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چکیده
هوش مصنوعی شاخهای از علم و فناوری است که طی دههها در زمینههای مختلف بهطور مؤثر مورد استفاده قرار گرفته است
و اکنون به عنوان یکی از فناوریهای پیشرو در عصر کنونی به بخشی ضروری از شیوههای سازمانی تبدیل شده است .روند
نوظهور استفاده از فناوری های هوش مصنوعی در مشاغل .ضرورت اصلی مدیریت منابع انسانی نیز عمدتاً مبتنی بر رویکردهای
فناورانه است ،زیرا به یک نیاز بالقوه برای هر بخش منابع انسانی برای ایفای نقش خود در توسعه کل سازمان تبدیل شده است.
فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی ،سیستم هوشمند آینده هستند و خواهند بود و همچنین با وابستگی بیشتر به
فناوریهای پیشرفته ،فرآیندهای مدیریت منابع انسانی را تغییر میدهند .از طریق این مقاله ،محقق با فناوریهای مصنوعی
مورد استفاده در فعالیتهای منابع انسانی آشنا میشود و احتمال و پتانسیل فنی بودن هوش مصنوعی در مدیریت منابع
انسانی و همچنین چالشهای مرتبط با هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی و احتماالت آینده آن را بررسی میکند..
واژههای کلیدی :هوش مصنوعی،کارکردهای مدیریت منابع انسانی ،اثربخشی
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مقدمه
مفهوم هوش مصنوعی برای یک قرن وجود داشته است ،اما پس از دهه  1950به طور موثرتری برجسته شده است (پراسانا
ماتسا .)2019 ،کارگران انسانی در دهه  1970زمانی که رایانه ها و اینترنت به بخشی از زندگی کاری تبدیل شدند ،شروع به
جایگزینی ماشین آالت کردند .سال  2012با موج جدیدی از هوش مصنوعی همراه شد و سرمایهگذاریها بین سالهای 2012
تا  2016از میلیونها میلیارد به میلیاردها افزایش یافت (لورنزو میالنی .)2017 ،متخصصان منابع انسانی همچنین شاهد منابع
انسانی الکترونیکی بودند ،جایی که اینترنت با منابع انسانی ظهور کرد و مفهوم سیستم اطالعات منابع انسانی زمانی که وسایل
الکترونیکی در حال افزایش است مورد توجه قرار گرفت .رهبر منابع انسانی عالقه خود را به سیستم اطالعات منابع انسانی به
دلیل مزایای رقابتی آن آغاز کرد تا به امروز می توان متوجه شد که هوش مصنوعی با پیشرفت ها و پیامدهای عمده ای در
بسیاری از بخش ها همراه شده است ،تحقیقات انجام شده توسط مایکروسافت نشان داد که عملکرد برنامه تشخیص گفتار
مبتنی بر هوش مصنوعی با عملکرد انسان مطابقت دارد  ..به خصوص در طول کووید ،19-برنامه ها و برنامه های مبتنی بر
فناوری هوش مصنوعی به سازمان ها فشار توسعه دادند .برای ادامه کسب و کار خود الزم بود این فناوری را اتخاذ کنند .امروزه
کسبوکارها در حال تغییر شیوههای خود از طریق بسیاری از فناوریها هستند و هوش مصنوعی یکی از فناوریهای پیشرو
است که سازمانها را به سمت بهرهوری ارتقا میدهد .هوش مصنوعی برای کارکردن به عنوان مغز انسان و قادر به دادن
ال کارآمد است .مجموعه داده های مدیریت شده توسط منابع انسانی در مقایسه با
خروجی های پربار از ورودی های مختلف کام ً
علم داده بسیار کوچک است .برخورد با داده های بزرگ با علم داده آسان تر شد .همانطور که در هر حوزه ای از هر سازمانی
تکنیک های مناسب مورد نیاز است ،همین امر در مورد مدیریت منابع انسانی نیز قابل اجرا است و هوش مصنوعی یکی از
جهت گیری های پیشرو است که به طور بالقوه در شیوه های منابع انسانی در عصر حاضر اعمال می شود .با تغییر زمان ،ما
شاهد تغییرات در موقعیت مشاغلی بودیم که قبالً مبتنی بر نیروی کار به مهارت محور تبدیل شده اند و اکنون الزامات مجموعه
مهارت ها در حال تغییر به نیازهای مهارتی هستند که می توانند فناوری های اتوماسیون را مدیریت کنند .فناوریهای خودکار،
کارها را آسانتر میکنند و با استفاده مناسب از نوآوری ،نتایج کارآمد و مؤثری را ارائه میدهند .کارکنان یک دارایی مهم و
ضروری برای سازمان هستند ،زیرا مهارت ها و دانش آنها نقش مهمی در عملکرد و تولید کلی سازمان دارد .هوش مصنوعی
ابزاری فناورانه است که پس از ترکیب فناوری و هوش انسانی ،خروجی هایی را ارائه می دهد .ابزارهای هوش مصنوعی با
فرآیندهای خودتنظیمی به صرفه جویی در زمان و انرژی برای کارمندان کمک می کند و این گونه است که هوش مصنوعی بر
سبک سنتی کار منابع انسانی تأثیر می گذارد .متخصصان منابع انسانی متوجه شدند که باید کار کنند و بهترین استراتژی های
سازمانی را با ابزارهای هوش مصنوعی برای شیوه های منابع انسانی مانند استخدام ،مدیریت عملکرد و غیره آماده کنند (روبی
مرلین )2018 ،سلواراج ( )2019در مقاله خود به طور خالصه در مورد چهار انقالب صنعتی گذشته توضیح داد که در آن به
انقالب صنعتی اول اشاره کرد .صنعت  1.0در سال  1700با راه اندازی و راه اندازی ماشین های موتوری با آب ،زغال سنگ و
بخار آغاز شد .صنعتی شدن با منابع انرژی جدید مانند برق ،گاز و نفت در دهه  1870در صنعت  2.0پیشرفت کرد .پس از آن
استفاده از الکترونیک و کامپیوتر آغاز شد و در طول دهه  1970وارد صنعت  3.0شد ،جایی که استفاده از ریزپردازندهها و
روباتهای فناوری اطالعات آغاز شد .صنعت  4.0با مفهوم دیجیتالیسازی ،دستگاهها و فناوریهای متصل پیشرفته عرضه شد.
دو دهه آینده به سمت صنعت  5.0پیش می رود( .لورنزو میالنی)2017 ،
ادبیات و بیشینه پژوهش

پژوهش در زمینه هوش مصنوعی از سال  1956توسعه یافته است،زمانیکه این واژه در کالج دارتموث در یک جلسه
بکاربرده شد.هوش مصنوعی ،یک رشته بسیار جامع است که بر اساس تعامل چندین رشته علمی با یکدیگر به وجود آمده
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،روانشناسی،زبان شناسی و فیزیولوژی عصب شناسی .مرحله دوم
:رشته هایی از قبیل دانش سایبرنتیک ،نظریه اطالعات
ظهور،موجی جدید از تحقیقات در حوزه هوش مصنوعی بود که در انتهای دهه 1960تا دهه 1970رخ داد.و مرحله سوم ،در
دهه  1980بود که هوش مصنوعی پیشرفت بسیار زیادی را با توجه به توسعه نسل پنجم کامپیوترها تجربه کرد.مرحله چهارم
،در دهه  1990بود که رشته جدیدی از تحقیقات در زمینه هوش مصنوعی در رابطه با توسعه فناوری شبکه ،به خصوص در
فناوری بین المللی اینترنت بود.تحقیقات هوش مصنوعی تک عاملی ،به مطالعه هوش مصنوعی گسترده تبدیل گردید که بر
پایه محیط شبکه استوار بود.تئوری ها و متدهای عمده هوش مصنوعی به طور اختصار به عنوان رویکردهای
نمادگرایی،رفتارگرایی و ارتباط گرایی خالصه شدند .در سال های بسیار دورتر ،الگوهای توسعه ای متفاوتی برای هوش
مصنوعی در نظر گرفته می شدند.در آمریکا تحقیقات در گذشته بسیار پرحجم و اندازه حافظه برای سرعت پردازش اطالعات و
به خاطر سپاری تجربیات گذشته در سیستم استواربود،در حالیکه در همان سال ها تحقیقات در اروپا بیشتر بر موضوع
سایبرنتیک ،یعنی توانایی مشابهت سیستم های هوشمند ،به سیستم انسانی متمرکز بود .منظور ماشین هایی بودند که به
شکل یک ربات می توانستند راه بروند ،صحبت کنند و فکر کنند .تالش در اروپا بر حس گرهای بو ،بینایی و حساس به فشار
متمرکز بود.در آن زمان ربات هایی ساخته شده بودند که می توانستند تا حدود 20مایل برساعت راه بروند ،می توانستند
ازروی موانع سرراه خود عبور کنند.درهمین حال در سوی دیگر دنیا ،در ژاپن ،تمرکز به سوی سیستم های تشخیص صدا و
گفتگو بود.الفبای غنی ژاپنی با بیش از 10000حرف،این موضوع را به یک اولویت تبدیل می کرد.نیاز برای صحبت کردن با
یک ماشین ،نیازمند آن بود که ماشین بتواند سخن گفتن زیرلبی و آهسته ،تنوع صداها ،تغییر سرعت گفتگو و شناخت
مترادف ها را به خوبی انجام دهد.این فرایند ،نیازمند یک سیستم تحلیل تصمیم بسیار پیچیده با سرعت بسیار باال بود .نیروی
انسانی مدیران ،کارکنان و افراد درون سازمان می باشند.منابع انسانی مهم ترین و ارزشمند ترین سرمایه های یک سازمان
،اداره ،کارخانه و یا هر موسسه ای است.نیروی انسانی افرادی است که برای نیازهای صنعتی یا خدمات در دسترس هستند.در
واقع نیروی کارهستند و همچ نین می تواند داللت برنیروی انسانی یا انرژی قابل استفاده برای کار یا انجام وظایف داشته
باشد.نیروی انسانی تمام افرادی است که وظیفه خود را انجام می دهند.

مدیریت منابع انسانی :فرایند چگونگی برآورد ،به دست آوردن،مدیریت،تجهیز منابع انسانی و تیم ها را مدیریت منابع
انسانی می گویند.مدیریت منابع انسانی روش نگهداری افراد در سازمان است و در مورد برخورد با افراد و نگرش آن ها در
سازمان ،عمدتا به استخدام ،انتخاب ،آموزش ،توسعه و ...می پردازد.مدیریت منابع انسانی عمدتا با مدیریت جبران خسارت و
کارمزد آنها ،ارزیابی عملکرد ،کارکنان را ترغیب می کند تا در سازمان تالش خود را انجام دهند و به بهره وری برسند تا اهداف
شرکت ها و همچنین دید و ماموریت حاصل شود.همچنین مدیریت منابع انسانی به طور عمده از نظرات کارکنان نسبت به
سازمان پشتیبانی می کند.مدیریت منابع انسانی هنر دستیابی به نیروی انسانی در ارائه کارایی و اثربخشی آن ها د ر محیط
کار در تحریک جنبه های مختلفی از جمله انگیزه ،رضایت شغلی ،کسب استعداد ،استخدام ،مدیریت جبران خسارت ،مدیریت
،آموزش و توسعه ،ارزیابی عملکرد و مدیریت ،کارکنان و روابط کار ،مدیریت انطباق است.این به تضمین محیط کار و فرهنگ
خوب کمک می کند).ارنولد و همکاران )2003،
نقش های مدیریت منابع انسانی :مدیریت منابع انسانی نقش های کلیدی ای را در سازمان ایفا می کند و در قالب هر کدام
از این نقش ها و ظایف مختلفخود را در سازمان انجام می دهد.این نقش ها را می توان در دو بعد بررسی کرد:
-1نقش های منابع انسانی از دیدگاه افراد و فرایندها:مدیران این بخش سازمان به عنوان بخشی از نقش های خود زمانی را
صرف تعامل با تک تک کارکنان می کنند؛مثال مسائلی چون حقوق و مزایای بازنشستگی ،سالمت جسمی و روحی و
دستورالعمل های انضباطی.بخشی دیگراز زمان آن ها صرف طرا حی و اجرای فرایندهایی می شود که در استخدام و ایجاد
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انگیزه درکارکنان به کار گرفته می شود ؛ مثال انجام فعالیت هایی چون تهیه آگهی های استخدامی ،مصاحبه ،ایجاد طرح های
پاداش و تالش در جهت تدوین شاخص های عملکرد( .ثریایی و همکاران)1399،
-2نقش های منابع انسانی از دیدگاه فعالیت های بلندمدت و کوتاه مدت :فعالیت های کوتاه مدت که طرح ها و پروژه
های روزمره را در برمی گیرد و فعالیت های بلند مدت ماهیتی استراتژیک دارند و شامل تهیه استراتژی های سازمانی
،مدیریت فرایند تغییر و برنامه ریزی برای ایجاد و خلق مهارت های جدید می باشد.از ترکیب دو بعد افراد فرایند ها و کوتاه
مدت بلندمدت ماتریسی ایجاد میشود که  4نقش مدیریت منابع انسانی در سازمان را نشان می دهد(.نورافزا و
همکاران)1398،
در منابع انسانی همه چیز در مورد ارتباط سازمان ها با کارکنان خود و نظارت بر رفاه آنها است .از استخدام کارمندان
جدید تا حفظ کارکنان موجود ،متخصصان منابع انسانی نقش مهمی در عملکرد سازمان ها دارند .استفاده از هوش مصنوعی
در منابع انسانی می تواند به تیم های منابع انسانی در اتخاذ تصمیمات استخدام منصفانه با تجزیه و تحلیل تجربه نامزدها در
برابر نقش های شغلی باز کمک کند .عالوه بر این ،هوش مصنوعی متخصصان منابع انسانی را قادر میسازد تا با خودکار کردن
کارهای تکراری و مرتبسازی بهترین رزومهها از فهرست ،فرآیندهای زمانبر را به حداقل برسانند ،در نتیجه زمان صرف شده
برای نظارت بر هر مرحله در فرآیند سوار شدن را آزاد میکنند( ..بالکین و همکاران  )2015،نقش هوش مصنوعی در نوسازی منابع
انسانی:ادغام هوش مصنوعی در منابع انسانی ،دنیایی از امکانات بی حد و حصر را به ارمغان میآورد و نشاندهنده گامی مهم به جلو در
ارائه ارزشهای اساسی به متخصصان منابع انسانی است .در اینجا چند کارکردی که هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی ایفا میکند
به شرح زیر است:
استخدام و ارجاع کارمندان:هوش مصنوعی به دپارتمانهای منابع انسانی کمک میکند تا با خودکارسازی فرآیندهای روزمره ،تجربه
نامزد و کارمند را بهبود بخشند .فناوری هوش مصنوعی میتواند با ایجاد فرمهای کاربرپسندتر که متقاضیان شغل به احتمال زیاد آنها را
تکمیل میکنند و تعداد درخواستهایی که نادیده گرفته میشوند ،به سادهتر شدن روند درخواست کمک کند .این نه تنها مسئولیتهای
بخش منابع انسانی را در فرآیند استخدام ساده میکند ،بلکه نرخ تکمیل درخواستها را نیز افزایش میدهد .عالوه بر این ،هوش مصنوعی
انواع نامزدهای معرفی شده توسط کارمندان را ارزیابی میکند و مشخص میکند چه کسی فعالترین متقاضیان را توصیه میکند ،در
نتیجه به بخشهای منابع انسانی اجازه میدهد تا دانش بهتری از ارجاع کارمندان به دست آورند .وقتی هوش مصنوعی دادههای
ارجاعهای گذشته و مجموعه برنامههای موجود را تجزیه و تحلیل میکند ،ممکن است متقاضیانی را شناسایی کند که برای موقعیتهای
آزاد مناسب هستند .چت رباتهای مبتنی بر هوش مصنوعی به کارمندان جدید این امکان را میدهند که در طول فرآیند ورود به سیستم
در هر زمانی از روز از پشتیبانی منابع انسانی برخوردار شوند( .بالکین و همکاران )2015،بنابراین هوش مصنوعی بار تیم منابع انسانی را با
آسانتر کردن فرآیند سوار شدن حذف میکند.
افزایش کارایی برنامه های یادگیری و توسعه:در دنیای کنونی کمبود مهارت ،به نظر می رسد هوش مصنوعی بازی را تغییر می
دهد .یادگیری و توسعه مستلزم آماده سازی کارکنان برای نقش های جدید است که بدون شک به مهارت های انسانی بیشتری نیاز دارد
و همچنین مهارت های جدید را به آنها آموزش می دهد .هوش مصنوعی به طراحی مسیرهای یادگیری متناسب با استفاده از تجزیه و
تحلیل مکالمه کمک می کند و در نهایت منجر به چشم اندازهای جدیدی در یادگیری و توسعه می شود .با کمک هوش مصنوعی،
مدیران منابع انسانی میتوانند ارزیابیهای شکاف مهارتی را انجام دهند و جلسات آموزشی مناسبی را برای همه کارکنان بسته به برنامه
کاری خاصشان سازماندهی کنند .در نتیجه ،به هر کارمند یک برنامه آموزشی شخصی و جدول زمانی داده می شود .تیم های منابع
انسانی دیگر مجبور نخواهند بود که برای کارهای روزمره مانند طراحی برنامه های آموزشی وقت بگذارند .در عوض ،آنها می توانند بر روی

استراتژی و اصالح طرح های توسعه کارکنان که از قبل وجود داشته است تمرکز کنند( .مازود و همکاران)2016 ،
مرتب سازی برنامه ها:اکثر شرکت ها روزانه مملو از درخواست ها و رزومه های کارمندان هستند .این وظیفه تیم منابع انسانی
است که همه برنامهها را بررسی کرده و بهترین افراد را که با نیازهای شرکت هماهنگ هستند انتخاب کنند .با اسکن نقاط داده مهم
مانند تحصیالت ،تجربه ،و تمایل به جابجایی ،می توان از ابزارهای هوش مصنوعی برای فیلتر کردن نامزدهای نامربوط و ارزیابی

کاندیداهای ایده آل قبل از دعوت از آنها برای مصاحبه حضوری استفاده کرد( .کرکا و همکاران )2015،
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تحرک داخلی و حفظ کارکنان:به غیر از افزایش فرآیند استخدام ،متخصصان منابع انسانی می توانند از فناوری های هوش
مصنوعی برای ارتقای حفظ کارکنان و تحرک داخلی استفاده کنند .تیمهای منابع انسانی ممکن است با پرسشنامههای بازخورد سفارشی
و برنامههای شناسایی کارکنان ،مشارکت کارکنان و رضایت شغلی را دقیقتر از همیشه ارزیابی کنند .این به ویژه برای درک نیازهای کلی
کارکنان مفید است .برخی از ابزارهای هوش مصنوعی قادر به ارزیابی عملکرد کارکنان هستند و کارمند ایدهآل را برای ارتقاء و پیشبینی
کارکنانی که احتمال ترک کار را دارند ،شناسایی میکنند .دانستن این اطالعات در اولین فرصت ،متخصصان منابع انسانی را قادر میسازد

تا قبل از اینکه خیلی دیر شود ،اقدامات حفظ و نگهداری را اجرا کنند ،و به طور عمدی فرسایش کارکنان را کاهش میدهند( .کرکا و
همکاران )2017،اتوماسیون گزارشات:تیمهای منابع انسانی میتوانند از ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید گزارشهای خودکار
استفاده کنند .این نه تنها با حذف دستی وارد کردن داده ها در زمان تیم منابع انسانی صرفه جویی می کند ،بلکه خطاها را نیز حذف می
کند و در نتیجه نگرانی های مربوط به انطباق کمتری ایجاد می کند .در نتیجه ،اتوماسیون گزارشدهی منابع انسانی مبتنی بر NLP
میتواند به تضمین انطباق با فرآیندها و مقررات داخلی و خارجی کمک کند .بخشهای منابع انسانی همچنین میتوانند از هوش
مصنوعی برای ایجاد گزارشها و داشبوردهای بسیار تعاملی برای اهداف مختلف ،مانند بررسی عملکرد استخدام و ردیابی عملکرد فردی
کارکنان ،استفاده کنند .ادغام فناوری های هوش مصنوعی نه تنها باعث صرفه جویی در زمان در ایجاد گزارش می شود ،بلکه کیفیت

اطالعات موجود در آن را نیز بهبود می بخشد( .لورنزو میالنی)2017 ،
نتیجهگیری
نیروی انسانی هسته اصلی هر سازمانی است .بخشهای منابع انسانی طیف وسیعی از مسئولیتها را بر عهده دارند و
استرس ناشی از رسیدگی به وظایف متعدد میتواند منجر به نگرانیهای مربوط به انطباق ،مهلتهای از دست رفته و سایر
مسائل شود .ادغام هوش مصنوعی در منابع انسانی شرکت شما ،تیم شما را قادر میسازد تا فرآیندهای منابع انسانی را به طور
موثر مدیریت کند ،از بروز مشکالت جلوگیری کند و به اجرای روان کمک کند .با همکاری با ارائه دهندگان خدمات هوش
مصنوعی مانند  ،ThinkPalmمی توانید تمرکز بیشتری روی کارمندان خود داشته باشید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد اینکه چگونه کسب و کار شما می تواند از راه حل های منابع انسانی یکپارچه هوش
مصنوعی بهره مند شود ،با ما تماس بگیرید.
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