و بوده کندتر صنایع سایر با
 پذیرش که کند می ادعا عمومی روابط موسسه حال این با

 ((Marcinuk , 2022 .است شده آغاز تازه مصنوعی هوش
 عمومی روابط در توان می مصنوعی هوش آینده به

 متحول را حوزه این تواند می که رو آن از بود بین خوش
 نوعی به وظایف و تکراری کارهای گرفتن برعهده ضمن و کند

 تمرکز زمینه سویی از و بخشیده بهبود را وری بهره مکانیکی،
 بیشتر افزوده ارزش به که اموری انجام و استراتژیک امور بر

 (Khezr,2020)  .سازد می فراهم شوند می منجر



  لزوم بر عمومی، روابط و ارتباطات حوزه در مصنوعی هوش اهمیت و نقش به عمومی روابط جهانی باور عین در
 هوش قابلیت و ظرفیتها از گیری بهره نیز و حوزه این در متخصص نیروهای تربیت و گذاری سرمایه

 ابراز وجود با صاحبنظران و متخصصان عمده که حال عین در .شود می تأکید عمومی روابط در مصنوعی
 یاد عمومی روابط آینده در مصنوعی هوش و تکنولوژی موثرتر و بیشتر هرچه آفرینی نقش از ها، نگرانی برخی

 .کنند می
 مصنوعی هوش که می برند بهره گسترده ای مزایای از حاضر حال در جهان سرتاسر در بی شماری صنایع

  نه؟ عمومی روابط چرا پس کند، فراهم کسب وکارشان و فعالیت انجام نحوه بهبود برای می تواند
 روابط متخصصان ،The Harris Poll و Stagwell's (STGW) PROphet جدید تحقیقات طبق همچنین

 .باشد گذار این جرقه تواند می مصنوعی هوش و دهند، تغییر را خود صنعت آینده خواهند می عمومی
(Stagwell Inc,2022) 



 بر است قرار آینده نه، یا باشید آماده کند می ایجاد شما کار و کسب در مصنوعی هوش که مستمری تغییر برای چه
 قرار زیرا بگنجانیم برنامه ریزی مان در را آن باید آینده، در شدن قوی تر برای بنابراین .بگذارد تأثیر عمومی روابط صنعت

   :است زیر موارد انجام چگونگی مورد در نگر آینده برنامه یک شامل این .شود ما حرفه الینفک جزء است
   دهید ارتقا را خود کار نیروی*
   دهید افزایش مصنوعی هوش مورد در را خود دانش و دهید آموزش خود تیم به*
  .کرد واگذار مصنوعی هوش به را آنها توان می که شما کار و کسب در هایی زمینه و ها مهارت شناسایی*
(Khezr,2020) 



  توجه با .داشت خواهد عمومی روابط بر توجهی قابل تاثیر دهد، می ادامه خود تکامل به مصنوعی هوش که همانطور
 مصنوعی هوش دارد، اساسی نقش صنعت این در انسانی عنصر و است «محور روابط» بسیار عمومی روابط اینکه به

 گیرد؟ قرار مدل این در تواند می کجا
 خواهند عقب یابند، نمی سازگاری مصنوعی هوش با که حرفه ای هایی  .است تغییر حال در عمومی روابط صنعت

  توصیه های ارائه و بحران ها شناسایی ارتباطات، مدیریت شیوه که دارد را پتانسیل این مصنوعی هوش .ماند
 آینده دهه در مصنوعی هوش که نیست تعجب جای زیاد، بسیار مزایای با .کند متحول عمومی درروابط استراتژیک

  شامل که نمی دهند توسعه طوری را خود کاری جریان که فعلی شاغلین .دهد تغییر را عمومی روابط انداز چشم
 (Hansell,2022) .شوند می شکست دچار رقابتی بعد از نهایت در شود، مصنوعی هوش



 هوش مزایای کنار در . است مصنوعی هوش دستان در عمومی روابط آینده که رسد می نظر به
 چه تا که سوال این .دارد وجود شان علیه بر و افراد اطالعات از مصنوعی هوش استفاده از نگرانی مصنوعی،

 تسلط از نهایت در ها انسان دانیم، می که همانطور و شود، می مطرح کرد، اعتماد ها ماشین به توان می حد
 می زندگی مصنوعی هوش با هماهنگی در ما ترس، از نظر صرف .دارند وحشت سیاره این بر ها روبات
 (onpassive,2021)  .کند می کمک ما روزانه وظایف بیشتر مدیریت به زیرا کنیم



 و بپذیرند را روند این باید بلکه بترسند، مصنوعی هوش و بزرگ داده های از نباید ها عمومی روابط
 مطابقت مخاطبان پیام های و بزرگ داده های تحلیل و تجزیه با که کنند تجربه را جدیدی داستان های

 مصنوعی هوش از استفاده .تهدید نه است عمومی روابط برای ابزاری مصنوعی هوش که معنی این به .دارد
 ( .(Rogersr  , 2019 بود خواهد بهینه تر و سریع تر نتایج معنای به عمومی روابط صنعت در

 همان به را توجه قابل اختراعات این باید عوض، در ...باشیم مصنوعی هوش استقرار نحوه مراقب باید ما
  .دهند می نوید را تر راحت و مرفه ای آینده که قدرتمندی ابزارهای - بپذیریم هستند واقعا که شکلی

Rogersr  , 2019) ) 



 مزایای بهره گیری از هوش مصنوعی
 در روابط عمومی



  حوزه در بسیاری کاربردهای دارای مصنوعی هوش
  تخصصی بخشهای در خصوص به عمومی روابط

  ارتباط حتی ...و باال دقت نیازمند و سخت پیچیده،
 .است (آینده در ویژه به) محور

  از اعم ها حوزه عمده در داده نشان بررسی
  از بسیاری است قادر مصنوعی هوش ...و گرافیک

 برتری سبب آنچه .بگیرد برعهده را افراد وظایف
  و راهبری توان شود می حوزه این متخصصان

 برای راهبردی و استراتژیک های برنامه تدوین
  حوزه در نگاه این به توجه که است مصنوعی هوش
  آتی، احتمالی خطرات درک با نیز عمومی روابط
 .است تأکید مورد

  مختلف های شاخه بین که تنیدگی به توجه با
 ایجاد ...و برندینگ تبلیغات، بازاریابی، ارتباطات،

  ها حوزه این تمام در مصنوعی هوش از شده
 .شود می استفاده

  ها، هزینه کاهش در تواند می مصنوعی هوش
  انجام برای متخصصان زمان در جویی صرفه

  استرس، کاهش فعالیتها، توسعه و موثرتر اقدامات
 .باشد موثر ...و خالقیت افزایش

 هوش مصنوعی و کاربرد آن در روابط عمومی



امور  فرایندها، تسریع انجام تسهیل )اتوماسیونی 
صرفه جویی در زمان و امکان روزمره و تکراری، 

 (پرداختن به امور مهم تر، خالقانه و توسعه فعالیتها
 کمک به افزایش بهره وری و کارآرایی

 کمک به انجام وظایف در بخشهای مختلف
 ....ارتباط با رسانه ها، تولید محتوا و

کمک به  تحلیل داده ها و اطالعات و نیز تجزیه و 
 تحلیل دقیقتر احساسات  

 کمک به انجام امور نظارتی و رصد 
 ...(رسانه ها، رسانه های اجتماعی و)

 ارائه برخی پیشنهادها و توصیه ها

 کمک  به مستندسازی، بایگانی و آرشیو  
 و دسترسی سریعتر به انواع محتواها و

 قالبهای محتوایی   

 ارائه پیش بینی و کمک به جلوگیری از بحران
 و یا مدیریت بحران

 تسهیل و تسریع در ارتباطاتکمک به  شهرت و برندکمک به مدیریت 
 و مدیریت ارتباطات

 ....و

 عمومی در یک نگاه کالنروابط کاربردهای هوش مصنوعی در 



 از لیستی ارائه) اینفلوئنسرها و خبرنگاران با پویاتر و هدفمندتر ارتباط برقراری برای کمک•
  هر برای شخصی محتواهای تهیه و اینفلوئنسرها شناسایی به کمک مربوطه، های حیطه با اینفلوئنسرها
 ( کمپین هر برای مناسب اینفلوئنسرهای معرفی به کمک اینفلوئنسر،

 (Draper,2022) اینفلوئنسر هر اثرگذاری ارزیابی به کمک همچنین•
 امکان و تصاویر در موجود ..و خدمات محصول، تجاری، نام افراد، شناسایی و تشخیص به کمک•

 و خوب بصری تجارب کلیه از اطالع نیز و خود کار و کسب با مرتبط  بصری مکالمات شناسایی و ثبت
 (Peterson,2022)  کار و کسب به مریوط مشتریان بد
 



 بر پوشش رسانه ای کاالها و خدمات رقبا و مشتریان آنهانظارت •
 پلتفرمهای و ها رسانه در افراد با بیشتر هرچه تعامل و محتوا انتشار برای زمان بهترین معرفی و تعیین•

   مختلف
 پیام کانالها کدام از اینکه برای پیشنهاد ارائه برای مصنوعی هوش توسط شده آوری جمع های داده کمک•

 باشد اطالعاتی نوع چه شامل و شود ساخته چطور مطالب شود، ارسال
 فکری طوفان مانند شوند انجام خودکار توانند نمی که کارهایی بر تمرکز برای ها عمومی روابط به کمک•

 نزدیک همکاری دهند، انجام باید خود مشتریان برای که اقداماتی مورد در گیری تصمیم خالقانه، های ایده
 آنها با تعامل و مشتریان با

  هوش یاری به کار و کسب تقاضاهای به پاسخ در فناوری تکامل و پیشرفت با جدید های برنامه ارائه امکان•
 (Peterson,2022)مصنوعی

 تجزیه امکان•
 دقیقتر وتحلیل

 از یکی) احساسات
 جعبه مهم اجزای

 (ای رسانه هوش ابزار
 احساس ارزیابی و

 در مشتریان و مردم
 محصول، مورد

 طور به یا خدمات
   برند کلی



 برای زاویه بهترین انتخاب پوشش، احتمال بیشترین با نگارانی روزنامه و ها رسانه دادن قرار هدف•
 بر مبتنی نگاران روزنامه برای خاص طور به سفارشی داستانی زوایای ایجاد خود، خبر یا داستان/روایت
   (Clark, 2021) آنها شخصیتهای یا ای حرفه عالیق

 روابط متخصصان استرس کاهش انسانی، خطای کاهش) روزمره و روتین کارهای کردن هوشمند و خودکار•
 در آنها از گیری بهره برای دقیقتر اطالعات ارائه (بهتر خروجی داشتن برای بیشتر زمان داشتن عمومی،
   (onpassive,2021) خود موفقیت میزان افزایش و استراتژی تنظیم

 به را بیشتری زمان تا دهد اجازه عمومی روابط متخصصان به است ممکن مصنوعی هوش پیشرفت های»•
   ).«دهند اختصاص مؤثر رسانه ای دادن ترتیب یا متقاعدکننده پیام های ایجاد مانند خالقانه ای وظایف

IndustryTrends ,2022) 
 است مهم واقعاً آنچه بر تمرکز برای را بیشتری زمان حتی می توانند عمومی روابط متخصصان زودی به•

 (Marcinuk , 2022) .است خبرنگاران و مشتریان با باالتر ارزش با روابط ایجاد آن و دهند اختصاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 های رسانه مدیریت سایت، وب تحلیل و تجزیه ها، رسانه بر نظارت برای مصنوعی هوش از گیری بهره•
 (Peterson,2022) آنها به دادن گوش و اجتماعی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 مصاحبه) متن به صوتی فایلهای تبدیل•
 مطبوعاتی، های کنفرانس ای، رسانه های

 (...و ها پادکست
 قالبهای و ویدئو به تبدیل را متنی هر•

 کردن تبدیل بصری
 را متنی یا تصویری صوتی، مختلف فایلهای•

 کردن ترجمه مختلف زبانهای به
 تصمیم برای فعالیتها تحلیل و تجزیه •

 ها رسانه همکاریهای برای گیری
 برند خصوص در احتمالی نظرات بینی پیش•

 برند و شهرت مدیریت برای تالش و
 ...و جعلی اخبار مناسب، محتواهای کنترل•

 (Khezr,2020) برند از محافظت برای
 مخاطبان نیاز و رویکردها با محتواها انطباق•
 خواهند ها رسانه آنچه از بینی پیش ارائه•

 داشتن و مناسب واکنش داشتن و نوشت
 ای رسانه انداز چشم از تر عمیق درک

Marcinuk , 2022)) 



  رسانه آنچه از بینی پیش ارائه و ای  رسانه انداز چشم از تر عمیق درک داشتن و بررسی برای مصنوعی هوش از استفاده•
 آن روند بر نظارت نوشت، خواهند ها

  خبرنگاران به قانع کننده مطالب ارائه برای الزم تکنیک های و داده ها کردن فراهم•
 و تیم ها که می دهد نشان هریس، نظرسنجی با ما تحقیق» :است گفته پروفت عامل مدیر و بنیانگذار کویتکن، آرون•

 صرفه جویی آن ها هزینه و زمان در تنها نه که کنند استفاده روش هایی به مصنوعی هوش از باید بزرگ تجاری آژانس های
 Stagwell) «.دهند قرار هدف و منبع مناسب، زمان در را مناسب روزنامه نگاران تا  دهد اجازه آنها به بلکه کند،

Inc,2022) 
 ((Marcinuk , 2022ای رسانه روابط و ارتباطات با عمومی روابط برخورد شیوه کردن متحول برای پتانسیل داشتن•
 و تجزیه و انتخاب همچون اموری قالب در را عمومی روابط وظایف از بخشهایی توانند می آنکه وجود با مصنوعی هوش•

 جدایی های جنبه هچنین ارتباط و رابطه ایجاد و سرایی داستان انسانی، ذاتأ امور ولی بگیرند برعهده ،...و ها داده تحلیل
 با اعتماد ایجاد و هیجانی هوش نیازمند رابطه، ایجاد مثال عنوان به .ماند خواهند باقی عمومی روابط شغل ناپذیر

 خودآگاهی و همدلی خالقیت، نیازمند سرایی داستان ترتیب، همین به .است سهامداران و مشتریان روزنامه نگاران،
 از که هستند آنها و هستند انسانی اساساً ویژگی ها این همه» :می گوید  SpinSucks بنیانگذار ، دیتریش جینی  .است

 «.می کنند  محافظت مصنوعی هوش برابر در ما



 
 آن از تحلیل و گزارش و خبر ارائه برای پرخطر مناطق در حضور برای مصنوعی هوش از گیری بهره•

 مناطق
 

  تعبیض و جانبدارانه کلی طور به یا ستیزانه زن گفتمانهای با مبارزه برای مصنوعی هوش از گیری بهره•
 ...و پراکنی نفرت یا آمیز

 
 و افراد شناسایی امکان•

 و مختلف شخصیت های
 با آنها گذاری برچسب
 بایگانی همچون اهدافی

 فیلمها، تصاویر، آرشیو و
 دسته و ...و ویدئوها

 گیری بهره  و بندی
   آنها از سریع

 (César López 
Linares,2023 ) 



 بدون ...و  مدارک و اسناد و اطالعات به ساماندهی و بندی طبقه برای مصنوعی هوش از گیری بهره•
 (César López Linares,2022) ساختار

 
 
  آینده بحرانهای از و کرده ارائه را الزم های بینی پیش توانند می  ...و اجتماعی های رسانه به دادن گوش *

 (onpassive,2021) .کنند جلوگیری
 



 استفاده وظایفشان از برخی انجام برای مصنوعی هوش از حاضر حال در عمومی روابط های شرکت از برخی
  همچون) .دهند انجام بهتر را خود کار و کرده ارائه باکیفیتی اطالعات آنها یاری به تا کنند می

Buzzsumo، Hootsuite و Trendkite) (onpassive,2021) 

  این عمومی، روابط زمینه در» :می گوید استراتژیک ارتباطات و عمومی روابط متخصص مالدونادو، مانوئیتا
 کمپین های تا می سازد قادر را عمومی روابط متخصصان هوشمند، ماشین های و انسان ها بین جدید رابطه

 ((Troche,2021 کنند ایجاد داده بر مبتنی

 دانشگاهی تحقیقات از تا است آماده مصنوعی هوش .ایم ایستاده انگیز هیجان عطف نقطه یک در اکنون ما
 و صنایع کل و کند ایجاد ارزش دالر میلیاردها و کند جهش واقعی دنیای در گسترده پذیرش سطح به

 .کند متحول را عمومی روابط ازجمله ها حوزه

 مصنوعی هوش ابر به را خود داده های مجموعه شرکت این ،Keyhole مدیرعامل آجانی، سیف گفته به 
 .هستند دقیق درصد 90 تا 80 که آورد دست به را پیش بینی هایی تا می کند متصل

 بحران یک چگونه که کند پیش بینی می تواند Keyhole روز، سه عرض در تنها :است این معنای به این
 تعیین بود خواهند قادر عمومی روابط های آژانس دانش، این با .دهد رخ آینده روز 30 در است ممکن
 کنترل به شروع و بگذارند کنار را شده ریزی برنامه پیش از های پست باید !(اگر و) زمانی چه که کنند

 .کنند آسیب



 تولید یا تقویت تغییر، به قادر که بود مصنوعی هوش برپایه ارتباطی های واسطه انتظار در توان می
  مصنوعی هوش فناوریهای این .باشند فردی بین اهداف دیگر تحقق یا ارتباطات انجام برای پیامها
 .بگذارند تأثیر مکالمات در زبانی ویژگیهای و ارتباط پویایی و انسانی ارتباطات در قادرند

(Stanford,2019) 
  بهبود کرد، اغراق توان نمی را عمومی روابط حوزه در مصنوعی هوش مزایای سایر اهمیت که حالی در

 در شخصی تماس یک برای را بیشتری های فرصت زیرا هاست مهمترین از احتماالً زمان مدیریت
 (midas-pr ,2017) .سازد می ممکن است، دیجیتال ارتباطات به حد از بیش اتکای عصری

 
  



  اموری شامل :یابی اطالع و رسانی اطالع از اعم اطالعات حوزه در مصنوعی هوش از گیری بهره
  کارکنان، مدیران، به مربوط سازمان بیرون و درون از اطالعات و ها داده آوری جمع همچون

  درگاهها اجتماعی، های رسانه سایت، در موجود اطالعات نیز و ...و ذینفعان سهامداران، مشتریان،
     ها داده تحلیل و استخراج ...و

 سازی ساده و ها داده عظیم حجم ارزیابی و ساماندهی تحلیل، و تجزیه به کمک دیگر بیان به
  بهتر یعنی اجتماعی شنیدن به کمک همچنین و (IndustryTrends, 2022) ها داده مدیریت
   ...و اجتماعی های رسانه در افراد صدای شنیدن

 

 با مرتبط و اثرگذار های رسانه معرفی و بررسی :ای رسانه پوشش در مصنوعی هوش از گیری بهره
 لحن، پیشنهاد ارائه مطبوعاتی، بیانیه یا خبر تنظیم به کمک ، مدنظر ای رسانه محتوای یا خبر

 ارائه و تهیه مخاطبان، گروه و افراد بر احتمالی نتایج بر مبتنی دیگر احتمالی های توصیه و کلمات
 های بیانیه انتشار برای مناسب دقیق زمان انتخاب آنها، طراحی و تولید به کمک و مختلف پیامهای
 و بیشترین دارای های رسانه شناسایی هدف با مصنوعی هوش از گرفتن یاری مطبوعاتی، خبری،
 ایجاد امکان همچنین  ...و آگهی دادن همکاری، توسعه برای سازمان با همکاری در عملکرد بهترین

 ((Hansell, 2022   رسانه ای انتشارات یا مصاحبه ها برای هدفمند رسانه ای فهرست های



امکان تعامل و ارتباط سریع و اثربخش و وسیع با مخاطبان و مشتریان بالفعل و بالقوه و شبکه سازی با  
 مشتریان

 (IndustryTrends ,2022)  هدف مخاطبان عالیق و اهداف با مطابق موفق های کمپین ایجاد امکان
 ...(علت موفقیتها و شکستها، بازخوردها و)امکان بررسی و ارزیابی رقبا 

 استراتژی های روابط عمومی و ارتباطات رقبای خود و سرمایه گذاری بر روی آنهاو تحلیل  تجزیه

 امکان ارائه تحلیل پیشگویانه   

 ...ارائه محتوای شخصی سازی شده براساس اعتقاد، افکار، سوابق مصرف رسانه ای، عالقمندیها و 
 (((Hansell, 2022کمک برای تولید پیام های شخصی تر برای مخاطبان هدف )

 امکان ترجمه محتواها به زبانهای مختلف

، موضوعات پرتکرار،  ...امکان تحلیل پیامهای مشتریان در کال سنتر، شناسایی مشکالت، چالشها و
 ارائه پیش بینی از بحران احتمالی

 به متن... امکان تبدیل سخن و محتواهایی سخنرانیها، پادکستها ،ویدئوها و

 و امکان تشخیص عکسهای جعلی از واقعی.... پایش اعتبار عکسها، ویدئوها، اخبار و

 امکان تبدیل متون به گفتار طبیعی به عنوان مکملی برای محتواهای بصری و نوشتاری

 ...(شناسایی افراد مناسب و منطبق با شرایط کاری، سوابق و)کمک به جذب و استخدام نیروی انسانی 

 ...امکان طراحی یک دستیار یا ربات سخنگویی با هدف پاسخگویی به سواالت و

 امکان شناسایی محتواهای نامناسب با امکان نشانه گذاری آنها



 امکان داستان پردازی و داستانسرایی مبتنی بر داده ها

 ((Hansell, 2022 ها رسانه تأثیر و برند شهرت بر نظارت به کمک
 ...ایجاد بانک اطالعات به روز از مشتریان، خبرنگاران، رسانه ها و

 انجام در دقت و وری بهره افزایش نیز و استرس و زمان کمبود از ناشی انسانی خطای حذف به کمک
 (IndustryTrends، 2022)  وظایف

 تأثیرسنجی فعالیتهای روابط عمومی  

 ((Hansell, 2022 ارتباطی استراتژیهای توسعه به کمک
 بررسی عملکرد روابط عمومی در مرکز و شهرستانها

 ((Hansell, 2022  ارتباطات مدیریت برای استراتژیک های توصیه ارائه امکان
    اثرگذار و کلیدی رهبران با روابط برقراری و حوزه در تأثیرگذاران و اینفلوئنسرها شناسایی امکان

Hansell, 2022)) 

 سازمان در تصاویر و ویدئوها... امکان تشخیص لوگوها و محصوالت و خدمات و

 امکان شناسایی اخبار و تصاویر جعلی و دیپ فیکهایی که برای سازمان و مدیران آن ساخته شده

امکان بهره گیری از هوش مصنوعی به عنوان حریف تمرینی برای مدیر برای آماده شدن برای انواع  
 بحثها و گفت وگوها

 کمک به کسب امادگی برای کنفرانس مطبوعاتی و دیگر رویدادها و فعالیتهای روابط عمومی

 کمک به امر آموزش در روابط عمومی

 کمک به نظرسنجی ها و تحلیل آنها



 احساسات یا مربوطه مشکالت یا سازمان نام با مرتبط آنالین مکالمات کنترل امکان
 ((Hansell, 2022 آن به نسبت مخاطب
 تفکر تحریک خالقانه، های ایده فکری طوفان ایجاد یاری به) محتوا ایجاد و مدیریت

 انتشارات نوشتن و ویدئوها، و ها اینفوگرافیک مانند غنی ای رسانه محتوای ایجاد خالق،
 (,(Hansell, 2022 (.... و مطبوعاتی

 در فردی عالیق و باورها ترجیحات، رفتارها، درک برای عمومی روابط درک به کمک
 (Troche, 2021)کارآمدتر های کمپین استراتژیهای ارائه همچون اقداماتی

 (کمک به اخالق)مکان ردیابی پست ها و نظرات توهین آمیز و جایگزینی کلمات مودبانه 
 پوشش اخبار فوری در ساعات غیرکاری و تعطیالت به یاری هوش مصنوعی

 رصد دائم تغییر رفتارها و عادات مخاطبان و کمک به حفظ وفادری آنها

 ....و



 شاخص و برند به نسبت جامعه عمومی رویکردهای و عقاید تعبیر و تفسیر و تحلیل ,بینی پیش -1
 مطلوب عملکرد اثر در) رایگان به جمعی ارتباط وسائل از که هایی استراتژی طرح و - تجاری

 .کنند می استفاده آنها در نفوذ جهت در (اند کرده کسب اجتماعی
    برند تبلیغاتی مبارزات کلیه حمایت در الزم های استراتژی ریزی طرح -2
  خبری های پیام  صدور و نوشتن -3
   سخنرانیها متون نوشتن -4
 ارتباط وسایل و جراید به مربوط های پروژه و باجامعه تماس های طرح اجرای و ریزی برنامه -5

   جمعی
   وب برونی و درونی های شبکه به مربوط مضمونهای نوشتن -6
   بحران کنترل در عمومی روابط استراتژی نوشتن -7
 پاسخگویی مفید ارائه نیز و عمومی تباطات ار وسائل در برند بودن مطرح و حضور مدیریت -۸

   عمومی  وب های شبکه در مندرج سنجشهای و نظرات به نسبت
 فراگردهای ,سازمانی سیاستهای های زمینه در سازمان کارکنان به ای مشاوره خدمات عرضه -۹

 سازمان کارکنان و سازمان وظایف ,اجرایی
   سازمان با رابطه در قانونگذاری نمایندگیهای و دولت با مناسبات و تعامل -10
  سیاستهای زمینه در سازمانها سایر و جامعه عمومی های گروه با مناسبات مدیریت و تعامل -11

   دولت قانونگذاری و سازمانی غیره و اجتماعی
 (Ramakrishnan,2022) .گذارها سرمایه به مربوط روابط مدیریت و کنترل -12

 متمرکز های پروژه ، برند مبین بیانیه ونچهم مواردی در مصنوعی هوش گرفتن کار به در همچنین
 طر ویدئو، جمعی، ارتباطات وسائل ، خالقانه عمومی روابط و تبلیغاتی مبارزات ، وب های شبکه در
  .عکاسی متحرک، تصاویر های ح



 بازار و می کنند ایجاد نیز جدید مشاغل اما دهند، تغییر یا بگیرند را ما شغل است ممکن ماشین ها بنابراین،
 .می شود متحول
 هم با همیشه از نزدیک تر رایانه ها و انسان ها .است مشاغل خود ساختار بر اتوماسیون تأثیر بیشتر نگرانی احتماالً

 .دهیم انجام درست را کار تقسیم باید ما و کرد خواهند کار
  وجود  اخالق همه، از مهمتر شاید و بودن ای حرفه خالقیت، مانند جایگزینی غیرقابل کارهای احوال این همه با

  .کند فکر اخالقی یا مفهومی خالقانه، تواند نمی مصنوعی هوش (خودآگاهی به رسیدن زمان تا) .دارند
 در تا کند می فراهم ،ارتباطات استادان عنوان به عمومی روابط متخصصان برای را بزرگی فرصت مصنوعی هوش
 نیاز قوی اخالقی راهنمای یک به مصنوعی هوش .باشند داشته پیشرو نقشی بازارها و صنایع همه آینده
 (O'Neill,2018) . دارد نیاز عمومی روابط به مصنوعی هوش . دارد

 (Prweek, 2021. همچنان بسیار قوی تر شود -و باید  -در واقع بهبود یافته است، اما می تواند  AI-PRرابطه 



 محتوای با را خاص مخاطبان تا دهد می اجازه عمومی روابط متخصصان به مصنوعی هوش
 .دهند قرار هدف آنها با متناسب تبلیغات و خاص
 ذهن و قلب به که ابزارهایی ارائه با را سازمان عمومی روابط تالش های می تواند مصنوعی هوش

 (Nolden,2022) .بخشد بهبود می کند، نفوذ هدف مخاطبان



 کنید ایجاد خود کار و کسب یا برند برای جذاب محتوای•
 کنید ایجاد کارآمدتر و سریعتر را محتوا•
 کند جلب را ها توجه که کنید پیدا را مناسبی کلیدی کلمه•
 کنید کشف را خود داستان برای آل ایده لحن•
 کنید ایجاد خاص های پلتفرم برای شده بهینه محتوای•

  مزایای ،شود می ترکیب شما خالقانه استعدادهای با مصنوعی هوش قابلیتهای که هنگامی
 (Nolden,2022 ) .شود می پایان بی عمال مصنوعی هوش

 محتوا تولید حوزه در مصنوعی هوش از گیری بهره



مشتریان به مدیریت ارتباط با 
 یاری هوش مصنوعی

 اینکه  تعیین در مصنوعی هوش از استفاده
 به شدن تبدیل قابلیت بالقوه مشتریان آیا

 در جویی صرفه) خیر؟ یا دارد را مشتری
 و تجزیه  ،(خصوص این در هزینه و زمان

  طول در مشتریان عاطفی وضعیت تحلیل
 ایجاد و نیازها بهتر درک برای) تماس
  با محتوای تولید  ،(قوی ارتباط و اعتماد
 هدف، مخاطبان عالقه با متناسب و کیفیت
 شخصی تجربه کردن فراهم) سازی شخصی

 با) فروش بینی پیش ،(مشتریان برای تر
 ،(فروش فرآیند سازی بهینه هدف

 دستیاران از یاری ، گویانه پیش امتیازدهی
 اطالع همچون اموری انجام برای مجازی
 ها، برنامه مدیریت ها، پیگیری رسانی،
 (.Preethiy,n.d) ...و جلسات



 وقتی بنابراین .است تفکر در بعدی بزرگ جهش که سایبری هوش و انسان بین تعاملی ،«ترکیبی تفکر»
 و اندازه گیری نبود، ممکن هرگز قبالً که شکل هایی به را انسان رفتار می توانیم می شوند، هوشمند ماشین ها

 .بخشند بهبود را خود ارتباط برقراری نحوه تا کند می کمک رهبران به مصنوعی هوش .کنیم ردیابی
 مجازی، رباتهای آن در که گیرد شکل اکوسیستمی تا شد خواهند سبب مصنوعی هوش برپایه فناوریهای
 با ارتباط در ویژه به ارتباطات سازی ساده برای آمده انسان کمک به ...و روباتیک فرایندهای صوتی، دستیاران
 بر تمرکز برای زمینه تا کرد خواهند کمک مصنوعی هوش فناوریهای .کرد خواهند خدمت مشتریان و کارکنان
 های حوزه در سازی شخصی بیشتر هرچه :شود فراهم موارد این همچون کارهایی و باالتر ارزش با کارهای
 انجام در تسهیل تسریع و آنها خودکارسازی و تعامالت سازی شبیه به کمک محتوا، تولید جمله از مختلف
 داده خصوص هابه داده تحلیل  یاری به کننده بینی پیش تحلیلهای و تجزیه ارائه سازمان، و مشتریان تعامالت

 (Swati Singh,2018) ....و برند با انطباق و ارتباطات ریزی برنامه به کمک ، بزرگ های

 و تعامالتارتباطات تسهیل  



  ارتباطات و عمومی روابط برای مصنوعی هوش ابزارهای
 ارتباطات نوشتن از را چیز همه توانند می که دارند وجود
 دهند انجام مقیاس در اجتماعی دادن گوش تا شما برای

 :شود می اشاره آنها از برخی به که
 ai.Beautifulخودکار طراحی برای مصنوعی هوش از 

 . .کند می استفاده ها ارائه
 Grammarlyارائه برای مصنوعی هوش از 

 نوشتاری ارتباط نوع هر بهبود برای پیشنهادهایی
 می گذاری عالمت را تایپی اشتباهات .کند می استفاده

 شما لحن و سبک و کند می توصیه را زبان انتخاب کند،
 .بخشد می بهبود را
 HyperWriteدر که است پیچیده مصنوعی هوش یک 

 می شما برای کامل های پاراگراف و جمالت واقع
  .نویسد

 Talkwalkerمصنوعی هوش بر مبتنی شنود ابزار یک 
 را شما برند کنندگان مصرف گوید می شما به که است

 .کنند می درک واقعی زمان در
  ما رویکرد که دارد را پتانسیل این (AI) مصنوعی هوش

 .دهد تغییر را بازاریابی و عمومی روابط ارتباطات به
(KAPUT,2021) 
  روابط جامعه به کمک برای پلتفرمها دیگر از

 Stagwell Inc,2022) ( .است PROphetعمومی
 

  ابزارهای هوش مصنوعی برای روابط عمومی و ارتباطات 

 عمومی روابط پلتفرم بنیانگذاران از یکی و مدیرعامل) سایتارلی
 روابط برای مصنوعی هوش» :گوید می (مصنوعی هوش بر مبتنی

 ایجاد PRAI  که است دلیل همین به است، انقالبی واقعاً عمومی
 برای که است مصنوعی هوش بر مبتنی پلتفرم یک این.است شده

 روابط فرآیندهای تا است شده طراحی متوسط و کوچک مشاغل
 (Fine,2022) .کنند مستقل را خود عمومی

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=fa&client=webapp&u=https://www.beautiful.ai/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=fa&client=webapp&u=https://www.beautiful.ai/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=fa&client=webapp&u=https://www.beautiful.ai/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=fa&client=webapp&u=https://www.beautiful.ai/
https://www-marketingaiinstitute-com.translate.goog/blog/this-artificial-intelligence-powered-content-marketing-tool-just-raised-110-million?_ga=2.41012773.642310187.1634583932-385537516.1634583932&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=wapp
https://www-marketingaiinstitute-com.translate.goog/blog/this-artificial-intelligence-powered-content-marketing-tool-just-raised-110-million?_ga=2.41012773.642310187.1634583932-385537516.1634583932&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=wapp
https://www-marketingaiinstitute-com.translate.goog/blog/how-to-write-a-650-word-blog-post-using-artificial-intelligence?_ga=2.41012773.642310187.1634583932-385537516.1634583932&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=wapp
https://www-marketingaiinstitute-com.translate.goog/blog/how-to-write-a-650-word-blog-post-using-artificial-intelligence?_ga=2.41012773.642310187.1634583932-385537516.1634583932&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=wapp
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=fa&client=webapp&u=https://www.talkwalker.com/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=fa&client=webapp&u=https://www.talkwalker.com/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=fa&client=webapp&u=https://prai.co/


 :زیر فعالیتهای با ارتباط در مصنوعی هوش بر مبتنی ابزارهای یا پلتفرمها نمونه از دیگر برخی
 بندی دسته آوری، جمع شرایط، واجد افراد از فهرستی تهیه) ها کمپین برای شرایط واجد اینفلوئنسرهای یافتن•

 (Upfluence نمونه) (اجتماعی های رسانه های فعالیت و پروفایل براساس نامزدها های داده تحلیل و تجزیه و
 و ها داده آوری جمع با بر، زمان و کننده خسته کار این گرفتن برعهده) بالقوه مخاطبان دقیق قراردادن هدف•

 طبقه ،...و جنسیت درآمد، عالیق، سن، مانند کاربران شخصی اطالعات ها، داده تحلیل و تجزیه عملکردها،
 (AIchemy Digital) (گروه بهترین انتخاب و مختلف گروههای در آنها بندی

 و شرکت بیشتر تعامل و باالتر مشارکت نرخ دادن افزایش) دیجیتال ارتباطات و مشارکت تعامل، افزایش•
 (...و شرکا ذینفعان، کاربران،

 شناسی زبان طبیعی، زبان پردازش کمک با) احساسات پیشرفته تحلیل و تجزیه و بازخود آوری جمع•
 (GatherUp) ( ...و بیومتریک و متن تحلیل و تجزیه محاسباتی،

 (Zhao,2022) (آسانا ) کارآمد ارتباط ایجاد و فعالیتها شفافیت به کمک•

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=fa&client=webapp&u=https://get.upfluence.com/features/find-recruit?utm_campaign=North_America_search&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=find an influencer&gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuO53r3qZBP2eeEAFRaKWx6CU5F2ILII8ityq2PlbLtLTkhDdvMj5oxoCLr8QAvD_BwE
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=fa&client=webapp&u=https://www.digitalalchemy.global/about-us-2/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=fa&client=webapp&u=https://www.digitalalchemy.global/about-us-2/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=fa&client=webapp&u=https://www.digitalalchemy.global/about-us-2/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=fa&client=webapp&u=https://gatherup.com/features/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fa&hl=fa&client=webapp&u=https://asana.com/campaign/fac/do?&utm_campaign=Brand--NAMER--EN--Core--Desktop--Exact&utm_source=google&utm_medium=pd_cpc_br&gclid=CjwKCAjwkYGVBhArEiwA4sZLuBtNoDujfsEV-kKm1IaPWTahtG1BrW9CAmBPLfHYK3CJSsdP0t0BzRoCZbAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


 متخصصانآیا هوش مصنوعی، شغل 
 روابط عمومی را تهدید می کند؟ 



  ،202۵ سال تا که دهد می نشان اقتصاد جهانی مجمع گزارش
  مصنوعی هوش دارای های ماشین با شغل میلیون 8۵

  سال همان تا جدید شغل میلیون 97 اما شد، خواهد جایگزین
 صنعتی انقالب که است آموخته ما به تاریخ ...شد خواهد ایجاد
 و یافت کاهش تولید های هزینه شد، بیشتر وری بهره سبب

  مصنوعی هوش انقالب بنابراین، .یافت بهبود زندگی کیفیت
  های گزینه و داد خواهد ارتقا را ما زندگی استاندارد احتماالً

 (Ada,2023) .داد خواهد قرار ما اختیار در را بیشتری



 مصنوعیحوزه هوش دو رویکرد برای پیشرفت در  است؟خطرناک صنعت روابط عمومی هوش مصنوعی برای آیا 
(AI) سال آینده   20درصد در  18بر اساس تجزیه و تحلیل آنها، متخصصان روابط عمومی به احتمال  .وجود دارد

 (Peterson ,2022)شد خواهند هوش مصنوعی جایگزین با 



 شغل دادن دست از به نسبت نگرانی ای حوزه هر در مصنوعی هوش کاربرد مورد در ها نگرانی ترین رایج از یکی
 در اما کند، می حذف را مشاغل مصنوعی هوش که برسد نظر به است ممکن که حالی در .است حوزه آن در

 با رو در رو تماس های برای انسانها به شدت به هنوز بخش این .نیست اینطور عمومی روابط بخش
 جمع آوری شده داده های از استفاده نحوه مورد در توصیه هایی و بینش ارائه و اجتماعی، شبکه های مشتری،

 (Peterson,2022) .است متکی مشتری، برای ممکن نتیجه بهترین دریافت برای مصنوعی هوش توسط
 روابط استعداد با متخصصان شغل ربودن جای به .کند می کمک فعالیتها بهتر انجام در افراد به مصنوعی هوش

  نادیده .دهند انجام کارآمدتر و بهتر را خود کارهای تا است داده را امکان این آنها به مصنوعی هوش عمومی،
 (onpassive,2021) .بود خواهد عمومی روابط متخصصان به آسیبی مصنوعی هوش گرفتن



 با شغلی جایگزینی و ها عمومی روابط در فعال انسانی نیروی جای به مصنوعی هوش جایگزینی از نگرانی
 مصنوعی هوش از استقبال کنند، می برخورد مصنوعی هوش با معمول طور به که افرادی برای .است فناوری

 می کار عمومی روابط در که افرادی رسد می نظر به .باشد کننده نگران امر یک تواند می عمومی روابط در
 (Kumari,2021) .نیست اینطور اما هستند، ریزی برنامه قابل فناوری با شغلشان جایگزینی نگران کنند

 برای را مزایایی مصنوعی هوش اگرچه
  پتانسیل می کند، ارائه عمومی روابط
 موقع، به فرآیندهای از برخی حذف
  جنبه هایی پیام رسانی و خالق تفکر

 نیاز انسانی کمک به اساساً که هستند
 که حالی در که معنی این به .دارند
 عمومی روابط می تواند مصنوعی هوش

 اعداد و ها داده با برخورد هنگام در را
 نهایت در کند، کارآمدتر ارقام و

  انسانی خالقیت جایگزین نمی تواند
  ضروری عمومی روابط برای که شود
 (Rogers,2019) .است

 پتانسیل مصنوعی هوش» ،Vertical Leap در داده علوم رئیس کاراپالیدیس، جورج گفته به همچنین
  «.کرد نگاه آن به تهدید یک عنوان به نباید وجه هیچ به .دارد محتوا تولید صنعت برای زیادی

(Kumari,2021) 



 و آن ها از چگونه بگیریم یاد تا داریم نیاز انتقادی تر بررسی های و ابزارها این مورد در بیشتری تجربه به ما
  درآمد افزایش با می توانید کافی، دانش داشتن و شدن آماده از پس . کنیم استفاده بهترین آنها محدودیت های

 در مصنوعی هوش از ماشین، بر مبتنی پیش بینی های و هوشمندتر اتوماسیون طریق از هزینه ها کاهش و
 طور به مصنوعی هوش از توان می که هایی مهارت و وظایف از نظر صرف زیرا .کنید استفاده خود کسب وکار

 همیشه اخالق و خوب قضاوت اعمال هیجانی، هوش حساسیت، انسانی، مداخله شد، مند بهره خودکار
 (Khezr,2020) .است نیاز مورد



 مصنوعی هوش بدانند باید شرکت ها .است طرف دو هر در بیشتر آموزش اشکاالت این کاهش برای روش یک•
 هوش که کارهایی با باید کاربران که حالی در می کنند، پیش بینی آن از را چیزی چه و می کند کار چگونه

 (Peterson,2022).شوند آشنا بیشتر آن ها با موثر تعامل نحوه و می دهد انجام مصنوعی



 تا است داده را امکان این آنها به مصنوعی هوش عمومی، روابط استعداد با متخصصان شغل ربودن جای به
 عمومی روابط متخصصان به آسیبی مصنوعی هوش گرفتن نادیده .دهند انجام کارآمدتر و بهتر را خود کارهای
 (onpassive,2021) .بود خواهد
 استقبال آن از ترس جای به باید ما که ای آینده - است مثبت و روشن عمومی روابط و مصنوعی هوش آینده
 (Draper,2022) .کنیم



 نمی ماشینی هیچ .شوند جایگزین مصنوعی هوش با نمی توان هرگز که دارد وجود انسانی آموخته های و ویژگی ها از بسیاری
 می یاد زمان طول در که هستند هایی مهارت همه اینها .کند تکرار را حساسیت و قضاوت انسانی، اخالقی استانداردهای تواند

 به و کنیم تمرکز خود انسانیت بر باید شود، خودکار مصنوعی هوش با ما وظایف است قرار اگر .کنیم می رشد تجربه با و گیریم
 را مهارت ها این که می کند حکم ما نقش .بخشیم بهبود را دیگران از خود درک و پویایی خالقیت، عاطفی، آگاهی مداوم طور

 و کنیم تمرین عمیقاً را آنها که است آن وقت بنابراین کند، تقلید آنها از نمی تواند سادگی به مصنوعی هوش که باشیم، داشته
 (Evans,2020) !هستیم می دانیم که شویم تبدیل جایگزینی غیرقابل دارایی به



 دسترسی، دامنه مانند تر دقیق معیارهای به دسترسی و شتاب ، (تکراری کارهای کردن خودکار) اتوماسیون
 .کند می متحول را عمومی روابط صنعت مصنوعی هوش بر مبتنی های پلتفرم کمک با تعامل نرخ و احساسات

 هوش و کاربر، تجربه بزرگ، داده های تحلیل و تجزیه :است نیاز مورد مهارت ها از جدیدی انواع طرف، یک از
  و ارزش توجیه و تبلیغات و بازاریابی با رقابت برای که هستند مهارت هایی همگی پیش بینی کننده، مصنوعی
 اطالعات به بهتر و سریع تر ارزان تر، دسترسی دیگر، سوی از .است الزم عمومی روابط صنعت در اثربخشی

 خالق، تفکر مانند دیگری فعالیت های بر تا می دهد را امکان این عمومی روابط متخصصان به مرتبط،
 آن ارائه و انجام به قادر ماشینی هیچ که کنند تمرکز ... و استراتژیک برنامه ریزی

 (Maldonado,2020).نیستند



 آینده در مدتی برای و است انسانی امر یک همچنان خالقیت
  که حالی در .ماند خواهد باقی انسانی حوزه یک نیز

  خود هنری امور انجام مسیر در مصنوعی هوش تالش های
 توسط تعیین شده معیارهای از هنوز اما است، ارزشمند

 چه داند نمی کس هیچ  .دارد فاصله ما همنوع هنرمندان
  تا شود ظاهر دیجیتالی پیکاسو یک است ممکن زمانی

 چیز یک اما .کند زده شگفت را هنر جهان معرفت مخاطبان
 می شوند، توانمندتر و باهوش تر ماشین ها وقتی است، مسلم

 .می شوند نزدیک تر و نزدیک تر واقعی خالقیت به دستیابی به
(Entefy, 2017) 

خالقیت برای مدتی در آینده 
یک حوزه انسانی باقی خواهد  

 ماند



  های داده پایه بر مصنوعی هوش نادرست و مغرضانه نادرست، اقدامات و تصمیمات احتمال از نگرانی•
  کنند می گیری تصمیم انسان دخالت بدون که الگوریتمهایی یا پایین کیفیت با یا جانبدارانه و نادرست

 است انسانی خطاهای مستعد که  است انسانی انتخابهای محصول مصنوعی هوش اینکه از نگرانی•
 (...و نژادی قومی، جنسیتی، تبعیضهای ، ارزشها تعصبات، همچون)

 هوش اینکه از نگرانی•
 فناوریهای و مصنوعی
 کوچکی گروه توسط مربوطه

 شوند کنترل و ایجاد افراد از
 سفیدپوست، عمدتاً مثالً
 مرفه بیشتر و مردان اکثراً

•(Sadowski,2021)   

 چالشها و خطرات هوش مصنوعی

  شرکتهای تالش لزوم بر تأکید
 دادن قرار معیار برای فناوری

  مسئولیت و تعهد اخالقیات،
 حریم عدالت، به توجه پذیری،

  هنگام در ...و امنیت و خصوصی
 فناوری این طراحی

(Sadowski,2021)   



  رژیم، یک خدمت در مصنوعی هوش از استفاده سوء از نگرانی  :نیست ایمن مصنوعی هوش توسعه
   (Shahare,2021) مربوطه اهداف تحقق راستای در ...و دانشمند یا حتی یا ترویستی گروه حکومت،



 مورد اطالعات تمام آن، از استفاده از قبل باید مصنوعی هوش یک :است داده مدیریت مسأله ترین رایج•
  .باشد نیاز مقاله ها میلیون به کار این انجام برای است ممکن .باشد کرده بارگذاری قبل از را خود نیاز

 یا مغرضانه نتایج است ممکن نیابد، توسعه درستی به مصنوعی هوش اگر که است این دیگر گرانین•
 به را نادرست اطالعات خودکار تصحیح یا تایپی اشتباهات ایجاد مطالب، اشتباه قول نقل مانند خطاهایی

 .کند بدنام را شما سازمان تواند می که باشد داشته همراه
• 

 یک)کلمان فیلیپ• 
 در روانشناسی استاد

  (کالیفرنیا دانشگاه
 ماشین ها» :می گوید

 بسیار محدودیت های
 باید که دارند زیادی

 «.کنیم درک را آنها
 بینایی  وی گفته به

 نارسایی هایی ماشین
 .دارد



 هوش خدمات به کاربران و مشتریان کافی اعتماد عدم به توان می مصنوعی هوش از نگرانی لیست به
 و رفتار رصد از ناشی خصوصی حریم تهدید  سیستم، این از استفاده مزایای با آنها ناآشنایی و مصنوعی

 .کرد اضافه ...و آنها از گیری بهره و استخراج و مختلف های رسانه در کاربران دائمی احساسات



 .است کننده گمراه اطالعات و فیکها دیپ جعلی، تصاویر و اخبار تولید امکان مصنوعی هوش خصوص در ها نگرانی دیگر از
 تولید زمینه هم و کند می کمک محتواها گونه این شناسایی به هم که دانست پادزهری و زهر توان می را مصنوعی هوش

 .کند می فراهم را آنها



 ...و تصویر پردازش بینایی، زبان، پردازش مصنوعی، هوش پیشرفت های و کنونی داده های از استفاده
 هوش که آنجایی از .است انسانی مداخالت نیازمند و بود خواهد ماشین ها برای چالشی همچنان
 هوش برنامه های چقدر انسان ها ما که دارد بستگی این به آینده است، توسعه مرحله در هنوز مصنوعی
   .کنند پیروی ایمنی اقدامات و انسانی ارزش های از آنها تا می کنیم مدیریت را مصنوعی

  و کرد تمرکز امیدوارکننده مدلی عنوان به «اعتماد قابل مصنوعی هوش» توسعه روی بتوان باید
  .بود ارتباط این در خود مهارت های ارتقای با مصنوعی هوش از استقبال منتظر مشتاقانه

(Gupta,2021) 



 عدم اعتماد و اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی

 بسیار مزایای از گیری بهره کنار در که شده توصیه مصنوعی هوش از گیری بهره در عمومی روابط متخصصان به
 به حد از بیش اعتماد به نسبت باید عمومی روابط متخصصان» .نکنند حد از بیش اعتماد آن به مصنوعی هوش

 فناوری این نباید آنها .باشند محتاط کند، می تولید انسانی نظارت یا دخالت بدون آنها ابزار که هایی گزارش
 حیاتی آن های برنامه موفقیت برای ها داده صحیح تفسیر زیرا کنند، سازی پیاده نشده نظارت محیط یک در را

 که کنند حاصل اطمینان تا بخوانند را مقاالت کنند، مرور را الگوریتم ها باید عمومی روابط متخصصان ...است
 خصوص به - است ضروری بررسی استراتژی و فرآیند یک داشتن میان این در .می شوند درک درستی به احساسات

 ( Chodor,2021) .چیزی هر عمومی اجرای یا استفاده از قبل



  در را خودمان باید بنابراین .داد خواهد توسعه را آن و بازکرده را خود جای ما صنعت در مصنوعی هوش
 عنوان به را این باید ما همه، از مهمتر .کنیم استفاده آنها از و دهیم آموزش جدید ابزارهای با مواجهه

 از بیش کردن روباتیک به میل مقابل در و کنیم استفاده درستی به آنها از که بدانیم خود جمعی مسئولیت
  را معکوس نتیجه دادن پتانسیل مصنوعی هوش به حد از بیش تکیه .کنیم مقاومت خود حوزه یا صنعت حد

 تا ولی است زیادی توانمندیهای و مزایا دارای مصنوعی هوش. .بزند آسیب شما برند به است ممکن و دارد
 در تواند نمی همچنان نرسیده همدلی و خالق تفکر مهارتهای خالقیت، خودآگاهی، به فناوری این که مادامی
 پیش یا شناسایی توانایی گرچه) بحران به موثر پاسخ خوب، داستانسرایی همچون باشد یاریگر ها حوزه برخی
 (Trainor, 2019)  .دهد خاص موقعیت یک یا بحران به مناسبی پاسخ نیست قادر ولی دارد را بحران بینی



 !از هوش مصنوعی نترسید، آن را در آغوش بگیرید

 چیزی مصنوعی هوش عمومی، روابط در
 است ابزاری این .ترسید آن از که نیست

 جمع آوری در کارایی ایجاد منظور به که
 اجازه کارکنان به و می شود اتخاذ داده ها

 خالقیت و خود مشتریان بر تا می دهد
 .کنند تمرکز خود بخش

 آن از بنابراین است، آینده فناوری
 و کسب توسعه به کمک برای هوشمندانه

 .کنید استفاده خود مشتریان کار
(Peterson,2022) 
 
 آینده عمومی روابط و مصنوعی هوش 

 رو پیش در ای کننده امیدوار و روشن
 ترس جای به باید ما که ای آینده دارند،

 .کنیم استقبال آن از
(onpassive,2021) 

  ظرفیتها، قابلیتها، شناسایی با مصنوعی هوش از استقبال
  از گیری بهره و ...و فرصتها چالشها، خطرات، پتانسیلها،

 آن به حد از بیش اتکای عدم با آن



 چگونگی آمادگی برای بهره گیری از هوش مصنوعی در روابط عمومی



 اطمینان  از پذیرش هوش مصنوعی توسط اعضای تیم به عنوان یک دارایی و  عضوی از تیمکسب 
 برای تمرکز برای )اطمینان دادن به کارکنان نسبت به اینکه کارکنان به یاری هوش مصنوعی بارکاری شان کاهش می یابد

 (کارهای استراتژیک و سطح باال
برداشتن گامهایی کوچک برای ادغام هوش مصنوعی در گردش کار و فرایندها 
استفاده از هوش مصنوعی برای ردیابی اشاره های رسانه ای و احساسات برند 
پس از طی گامهای کوچک حرکت به سمت پروژه های معنادار 
استخدام یک متخصص هوش مصنوعی یا آموزش یکی از اعضای تیم موجود برای کسب تخصص در این حوزه 
هوش مصنوعی برای ارائه خدمات موثر به مشتریان بهره گرفتنز ا 
 اثربخشی هوش مصنوعی بر فعالیتهای روابط عمومی از جمله در ارتباط با کمپینهاسنجش 
 برای سرمایه گذاری رو به رشد در حوزه هوش مصنوعیتالش 
 آنچالشهای هوش مصنوعی و کاهش تأثیرات منفی بررسی 

Rehkopf,2018)) 

 .زمان آن فرا رسیده است که پتانسیل کامل هوش مصنوعی را درک کرده و از آن استفاده کنیم



 داده ها و هوش مصنوعی



 .دارند نیاز مصنوعی هوش به ها داده .دارد نیاز داده به مصنوعی هوش .هستند مصنوعی هوش سوخت ها داده
  الگوریتم آزمایش و طراحی در ها شرکت به کمک برای و بود خواهند تقاضا مورد داده تحلیلگران و متخصصان

  بسیار آنها با تعامل و مشتریان درک فرآیندها، خودکارسازی روندها، بینی پیش برای نیاز مورد های داده و ها
 (McKendrick,2021)  .هستند مهم
  امروزی کالن کارهای و کسب توسعه برای که هستند علمی سه ماشین یادگیری و مصنوعی هوش کاوی، داده

  پیشرفت .هستند یکدیگر با نیز مستقیمی ارتباط دارای دارند، باهم که تفاوت هایی کنار در و بوده ضروری بسیار
  که شده منجر و است داشته علم سه این بر مستقیمی تأثیرات امروز جهان در اینترنت توسعه و تکنولوژی

 .شود ایجاد آن ها میان تنگانگی ارتباط

 نیاز به سه علم داده کاوی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در روابط عمومی
 با اختصاص واحدی به آن و استخدام متخصصان موردنیاز یا برون سپاری 



 ماشین یادگیری برای مناسبی الگوریتم های می توان اطالعات، و داده ها از عظیمی حجم کاویِ داده با واقع در
  امروزی فعالیت های و کار و کسب .کرد هوشمندسازی را آن مصنوعی هوش از استفاده با و گرفت نظر در

  با روز به روز علوم این .شد خواهند بیشتری تغییرات دستخوش روز هر و هستند علم سه این با همراه
 عملکرد بتوانند تا می کنند ایجاد خود سیستم در را بزرگتری تغییرات و بوده مواجه زیادی پیشرفت های

 .باشند داشته مؤثرتری
 برای داده تحلیل و تجزیه و تجسم ابزارهای بزرگ، داده های ماشین، یادگیری قدرت ترکیب به شرکت ها

  داده کالن بدون .داد خواهند ادامه داده ها تحلیل و تجزیه طریق از تصمیم گیری در کسب وکارشان به کمک
  تعجب جای آینده، سال های در .بود نخواهد پذیر امکان شده سازی شخصی تجربیات این از یک هیچ ها،

  تحول نیازهای سختی به نمی کنند، ترکیب را مصنوعی هوش و بزرگ داده های که شرکت هایی بود نخواهد
 (Walch,2023) .ماند خواهند وعقب کرده برآورده را خود دیجیتال



 کنندهوش مصنوعی و کالن داده به یکدیگر وابسته شده اند، زیرا هیچ کدام بدون دیگری نمی توانند کار 

 سازمانی موفقیت هر حیات مایه این .اند شده تبدیل حیاتی دارایی یک به دیجیتال عصر در ها داده
 ها داده روند آخرین و کنید مرور را خود های استراتژی باید خود، رقبای با شدن همگام برای .است

 زمینه گرفتن نظر در بدون تا کند می کمک شما به فناوری دو این .کنید اتخاذ را مصنوعی هوش و
 داده، بر مبتنی تصمیمات اتخاذ با .آورید دست به اعتمادی قابل بینش کنید، می کار آن در که ای

  .دارد باز هستید آن شایسته که جایگاهی به رسیدن از را شما کار و کسب تواند نمی چیز هیچ
(Sharma,2020) 

 داده» اینکه بر تأکید و ها داده به مصنوعی هوش نیاز و ها داده اهمیت به اشاره با خود مقاله در چن
 حال عین در و استفاده برای تقاضا مصنوعی، هوش یافتن اهمیت با که :گوید می «است چیز همه ها

 مورد آن کاربرد و مصنوعی هوش که نسبت همان به .یافت خواهد افزایش ها داده از استفاده سوء
  .یابد می افزایش نیز شما های داده سرقت و استفاده برای تقاضا گیرد، می قرار بیشتر توجه

(Chan,2023) 



 به مهم این .هاست داده تحلیل و مدیریت آوری، جمع به کمک مصنوعی هوش قابلیتهای و مزایا از یکی
 اولویت های و نیازها درک هدف، مخاطبان بهترین یافتن همچون مشکالتی بر آمدن فائق در ها عمومی روابط

 مدیریت نحوه و شکل بهترین  به روابط عمومی تحقیقات نتایج ارائه برای روشی یافتن مخاطبان، ارتباطی
 .رساند می یاری ...و مهم پروژه های

 و ارتباطی فعالیت های از بسیاری مورد در تصمیم آنها در که هایی عمومی روابط هستند هنوز گرچه
 قطعاً آنها تحلیل و ها داده ولی می شود گرفته غیررسمی ویژگی های یا تجربه، ،شهود برپایه روابط عمومی

 کوچک تصمیم گیری های حوزه در تری مطمئن و درستتر دقیقتر، تصمیمات بتوانند آنها تا کرد خواهد یاری
 .باشند داشته روابط عمومی و ارتباطی راهبرد تدوین مانند بزرگی و

 برنامه های تعیین برای داده ها از آن، در که می کند تجربه را بزرگی تحول دوران روابط عمومی صنعت
 با خود مخاطبان بر سازمان تأثیرگذاری میزان سنجش و اندازه گیری و سازمان، نیازهای شناسایی ، پیشبردی

 گوش و آنالین نظرسنجی های شامل ابزارها از دامنه ای از بهره گیری .می شود استفاده گذشته از بیش دقتی
 در تا است ساخته قادر را روابط عمومی ها پیچیده، الگوریتم های از استفاده با اجتماعی رسانه های به فرا دادن

   .باشند داده محور بتوانند خود امور همه



  عمومی داده محور روابط   



 داده تحلیل و تجزیه مهارت .کنند می حرکت شدن محورتر داده به هرچه سمت به ها عمومی روابط
 می ارزشمند ای فزاینده طور به جدید کارکنان استخدام هنگام در عمومی روابط مدیران برای ها

 (Atkin,2017).شود



 بر آن، در که است روابط عمومی آن  داده محور، روابط عمومی گفت باید دقیق اما ساده تعریفی در
 برای تعریف این اما .شود انجام «محور اطالعات» تصمیم گیری هایی تحقیق، و داده پایه

  است؟ معنا چه به روابط عمومی
 مقصد به رسیدن برای مشخص مبداء یک از خودرو با رفتن مثال ابتدا است بهتر باره این در

 راه به از پیش که است این راه حل یک .کنیم مرور را (نیستیم بلد را آن مسیر و آنجا که) مشخصی
 از تا کنیم توقف مدام نیز مسیر طول در و بپرسیم مسیر درباره دیگری، افراد یا فرد از افتادن
 یک نوین فناوری های لطف به اما .شویم جویا را مسیر مغازه داران یا عابرین از و شده پیاده خودرو

 آنالین، صورت به اطالعات، بر مبتنی که کنیم استفاده اپلیکیشن هایی از :دارد وجود نیز دیگر راه
 یک راست سمت در جلوتر متر دویست مثال طور به که این .می دهند راهنمایی ما به مسیر درباره

 ترافیک، شدت و میزان به توجه با مسیر این طی که این یا و .شوید آن وارد باید که است خروجی
   .می برد زمان چقدر تقریبی طور به

 :است چنین دوم روش در نظر مورد فرآیند
 .مشخص مقصد یک درباره تصمیم گیری •
 (آن ثبت) آن کردن وارد •
 مانند مواردی محاسبه و مسیر بررسی برای ابررایانه ها و اپلیکیشن از گرفتن کمک •

   .غیره و مسیر در موجود موانع جایگزین، مسیرهای ترافیک، میزان
   .مقصد به رسیدن زمان تا اپلیکیشن راهنمایی های و اطالعات اساس بر کردن رانندگی •
 

 داده محور روابط عمومی تعریف



 روابط عمومی در .می افتد اتفاق  داده محور روابط عمومی یک در که است چیزی همان دقیقاً این
 نرم افزار به که همان گونه .می دهند راهنمایی ما به تصمیم گیری در که هستند داده ها این اینچنینی،
 داده محور روابط عمومی در می کنیم، اطمینان دارند، به لحظه تقریباً و دقیق اطالعات که مسیریابی

 آنها از و داشته اختیار در دقیق داده هایی می توانیم آنها کمک با که داریم اختیار در ابزارهایی نیز
   .گیریم بهره خود سازمانی ارتباطی تصمیم گیری های برای

 و جمع آوری را داده هایی آن، در که است فرآیندی از عبارت داده محور روابط عمومی  دیگر، بیان به
  و کرده تصمیم گیری بتوانند آنها مبنای بر و رسیده روشن بینشی به طریق این از تا می کنند تحلیل

    .کرد یاری اهدافش به رسیدن در را سازمان 
   



 روابط عمومی راهبرد تأثیرگذاری میزان رصد .1
 در ما به و دارند (هستند معتبر و واقعی که) داده ها که ویژگی هایی تمام از شدن بهره مند .2

 .می کنند کمک روابط عمومی کوچک و بزرگ فعالیت های کلیه اجرای و طراحی
 :می توانند داده کمک با  ها روابط عمومی  

 است؟ چگونه دقیق طور به دارد، قرار آن مخاطبان ذهن در سازمان از که تصویری که دریابند
 .بسنجند را سازمان شهرت میزان و (بدنامی یا خوشنامی) جهت

 چقدر (پلت فرم هر در) حضور این و است کجا در مخاطبانش و سازمان آنالین حضور که دریابند
 .است

 نتایج استفاده از روابط عمومی  داده محور

  درستی به داده ها از نتوانیم و نداشته داده از درستی تعریف اگر :هشدار
  باعث این و شده گمراه نادرست داده های توسط است ممکن کنیم، استفاده

  ما روابط عمومی صورت، این در .کنیم اتخاذ نادرستی تصمیم های که شود
 آنکه با .آمد خواهد بار به ما برای زیادی مشکالت و نبوده داده محور واقعاً
  نگاه که داشت خاطر به باید اما نیست آسان هم چندان داده ها تحلیل درک
   !است بی فایده آنها به کردن نگاه هدف با تنها داده ها به کردن



 تبدیل ضرورت یک به اکنون سازمانی ارتباطات در  کالن داده از استفاده که است این حقیقت
 یابند دست بینش هایی به داده ها تحلیل با می توانند آنها روابط عمومی های و سازمان ها .است شده

 از برخی زیر موارد .می آیند شمار به سازمان اهداف به یافتن دست برای فراوانی کمک که
 تصویر به را شان متبوع سازمان های به داده محور  های روابط عمومی عملی کمک های نمونه های
 :کشیده اند

 می شود باعث و واداشته جوش و جنب به را سازمان مخاطبان محتوایی چه که این شناسایی•
 شعبه درباره محتوایی اگر :(سازمان درباره مثبت تبلیغ) کنند گفتگو یکدیگر با سازمان درباره

 بانکداری درباره اگر یا داشت خواهد همراه به را مخاطبان بیشتر تعامل کنید، منتشر مجازی
 پرسش این برای دقیق پاسخی مناسب، ابزاری کمک با بتوانید اگر بنویسید؟ مطلبی الکترونیک

 این .کنید شناسایی را محتوا راهبرد طراحی و تنظیم در خود اولویت های توانست خواهید بیابید،
   .است  داده محور روابط عمومی کار از نمونه یک

 از بیش آنها در و کرده مراجعه رسانه ای پلت فرم های کدام به بیشتر مخاطبان، که این شناسایی•
 به نسبت را بیشتری رسانه ای چند هوش چه هر .می دهند انجام اشتراک گذاری پلت فرم ها سایر

       .گرفت خواهید بهتری جذب کن مخاطب و ارتباطی تصمیم های بگیرید، کار به سازمان مخاطبان

 نمونه های عملی استفاده از روابط عمومی داده محور



 کار این .هستند ترند شدن حال در فرعی یا و اصلی موضوعات چه که این شناسایی •
 و باشید داشته بهتری پیام طراحی و درست تر محتوای راهبرد یک تا می کند کمک شما به

 و مهم ترین از یکی که چیزی .کنید کسب باالتری رتبه های جستجو، موتور نتایج در بتوانید
     .است داده محور ارتباطات کارکردهای و وظایف اصلی ترین

 زمینه این در درستی راهبرد به اگر .محتوا تقاضای و عرضه میان تعادل ایجاد •
  مواجه مشکل با دهید، انجام باید چگونه و را کاری چه که باره این در تردید بدون نرسید،
         .نیست داده محور روابط عمومی از گرفتن کمک جز چاره ای زمینه این در .شد خواهید

 در اینفلوئنسرهای مانند) یظهور حال در تأثیرگذار رسانه ای بازیگران شناسایی •
 سازمان تان فعالیت زمینه و شما درباره که (آتیه ای خوش روزنامه نگاران و ظهور حال

 باشید، داشته واقعی اینفلوئنسرهای و بازیگران با بهتری روابط چه هر .می گویند یا می نویسند
 هم رقیب مورد این در اگر ویژه به گرفت، خواهید بهتری نتایج خود ارتباطی فعالیت های از

 مزایای درباره روز در بار 5 که دارد وجود اینفلوئنسری که دلیل این به تنها .باشید داشته
 و بیشتر در تأثیرگذاشتن برای او که نیست دلیل این به لزوماً می نویسد، الکترونیک بانکداری

 میان از که دریابید می توانید داده، از استفاده با .است مناسب شما شدن دیده بهتر
 روابط عمومی .هستند شما برای بهتری گزینه های یک، کدام نظرتان، مد اینفلوئنسرهای

   .است سازمان برای بزرگی کمک واقع به داده محور
 .داده ایم خراش را عظیم یخ این سطح تنها باال، نمونه های ذکر با که باشید داشته توجه



 داده محورویژگیهای روابط عمومی 

  سنتی، روابط عمومی خالف بر داده محور روابط عمومی در
  انجام داده ها بر مبتنی صرفاً تصمیم گیری و تصمیم سازی

  بر متنی تحلیل های و فردی تجربه های و شهود و می شود
  ، روابط عمومی این در .ندارد جایی آن در قیاس و حدس

 و سازمان مخاطبان افکار شناسایی برای دقیقی ابزارهای
  و مستندتر گونه ای به آنها رفتاری الگوهای به بردن پی 

     .دارند قرار دسترس در مطمئن تر



 اقداماتی است الزم واقعی داده محور روابط عمومی به خود  سنتی روابط عمومی تبدیل منظور به  
 :شود انجام زیر موارد شامل

 .کرد مشخص دقیق طور به را سازمان روابط عمومی و سازمان اهداف باید ابتدا•
 .کرد تدوین اهداف به یافتن دست برای مناسب داده محور راهبرد یک باید سپس•
 به را اطالعاتی (انالتیکز گوگل نظیر) اینترنتی و دیجیتالی ابزارهای از استفاده با باید بعد مرحله در•

 داده محور روابط عمومی در کارهایی از یکی اطالعات، آوری جمع .کرد تحلیل را آنها و آورده دست
 بزرگ مطالعه یا تحقیق یک در که داده هایی .داد انجام دقت با و درست باید که است

 موارد این به می توان داده تحلیل و جمع آوری در .باشند گول زننده می توانند  شده اند، جمع آوری
 :داشت توجه

 مشتریان با روابط مدیریت امور به مربوط اطالعات مدیریت-
 داده ها تحلیل خرید لزوم صورت در-
 وب سایت داده های تحلیل-
 نظرسنجی داده های تحلیل-
 اجتماعی رسانه های پایش و مدیریت-
 برای داده تحلیل متخصصان از استفاده-
 نتایج کردن تفسیر  

  

 چگونه می توان روابط عمومی خود را داده محور ساخت؟



 چگونه می توان یک راهبرد روابط عمومی داده محور تهیه و تنظیم کرد؟

 : داده محور به طور خالصه عبارتند ازروابط عمومی مربوط به تهیه و تدوین راهبرد نکات 
 کنید( البته با ابزارهای مناسب و به شیوه درست)اطالعات آوری داده ها و ابتدا شروع به جمع از •
 .منابع داده از نظر اعتبار و غیرهمرور •
 .منابع تحلیلی درستی مانند گوگل انالیتیکز استفاده کنیداز •
 .خود را بشناسید و به آن وفادار بمانیدهدف •
 .  دقیق، هدفمند و درستی انجام دهیدنظرسنجی های •



 : یک روابط عمومی داده محور، منوط به انجام اقدامات ذیل استایجاد  
در دپارتمان روابط عمومی و در مواردی نیز اقناع تیم مدیریتی ارشد سازمان جهت بکارگیری   فرهنگ سازی•

 .ابزارهای دیجیتالی مورد نیاز برای جمع آوری اطالعات دقیق و تحلیل آنها
در روابط عمومی داده محور   و استفاده از ابزارهای دیجیتالی ضروری برای جمع آوری و تحلیل اطالعاتتهیه •

 :شامل
 مدیریت ارتباط با مخاطبان  ابزارهای -
 تبلیغات آنالینابزارهای -
 بهینه سازی برای موتور جستجوابزارهای -
 تولید و طراحی محتواابزارهای -
 بازاریابی ویدئوییابزارهای -
 گزارش دهی و تحلیل دیتاابزارهای -
 مدیریت دارایی های دیجیتالیابزارهای -
 (سازمانی)ارتباط دیجیتالی درون تیمی ابزارهای -
  

 مراحل ایجاد یک روابط عمومی داده محور

 تعیین اهداف ارتباطی سازمان•
 جمع آوری دیتا از فضای دیجیتالی•
 آماده سازی ابزارها و روش های دیجیتالی تحلیل دیتا•
 طراحی فعالیت ارتباطی مانند کمپین روابط عمومی و غیره•
 انجام فعالیت ارتباطی•
 سنجش و اندازه گیری فعالیت با ابزارهای دیجیتالی       •

مراحل انجام یک 
فعالیت روابط عمومی 

 داده محور



  
 عموم و مخاطبان رفتار و افکار از سازمان یک (کردن پیش بینی قابلیت و) اطالعات و شناخت چه هر

 روابط عمومی از هدف .داشت خواهد بهتری و بیشتر بازدهی و عملکرد باشد، بیشتر آن با مرتبط
 راهبردهای برخی .است آن متبوع سازمان برای منفعت به اطالعات و ها داده کردن تبدیل داده محور،

 :از عبارتند داده محور روابط عمومی برای باال بازدهی دارای
  سازمان، سوی از شده ارائه محتوای به عموم توجه جلب برای راه بهترین :مخاطب تجربه شخصی سازی-

  سوابق اجتماعی، طبقات دسته بندی های اساس بر (آنالین تعامالت شخصی سازی یا) محتوا شخصی سازی
  ،(بانک محصوالت خرید و انتخاب در بانک یک مشتریان رفتارهای سوابق مثال طور به) خرید رفتارهای

   .است آنها به مربوط اطالعات سایر و سازمان با مرتبط عموم آنالین رفتارهای سوابق
 فعالیت های تمام بودن یکپارچه :مختلف ارتباطی مجراهای در ارتباطی فعالیت های ساختن یکپارچه-

  عموم ذهن در سازمان از درستی تصویر ایجاد برای مختلف ارتباطی مجراهای در محتوا انتشار و ارتباطی
 برای را یکسانی تصویری یا نوشتاری شیوه که نیست این معنای به این البته) دارد العاده ای فوق اهمیت

  در باید محتواها تمام که است معنا این به بلکه باشیم، داشته سنتی رسانه های و اجتماعی رسانه های
   .(باشد سازمان ارتباطی کلی راهبرد راستای

  و مطلوب مشتری /مخاطب یک برای معتبر معیاری تهیه برای پیش بینی و تحلیل ابزارهای از استفاده-
   .ایده آل

  از کاملی اطالعات بانک داشتن اختیار در منظور به آنالین داده های محیط به آفالین داده های انتقال-
    .گیرد قرار استفاده مورد عموم با سازمان ارتباطی اهداف برای می تواند که مخاطبان

  

 راهبردهای مناسب برای روابط عمومی داده محور



 هوشمندروابط عمومی   



 با و درست زمان در مدنظرتان پیام تا می کند کمک همه جانبه، نفوذی با هوشمند عمومی روابط
 رویکردی هوشمند عمومی روابط در .بگیرد قرار هدف گروه اختیار در دقیقا حساب شده، تکرارهای

 .اتکاست مورد هدفمند بسیار
 های رسانه و ابزارها ویژگیهای و کارکردها شناسایی با اثرگذار پیامی تا شود می تالش مسیر این در

 .شود منتقل وی به و تولید و اوتهیه نظر جلب راههای لحاظ و مخاطب نیاز شناسایی نوین،
 هوشمند عمومی روابط اما بیفتد شما سمت به مخاطب گذر تا بمانید منتظر باید سنتی، عمومی روابط در

 (1401 احمدنژاد،) .می کند منتشر آن ها تجمع محل های در را پیام و می رود مخاطبان سراغ به خود
 



 عمومی روابط مبانی و اصول
 هوشمند

 از هوشمند، عمومی روابط ایده آل استراتژی  یک
 : است شده تشکیل اساسی جزء چهار

 و مبدأ از روشن تصویری دارای) کلی دید (1
   (...و درسها دستاوردها، عملکرد، اهداف، مقصد،

 ، اهداف دقیق و واضح ارائه) هوشمندی (2
 دارای اندازه گیری، قابل  شفاف، باید باید هدف

   ،(باشد دسترس در و مرتبط مشخص، زمان بندی
 ارزیابی .4  ظرفیت ها تمامی به کارگیری (3
 (دستاوردها و اهداف ارزیابی و گیری اندازه)
   (1401 احمدنژاد،)

  از استفاده  .کند می استفاده جا به و موقع به نوین های رسانه و تکنولوژیها از هوشمند عمومی روابط یک 
 روابط شدن هوشمندتر به رسیدن برای است ابزاری بلکه نیست هوشمند عمومی روابط هدف ها تکنولوژی

 سازی فعال و خود سازمانی های برنامه و اهداف پیشبرد برای ابزارها این از چگونه بداند باید عمومی روابط .عمومی
 .ببرد بهره خود مخاطبان
 و مشارکتی تعاملی، هوشمند، عمومی روابط همچنین

 دارای کننده، بینی پیش گر، تحلیل محور، مخاطب 
 .است ...و انتقادپذیر خطرپذیر، و خوشفکر اخالق، 

 ویژگیهای یک روابط عمومی هوشمند



  مربوطه هدف و آل ایده استراتژی به ویژه توجه به نیاز عمومی روابط شدن هوشمندتر  هرچه برای
 :هدف خصوص در نکات این به توجه لزوم . است اهمیت حائز

  شده ثبت • اخالقی • موقع به • بینانه واقع • دستیابی قابل • گیری اندازه قابل • خاص
 

 

 از هوش مصنوعی می توان در تحقق هرچه بهتر
 روابط عمومی هوشمند و نیز روابط عمومی داده محور یاری گرفت



 

“The future would be an exciting time to live in”. 
 «.زمان هیجان انگیزی برای زندگی خواهد بودآینده »

 تصویر و ترسیم شما از آینده چیست؟ 
 



 آینده روابط عمومی
  درباره که پیش بینی هایی و مطالعات

  شده انجام روابط عمومی حرفه آینده
   :است داشته پی در را زیر نتایج است،

 و نوین فناوری های از استفاده-
  از هم مصنوعی هوش مانند پیشرفته ای

  بیشتر کیفیت لحاظ از هم و کمیت نظر
   .شد خواهد

  بر روابط عمومی متخصصان درصد ۸۸-
  در حرفه این آینده که باورند این

   .است دیجیتالی روایتگری
  مخاطب پیش از بیش روابط عمومی-

   . می شود محور
 و رسانی اطالع در روابط عمومی نقش-

 برندهای و سازمان از عموم آگاه سازی
 به و می شود گذشته از پر رنگ تر آن

  نزدیک تر قرابتی که است دلیل همین
   .داشت خواهد بازاریابی با



 
   .داشت خواهد محوری نقشی روابط عمومی برندسازی، در-
 برای دیجیتالی ارتباطی مجراهای سایر و اجتماعی رسانه های نقش-

   .شد خواهد پر اهمیت تر روابط عمومی
 .داشت خواهند بیشتری اهمیت روابط عمومی ها برای اینفلوئنسرها-
   .داشت خواهد بیشتری بسیار اهمیتی روابط عمومی حرفه ای اخالق-
   .داشت خواهد وجود روابط عمومی ها استفاده برای بیشتری پلت فرم های-
   .شد خواهد انجام روابط عمومی تیم توسط مشتریان خدمات مدیریت-
 بیشتری اطالعات حاوی و بوده محورتر اطالعات یافته، انتشار محتواهای-

 .بود خواهند
 انسان مدار تر، محتواهای تولید با که داشت خواهند نیاز روابط عمومی ها-

 .بدهند خود متبوع سازمان های به انسانی تری رنگ
 برای انکارناپذیر ضرورتی مداوم، یادگیری و حرفه ای مداوم توسعه-

   .بود خواهد روابط عمومی متخصصان
 



 سمت به جهان حرکت دیگر سوی از .بود خواهد مصنوعی هوش دستان در عمومی روابط آینده برخی باور به
  بینی پیش و .است ناپذیر اجتناب آنها ظرفیتهای و قابلیتها از استفاده و مصنوعی هوش همچون نوینی فناوریهای

 .ماند خواهند عقب ورزند، غفلت مصنوعی هوش از که هایی حوزه و صنایع شود می
  و بهتر انجام مسیر در و مختلف های حوزه در آنها از و داشت خواهند نیاز مصنوعی هوش به ها عمومی روابط

 خواهد ...و انسانی ارتباطات خالقیت، بر متکی صرفاً  که هایی حوزه جز به گرفت خواهند بهره وظایفش سهلتر
 (است نرسیده خودآگاهی به مصنوعی هوش که زمانی تا البته) بود

 جمع بندی



 هرچه سمت به تا اند کرده تالش نیز ها عمومی روابط تکنولوژی، تحوالت با همگام که است این واقعیت
 .بگیرد یاری ...و همکار و دستیار رباتهای مصنوعی، هوش توان از و کرده حرکت شدن هوشمندتر

 غافله این از قطعاً کنند، نمی حرکت آن تحوالت با همسو که کسانی و است تغییر حال در عمومی روابط صنعت
   .ماند خواهند جا

  عین در دهد می ...و رسالتها وظایف، انجام برای بسیاری فرصتهای و امکان ها عمومی روابط به مصنوعی هوش
 ضمن تا بخشد می آنها به امور به راهبردی و خالقانه نگاهی و فعالیتها توسعه برای بیشتری فرصتهایی اینکه

  خود سازمان آن از را بیشتری رقابتی فرصتهای ،...و هدف مخاطبان با موثر تعامل و ارتباط فعالیتها، اثرگذاری
 .کنند

  این در الزم آموزشهای انجام و گذاری سرمایه عمومی روابط در مصنوعی هوش از گیری بهره اهمیت درک با
  :است ضروری خصوص

  ارتباطی روندهای این باید عمومی روابط های سازمان و متخصصان باشند، بهترین عمومی روابط در اینکه برای
   .کنند استفاده موفقیت برای نوآورانه و جدید ابزارهای از که بگیرند یاد و بگیرند نظر در را تحول حال در

(novitas, n.d.) 
  و خود در مصنوعی هوش آینده و حال پتانسیل از کافی درک باید برند ارتباطات و عمومی روابط متخصصان

 (Kumari,2021) .کنند ایجاد مدیران
  خود سازمان در اگر .کرد جدا هم از را موفقیت و یادگیری توان نمی شود، می عمومی روابط از صحبت وقتی
 سرمایه گذاری خود، شخصی حرفه برای هم و تیم برای هم فناوری توسعه به دادن اولویت هستید، رهبر

  پیشتاز فناوری شک بدون اما کرد، بینی پیش کامل طور به توان نمی را ارتباطات آینده .است ارزشمندی
 (.novitas, n.d)بود خواهد

 بر مسلط و مطلع و مجرب و زبده نیروهایی استخدام لزوم متخصص، نیروهای تربیت کنار در مسیر این در
  نیاز همچنین .باشد راهگشا تواند می دیتاماینینگ و مجازی فضای رصد ابزارهای از استفاده  و مصنوعی هوش

 .است ...و آموزشی کالسهای در حضور با اشنایی ، کاربردها ، مصنوعی هوش از ای پایه درک به
  عمومی روابط مجموعه در را آنها تحقق زمینه باید هوشمند و محور داده عمومی روابط از دقیق شناخت با

 .کرد فراهم



 نوآوری و تغییرات انتظار توانیم می دهد، می ادامه خود تکامل به مصنوعی هوش که همانطور
 آینده دهه در مصنوعی هوش که همانطور .باشیم داشته عمومی روابط زمینه در را بیشتری های
 کنند فکر این به باید عمومی روابط متخصصان داشت، خواهد عمومی روابط بر توجهی قابل تاثیر

 (.(Hansell, 2022 کنند استفاده خود نفع به مصنوعی هوش از توانند می چگونه که
 باشد، تهدید آنکه از بیش ها عمومی روابط برای مصنوعی هوش اینکه بر تأکید با پایان در

 روابط وظایف و فعالیتهای انجام مسیر در آن پتانسیلهای و قابلیتهای از بتوان باید است فرصت
 و مدیریت یابی، اطالع رسانی، اطالع از اعم فعالیتها از وسیع ای مجموعه که گرفت بهره عمومی

 آنها، نیازهای و سالئق و عالئق و مخاطبان شناسایی ها، داده تحلیل و کاوی داده محتوا، تولید
 .گیرد می بر در را ...و مشارکت جلب
 قالبهای در بیشتری ارتباطی و تعاملی ظرفیتهای متاورس، ظهور و تکنولوژیکی تحوالت با قطعاً

 مهم این و شد خواهد فراهم پایه فناوریهای دیگر و مصنوعی هوش یاری به و پنجگانه حواس
 اینگونه اینکه کما .داد خواهد قرار ها عمومی روابط روی پیش را بیشتری فرصتهای و امکانات
 .کنند می هدایت ...و شدن تر شخصی شدن، تر تعاملی هرچه سمت به را ارتباطات تحوالت

 محور، مخاطب و مشارکتی تعاملی،) هوشمند و محور داده عمومی روابط سمت به حرکت وجود با
 از گیری بهره مزایای و (..و انتقادپذیر خطرپذیر، و خوشفکر خالق، کننده، بینی پیش گر، تحلیل
 هوش به نباید اینکه کما ماند غافل موثر و خالقانه انسانی، ارتباطات از نباید مصنوعی، هوش

 و نظارت نگاههای خصوص این در .کرد حد از بیش اعتماد ...و همکار و دستیار رباتهای مصنوعی،
 .است ضروری مصنوعی هوش راهبری برای راهبردی

  



 جمع بندی

  داده بر نباید مصنوعی، هوش از گیری بهره وجود با•
 نگرانیهای وجود با آنها تحلیل و مصنوعی هوش ها،

  اخبار ها، گیری جهت و سوگیریها از ناشی احتمالی
  سکوت، مارپیچ کننده، گمراه اطالعات و جعلی

 وقتی ویژه به ... و حاکم فضای و جو سازیها، جریان
  اتکای است، گیری تصمیم و سازی تصمیم بر بنا

 .داشت صرف
 و  گذاری سرمایه و مصنوعی هوش حوزه به ورود•

  است ناپذیر اجتناب و ضروری حوزه این در آموزش
 بعد به 2023 سال از خصوص به

 بنابر مصنوعی هوش قابلیتهای و ظرفیتها همه از•
  بتوان باید اخالقیات رعایت با و نیازها و ضروریات

 .گرفت بهره
 و محور داده عمومی روابط الزامات با آشنایی کنار در•

 روشها انواع از بتوان باید آن مزایای از گیری بهره
 تحلیل و تجزیه روندها، نظرسنجی، مصاحبه، از اعم

 برآیند از و  گرفت بهره ...و مشاهده ها، داده و نظرات
 .بزند اقدام و تصمیم به دست ، ها بررسی

  از مصنوعی، هوش ظرفیتهای از گیری بهره کنار در•
  غافل نباید خالقانه اقدامات انجام و انسانی ارتباطات

 .ماند

 جمع بندی
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