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 هوش مصنوعی  هایپیشرفت  کید بر أشناسایی نیروهای پیشران موثر بر آینده مشاغل با ت 

 1* محمد مهدی ذوالفقارزاده

 2سینا میاری 

 چکیده

و به کارگیفی این تناوری ها در صرنای،  ررف   ییییف در یطیاهای ک ر  و کار را اتشای     تناوری های جدیدو پیشرفت   ظهور 

آید  هوش یصرنو ، در ررااهای  یفین تناوریهای یاثیف گذار در آینده یشرال  به س رام ی،یصرنو ،  یی، ا  یه هوش   داده ارر  

های  گ رهفده شردا اررههاده ا  این تناوری در یطی  های قاب  یوجه، داشرهه ارر  و این اظهرار وجود دارد که بااخیف پیشرفت 

شرناخ   را به همفاه داشرهه باشرد  بنابفاین   های،ها و یهدیدیواظد تفصر   شراهد یطو  در یشرال  باشری   این ییییفای ی،وکارک ر 

رررد  در ها و یهدیدها ضرفوری به ظرف ی،یواجهه با این تفصر   به ینرورایخاذ یصرمیمای بهینه   وای  یوثف در این ییییفای بفای 

اررهخفا  و یعهطف جهاظ، ا  یقاالی و گشارشرهای یفیط   ثف بف آینده یشرال ؤرر  که ظیفوهای پیشرفاا ییالش شرده ا ظوشرهاراین  

بف   ررس  این پیشرفاظهایورد بوده ارر     48یعداد پیشرفاظهای به درر  آیده ا  ج رهدو در یطقیقای و گشارشرهای پیشرین  شرود 

   قاظوظ، -تفهنگ، و رریارر،-  اجهما ،تناوریدر چهار دررهه اقهصرادی   PESTیطلی   روش پژوه  اررنادی و همننین یطنای

پ   ی یؤثف بف آینده یشرال  با یککید بف روظدهای یاف  در سو ه هوش یصرنو ،یعداد این ظیفوها  اظدشردهبندی  ططقه پاالی  و

که ا  این    رررید ای    32 با یوجه به شرفای  کشرور ایفاا به  یلهیق یوارد همسوشراا با ییدیگف و همننیندی  یدمی، و نبا  دررهه

یفوهای آید  ظیورد ررریاررر، و قاظوظ، به س ررام ی، 8یورد اجهما ، و تفهنگ، و  8   تناورییورد  7یورد اقهصررادی   9یعداد 

 یدوین  یواید ررناریوها و یینه باشرند و یشرال  ایفاا  ای شرناخ  تارای آینده  یواظند کمک یناررط، بفپیشرفاا به درر  آیده ی،

  با یوجه به پیشفتههای هوش یصنو ،  تفاه  آروظدیشال  در ایفاا  های آیندهارهفایژی

  آینده یشال   هوش یصنو ،  ظیفوهای پیشفاا  اظقالم صنعه، چهارم   ژگان کلیدی:او
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 مقدمه

تعا  بفای یواجهه با این  های ظو  ایخاذ روییفدی توقررف   پیشرفت  و ییییف تنواوری در جایعه ایفو  و ظهور تناوریبا یوجه به

فاا سو ه تنواوری و هوش یصرنو ،  ظ ر  جدیدی ا   ظررررد  بفیطنای ظرفای داظشرمنداا و صراس ییییفای ضرفوری به ظرف ی،

یف ا  اظقالم صرنعه، و اظقالم اطال ای و یواظد با ث ایداد اظقالب، ب ریار قویهوش یصرنو ، در سا  پدید آیدا ارر  که ی،

شرود که این   سا  این پفرر  یاف  ی،(Makridakis, 2017)وکارها و اشرهیا  باشرددیدیها  در  ظدگ، اجهما ، یا  ک ر 

وکار و یشرال  کشرور یکثیفگذار باشرد  به همین دای  ظیا  ارر  که  الی  این اظقالم یواظد بف یطی  ک ر ییییفای یا چه اظدا ه ی،

شرناررای، پیشرفاظهای ییییف در بهطود  این یکثیفای را ار یاب، کنی      یوجه به  وای  تفهنگ، و اجهما ،یوردبفررر، قفار بگیفد و با 

 یصمی  را ی و ایخاذ ارهفایژی های ینار  بفای روبه رو شدا با ییییفای آینده یشال  ظق  کلیدی دارد 

  ظموظه های، ا  کاربفدهای هوش ها شرده اظددر سا  ساضرف تناوری های هوش یصرنو ، وارد ب ریاری ا  بخ  های  ظدگ، اظ راظ

 آیده ار :به شی   یف  (Frontier Economics, 2018)یصنو ، در یشال  در گشارش رویا  رورایه، و آکادی، بفیهاظیا 

وکارها  کنند  هماظند ریفی  اای ا و کوریوظا در ب یاری ا  ک  درهیاراا شخص، هوشمند که ا  یشخیص صوی ارههاده ی، •

 اظدکایالً یهداو  شده

کنند و به یدیفی  و کنهف   خودروهای هوشررمند را یایید ی،های هوش یصررنو ، پیشررفت  وظق   پفدا ظدهدر بخ  سم  •

 کند وظق  کمک ی،های یفاتیک و طفاس، ری ه  سم جفیاا

 کند های یادگیفی شخص، کمک ی،های هوش یصنو ، به ظرامدر آیو ش  تناوری •

 کند گیفی کمک ی،در خدیای دریاظ،  هوش یصنو ، به یهخصصین بفای یشخیص و یصمی  •

 کند وری کمک ی،تفوش، و اد هیک  به طفاس، اظطار بفای باال بفدا بهفهدر خفده •

ها یورررر  هوش یصرررنو ، به یطقق اهداه یوررررعه پایدار و ار یاب، های اظ ررراا دوررررهاظه  یطلی  دادهدر بخ  کمک •

 کند رناریوهای اظ اا دورهاظه کمک ی،

سیویفی ه ررهند که یواظای، یواید اخطار  یفکی  قاعای های کایدهندگاا در سا  ایداد ررری رره در صررنای، خالق  یورررعه •

 های کوچک تیل  را دارظد یوریق، و خلق ییه

وکار یا طفاس، خدیای جدید های کالا  بفای بهطود تفایندهای ک رر ها  ا  هوش یصررنو ، در یطلی  دادهدر ییاا بخ  •

 شود ارههاده ی،

گذاشرهه ارر   اینگوظه به  ر بخشرهای  یادی ا   ظدگ، و یشرال  یاثیف ، دهوش یصرنوشرود  یشراهده ی،  ا  یوارد باال  هماظاور که

شررود که ارررههاده ا  ررررد که یا اکنوا در ییاظه ی رریف سفک  به ررروی هوشررمندی یشررال  قفار داری  و پی  بین، ی،،ظرف ی

 ,A.T. Kearney Analysts)بین، ارر  که کییفظ،یک پی  1شری   تناوریهای هوش یصرنو ، در آینده ب ریار تفاگیف شرود 

 دهند ،ا  ییای  کاربفدهای هوش یصنو ، ارایه ی )2017

های یعهطف جهاظ، در این خصرو،  دورظمای، را ا  وضرعی  آینده  بف این اررا،  در ظوشرهار ساضرف بف آظی  یا با یفور اررناد و گشارش 

یفرری  ظمایی   بدین ینرور  پ  یشرال  با یککید بف هوش یصرنو ، و ا  درینه شرناررای، ظیفوهای پیشرفاا یؤثف بف این یشرال    

خصرو، و طف  بفخ، یهاهی  یفیط  با اظقالم صرنعه، چهارم  ابهدا  روظدها و ظیفوهای پیشرفاا  ا  یفور پیشرینه پژوه  در این 

ظگاری های رایج آیندهططق چارچوم شوظد بندی و یدوا ی،ططقه  PESTیؤثف بف آینده یشرال  شرنارای، و رس  در قاا  یطلی  

ا      ورودی ب ررریرارییطیا، ارررر   در واق،  پوی  یطیا،  یا پوی    دیدباظ،ظه  رصررردظگراراا  اواین یفاس  هف تعراایر  آینرده

بندی درههرود   اظدا پفدا ی و یاظند آا به شمار ی، ظگاش   چشریشی بفپایه ررناریو  رهظایهبفگاری یاظند ظآیندهم  تفایندهای یفررو
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یواظد  در سی  ی، PESTطلی  در قاا  ی هوش یصرنو ، در این ظوشرهارثف بف آینده یشرال  با یککید بف  ای، شرده یؤ وای  شرنارر 

ارههاده  یا  در کشور   یینه را بفای فصه اشهاا  و ریارهگذار فااپژوهشگبفای  پوی  یطیا، قفار گیفد و همین تعاای  رصد و 

   تفاه  آورد  و اقدامیش،   خ های پژوهش، یعاوه به یصمی عاای تر رایف ا  آا د

 

 

  

2025پ  ا  2025اکنوا یا 

هااای  حااا اا 

 شناختی

اطناای   اسااتنطاار مب 

اش  اایاا    قاااهااد  

 شد تعیین

یااگگیبی تتا   

 نظارت

یااگگیبی اتادوگ 

 ظارتمدون ن

اش  هگاا   یااگگایابی 

 اتن مدون نظارت

یااااگگااایااابی  

مادون  خادگهگاا  

 نظارت

یااگگیبی شماان 

 ططیعی

یصرررطیم ایال و دررررهور  

 جمالی

جررمررالی  ایررالی 

 صوی،

اتشارهای دررهیار  ظفم

 شخص،

شررررروخرر،    ییاامه و یفجمه  ظده درک 

و   اصرررراررالسررای 

 یهاهی  ارهعاری

ماایاانااایاای 

 کااپیدتبی

کرراریرفهررای   یشرررخریرص 

های ا   قاا شررده در یایپ

 شدهقط  یعیین

چرهرفه    یشرررخریرص 

یشررررررخررریرررص  

 هاظوشههدر 

بندی پینیده  درررهه

در  ج رررهردرو  یرالرالً 

 ویدیوها

های بینای، در رری ره 

ینریمرای پینیرده  یراظنرد 

 ورای  ظقلیه

هررررای  ررررایرررر 

 ج هدوگف خودکار

هرا بف  درک ری رررک وام تشخیص ا گد

 ارا، قوا د

یشررررررخررریرررص  

برف  برفداریکراله هررا 

 ااگوهاارا، 

پیشرنهاد یطصرو  بف  

اررررا، یفجیطرای  

 پنهاا یشهفیاا

هرای  ظرده  یشرررخیص

 پششی،

سرمرالی  پریر  بریرنر، 

 رایطفی

و   شرررهرودی  یقرلریررد 

اریطرا  دادا خالقراظره  

 ظقا 

و  اساااتاد   

 ساشیمهینه

ارررررا،  پریر  برف  بریرنر، 

 ااگوهای یاریخ،

بین، بف ارررا،  پی 

 های یقاضاورودی

یشررررررخررریرررص  

های پنهاا رروگیفی

و  ا    اطرررال رررای 

 هاورودی

برهرهرفیرن   برف  لرلرطرره 

بین، کننده اظ راظ،  پی 

 در یک درهه یخصص،

برهرهرفیرن   برف  لرلرطرره 

کرنرنررده پریر  بریرنر، 

های اظ راظ، در داینه

 چندگاظه

 Kearny Analist (2017) -ییای  کاربفدهای هوش یصنو ،   1 شی 
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   پیشینه پژوهش 

 های صنعتیفناوری و انقالبپیشرفتهای تاریخی 

ها با ث یطو  ب ریاری ا  صرنای، شرده که این یطوالی  در ادایه  یکثیفای اقهصرادی و اجهما ،  های تناوراظه در طو  قفاپیشرفت 

ای های صنای، را ییییف داد و  وای  کلیدی یوتقی  ا جمله یوایدای  خدیبشرگ، را ایداد کفدظد  ظهور هف تناوری ب یاری ا  جنطه

  (Afuah & Utterback, 1997)ها را بهطود بخشیدو قابلی 

 طور یاریخ، ره اظقالم صنعه،  ری  را به دظطا  داشهه ار :ییییفای تناوری  به

های ریل، به همفاه  ایهاق اتهاد  ایداد  یفرراخ   1850یا   1750های  اواین اظقالم صرنعه،: این اظقالم  با رهطفی بفیهاظیا  در ررا 

  (Mathias & Davis, 1990)یویورهای بخار  یوایدای ییاظیی، را ی هی  کفد 

به وقوع پیوررر   یویور    1914یا    1870های  یفین یطوالی صررنعه، در جهاا که در رررا یه دویین اظقالم صررنعه،: یی، ا  

  (Mokyr, 1999)یطفک این اظقالم صنعه، ابداع اایهفی یهه بود که یواید اظطوه در یواید را یی ف کفد 

ها  آلا  شرد  رایاظهییالدی   ۶0شرود در دهه  ررویین اظقالم صرنعه،: این اظقالم که بیشرهف با  نواا اظقالم دیدیها  شرناخهه ی،

  (Schwab, 2016)رراظاها و اینهفظ  ا  یطصوالی این اظقالم ه هند ظیمه

آلا  و یاکنوا   19۶0داظد  این دوره که ا  دهه ی اظقالم پیشررین ی،( این اظقالم را ادایه201۶اظقالم صررنعه، چهارم: شرروام )

های تناوراظه در این اظقالم رط  یطو  که پیشفت بف این باور ار   اوشود   ادایه پیدا کفده ار   با ظام اظقالم رایاظه شناخهه ی،

   (Schwab, 2016)ارار، یشال  در آینده ظشدیک خواهند شد

کند  بف اررا، ها بف ییییف دادا جهاا در آینده ظشدیک یککید ی،شروام در کهام خود  چهاریین اظقالم صرنعه،  بف ظق  تناوری

شرود و این ی رااه وجه یمایش این ای ارر  که با ث یطو  در یاهی  کار ی،ظرف او چهاریین اظقالم صرنعه، پیشرفت  تناوراظه

های تناوری چگوظگ،  ملیای در یطی  کار و اریطا  با ییدیگف را یهطو   رظهیده  پیشرفت های پیشرین ارر   داظقالم با اظقالم

او در  های خصروصر، و دواه، ه رهند  به  الوه  های پیشرفتهه در سا  ییییف دادا شری  رری رهمها در بخ کنند  این تناوریی،

های اظقالم صرنعه،  ( پیشرفاا201۶هد گذاشر   شروام )ها خواکند که اظقالم تناوری یکثیف بشرگهفی بف دوا کهام یککید ی،این  

  کنددرهه بندی ی، 3یاابق شی  ابف روظد  3چهارم را در 

یدا ی طورکل، به ییسارچه کفدا تاراهای تیشیی، و شرود  بهظیش گههه ی، 4چهاریین پارادای  صرنعه، که به آا صرنع  ظ ر  

پذیف  های، ظریف هوش یصرنو ، و اینهفظ  اشریا اییاای تناوریورریلهخیف  بههای اررا ی در ررا اشراره دارد  این ادلام و ییسارچه

های، را که  فین یهدیدای و تفصرر یکند که دیدیهاا، شرردا جدی  ظاظهفیه ارررهدال  ی، (Xu, Xu, & Li, 2018)اظدشررده

ای شرردیدی اررر  که با های ییاظهها و یقیا، دهد  دای  این ایف ارایه گاماظد را ارایه ی،سا  با آا یواجه شرردهوکارها یابهک رر 

یفین   بشرگ500های ای ررر  تورچوا  یفین  ل  یوقف بی  ا  ظیم، ا  شرررفک اظد  او اصرررل،ها ایدادشررردهاین تناوری ظهور

کند  ظاظهفیه  ای ا الم ی،آتفین یا ییاظههای یطو را تناوری  201۶یا   2000یهطده بف ارررا، دراید  ا  رررا  های ایاالیشررفک 

آتفین ارررهقطا   های یطو که یوررر  با ار دچار یطو  شرروظد  یشررهاقاظه ا  تناوریوکارها پی  ا  آاگوید که رهطفاا ک رر ی،

کند که یوتقی  دیگف ینها به ییییف دهند  او اضرراته ی،یف اظدام ی،ای ی ررهی  ابدا ای رررفی،های رررفیع، بفکنند و آ یای ی،

  (Nanterme, 2016)طور یوا ی ار شود و بیشهف یعاوه به اجفای راهطفدهای چندگاظه بهراهطفد خالصه ظم،
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 2016   شوام –روظدهای اظقالم صنعه، چهارم  2شی  

 روش پژوهش 

های پژوهشر، خود را دربار  کنشرگفاا  در این روش پژوهشرگف دادها  روش یطقیق اررنادی اررههاده شرده ارر     در پژوه  ساضرف

یواظد خود در یقام یک روش ی رررهق  ظیش در  کند  این روش ی،آوری ی،های اجهما ، ا  بین یناب، و اررررناد جم،وقای، و پدیده

و  ت رای،  ین ارر   بف این اررا،  ططق یفاس  روش اررنادی )صرادق،پژوهشرهای کیه، به کار رود که در پژوه  ساضرف این چن

( بفررر، 2اشراره شرد(  به   یقدیه( اظهخام یوضروع و یعیین اهداه و ررؤاالی )که در بخ  1(  پ  ا  ۶3:  1394ین     فتاا

( یناب، 3داخهه شد  ( پفآینده یشال  با یوجه به پیشفتههای هوش یصنو ،اکهشات، و پیشینه پژوه  یفیط  با یوضوع پژوه  )

 آوری یناب،  جدای ا  یاااعه آظها در این روش ظی   )صادق، یفیط  و یعهطف در این سو ه شنارای، و یاااعه شد؛ هف چند که جم،

(  اصرراا   ا هطار  ظمایابودا و یعنادار بودا به  نواا یعیارهای اظهخام و یاااعه یهوا یطنا قفار 73:  1394ین   و  فتاا ت ررای،

های یعیین ا  یوضررروع پژوه ( ا  یینیرک های ینرارررر بنردیططقره( با یوجه به ظیرا  و هده پژوه  )دررررهیراب، به  4ت   و  گف

بنردی و جرداو  یههوی، بفای یراتهن بفداری اایهفوظیی،  در کنرار ططقرهکلیردواگگراا یفیط   اررررههراده ا  تهفرررر  ینراب،  تی 

رراخهاری یهوا  اررههاده گفدید که در قاا  جداو  یهناظف در ادایه خود را  هایهای رراخهاری یهوا و ررریدا به ظشراظهظشراظه

  ( در ظهای  ظیش با ار یاب، یددد و ر ای  ادبیای پارادایم،  ظگارش و گشارش ظهای، صرروری گفتهه اررر 5ظمایاا ررراخهه اررر   

های کار و یشرال   های بشرگ که در سو ههای شرفک های  لم، یا وب رای ا  پایگاهیناب، این یطقیق ا  طفیق شرطیه اینهفظ  و 

 یا هوش یصنو ، تعاای  داشهند دریات  شده ار    

یورد روظد شرناررای، شرد    48یعداد   های یفیط  با هوش یصرنو ، و یشرال  در این پژوه  پ  ا  بفررر، یقاالی و گشارش 

یعدادی ا   وای     به این یعن، که  وای  یهنارر  با شرفای  کشرور ایفاا یشرخص شردظدا  ییاا روظدهای شرناررای، شرده  ررس  

که قابلی  ییییف یهناررر  با شررفای  ایفاا را سذه و یعدادی ا  آظها  های یک کشررور خا، بودظد  که یفیط  با شررفای  و ویژگ،

شهفها و که یفیط  با    (2019شارش داوی و همیاراا)در گ ای دم یوا ا یناقه وایل، ظریف       بفای یالا   ییییف داده شدظدداشهند

در  شرال  در ایفاا سذه شردظد یاا  ای ر   وای  یاثیفگذار بف آینده ی  بود و اریطاط، با کشرور ایفاا ظداشر   وای  داخل، بفیهاظیا  

رواب  بفیهاظیا با کشررورهای دیگف  جدا شرردا اجشای ایطادیه اروپا ا  ه  و سفک  خاله   ( 2017)گشارش ری رریاری و همیاراا

روندهای انقالب صنعتی چهارم

یزیست

ویرایش 
ژنوم انسان

دیجیتالی

ای پلتفرم ه
دیجیتال

زنجیره 
بلوکی

اینترنت
اشیا

فیزیکی

مواد جدید
روباتیک

هپیشرفت
ه پرینت س
بعدی

خودروهای

خودران
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یهناظف   «رواب  ایفاا و رایف کشورها»پیشفاا  ؛  ه بودظدجهاظ، شدا به  نواا  وای  یاثیفگذار در آینده یشال  در ظرف گفتهه شد

های  ای  به  نواا پیشررفاا 32یعداد   این ییییفای پ  ا  ا ما     در ظهای بفای کشررور ایفاا یشررخص شررد       وای  اینبا  

بندی  قاظوظ، درهه-ریار،تفهنگ، و -درهه اقهصادی  یینواوگی  اجهما ،در   PESTیاثیفگذار در آینده یشرال   در قاا  یطلی  

 شدظد 

 

 یافته های پژوهش 

 روندهای موثر بر آینده مشاغل با تاکید بر هوش مصنوعی

یا روظدهای یوثف بف آینده یشرال  با یاکید بف هوش یصرنو ، را بفررر، خواهی  کفد  هوش یصرنو ، یک ج، پ، ی،     ادایهدر 

ها با خلق با ارهای جدید     این تناوری ,Dafoe, 2017(Brynjolfsson & Mcafee ;2018(  ارر  3تناوری با اهداه  موی،

ای هطور گ رهفده در رری ره شروظد  ج، پ، ی، ها بههای اجهما ، جدید شرناخهه ی،ییییفای صرنعه،  اقهصرادی و ایداد یطی 

ها در همین ای، ظریف ظوشرهن  اایهفی ریهه و رایاظهه  تناوری(Hall, 2002)اررههاده ه رهند  های اجهما ، قاب صرنعه، و ظوآوری

  (Carlaw & Lipsey, 2002)گذارظدگیفظد که یکثیفای اجهما ،  یادی بفجا ی،درهه جای ی،

رل  ظگفاظ، اشرخا، سا   بهاظد  بااینطور یاریخ،  یطققاا و اتفاد همواره ظگفاا خودکارررا ی و یکثیفای آا بف یطی  کار بودهبه

 ,.Bughin, Manyika, et al)وری و کارای، رتهندها بفای اتشای  بهفهها به ارررهقطا  این تناوریا  خودکاررررا ی  رررا یاا

ها بیشرهف اظد  گفوه، ا  پژوه ها یمفکش کفده  پژوهشرگفاا بیشرهف بف دو جنطه ا  پیایدهای پذیفش و پیشرفت  این تناوری)2017

 ;Brynjolfsson & McAfee, 2012; Frey & Osborne, 2017)اظد بف ک  شرردا و ا  دررر  رتهن یشررال  یککید کفده

Schwab & Samans, 2016)   هرا بفای همراهنگ، و اتشای  کرارای، ییراا اظ ررراا و اتشای، یهراریو گفوه دیگف ظیرا  بره ه

  (Davenport & Kirby, 2015; Levy & Murnane, 2012)اظد بااهمی  داظ هه های جدید راتناوری

طور اظطصاری در اخهیار ظیفوی کار اظ اظ، بود  این بها های، ارر  که پی ها و یهاریهوش یصرنو ،  در سا  ظشراا دادا قابلی 

(Brynjolfsson & McAfee, 2012) های ییفاری و یعمو  بههف ا  اظ رراا  م  ، الل  در اجفای تعاای   هوش یصررنو

ها و هوش یصرنو ، یشرال  را ییییف خواهد داد؛  کند ایا تاقد یواظای، خالقی  و شرهود ارر  )هماا(  خودکار رراخهن تعاای ی،

  یاابق  (Bughin, Batra, et al., 2017)ها کای  خواهند شرد ورریله یاشرینها بهها و بقیه تعاای ها یورر  اظ راابعار، تعاای 

ها ظی ر   بلیه پیفو  شردا در کنار ( »کلید پیفو ی در ی رابقه  پیفو  شردا یقاب  یاشرین2012با ظرف بفینیااه روا و ییات، )

های جدید یاد بدهند  ها ظیا  دارظد که به کارینداا خود یهاریهای جدید  ررا یاابفای پارر  به یقاضرای یهاری  ها ارر . یاشرین

کارگیفی هوش یصرنو ، در صرنای، یخهلف یههاوی خواهد بود  ظمودار  یف رره  هوش یصرنو ، ا  با ار ططیع، ارر  که ییشاا به

  (Perrault et al., 2019)دهد ظشاا ی، 2019هف یک ا  صنای، را در را  

 
3General purpose Technology -GPT  
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 (2019پرالت ) -سهم هوش مصنوعی در هر صنعت  3شکل 

طور که در ظمودار باال آیده ارر  ییشاا اررههاده ا  هوش یصرنو ، در صرنای، یخهلف یههاوی و در یدموع رره  اظدک، ا   هماا

های با ررف   ییییف ب ریار  یاد ارر  که این ظفتی  را دارد که  شرود  هوش یصرنو ، ایا تنواوری پیشرفت ک  یشرال  را شرای  ی،

های قط   هوش یصررنو ، بف بفخاله تناوری (Brynjolfsson & Mitchell, 2017)شررفای  کار در آیفییا را دگفگوا کند 

ی اتفاد با یطصریالی باال  ررام درآید باال و صرنای، شرهفی بفج رهه  ا جمله دارو  ایور یاا، و تناوری اطال ای طیف گ رهفده

 یکثیف دارد )هماا( 

های شریل، ار شرمند را ا  بین بطفد   ن اسهما  وجود دارد که هوش یصرنو ، بفخ، ا  تفصر یف بیاا شرد  ایطور که پی هماا

یوررعه ظگفاا گذاراا درباره آینده یشرال   چه در کشرورهای پیشرفتهه و چه در کشرورهای درسا درظهیده  یطققاا و رریارر 

  (He, 2017)اقهصادی خود قفار داده ار  های هوش یصنو ، را بخ  یفکشی بفظایه یورعه ه هند  بفای یالا   چین تناوری

پذیفظد خود را با ها را ی،اوریگوظه که این تنها و کارینداا باید هماادهد  ایا رررا یااهوش یصررنو ، ظوید ینات،  یادی را ی،

رررا یاظ، باید ا  همیاری ییاا دهد که تفهنگپیشررنهاد ی،(Bughin, Manyika, et al., 2017)ها اظاطاق دهند  یینشی آا

ها  های جدید  یینشی به شرفک داظد  در پذیفش تناوریها سمای  کند و ا هماد بین اظ راا و یاشرین را یه  ی،اشرینها و یاظ راا

های جدید آیاده کنند  ها را بفای یادگیفی یهاریدهد که بفای ایداد ا هماد  با کارینداا خود اریطا  بفقفار کنند و آاپیشرنهاد ی،

یخمین  ده  (McKinsey & Company, 2017)طور پیوررهه ارر   یینشی ها بهدگیفی یهاریها ظیا یند یاهمیاری با یاشرین

اجفا خواهند بود؛ ا جمله این  ها قاب  ودی یورر  یاشریندرصرد ا  یمام یشرال  به ۶0های  درصرد ا  تعاای   30ارر  که سداق  

ویطلیر  اطال رای ظرام بفد   آوری و یدشیرهبین، و همننین جم،بر  پی هرای قراهرای تیشیی، در یطی یواا ا  تعراایر هرا ی،تعراایر 

 ها  راخهار تیفی و تفهنگ جدیدی ظیا  دارظد ها و کارگفاا به یهاریرا یاا

هرای، دربراره این  کره ظگفاظ،هرا را خودکرار ررررا ی کنرد  درسراا،هوش یصرررنو ، این قرابلیر  را دارد کره ب ررریراری ا  تعراایر 

هرا  یواظنرد ییمر  اظ رررااهرا ی،کننرد کره چگوظره یراشررریند دارد  بعاررر، خطفگراا بره این ظیهره یوجره ی،هرا وجوخودکرارررررا ی

ساص  ا    درسا  ساضف  خفوج،  (Autor, 2015; Brynjolfsson & McAfee, 2012; Davenport & Kirby, 2015)باشند

0/00% 0/50% 1/00% 1/50% 2/00% 2/50% 3/00%

اطالعات
خدمات علمی، فنی و حرفه ای

بیمه و مالی
تولید

مدیریت پسماند
مدیریت شرکتها و سازمان ها

معدن کاوی و استخراج نفت و گاز
کشاورزی، ماهیگیری و شکار

خدمات آموزشی
مدیریت عمومی

عمده فروشی
خرده فروشی

تجهیزات
سایر خدمات

سالمت و کمکهای اجتماعی
امالک و اجاره

حمل و نقل و انبارداری
هنر و سرگرمی

ساخت و ساز
سازگاری با محیط و خدمات غذایی

2019سهم هوش مصنوعی از کل مشاغل هر صنعت در سال 
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های یخصرصر، شرده ارر  ها و اظ راا اتشای  یاتهه و ظهیده این اتشای   با ث یقاضرای بیشرهف بفای یهاریهمیاری یاشرین

(Autor, 2015)    پفدا د ها به آا ی،های یوردظیا  و آظنه این یهارییهاری؛ بنابفاین  ییییفای تناوری  یاهی  یشررال  یوجود

 را ییییف خواهد داد 

آینده یشال   های ییییف و پیشفاابا کار و هوش یصنو ،  یدمو ه ای ا   وای  یاثیفگذار    با بفرر، یقاالی و گشارشهای یفیط 

آوری یناب،  به دو یعیار به رو  بودا و ا هطار یناب،  یوجه جدی شرده ارر   در جم،به درر  آیده ارر     1شرماره   به شری  جدو 

ینط، یفیط  با این یوضوع ارهخفا  شده ار   9ینط، که یطور اصل، آا آینده یشال  و هوش یصنو ، ار  و  5ا     وای این  

 که در ادایه یناب، اصل، به اخهصار یوضیم داده ییشود  

   نواا این یقااه ارر   در این یقااه ا   2030آینده ظگاری یا اثف  ررناریوهای آینده کار در ررا    (:2017ری ریاری و همیاراا) •

در داده های کمی یوا کار و یهاریهای بفیهاظیا بفای شنارای،  وای  یاثیفگذار بف آینده یشال  و یهاریها ارههاده شده ار   

آینده یشرال  و یهاریها و همننین  وای  یهطو  کننده یشرال  در بفیهاظیا درجه ا  روظدهای یوثف بف  3۶0این یقااه بفررر،  

 اظدام شده ار  

بفای   ررناریوگشارشر، ارر  که بفای رویا  رروررایه، بفیهاظیا یهیه شرده ارر   در این گشارش چهار   (:2019داوی و همیاراا) •

نده کار با یوجه به پیشرفتههای ررفی، یینواوگی در ظرف گفتهه شرده ارر   یطور اصرل، این گشارش پیشرفتههای تناوراظه آی

های یاثیفگذار بف آینده یشرال  در ررام ها و  دم قاعی ظهای، پیشرفاا  ررناریوهایارر   در این گشارش پی  ا  یوررعه  

 اظد جهاظ، شنارای، شده

• PWC,2020:  PWC     دویین شرفک  بشرگ جهاا در ارایه خدیای شرطیه ای و چهاریین شرفک  در سو ه س رابداری ارر

یصرنو ، در ایطادیه اروپا و یاثیفای آا   هوش های یخهلف این گشارش که یورر  این شرفک  اریه شرده ارر   درباره آینده

ها  های ررا ظده این آیندهقاعی فین  دم  ظق  دواهها و چگوظگ، قاظوظگذاری درباره هوش یصرنو ، یهمهظگاشرهه شرده ارر 

 بودظد 

  این شررفک  گشارشررای یینشی یی، ا  بشرگهفین شررفکههای یشرراوره در سو ه های یدیفیه، در دظیا اررر   (:2017یینشی) •

گذار گشارشر، که در یقااه ساضرف به آا اررهناد شرده     نواایهعددی در  یینه هوش یصرنو ، و آینده یشرال  ارایه داده ارر   

در این گشارش یاااعای گ رهفده ای درباره وضرعی  تعل، هوش یصرنو ، در یشرال  و   یفوی کار در  صرف ایویارریوا ارر  ظ

یالش شرده  وای  یه  و یاثیفگذار در آینده آینده آا در بخشرهای یخهلف صرنع  در کشرورهای یخهلف اظدام شرده ارر    

 رهخفا  شود یشال  با یوجه به پیشفتههای هوش یصنو ، ا  این گشارش ا

•  EY,2018  اظگ ظیش یی، ا  بشرگهفین شرفکههای اریه دهنده خدیای شرطیه ای  یشراوره و س رابداری در  اظد ی: شرفک  ارظ ر

در این گشارش آینده یشرال  در رره کشرور آاماا  ایفی  و ررویی  با یوجه به پیشرفتههای هوش یصرنو ،    جهاا ارر  

 قاعیههای یفیط  با این یوضوع ا  گشارش اسصا شده ار  یصویف شده ار   روظدها و  دم

• Lane & Saint-Martin, 2021 :(رررا یاا همیاری و یورررعه اقهصررادیOECD بشرگهفین رررا یاا بین ااملل، ا  ظرف  )

یطلی  های جدید این گشارش بفای ارایه یدارک و   اقهصرادی ارر   گشارش یورد اشراره یورر  این ررا یاا ینهشرف شرده ارر  

هوش مصنننن ور  ار  نالری ،   ن ی  »جهر  آگراه، ا  آخفین ییییفای ررررفی، تنراوری هوش یصرررنو ، بفای پفوگه 

شرود و یهیه شرده ارر   این بفظایه یورر  و اری کار و ایور اجهما ، در کشرور آاماا سمای  ی،  «هالوری و مهالرتبهره 

 گذاری دیدیها  این و اریخاظه ار  ه هوش یصنو ، در ریار ییم  تعاای  رصدخاظ
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 شمار  
 یشبان  

 تغییب 
 تدضیتات  انطع

آ ادی   1 کرراه  
یرراار،    رمرر  
بفای تعاایههای  

 ریار،

ری یاری و همیاراا  

(2017) 

هرای اجهمرا ،  پفداخر  جرای،هرای یراا، در جرا برههرا برا یوجره بره اتشای  هشینرهدوار 
گذاری های  موی،  آ ادی  م  کمهفی بفای ررفیایهسقوق با ظشر رهگ، و بده،

 در آیو ش و ارهخدام خواهند داش  

اتشای  ظرااین،  2
دورظررمررای   در 
درآیرد خراظره دار 

 در بلند یدی

ری یاری و همیاراا  

(2017) 

قاعی  درآید بفای اتفاد خاظه  در صروری رشد اقهصادی پایین و اتشای  یاایای   دم
 دار بیشهف خواهد شد

رشررد یمای  به   3
عاد  ییاا کار  ی

 و  ظدگ،

ری یاری و همیاراا  

(2017) 

اکفده ارررر   قفارهرای  یمرایر  بره ایدراد یعراد  بین کرار و  ظردگ، اهمیر   یرادی پیرد
ها یف بفای ررریدا به ایور خاظواده و دوررهاا که به اتفاد و ررا یااشریل، ینعاف

های ظفم ها به ررررم  اظگیشاظندهکند  ررررا یاابفای ررررریدا به اهداه کمک ی،
 کنند سفک  ی،

ری یاری و همیاراا   ییییف آیار رن، 4

(2017) 

 پیفی یا جواظ، جمعی   اتشای  یدی کارکفدا در صوری پیفی جمعی 

 رشد ینوع 5

 

ری یاری و همیاراا  

(2017) 

ررد در جوای، ایفو   ظاا به دظطا  دریات  سقوق بفابف با یفداا ه هند و به ظرف ی،
باشررد  همننین اتفاد با ظژادهای یخهلف درسا  همیاری با   این روظد ادایه داشررهه

 ییدیگف ه هند

یطی  شررریل،  6
 در سا  ییییف

 

ری یاری و همیاراا  

(2017) 

وکارها  بفوا ررساری اتشای  اظعااه یطی  کار بفای اظاطاق با ظاپایدار بودا ک ر 
ارر   همننین اتشای  رراو  و پینیدگ،   ااملل، کفدا کارها در سا  اتشای وبین

 های دیدیها  را ضفوری کفده ار تعاایههای یک شفک  ارههاده ا  یادگیفی

دیرردرریررهرراارر،   7
 را ی یواید

ری یاری و همیاراا  

(2017) 

دیدیهاا، شرردا تفایندهای یواید در سا  ایداد  صررف جدیدی ا  صررنع  اررر    
یطصرروالی در سا  ررراخ     جای، اطال ای در اطره ییاا یاشررینها  یواد وجابه

 را د های خودکار یواید را یمین ی،ری ه 

یرروررررررعرره  8
هررای  ترنرراوری

و  اطررال ررای 
کرالا   صرررف 

 داده

ری یاری و همیاراا  

(2017) 

یف شررردا  هرای اطال رای و اریطراطرای برا اتشای  کرارای،  کوچرکیوررررعره تنراوری
ای  گوشریهای هوشرمند و باال رتهن شرود  اتشها و ظاظویینواوگی شرناخهه ی،پفدا ظده

 کند رف   اینهفظ   درهفر، به اطال ای را ب یار آراا ی،

بریرن  9 هرمرگرفایر، 
 هاتناوری

 

ری یاری و همیاراا  

(2017) 

ها های یخهلف در سا  ا  بین رتهن ار   هماظگوظه که این رشههیف های بین رشهه
کنند  همگفای، بین همگفای، پیدا ی، ها ه به ییدیگف ظشدیک ییشررودظده تناوری

یواظرد یرداهرای هرا  بفای یالرا  تنراوری اطال رای و  لوم شرررنراخه، ی،این تنراوری
 وکار تعل، را شدیداً ییییف دهد ک  

برره   10 سررفکرر  
 رم  آریا

 

ری یاری و همیاراا  

(2017) 

قدری اقهصرادی در سا  سفک  به ررم  اقهصرادهای ظوپدید ارر   با ارهای این 
 دهندوید ی،اقهصادها رشد ینار  و پایداری را بفای آینده ظ

اکورررری ررره    11
جررررردیرررررد  

 وکارک  

ری یاری و همیاراا  

(2017) 

ها و گ هفش اقهصاد ای  اتشای  پیورهگ، بین شفک پدید آیدا اقهصادهای شطیه
 شود ر ش ی،دیدیها  که ی هی  کننده همیاری بفای خلق ا
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دورظررمرراهررای   12
یرراترهرره  یریریریرف 

 اقهصادی

 

ری یاری و همیاراا  

(2017) 

با یوجه به روظد جهاظ، شردا و ییییفای تناوری  پینیدگ، یاا، و اقهصرادی اتشای  
وکارها  اقهصرادی و  دم ثطای در ک ر   ها با کاه  رشردیاتهه ارر   این پینیدگ،

 یاتهه بیشهف شده ار  در کشورهای یورعه

رشرررد کمیراب،  13
 یناب، و خدیای

ری یاری و همیاراا  

(2017) 

اتشای  رشررد اقهصررادی  اتشای  ارررههاده ا  یواد خام ا  ططیع  را به دظطا  دارد و 
 بفدقاعی  بفای آینده این یواد را باال ی،اتشای  بهفه بفداری ا  این یناب،  دم

های  یادی ا  یشرال  و تعاایههای اقهصرادی راکد فو، کفوظا  بخ در پ، شریوع وی (Lord, 2020) ویفو، کفوظا 14
یواظد با ث ی رفی، تفایند خودکارررا ی در یطی  کار شرود و اظد  این شرفای  ی،شرده

های جدید ظریف هوش یصنو ، ها بف یینواوگیگذاری شفک  یینه را بفای رفیایه
 تفاه  کند 

 اقهصاد جهاظ، 15

 

 داوی و همیاراا

(2019) 
 ضعیف شدا اقهصاد جهاظ، و جنگ اقهصادی بین ایفییا و چین •

 هاشی  ک  رشد اقهصادی و رکود اقهصادی یالی  در بعا، بخ  •

آریا و رشرد اقهصرادی با شی  یند  بفخارهه ا  جه  در خفوج، اقهصاد جنوم  •
 اتفیقا

یرروا ا   16  رردم 
 اییناقه

 

 داوی و همیاراا

(2019) 
اتشای  قدری اقهصرادی در شرهفهای بشرگ و یهاجفی به این شرهفها بفای  •

 کار

ها بفای  ظدگ،  کمهف شردا هشینه  ظدگ، در شرهفهای بشرگ و یهاجفی به آا •
 بههف

آاودگ، هوا و خفو  ظیفوی کرار ا  این براالرتهن هشینره در شرررهفهرای بشرگ و   •
 شهفها

 صدای کارگف 17

 

 داوی و همیاراا

(2019) 
هرا قرادر بره جلوگیفی ا  کراه  اظردا ه و قردری خود ظی رررهنرد و بفای ایطرادیره •

 اظد اریطا  با جواظاا دچار یشی  شده

 موی، یهمفکش شررروظرد ایرا همننراا بف بخ   هرا بره اظردا ه یالطیر  ی،ایطرادیره •
 ه هند 

هرا باور یفین آاشررروظرد و یعرداد کم، ا  خالقهرا در اظردا ه یالطیر  ی،ایطرادیره •
 کنندیوجه، رشد ی،قاب 

 روییفد به کار 18

 

 داوی و همیاراا

(2019) 
ها شروظد و هوی  اظ راظها با کار آاکار و اوقای تفال  ب ریار به ه  ظشدیک ی، •

 شودهماهنگ ی،

گیفد  یعاد  بین کار و  ظدگ، یک ای بفای رریدا به هده قفار ی،کار وریله •
 ای بفای اینی  اقهصادی ار هده ار  ایا کار همنناا وریله

شرررود که یاظ، ا   ظدگ، یفته و دیده ی،ای به  نواا باری طور تشایندهکار به •
 شود واقع، ی،

راهررطررفدهررای  19
 ظیفوی کار

 

 داوی و همیاراا

(2019) 

های گیگ و ارررههاده ا  ظیفوی کار بف س رر  یقاضررا  اتشای  اتفاط، پلههفم •
 یاظند اوبف

 گ هفش ارههاده ا  ظیفوی کار بف س   یقاضا •

 جای ارههاده ا  کاریند بف س   یقاضایککید بیشهف بف کیهی  ارایه خدیای به •

هروش  20 قرواظریرن 
 یصنو ،

(PWC, 2020) 
 
 

و ، ها  ورودی پفدا ش هوش یصنها یمفکش دارد  دادهبف اجا ه دریات  و ذخیفه داده
های اتفاد ه ررهند و این یوضرروع که یا چه سدی به یطققاا اجا ه ارررههاده ا  داده

 داده شود بف آینده هوش یصنو ، یکثیفگذار ار  
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 (PWC, 2020) روییفد دوا  21
 

که دوا  چه یقدار رال   ییشاا سمای  دوا  ا  هوش یصرنو ، چگوظه ارر   این
 های جدید به ظیفوی کار ار  گذاری در این سو ه و آیو ش یهاریرفیایهبه 

درجرررررررررره  22
 خودکاررا ی

 بفوا و دوکا 

( 2018) 

 شودهوش یصنو ، یا چه یقدار با ث خودکار شدا با ار ظیفوی کار ی،

 

 بفوا و دوکا  پذیفیاظاطاق 23

( 2018) 

های هوش یصررنو ، و خودکار شرردا با ار یواظد با پیشررفت اقهصرراد یا چه سد ی،
 اظاطاق پیدا کند

آیررررررررو ش  24
 هایهاری

 اوی و یورظاا 

( 2003) 

های یفیط  با هوش طور پی  ظگف به ارررهقطا  آیو شبه هاها و رررا یااآیا دوا 
 یصنو ، خواهند رت 

قدری یطاررطه  25
 یاشین

 کفرهینگ و ییف

( 2018)  

کنرد  بفای یالرا  ای یرا چره سرد اتشای  پیردا ی،ا ظرف تن، قردری یطراررررطرای رایراظره
 پفدا ش کواظهوی، یا چه سد ایهاق ییاتهد

یواظرد برا رث ایدراد هرا ی،یرکثیفگرذاری بف رتهرار آاهرا و  اررررههراده ا  اطال رای اظ ررراا (2016) ظاظهفیه اخالق،ی ای   26
یشریالی اخالق، شرود که با یخااه  یفدم در پذیفش این تناوری همفاه شرود یا 

 گیفاظه بفای آا وض، شود که یاظ، رشد رفی، هوش یصنو ، شودقواظین رخ 

ها و ییشاا رروگیفی ها  صرادقاظه بودا این دادههای اتفاد و شرفک دررهفرر، به داده (2013) ائو هایقدار داده 27
 ها ا   وای  یکثیفگذار بف رشد هوش یصنو ، ار این داده

پررررذیررررفش   28
 اجهما ،

شرروام و رررایاظ   
(201۶) 

ها و یمای  به ارررههاده ا  این پذیفش هوش یصررنو ، یوررر  یفدم و رررا یاا
 هاتناوری

گذاری رررفیایه 29
هرا بف  شرررفکر 

هررررررررروش 
 یصنو ،

های گذاری خواهند کفد  پیشررفت ها رررفیایهها یا چه سدی بف این تناوریشررفک  (2017)یینشی 
های کوچک ظیش های بشرگ خواهد بود یا شرفک یصرنو ، یهمفکش در شرفک هوش  

  یاا به رم  یورعه این تناوری سفک  خواهند کفده 

ییشاا رقرابر  در برا ارهرا یرکثیف  یرادی در پرذیفش هوش یصرررنو ، دارد  این ایهراق برا  (2017)یینشی  رقاب  30
الفی  ها رررا گاری دارد  با تفپ پذیفتهن هوش یصررنو ، یوررر  اکظرفیه با ی

های، که در این پذیفش پیشرفو بودظد  ررود ب ریار بیشرهفی ظ رط  ها  شرفک شرفک 
ها بفای اینیه ره  بیشهفی آورظد؛ بنابفاین شفک های جدید به در  ی،به شفک 

های پذیفش ا  با ار را پی  ا  رقطا به درر  بیاورظد با ررف   بیشرهفی اررهفایژی
 دهند هوش یصنو ، را یورعه ی،

هررای اظررایر،یرو 31
 ظیفوی کار

های خاصررر، ظیا  دارظد  در های ظوظهور یاظند هوش یصرررنو ،  به یهاریتناوری (2017)یینشی 
ها یواظد بف ایخاذ این تناوری در شرفک ها ی،گفاا با این یهاریدررهف، بودا کار

ها و اقهصرادهای یکثیفگذار باشرد  یواظای، دررهفرر، به چنین ظیفوی کاری در شرفک 
یخهلف  یینواخ  یو ی، ظشرده ارر ؛ بنابفاین هف چه ییشاا دررهفرر، شرفک  به  

آا شرفک  بیشرهف کارگیفی تناوری در ظیفوی کار بایهاری بیشرهف باشرد ررف   به
 خواهد بود 

 یارکیداکی  ظفتی  ساتره 32

( 2017) 

صرررنو ،  هرا در بهطود کیهیر  ظهرایج هوش یبرا یوجره بره اهمیر  اررررههراده ا  داده
هرای بشرگ کره بهواظنرد سد   یرادی ا  اطال رای را در خود جرای دهنرد اهمیر   سراترره

  یادی دارظد

 یارکیداکی  تاای ابفی 33

( 2017) 

اتشای، و رشد قابلی  ذخیفه اطال ای در تاای ابفی و اشهفاک این اطال ای به ه 
 کندهوش یصنو ، کمک  یادی ی،

 یارکیداکی  یطارطای ابفی 34

( 2017) 

قدری و رررف   پفدا ش اطال ای ا  یواظ، تن، رشررد هوش یصررنو ، اررر   در 
ن یطارررطای  اتفاد و صرروری گ ررهفش یطارررطای ابفی و اتشای  رررف   ای
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ها دارظد و رف   یف اییاا بیشهفی بفای ارههاده ا  این تناوریهای کوچکرا یاا
 رشد هوش یصنو ، باالیف خواهد رت 

درک   35 ایرردرراد 
 رایره در هوش 

 یصنو ،

 داوظسوری و کیفب، 

( 2015) 

های ایداد درک  ایه در هوش یصرنو ، با ث کاه  ظیا  به اررههاده ا  کالا داده
 شود ا  پایین به باال و اتشای  هوشمندی ا  باال به پایین ی،

ررررررف ررر    36
 قاظوظگذاری

 

EY, 2018 های جدید ه رهند؛ ایا این کشرورها در سا  وضر، قواظین جدید  هماهنگ با تناوری
هرا بفای قراظوا گرذاری برا چره ررررف ه، ایهراق  پفرررر  وجود دارد کره این همراهنگ،

 بیههد 

آیررررررررو ش  37
 دیدیها 

 

EY,2018 ها آشرنا با گ رهفش دیدیهاا، شردا  تفایند یادگیفی بفای اتفادی که با این تناوری
ها ظهواظند به دررره، ظیفوی کار خود ها و شرفک شرود  اگف دوا ظی رهند  دشرواریف ی،

هرای دیدیهرا  وجود ظخواهرد  کرارگیفی کرایر  تنراوریرا آیو ش بردهنرد  اییراا بره
یواظد با ث جذابی   های آیو شرر، ی،داشرر   ا  ررروی دیگف اجفای یوتق بفظایه

 دیدیهاا، شدا شده و رف   آا را اتشای  دهد 

درررهفررر، به   38
 رفیایه

 

EY,2018 هرای کوچرک و بفای شرررفکر هرای دیدیهرا  پف هشینره ارررر   کرارگیفی تنراوریبره
یهورر   تفایند دیدیهاا، شردا ظیا  به سمای  دوا  یا بخ  خصروصر، قوی دارد  

های های  موی، یا ار اا قیم  بف رف   پذیفش تناوریدر درهف، بودا رفیایه
 گذارد جدید یکثیف ی،

درررهفررر، به   39
 تناوری

EY,2018 ،ها به صرروری خا، و بدوا  شررود که تناوریطور گ ررهفده یصررور ی،که بهدرساا
های جدید یکخیف یورررعه ی، بابند  ایا در واقعی  اینگوظه ظی رر   راه اظدا ی تناوری

الل  با یکخیف همفاه ه رررهند  ی رررای  یفبو  به ثط  اخهفاع  کمطود ظفتی  بفای 
یواظد یندف به  دم درررهفررر، به تن آوری های جدید یطوی  و ظقص تناوری ی،

 شود 

ظریرفوی هرشیرنرره   40
 کار

 

EY,2018  گذاری بف خودکارررا ی یکثیفگذار ها بف ررفیایههشینه هف واسد کار بف یمای  شرفک
خواهد بود  اتشای  هشینره ظیفوی کار  به تفاینرد خودکار شررردا یطی  کار شرررهرام 

 بخشدی،

پررررذیررررفش   41
 اجهما ،

 

EY,2018   اریطاطای و خودکاررررا ی  رررف   دیدیهاا، شرردا ب رریار با یقاضررای جایعه بفای
ها یصرمی  بگیفظد که با سارور خودکار ررا ی یا همگفا ارر   اگف جوای، و ایطادیه

شود  یورعه هوش روبای، را ی یطی  کار یخااه  کنند  با ث یکخیف در تفایند ی،
های واضرم آا یصرنو ، و بطالهای اخالق، پیفایوا اخالقیای و خافای آا ظموظه

 ه هند 

 اینی  رایطفی 42
 

EY,2018  گ رهفش اررههاده ا  ابشارهای دیدیها   ظریف پلههفیهای اینهفظه، و دررهگاههای، که
به صروری ب، رری  به ه  یهصر  ه رهند  اسهما  اخهال   ا  درر  رتهن یا ررفق  

ای بفررررد کره هرای دیدیهرا  بره درجرهبفظرد  اگف اینیر  تنراوریاطال رای را براال ی،
ها را داشرهه باشرند  ررف   دیدیهاا، شردا   در اررههاده ا  آاها اس را، اینیشرفک 

 باال خواهد بود 
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روییفد ظ ررط    43
و  خررفیررد  برره 

 تفوش

 
 
 

EY,2018 
  

دیدیهاا، شرردا یا سدی ظاشرر، ا  یقاضررای رو اتشوا بفای یطصرروالی و خدیای 
ااملل، ارر   ییییف ظگفش جهاظ، ظ رط  به خفید  ظیا  به  های بینشرخصر، ا  شرفک 

دهد و با ث یطدود شرردا رررفیایه  ارررههاده ا  تن آوری های جدید را کاه  ی،
هرای قطل، ظ رررطر  بره  شرررود  برا این سرا   اگف ظگفشهرا ی،یوردظیرا  بفای خفیرد آا

یداری یددداً یوردیوجه قفار گیفد  یقاضررا بفای خودکاررررا ی و ادلام اایهفوظیی،  
 یواظد اتشای  یابد خدیای ی،

برهرفه اترشایر    44
 وری

  رین  یاریینو  این
(2021 ) 

اوری  نب ریاری ا  ادبیای اقهصرادی یوجود درباره هوش یصرنو ،  بف پهاظ ری  این ت
وری  یاکید دارظد  این اتشای  ییهواظد به ورریله کاه  دادا هشینه اتشای  بهفهدر 
ا  با جایگشین، کارگفاا با ررفیایه کمهف یا با اررههاده ا  هوش یصرنو ، به  نوا  ها

ایهاق بیههد  با این سا   پفرر  قاب  یای  ییشاا ررف      ظیفوی کار ییم  اظ راا 
وری را با رف ه،  وری ار   گفوه،  پیشفتهها و یاثیفای آا بف بهفهبهفهدر اتشای   

بین، یینواخ  و آه ررهه و گفوه، دیگف این یاثیفای را با شررهاب، قاب  یوجه پی 
 کنند ی،

سقوق 45   کرراه  
ظیفوی   دریراته،

 کار

 ررین  یاریینو  این
(2021) 

ویژگ، اصرل، تناوری های ایویاریوا  اتشای  یدمو ه وظایه، ار  که با رفیایه 
قاب  اجفا ارر  و کاه  وظایه، ارر  که یورر  ظیفوی کار اجفا ییشرود  بنابفاین   

جه  گ رهفش ایویارریوا ییهواظد با ث شرود که تشراری ا  باال به ظیفوی کار در 
های، که ا  خودکار کفدا کاه  دررهمشد یطمی  شرود  ا  رروی دیگف کاه  هشینه

یطی  کار ساصر  شرده  ییهواظد یقاضرا بفای یطصرو  را اتشای  دهد که این ایهاق  
ییهواظرد برا رث اتشای  یقراضرررا بفای ظیفوی کرار در تعراایههرای لیف خودکرار شرررود  

ضررا بفای ظیفوی کار و به یط، آا ییشاا بنابفاین  در ایندا با یک ابهام در کاه  یقا
 شوی  درهمشد یواجه ی،

ظرررررهرررررور  46
ترعررااریرهرهررای  

 جدیدشیل، 
 
 
 

 ررین  یاریینو  این
(2021) 

یواظد ب رریار تفایف ا  ییییفای در سدود درررهمشد و ارررهخدام ییییفای در یشررال  ی،
یواظد این اییاا را تفاه  کند که ظیفوی کار باشرد  یطوالی در هوش یصرنو ، ی،

یشرال  و تعاایههای، یههاوی با آظنه ایفو  یشراهده ییشرود  ظهور کنند  تعاایههای،  
ش یصررنو ، بیشررهف و ینها یوررر  اظ رراظها که اجفای آظها ا  یطدوده یواظای، هو

 پذیف ار   اییاا

هررای  47 یهرراری 
 ظیفوی کار

  رین  یاریینو  این
(2021 ) 

ظهور تعراایههرای جردیرد  ظیرا  بره یهراریهرای جردیردی بفای ظیفوی کرار ایدراد ییینرد  
گفوه، ا  کارگفاا این اییاا یا یواظای، بیشررهفی بفای هماهنگ شرردا با شررفای   

خواهند داشر   بفای یالا  اتفادی که دارای یهاری های یخصرصر، ه رهند  جدید 
شفای  بههفی بفای بفای ک   یهاریهای یخصص، جدید خواهند داش  که یمین 

 های یخهلف ظیفوی کار را یشدید کند ار  ظابفابفی بین گفوه

در  48 ظررابررفابررفی 
ا  برهرفه یرنرردی 

هروش  یرنرراتر، 
یصرنو ، بفای 

 شفکهها

 یاریینررین   و  این
(2021) 

یواظرد این یراهیر  هوش یصرررنو ، و تنراوری )بفای یالرا  قراظوا سق یرااییر ( ی،
هرا تفاه  کنرد کره بفای خود قردری برا ار ایدراد و اییراا را بفای خرااقراا این تنراوری

بیشرهفین ینات، را ظ رط  به دیگفاا ک ر  کنند  این ایهاق با ث ایداد ظابفابفی بین 
شرود  بفای پارر  به این ی رااه ها ی،دیگف شرفک  شرفکههای بشرگ و پیشرگام و

ها ا  بعارر، ا  یطققاا با یو ی، ثفوی یا داظ  را یاف  کفده اظد یا یمام شررفک 
 یند شوظد های هوش یصنو ، بهفهینات، پیشفت 

 پیشرانهای تغییر در آینده مشاغل 1جدول 
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این  وای  یفبو  به شرای  طیف گ رهفده ای ا   وای  یاثیفگذار بف آینده یشرال  ییشروظد    1های یشرخص شرده در جدو  پیشرفاا

ظی هند سذه و  وایل،    ایفاا شفای  کشوریهنار  با های، که  پیشرفاایالش شرده ارر  یا  در این گام  کشرورهای یخهلف ه رهند   

جه  یدوین ططقه بندی  چارچوبهای رایج که یی، ا    PESTدر قاا   که با ه  یشرابه  دارظد  یلهیق شروظد  ررس  این  وای  را 

قاظوظ،  -رریارر،تفهنگ، و  -  اجهما ،تناوریادی   چهار دررهه اقهصر شرای     PESTیشرخص ییینی   قاا      اررهفایژی ارر 

یورد   9 ای  یشررخص شررد که ا  این  وای  یعداد  32یعداد  PESTبندی  اصررالسای و درررههدرظهای  پ  ا  اظدام  شررود ی،

  داخ  پفاظهش  هایشررماره آید یورد ررریاررر، و قاظوظ، به س ررام ی، 8یورد اجهما ، و تفهنگ، و  8   تناورییورد   7اقهصررادی   

 ار    1یورد ظرف در جدو  و یناب،   یهناظف با ردیف 5روبفوی هف  ای  در شی  

 

 PEST  یطلی  بف یطنای  های هوش یصنو ،ی یؤثف بف آینده یشال  با یککید بف پیشفت پیشفاظها 4شی  

  رواب  بفیهاظیا با کشرورهای دیگف  جدا شردا اجشای ایطادیه اروپا ا  ه  و سفک  خاله 2017در گشارش ری ریاری و همیاراا   

در یقااه  "رواب  ایفاا و ررایف کشرورها"پیشرفاا    اظددر ظرف گفتهه شرده  ای  یاثیفگذار در آینده یشرال وبه  نواا  جهاظ، شردا 

که با  الی  ررهاره در شری    "های یداریوضر، یطفی "یشرخص شرده ارر      بفای کشرور ایفااای   ویهناظف با همین  ساضرف   

   ار اسصا شده   (1399)  ،و اری یعاوا  کار و رتاه اجهما ا  گشارش  ظیش ظشاا داده شده 

 

 

 

وسیاسی

قاندنی

(20)ها قواظین رخهگیفاظه دواه

*رواب  ایفاا ورایف کشورها

(37)آیو ش دیدیها  

جنگ اقهصادی ییاا چین و
(15)ایفییا 

روییفد سمایه، دوا  ا  
(21)هوش یصنو ، 

با رف   وض، قواظین یفیط 
(3۶)هوش یصنو ، 

قفارداد های شیل، رو اظه 
(18( )19)

*وض، یطفی  های یداری

واجتماهی

فبهنگی

(41)پذیفش اجهما ، 

کار یمای  به ایداد یعاد  بین
(3)و  ظدگ، 

روییفد ظ ط  به خفید و 
(43)تفوش 

(4)پیفی یا جواظ، جمعی  

ی ای  اخالق، هوش 
(2۶)یصنو ، 

یف شیوع بیماری های جدید ظر
(14)ویفو، کفوظا 

ید ظهور تعاایههای شیل، جد
(4۶)

(  31)یهاریهای ظیفوی کار 
(47)

فناوری

(7)دیدیهاا، شدا یواید 

اظطصاری یا رقابه، بودا
(48( )30)هوش یصنو ، 

رشد تناوری اطال ای و کالا
(8)داده 

(9)همگفای، تناوری ها 

اتشای  تناوری های گیگ 
(19)

یقدار داده ها و ظفتی  ساتره
(27( )32)

(  25)تاا و یطارطای ابفی 
(33( )34)

اقتصاگی

(1)بده، های دوا  

(  38( )29)درهفر، به رفیایه

(15)روظق یا رکود اقهصادی 

(45( )40)هشینه ظیفوی کار 

ریا اظهقا  قدری اقهصادی به آ
(10)

پینیدگ، یاا، در صوری 
(12)جهاظ، شدا 

   و اکوری ه  شطیه ای ک
(11)کار 

رفیایه گذاری شفک  ها بف 
(29)هوش یصنو ، 

(44)اتشای  بهفه وری
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آینده بفای درک بههف ا  تارای    هایقاعی ها و  دمکارها و یشرال  شرود  شرناررای، پیشرفااوای در یاهی  ک ر یییفای گ رهفدهی
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 بندی شدظد درهه ای   پاالی  و  32و در قاا   PESTبه در  آیده در قاا  

پ  ا  ج رهدو در پایگاههای  لم، یعهطف داخل،  پژوهشر، یشرابه یقااه ساضرف که روظدها و پیشرفاظهای یفیط  با آینده یشرال  و 
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 قفار گیفظد  یطو  دیدیها 
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 و مآخذ  منابعفهرست  

 .(  خالصه یطوالی با ار کار ایفاا1399و اری یعاوا کار و رتاه اجهما ،  )
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