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 بیان مساله 

اند. با پیشرررفف فناوری در ابداد ملف،   ها در زندگی بشررری هررد ها مبدا تغییرات و دگرگونیدر طی قرن اخیر فناوری

های کند. در سررا مکان در هم آمیلفه هررد  و بشررر نوزی از ت ربه بی مکان و بی زمانی را ت ربه می -ملفصررات زمان

سباتی را  بر دوش کامپیوترها قرار دهد ولی هم  هواری ازما  محا هد د شر موفق  صه آمدن رایانه ها ب هفه با به زر گذ

هین ها گام را از این فراتر نهاد  و قادرند ز سبه به اینک ما شند. در حقیقف گذر از مرح،ه محا سبات   بیندی الو  بر محا

مرح،ه اندیشرردن در رایانه ها نوید آزاز زصررر هوش مصررنوزی اسررف. انررران مفپکر که تا پیع از این ازما  یدی را برای 

سپرد  بود هین  سرزف به ما شی و  شیدن به زنوان یک از بزرگفر  سهولف بل صنوزی اندی صه هوش م ن یاینک در زر

 می گذارد. های خود را بر زهد  ماهررین قرار داد  اسررف و این مهم در تمام وزو  زندگی بشررری تاایر گذاهررفه و رسررالف

هوش مصررنوزی زوایای ملف،  زندگی بشررری و زادات وی دسررفلوش تغییر قرار به مدد فناورهای نو ظهور بویژ  امروز  

دن نوع زدیدی از سبک زندگی اسف که با سبک زندگی وی در گرففه اسف و در مدنای گرفرد  بشر در حا  ت ربه کر

؛ هوش مصنوزی و سایر فناوری می هود که وا  مطرح با توزه به آنچه که اهار  رفف اکنون این س گذهفه مفپاوت اسف.

ران  سبک زندگی در زامده دارد؟ فناوری های نوین ااراتی پیدا و پنهان بر زندگی ان هفهای نوظهور چه ااراتی بر  اند هدا

 مروری بر این تغییرات دارد. حاضر  نوهفار .وو که این اارات از زهف زمق  دامنه و پایداری تغییرات قابل بررسی هرفند

 هوش مصنوعی چیست؟ 

که مدموالً با موزودات هوهمند مرتبط اسف.  یپیان ام وظا یبرا انهیربات کنفر  هد  توسط را ای فا ی ید انهیرا ییتوانا

 ییامانند توان  انران یفکر یندهایفرآ یدارا یی اطالق می هود کهها رفمیاصطالح زالباً به پروژ  در حا  توسده س نیا

 (Copeland, 2020) هرفند. هفهآموخفن از ت ربه گذ ای میاسفدال    کش  مدنا   تدم

 فناوری های نوظهور تاثیرات عمیق و گسترده ای در سبک زندگی انسان ها داشته اند. سبک زندگی مفهوم

سیالی است که می تواند شامل پوشش و آرایش، مسکن، شغل، خانواده و ازدواج، آموزش ، هنر و ... است 

 داخته شده است. که از این میان به تاثیر پیشرفت فناوری بر سه مقوله شغل، ازدواج و آموزش پر

 شده شاغلی جدید  شاغل و ایجاد م شرفت فناورانه باعث حذف تعدادی م صنوعی به عنوان یک پی هوش م

است که البته این مشاغل تخصص بیشتری را از کارجویان می طلبد. در حوزه ازدواج گسترش ماشین های 

ست.  گی اجتماعی شده اهوشمند سبب ضعف احساس نیاز انسان ها به یکدیگر و تصریحا تضعیف همبست

سهیل این امر  ست و به ت شرفت فناوری عمق و پایداری یادگیری را افزایش داده ا در حوزه آموزش نیز پی

 پرداخته است. 
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 سبک زندگی چیست؟ 

 

 تعریف نظری سبک زندگی

سبک زندگی وزود  هع میتداری  مفدددی از  ساحفی از این مپهوم را پو سبک زندگی در دارد که هر کدام  دهد.گاهی 

واند تدوگانه زینیف و ذهنیف مدنا می یابد و در مواردی از آن به زنوان قرمفی از فرهنگ یاد می هود. سبک زندگی می

سف؛ هود برای مثا  زیمل مدفقد ا ساس م ردات تدری   شی زینیف زندگی  سبک رففاری بر ا  قالب در ه ذهنیاتب بل

 را یکفایی این (دیگران یا) دیگری اسف که قالبی در یکفایی و برتر فردیف بیان نوزی اسف؛ ازفمازی هدة هناخفه اهکا 

 کنند. درک

توان گپف سبک زندگی م موزه هیو  ها  حاالت  رففارها و ساخفارهای زندگی انران اسف که بر اساس به طور ک،ی می

توان فردی را از فرد دیگر گیرد و بر اساس آن میمپاهیم ذهنی  باورها  ساخفارهای ارزهی و ... صورت میانفلاب از میان 

و یا یک واحد ازفمازی را از واحدی دیگر مفمایز کرد. در حقیقف زرصرره بروز سرربک زندگی می تواند فردی یا ازفمازی 

 باهد.

 تعریف مصداقی سبک زندگی

سبک زندگی برهمرد اما مهم ترین موارد آن بر اساس تدری  نظری صورت گرففه مصادیق بی هماری را می توان برای 

هررامل الگوی مصرررو  نوع لباس و خودآرایی  نوهرریدن   خوردن و مرررکن  نحو  صررحبف  آداب مداهرررت  تربیف 

ری  زقالنیف  دین  خ هغل  تپریح  نگرش ها  ازدواج و امور زن سفی  آموزش  هنرها و ورزش ها فرزندان  انواد   میهن پر

 (1386کنی  )مهدوی اسف.

 تاثیر تکنولوژی بر سبک زندگی

سبک زندگی را به فناوری سف. اگر  هفه ا ران دا هگرفی بر بینع و افکار ان های نوظهور در بدد فردی تاایرات زمیق و 

هف ها بدانیم بنابراین مینوزی محصو  این بینع نوع ارتباط و بهر  مندی از تکنولوژی تاایرات مرفقیمی توان اذزان دا

 بر سبک زندگی دارد. 

های ازفمازی هررد  اسررف. به زقید  گیدنز بازسررازی سرراخفبه زنوان زامل ها در بدد ازفمازی نیز بروز و ظهور فناوری

ای موید تواند به گونهخود میگذارد و این های فرد در زندگی روزمر  تاایر میهای ازفمازی بر افکار و انفلابسررراخف

تاایر تکنولوژی بر سرربک زندگی باهررد. برای مثا  در حوز  فناوری های رسررانه با ظهور ت،ویزیون گرنبر مدفقد بود که 

تعریف نظری سبک زندگی

تعریف مصداقی سبک زندگی

یتاثیر تکنولوژی بر سبک زندگ

هوش مصنوعی ؛ شغل،آموزش،ازدواج
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تماهای ت،ویزیون می تواند بر نظام ارزهی  ازفقادات  زهان بینی و باورهای ملاطبان تاایر گذار باهند و این تاایر گذاری 

 ه مولپه های زمینه ای نظیر سن  زنریف  تحصیالت و ... مفپاوت اسف. با توزه ب

 پیشرفت تکنولوژی ، هوش مصنوعی و تهديدات اجتماعی 

 هوش مصنوعی و شغل

های ملف،پی را تحف تاایر هوش مصنوزی در حا  ای اد تغییرات زمیق  وسیع و پایداری اسف و حوز   در حوز  مشازل

ترین مشاز،ی که نیازمند یادگیری  ز،م  ت ربه و پیع بینی بودند  امروز  به واسطه فا پیچید قرار داد  اسف. در این راس

صنوزی به راحفی ان ام می پذیرند؛ برای مثا  رایانه شلیصها میهوش م سوب توانند ت هکی را ان ام داد  و با ر های پز

مصنوزی  انران نحو  یادگیری و مدرفف هناسی  الگوها و ت ارب  نفایج موفقیف آمیزی داهفه باهد. در حقیقف با هوش

کند و اینک این ماهین هوهمند اسف که همانند انران می تواند با اسفپاد  از نشانه ها  داد  خود را به ماهین منفقل می

 های بیرونی دسف به ساخف اطالزات و دانع بزند که این می تواند من ر به تشلیص و ارائه را  حل هود.

حوز  ترابری بریاری از وسایل حمل و نقل به صورت خودران مشغو  به فدالیف هرفند. برای مثا  خودروهای امروز  در 

ای از این وسرررائط خودران هررررفند که در حقیقف مشرررازل هدایفگر نمونه بدون رانند  یا هواپیماها و هرررناورهای خود

های این د کرد. به بیان دیگر آیند  زهان از هرررغلرانندگی  خ،بانی و م،وانی را در آیند  زهان دسرررفلوش تغییر خواهن

 تواند در این حوز  زایگزین انران هود. چنینی بی نیاز خواهد بود  چراکه هوش مصنوزی به خوبی می

ای را منفشر کرد اند. برای مثا  گاردین یادداهفی هزار ک،مهربات های هوهمند امروز  در حوز  نویرندگی نیز ورود کرد 

در حقیقف به این ربات دسفور داد  هد  تا  (GPT-3, 2020) نوهفه هد  بود. GPT-3که توسط رباتی هوهمند به نام 

ای اظهار داهفه اسف که تمای،ی مقاله ای در مورد بی آزاری و ص،ح آمیزی ربات ها بنویرد و این ربات نیز با نوهفن مقاله

مقاله خود  850. در نمونه ای دیگر واهنگفن پرف اظهار کرد که ظرو مدت یک سا  نوهفن به از بین بردن انران ندارد

سفپاد  از برنامه اخفصاصی هوش مصنوزی خود  سف. در ادامه این روزنامه بیان کرد که با ا سپرد  ا را به هوش مصنوزی 

این مازرا  (Moses, 2017. )نمود  اسررفاقدام به تحریر مقاالتی زمدتا با موضرروع انفلابات آمریکا « ه،یوگراو»به نام 

 اند. حاکی از آن اسف که ربات ها قادر به ت زیه و تح،یل مطالب هرفند و به مرزهای خالقیف رسید 

با گرفرش به کارگیری ربات ها در مشازل مهم و مفددد دو دسفه سوگیری در مورد این پدید  وزود دارد که این هامل 

نران ا روزمر قان مدفقدند که با به کارگیری هوش مصنوزی و تکنولوژی های نوین در امور نگا  مثبف و منپی اسف. مواف

ضوزات مهم شفری برای تپکر در مورد مو صف بی  های ملف، تر خواهد یافف و زمال برای یادگیری مهارتتر و بنیادیفر

ران سده  نیروی ان همند بپردازد و این تو هین های هو سده ما شر می تواند به تو و به  کندی مورد نیاز خود را مطالبه میب

مدنای دیگر بیکاری رخ نلواهد داد و فقط تغییرات مهارتی در مشرررازل رخ خواهد داد. در زوخ ملالپان به کارگیری 

های هوهمند در مشازل مدفقدند این روند سبب گرفرش بیکاری در میان زوامع خواهد هد و زمال تداد  زرضه و ربات

اهررفغا  از میان خواهد رفف. همچنین ملالپان مدفقدند که تغییرات هررغ،ی مورد ادزا به دلیل اینکه این  تقاضررا در بازار

شازل از،ب مهارت و ز،م باالیی را می ط،بد و نیاز به آموزش دارند و به دلیل نابرابری شازل م رفرش م هی  گ های آموز

سایر تکنولوژی های زدید می توان به  صنوزی و  هود. چرا مبفنی بر هوش م صادی من ر  هکاو ازفمازی و اقف بازتولید 

صادی بهفری در زامده بهر   هد کنند که از پایگا  اقف هوند و ر هغ،ی زذب  رفم  سی که افرادی می توانند بهفر در این 

 مند باهند.
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 هاربات و مفاهمه با انسان

مبفنی بر تپکر و منطق فراتر رففه اسرررف. ای ها از سرررطح ای اد رابطهبا نگاهی کالن تر در می یابیم که سررراخف ربات

دانشمندان رباتیک و هوش مصنوزی در پی طراحی ربات هایی هرفند که به مپاهمه و درک صحیح زاطپی از انران نیز 

ساس؛   ای به نام کربات  از دانشگا  توکیوی ژاپن  روی پروژ (Hideki Kozima)  دکفر هیدکی کوزیما» برسد. بر این ا

(Carebots)- های اینپنویدکند. هدو این پروژ  توسده دو ربات به نامکار می هامراقبف از ربات (Infanoid)آنو کیپ 

(Keepon) ها و حفی پرفانداران که ارتباطات ازفمازی چگونه در انرانها برای مدلرازی و فهم ایناسف. کوزیما از ربات

سفپاد  میرخ می سات را از طریق ارتباطات چشمی و با توزه مشفرک  زایی که ربات کند. مانند نوزادان دهد  ا ها احرا

دکفر کوزیما مطالداتی دربار  تدامل  .دهندنگرند  انفقا  میکنند و سرررپه به هم میهر دو نپر به یک موضررروع نگا  می

 (1391  )تبیان «.  اسفای از ربات همد  را ای اد کردها با محققان و کودکان داهفه و نمونهربات

 فناوری و تحصیل

ها  حوز  آموزش اسرررف. نفایج حوز  این کند. یکی ازهای گوناگون بازی میامروز  تکنولوژی  نقع اسررراسررری در حوز 

مهمفرین دلیل اسرررفپاد  از  یاد گیری نقع یکررررانی ندارند. که حواس ملف،  دراسرررف تحقیقات ز،می نشررران داد  

هم درگیر وتاایر گذاری را بیشرررفرکند.  تواند چند حه را بامی فناوری زیرا ؛اسرررف امر تکنولوژی آموزهررری  نیز همین

ماندگاری  سررررزف و تکنولوژی ها و وسرررایل کمک آموزهررری از حیه اینکه ت وری و زمل را با هم ترکیب کرد   بازه

بلشررری به ( فناوری زالو  بر زمق 1394)زاویدان و زوادی فر  یادگیری و تنوع بلشررری در کالس درس می هررروند. 

یادگیری  ابداد زمان و مکان که هموار  از محدودیف های آموزهی بود  اسف را از میان برداهفه و محصل و مدرس نیازی 

 به حضور در مکان و زمان مدین نلواهند داهف. 

فناوری های زدید به خصوص هوش مصنوزی سبب هکل گیری نرل زدیدی از نرم افزارهای هبیه ساز آموزهی هد  

سف. سی به تنهایی » ا ساز می تواند ت ربه های تدام،ی و پاداش های درونی ای اد کند که مفون در هبیه  نرم افزارهای 

قادر به آن نیررررفند. بدون تردید  دانع آموزانی که خود را از لحاا یادگیری موفق در نظر می گیرند از مدرسررره لذت 

 (1381زالی  ) «بیشفری می برند و موفقیف درسی بیشفری کرب می کنند.

 

 نتیجه گیری 

هود. در حقیقف ارتباطات  رفگی به یکدیگر بی نیاز می  شر از واب همند خودآموز به تدریج ب هین های هو رفرش ما با گ

سف سف به مرور زمان در حا  کاهع ا ران به هم نوزان خود ا هی از نیاز ان ران می تواند در  ازفمازی که نا چرا که ان

تکنولوژی به طور حداکثری نیازهایع را برآورد  سرررازد و در این میان فردیف افزایع خواهد یافف. در دیدگا   تدامل با

کالن انرررران نوین به نوزی به بازتدری  هویف خویع خواهد پرداخف که در این هویف زدید هرررکل گرففه  انرررران 

 خواهد داهف.  وابرفگی کمفری به ازفماع و در مقابل وابرفگی بیشفری به تکنولوژی

ضای حقیقی دامن خواهد زد و کنع های ازفمازی نیز  شریف در ف شفر ب از نگا  مفقابل نیز تکنولوژی به انزوای هر چه بی

مبفنی بر فضرای سرایبر خواهد بود که این فضرا نیز با توزه به ملفصرات خود با سراخف هویف های م ازی   گررفرش 

ت اارتباط از سطح فردی خارج هد  و به سوی ارتباط انران با مپاهیم و انفزازتدامالت سایبری را رقم می زند که طی آن 

 .می رسد

فناوری و شغلفناوری و تحصیلانربات و مفاهمه با انس


