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های بسیاری دارد. در پژوهش حاضر در تالش هستیم تا مزایا و چالشبرداری از فناوری هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی بهره چکیده:

م. برای پاسخ به سوال این پژوهش برداری از هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی است پاسخ دهیبه سوال اصلی آن که شناسایی مزایای بهره
و مورد  نتخابا sageو  wiley ،web of science ،google scholar ،های اطالعاتیمربوط به پایگاه 2017مقاله انگلیسی از سال  33

استفاده شده است. نتایج این  AI benefits in HRو  AI in HR ،digital HRاند. در بررسی مقاالت از واژگانی همچون بررسی قرار گرفته
فرآیندهای منابع انسانی شود. هوش مصنوعی ظرفیت  یجویی در زمان و هزینهتواند باعث صرفهدهد هوش مصنوعی میمطالعه نشان می

چت ها، در فرآیند استخدام، غربالگری رزومه بیشترین استفاده از هوش مصنوعیکارگیری در تمام فرآیندهای منابع انسانی را دارد. در حال حاضر به
گیری و توسعه این یلیور در چند سال اخیر در حال بهره، یونبزرگ و پیشرو مانند مایکروسافت، گوگلهای . شرکتاست ها و انجام مصاحبهبات

  های خود هستند.در شرکت فناوری
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 مقدمه
رایانش  ، 3داده، کالن2، اینترنت اشیاء1های نوینی مانند هوش مصنوعیو توسعه فناوری انقالب صنعتی چهارم با ظهور

های مختلف علمی شده است؛ مهندسی، پزشکی، اقتصاد، باعث تغییرات چشمگیری در حوزه 5ی بلوکیو زنجیره 4ابری
ها به همراه آورده است که شناسایی های زیادی را برای سازمانو فرصت چالش ،هااین فناوریعلوم اجتماعی و مدیریت. 

های جویی در زمان تاثیرگذار باشد. پذیرش فناوریها و صرفهوری، کاهش هزینهتواند بر بهرهها میگیری از آنو بهره
ن تحول دیجیتال چیزی است نوظهور به حدی بوده است که عصر حاضر را با یک تحول اساسی روبرو ساخته است. ای

شود به عنوان چهارمین که همچنین به عنوان صنعت هوشمند شناخته می 4نامیم؛ صنعت می 4که ما آن را صنعت
تحول دیجیتال،  .(2019و توسط پرفسور شواب مطرح شده است )کوماری و هماالتا،  انقالب صنعتی محسوب می شود

ماندن در فضای برای ها ایجاد کرده است و ساختار سازمانی آن و ان، مشتریانها نسبت به کارکنانقالبی در نگاه شرکت
 (.2019)فنک و همکاران،  الزامی استهای نوین وریگیری از فنارقابتی امروزی، بهره

سانی بر دیریت منابع انمعنوان  اتر بی اطالق می شود که پیشهوممدیریت منابع انسانی دیجیتالی در واقع به همان مف
مطرح  4ز مفاهیمی است که در طی انقالب صنعتیامنابع انسانی هوشمند  (.2020شد )استرومیر، پایه فناوری شناخته می

 باشدها میدادهی، اینترنت اشیاء و کالنهایی همچون هوش مصنوع، شامل فناوری4شده است. منابع انسانی هوشمند
الب صنعتی چهارم، منابع انسانی نقش مهمی شود. در عصر رقابتی انقها استفاده میکه در اقدامات منابع انسانی از آن

پذیر برای توسعه کارکنان با رویکرد انعطاف منابع انسانی دیجیتال یک (.2019ند )گان و محد، کنها ایفا میدر سازمان
ستعدادهای کارکنان است.  سازی تغییرات و استفاده موثر از تجربیات و اگیری از نقش فعال فضای دیجیتال در شبیهبهره

های نوآورانه تمرکز دارد و حلمنابع انسانی دیجیتال برخالف مدیریت سنتی، بر روی افزایش کارایی کارکنان و ارائه راه
های در عصر دیجیتال الزم است، نقش .دهدآن حمایت شود مدنظر قرار می ای که باید ازکارکنان را به عنوان سرمایه

ها بتوانند هم خود را های جدیدی مدنظر قرار گیرند تا سازماننسانی دوباره طراحی شوند و شایستگیمتخصصان منابع ا
 (.2019مازورچنکو و مارسیکوا، )حفظ کنند و هم بهزیستی کارکنان خود را تامین کنند 

ی شرکت، پاسخ شتردقیقه از تماس با واحد م 10درصد از نسل امروزی مایل هستند در عرض  22براساس مطالعات،  
ساعت از وقت  520ین خود را دریافت کنند و این موضوع برای شرکت نیز دارای اهمیت است. کارمندان به طور میانگ

 ها را خسته کند. ها را تضعیف کرده و آنشود روحیه آنکنند و باعث میخود را صرف کارهای تکراری و بی ارزش می
های بسیاری مانند شرکت ،های اخیردر سالعصر حاضر است که  های دیجیتالهوش مصنوعی یکی از فناوری

هوش مصنوعی  در فرآیندهای منابع انسانی خود هستند.آن مایکروسافت، گوگل، یونیلیور در حال استفاده و توسعه 
کارمندان، تواند در بهبود فرآیندهای منابع انسانی همچون استخدام، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات، آموزش و توسعه می

بهبود کارایی مدیریت منابع ا به سازمان کمک کند. هپیش بینی تصمیم گیری، پیش بینی خروج کارکنان و سایر آن

                                                           
1 Artificial intelligence 
2 Internet of things  
3 Big data 
4 Cloud computing 
5 Block chains  
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انسانی از طریق کاربرد هوش مصنوعی به روند مهمی در توسعه آینده مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است )جیا و 
ها بدین شرح برای مدیریت منابع انسانی دارد که برخی از آن های زیادیهوش مصنوعی قابلیت (.2018همکاران، 

 (2تر، جویی در زمان و اختصاص وقت برای کارهای استراتژیک( انجام خودکار کارهای تکراری و صرفه1باشند: می
ط موثر از تحلیل ویدئو داوطلبان و شناسایی حاالت چهره، استرس، اضطراب، تسلط بر موضوع، زبان بدن و توانایی ارتبا

( طراحی یک سیستم 3های یادگیری عمیق و در نهایت انتخاب بهترین داوطلبان برای استخدام و طریق تکنیک
های شبکه عصبی برای ایجاد نظام ارزیابی عادالنه حقوق و دستمزد گیری هوشمند با استفاده تکنیکپشتیبانی تصمیم

 (. 2019؛ پال، 2018جیا و همکاران، )
های روند استفاده و توسعه هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی در بسیاری از سازمان توجه به اهمیت،بنابراین با 

در و از آنجایی که در حال حاضر مطالعات فارسی کمی پیرامون این موضوع در ایران صورت گرفته است،  المللیبین
های هوش مصنوعی در با استفاده از کلیدواژهو  روایتی پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم تا طی یکی پژوهش مروری
 ،محور، مزایا و ابزارهای هوش مصنوعی در منابع انسانیمنابع انسانی، مدیریت منابع انسانی دیجیتال، منابع انسانی داده

جسته تواند به برنتایج این مطالعه می مزایای هوش مصنوعی در فرآیندهای مختلف منابع انسانی را بررسی و بیان کنیم.
های در این مطالعه به مرور کامل پژوهشهای ایرانی کمک کند. گیری از این فناوری در سازمانبهره هایمزیتشدن 

بینی خروج کارکنان، گرفته پیرامون کاربرد هوش مصنوعی در استخدام، آموزش، جبران خدمات، پیشصورتخارجی 
که بدین توان یافت از این حیث، کمتر پژوهشی را در داخل می ؛مدیریت استعداد و ارزیابی عملکرد پرداخته شده است

ها که شامل ادبیات نظری هستند در این مقاله ابتدا روش پژوهش ذکر و در ادامه یافتهصورت به موضوع پرداخته باشد. 
منابع انسانی  ارائه خواهد شد. ادبیات نظری مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیاتی از انقالب صنعتی چهارم، مدیریت

بینی دیجیتال، هوش مصنوعی و مزایای هوش مصنوعی در استخدام، ارزیابی عملکرد، مدیریت استعداد، آموزش، پیش
 گیری و پیشنهادات این مطالعه ارائه شده است. و جبران خدمات هستند. در پایان نیز نتیجه

 

 سوال پژوهش:

 ع انسانی کدامند؟گیری از هوش مصنوعی در مدیریت منابمزایای بهره
 

 متغیرهای پژوهش:

-های تعریفاساس قوانین و الگوریتم برکه های علوم رایانه است هوش مصنوعی یکی از گرایش هوش مصنوعی:

 (.2020)جاخار و کاور، د کنعمل می ایشده

ی سازمان ماهیت رابطهشود که بر مدیریت منابع انسانی شامل تمام اقدامات و تصمیماتی میمدیریت منابع انسانی: 

د، برای موفقیت های سازمان قرار دارگذارد و از آنجایی که مدیریت منابع انسانی در قلب فعالیتو منابع انسانی تاثیر می
 (.2020سازمان ضروری است )یابانچی، 
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 روش پژوهش
مصنوعی در منابع انسانی است گرفته پیرامون مزایای استفاده از هوش صورتهای پژوهش 1پژوهش حاضر، مرور روایتی

شناسایی مزایای هوش مصنوعی در  که هدف اصلی این پژوهشبراساس  اند.که در مجالت خارجی به چاپ رسیده
 wiley ،web ofهای ، به زبان انگلیسی و در پایگاه2017هایی که از سال پژوهش ،مدیریت منابع انسانی است

science ،google scholar  وsage  مورد بررسی قرار گرفتند.  ،بودندموجود 
 AI and HR ،digitalهای در ادامه برای برای جستجوی ادبیات مورد نیاز این مطالعه، در طی مدت یکماه، کلیدواژه

HR ،artificial intelligence and human resource management ،data driven HR ،AI benefits in 

HR ،AI tools in HR در ادامه مقاالتی که با هدف این پژوهش دیدند. های اطالعاتی فوق جستجو گردر پایگاه
( عدم بررسی مزایای هوش 1توان به این موارد اشاره نمود: ارتباطی نداشتند، حذف شدند. از معیارهای حذف مقاالت می

متن کامل و یا داشتن ( ن4( غیر انگلیسی بودن زبان مقاالت، 3( تکراری بودن مقاالت، 2مصنوعی در منابع انسانی، 
 . با هدف این مطالعه پژوهش و چکیده عدم ارتباط عنوان (5خراب بودن فایل و 

  آمده است:  1فرآیند جستجو، حذف و انتخاب مقاالت به در شکل 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 روند جستجوی مقاالت. 1شکل

 

 

                                                           
1 Narrative  

 

مقاله124ورود
مقاله به دلیل 12حذف 

تکراری بودن

مقاله به دلیل 13حذف 
ده عدم ارتباط عنوان و چکی

پژوهش

ان مقاله به دلیل زب5حذف 
غیر انگلیسی

مقاله به دلیل 10حذف 
نداشتن متن کامل

مقاله به 84مطالعه ی 
صورت کامل 

مقاله به دلیل 51حذف 
عدم ارتباط با موضوع 

پژوهش

مقاله نهایی 33انتخاب 
برای مرور
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 هایافته
هوش مصنوعی به چتر بزرگی از فناوری ". (2019باشند )دارابان، می 21قرن  ی اصلیهااطالعات کاالدانش، داده و 

گیری، کند نیازهای انسانی، مانند هوش انسانی، تجزیه و تحلیل تصمیمای اشاره دارد که این امکان را فراهم میرایانه
های زیرمجموعه آن در محیط هوش مصنوعی الگوریتمشناخت الگو، شناخت تصویر و صدا و ترجمه زبان با استفاده از 

های های هوشمند و بدون راننده گرفته تا باتجا وجود دارد. از ماشینهوش مصنوعی همه (.2019)ناواز،  "انجام گیرد.
)گیکوپولس، کند بدون آنکه مشتری متوجه شود که با یک انسان صحبت نمی ،کنندکه با مشتریان صحبت می 1گفتگو
در تعریف خود از هوش  IBMهای استعدادیابی و تجزیه و تحلیل افراد در شرکت حلمعاون راه ،تام استچورا (.2019

ها را ببلعیم دهد که انواع دادهدهنده است؛ این امکان را به ما میهوش مصنوعی یک شتاب"که  کندمصنوعی بیان می
هوش  ،دهد تا در لحظهتجارت فراهم کنیم. این امکان را به ما میکارمند یا رهبر گیرنده،و زمینه را برای یک تصمیم

های هوش مصنوعی از زیرمجموعه (.2018)گونول و فینزیگ،  "سازی دست یابیممناسب را ارائه کنیم و شخصی
توانند میهای عصبی اشاره نمود که هرکدام زبان طبیعی و شبکهپردازش توان به یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، می

معتقدند که هوش مصنوعی  هاسازماندرصد از  76 ،طبق مطالعات در برخی از فرآیندهای منابع انسانی به ما کمک کنند.
توجهی بر جذب نیرو دارد و باعث شده است که هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار ضروری در منابع انسانی تاثیر قابل

 (.2020، گیرد )پرمنات و چولی مورد استفاده قرار

حققان علم های نظری بسیاری را برای مهوش مصنوعی یک پدیده بنیادی، اقتصادی و سازمانی است که فرصت
ر طول درصد از مشاغل توسط هوش مصنوعی د 16رود حدود انتظار می (.2018مدیریت فراهم کرده است )ون کروق، 

وش مصنوعی تمام مشاغل هک باور اشتباه وجود دارد که البته ی(. 2019ده سال آینده جایگزین شوند )وان و رُشیدی ، 
تواند بدون انسان کار کند. سازمان زمانی بهترین گیرد که در واقعیت چنین نیست و هوش مصنوعی نمیرا از انسان می

تواند مصنوعی نمی کارها را انجام دهند و هوش یکدیگر،کمک  اهوش مصنوعی و انسان ب ،نتیجه را خواهد گرفت که
شود که هوش مصنوعی پیش بینی میبه عالوه  (.2020یی عملکرد قابل قبولی داشته باشد )ملیک و میشرا، به تنها

میلیون از مشاغل  75شود که هوش مصنوعی کند؛ گفته میایجاد  کند، مشاغل جدیدبیشتر از مشاغلی که حذف می
کند. دلسوزی، خالقیت، کنجکاوی، همکاری و تفکر مییجاد میلیون شغل جدید ا 133برد اما امروزی را از بین می

هایی شناسد و مهارتچراکه ماشین فقط اعداد را می ،ها را انجام دهدر باشد آنهایی نیست که ماشین قادانتقادی مهارت
  (.2020)پالمو، آید که نیاز به بروز احساسات دارند از دست ماشین برنمی

کند که به جای کنترل به انسان کمک می فناوریر واقعیت متفاوت است. این هوش مصنوعی برای منابع انسانی د
شود و ترک وری باالتر و رضایت بیشتر کارکنان تواند باعث بهرهبه درک آنان بپردازد. این فناوری می ،کردن کارکنان

وری انی، افزایش بهرههای اصلی هوش مصنوعی در منابع انساز مزیت(. 2019ها را کاهش دهد )گیکوپولس، شغل آن
توان از مزایای دیگر هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی می(. 2019)هاگ، باشد و انجام سریع و با کیفیت کارها می

نتایج  بینی نرخ خروج کارکنان و دستیابی بهها در تصمیم گیری، پیشبه افزایش تعهد شغلی کارکنان، کاهش سوگیری

                                                           
1 chatbots 
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توان با هایی که بر پایه هوش مصنوعی هستند میکارگیری فناوریبا به(. 2019د )یاوالکار، دقیق در کارها اشاره نمو
ها، پیشنهادهای و با نیازهای سازمان تطبیق داد و براساس آن داده آوری کردالعات مورد نیاز را جمعسرعت زیاد اط

دهد: تصمیمات و را به سازمان ارائه میهوش مصنوعی دو خروجی  (.2019)جیانگ و همکاران، مناسبی را ارائه داد 
الزم به تاکید است که هوش (. 2018)ون کروق، گیرد های غنی دریافت شده صورت میحل ها که براساس دادهراه

مصنوعی زمانی بیشترین قدرت خود را خواهد داشت که که مسائل اخالقی و انسانی را رعایت کند و بر آن نظارت شود. 
 (.2019لیفورد و دیکسون، ا)گف آخر را در تصمیم گیری ها خواهد زد هنوز هم انسان حر

 برخی از مزایای هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی به اختصار آمده است: 1در جدول 
 

 (2019)شرکت اوراکل، انسانی . مزایای هوش مصنوعی در مدیریت منابع 1جدول
 1جذب استعداد

و  بیق شرایط شغلهای یادگیری ماشین و تطاستخدام با استفاده از الگوریتم یافتن بهترین داوطلبان  2یابیمنبع
 داوطلب

 داوطلبان در جستجوی شغل هپیشنهاد بهترین مشاغل ب 

 هابینی عملکرد داوطلب براساس دادهپیش 

حبه شوند. همچنین مصاداوطلبان این امکان را دارند که زمان مصاحبه را تغییر دهند و در زمان مناسب   4و مصاحبه 3غربالگری
 ها و مواردی را که الزم است به اشتراک بگذارند.قادرند اطالعات، نوشته

 ختیار داشته باشند. اکند که زمان مصاحبه را فراموش نکنند و اطالعات داوطلب را در به مدیران کمک می
سازی را متناسب خودهای داوطلبان گذشته سواالت کند که براساس سایر دادهها کمک میهمچنین به آن

 کنند.

بهترین تصمیم  وکند که متقاضی شغل را با دارندگان شغل در سازمان مقایسه کند یه مدیران کمک می  5انتخاب
 گیرد.د. هوش مصنوعی تصمیم نهایی را نمینرا اتخاذ کن

 توسط ل را کند که احتمال پذیرش، رد و ماندن در شغهای هوش مصنوعی به مدیران کمک میتکینک
 بینی کند.متقاضی شغل پیش

های سازمان و یمشیندهای دستی منابع انسانی، از قبیل دریافت مدارک، ارائه اطالعات و خطآفر حذف  6آشنایی و کسب مهارت
 اطالع از مدارکی که بررسی شده است.

  ساعته 24دستیار دیجیتال فرد تازه استخدام شده به صورت 

 وریالزم به فرد برای افزایش بهرههای ارائه و پیشنهاد آموزش 

 7مدیریت استعداد

                                                           
1 Talent acquisition  
2 Sourcing  
3 Screening  
4 interviewing 
5 Selection  
6 Onboarding  
7 Talent management 
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هد. برای دهوش مصنوعی پیشنهادهایی در جهت توسعه شغلی به کارمندان به صورت شخصی ارائه می  1توسعه شغلی
 دهد.یشنهاد میهای آموزشی متناسب پهای مهارتی هر شخص و توسعه شغلی فرد، برنامهپر کردن خالء

و آخرین  حقوق، های خدمت، منتورها، سالهایی چون احساساتمصنوعی با استفاده از ویژگیهوش   جانشین پروری
سازمان شناسایی  کند و بهترین استعدادها را برای حفظ درمشخص می او راارتقاهای فرد، وضعیت آنی 

 کند.می

 کند.خاب میانتهای جانشین پروری های رفتاری برای برنامهبهترین کارکنان را برای اساس داده 

به شرکت  آوری اطالعات بازارهای محلی و جهانی پیرامون حقوق و دستمزد،هوش مصنوعی با جمع  2جبران خدمات
 دهد.ی پرداختی مناسب را پیشنهاد میبازه

های ل، دورهها و نوع شغهای یادگیری، مدل کاری، مسئولیتهوش مصنوعی براساس عالیق فرد، عادت  3یادگیری
 دهد.مناسب را به فرد پیشنهاد می آموزش

 ه باشند و های مشترکی داشتکند کارمندان واحدهای مختلف دورههوش مصنوعی به سازمان کمک می
تلف در این نوع آموزش های مخعالوه افراد از فرهنگهای کار تیمی خود را ارتقاء دهند. بههمچنین مهارت

 شوند.با فرهنگ یکدیگر و سازمان آشنا می

 
 اشاره شده است. به برخی از تاثیرات هوش مصنوعی بر مدیریت منابع انسانی قبل و بعد از استفاده 2در جدول 

 
 (2020)هشمی و بایگ،  تاثیرات هوش مصنوعی بر برخی از فرآیندهای منابع انسانی .2جدول

 بعد از استفاده از هوش مصنوعی قبل از استفاده از هوش مصنوعی فرآیند

 زمانبر بودن  استخدام
 دستی بودن

 گیری در برخی اوقاتدارای سوگیری در تصمیم

 افزایش کیفیت استخدام
 زینههجویی در زمان و صرفه

 بدون سوگیری گیریتصمیم

 آموزش از طریق اساتید با تجربه آموزش و توسعه
 زمانبر بودن و طوالنی بودن فرآیند

 باال بودن هزینه
 بازخورد کم

 ری ماشیناز طریق یادگیسازی آموزش شخصی
 سرعت باالی آموزش

 در دسترس بودن بازخورد در هر زمان
 ی پایینهزینه

 سیستم پرداخت ناعادالنه جبران خدمات
 پاداش گروهی

 تاخیر در پرداش
 زیاد بودن هزینه عملیاتی

 سیستم پرداخت عادالنه
 سازی پاداششخصی

 انعطاف پرداخت
 کاهش هزینه

                                                           
1 Career development  
2 compensation  
3 Learning  
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 پایین اطالعاتمیزان  مدیریت عملکرد
 تاخیر در زمان عملکرد

 سوگیری
 نابرابری جنسیتی

 آوری اطالعات از منابع مختلفجمع
 قابلیت ارزیابی زمان واقعی

 های روانشناختیحذف سوگیری
 کاهش تبعیض جنسیتی

 عدم رسیدگی مناسب به نیازهای کارکنان نگهداشت
 شکاف پرداختی

 

ی تحلیل جبران خدمات کارکنان برای شناسای
 نیاز کارکنان

 کاهش شکاف پرداختی

 

 هوش مصنوعی در استخدام

ها های سنتی استخدام در سازمانروش 1990رو شده است. تا دهه فرآیند استخدام در طول سالیان با تغییرات زیادی روبه
برای جذب افراد در  هاگرفت. در این دوره سازمانی زیادی از مدیران میگرفت که زمان و هزینهمورد استفاده قرار می

 1990پرداختند. از اواسط دهه به جذب نیرو می ،کردند و یا از طریق دوستان کارکنان سازمانها آگهی منتشر میروزنامه
نام گرفت. استخدام دیجیتال تاکنون دو  1استخدام دیجیتال فرآیند استخدام شکل دیگری به خود گرفت که اصطالحاً

 ت و در مرحله سوم قرار گرفته است که به شرح زیر است:مرحله را پشت سر گذاشته اس

 ها با استفاده آغاز گردید. در این دوره سازمان 1990این دوره با استفاده از اینترنت و از اواسط  :1استخدام دیجیتال

سایت نمودند. درج آگهی در وبنسبت به درج آگهی استخدام و جذب نیرو اقدام می 2هایی همچون مانستراز سایت
تر و با هزینه کمتر توانستند سریعهم برای کارفرمایان و هم داوطلبان دارای مزایای بود. به طور مثال کارفرمایان می

ها، توانستند با مراجعه به سایتهای بسیاری را دریافت نمایند. داوطلبان نیز میآگهی خود را به چاپ برسانند و روزمه
 کنند.را انتخاب  ،ها بودا آنبهترین موقعیت شغلی که متناسب ب

 ه دو مورد بود؛ اول آغاز گردید. ویژگی این دور 1سال پس از استخدام دیجیتال 10: این دوره 2استخدام دیجیتال

ها داوطلبان گردید. از طریق این بستر indeedاینکه مشاغل مختلف در یک بستر فراهم شد و منجر به ظهور 
بینند و کارفرمایان بهای شغلی را های مختلف، تمام موقعیتجستجو در سایتو از طریق توانستند بدون مراجعه می

ی ی اجتماعی بود. شبکههااستفاده از شبکه ظهور و نیز به نیروهای مناسب با خود دست یابند. ویژگی دوم این دوره
دهد که با اد اجازه میماعی به افرهای اجتایجاد گردید. شبکه 2003اجتماعی لینکدین نیز در همین دوره و در سال 

دیگر از موارد بتوانند  های شغلی و بسیارییکدیگر در ارتباط بوده و با به اشتراک گذاشتن عالیق، سالیق، موقعیت
 طول کشید. 2015تا  2010های جدیدی خلق کنند. این دوره از سال موقعیت

 2015که از سال  ش مصنوعی در فرآیند استخدام است:  ویژگی اصلی این دوره استفاده از هو3استخدام دیجیتال 

 (.2020)بلک و ون اچ، ته است فمورد توجه قرار گر

                                                           
1 Digital recruiting 
2 Monster 
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 های داوطلبان استخدام را غربالگری نماید. این اقدام در مقایسه با روش تواند تعداد زیادی از رزومههوش مصنوعی می
مانند  ،تمالیگیرد و خطاهای احکاراتر صورت می تر وگرفت در زمان بسیار کوتاهسنتی که توسط انسان صورت می

نفر برای سمت  74م به حداقل خواهد رسید. به طور مثال برای استخدا ،حذف داوطلبان مستعد در طول این فرآیند
اوطلب از بین د 2575رزومه ارسال شد که توسط هوش مصنوعی تنها  17000مهندس عمران در وزارت کار مالزی، 

زمه چه مدت زمانی الزم بود صرف به مصاحبه دعوت شدند؛ تصور کنید برای بررسی این حجم از روها انتخاب و آن
 (؟2019شد )وان و ُرشیدی ، جام میت دستی و سنتی اناگر این فرآیند به صور ،دوش

  باتی با نام چت 1آپی پاردوکسشرکت استارتOlivia ورد در م را اطالعاتی ساخته است و به داوطلبان استخدام
 (.2019)پالمو، دهد تنظیم زمان مصاحبه ارائه می و های موردنیازشغل، مهارت

های های استخدام با روزمهبر اساس یکی از ابزارهای شناسایی داوطلب که براساس هوش مصنوعی است، آگهی
که براساس تکنیک یادگیری شود. گردش کار این ابزار کننده ارائه میشود و گزارشی به استخدامها تطبیق داده میشرکت

 زیر آمده است: 1ماشین در شکل
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2019)کولکارنی و چ،  ی کارکرد یادگیری ماشین در غربالگری رزومه. نحوه2شکل

 
ی جدیدی را برای سازمان ایجاد کنند؛ به ویژه برای کارکنان جدید. از توانند تجربهمی (گفتگوهای )بات هاباتچت

ی اول کاری الزم است انجام دهند و یا افرادی که با کارکنان جدید وظایفی که در هفته ،بستر هوش مصنوعی طریق
                                                           
1 paradox 
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 کنندرا دریافت می های گفتگو اطالعات جدیداز طریق بات . همچنینخواهند کردها باید در ارتباط باشند را دریافت آن
های ارزشیابی اطالع از شاخص و تایید مرخصی عالوه برآن،ند. گذارو مشکالت خود را با کارشناس مربوطه در میان می

توان به کارکنانی های گفتگو میاز طریق بات (.EY ،2018واند از طریق این بستر انجام شود )موسسه تعملکرد نیز می
 زبان آموخت.ان سازمان آشنایی ندارند نیز بکه بومی نیستند و با ز

د نتواند و مینکنبا افراد مکالمه می 1ای هستند که از طریق تکنیک پردازش زبان طبیعیرایانههای گفتگو یک برنامه بات
توان به موارد زیر اشاره می ی گفتگوهاد. از مزایای مفید باتنرسانی کنروز هفته خدمت 7روز و ساعت شبانه 24در 

 :نمود
 مکالمه با داوطلبان استخدام و پاسخ به سواالت متداول .1
 هاپاسخگویی سریع به داوطلبان و دسترسی به اطالعات آن .2
 طلبان باصالحیت و شایسته از سایریناوتشخیص و متمایزسازی د .3
ها به آنبا آنها در ارتباط باشند و های موردنیاز ای از داوطلبان تشکیل داده و در زمانه دادهتوانند پایگاها میشرکت .4

 ند.پیشنهادهای کاری ارائه ده
 تخدامها در فرآیند اساطالع به داوطلبان پیرامون قبولی یا رد شدن آن .5
 (.2019تنظیم وقت مصاحبه برای داوطلبان )ناواز و گمز،  .6

استخدام در حال  بسترها و ابزارهای بسیاری که مبتنی بر هوش مصنوعی هستند برای انجام فرآیندهای مربوط به
 تعدادی از این ابزارها به طور مختصر آورده شده است.  3استفاده هستند. در جدول

 
 . ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی3جدول

 تکنیك مورد استفاده کاربرد اصلی نام نرم افزار

Hirevue پردازش زبان طبیعی انجام مصاحبه برای استخدام 

Mya  ،رزیابی اانجام خودکار استخدام، تنظیم وقت مصاحبه، انجام مصاحبه
 های گفتگوداوطلبان، گفتگو از طریق بات

 پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشین

Zoho مختلف، م های استخداها، کارمندیابی، ارتباط با کانالمدیریت رزومه
 انجام مصاحبه

 یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی

myInterview یادگیری ماشین به صورت خودکار  انجام مصاحبه با داوطلبان استخدام 

Visume  رای جذب بکارمندیابی، ارزیابی و انتخاب فرد مناسب سازمان و مناسب
 استعدادها

 یربات، یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیع

Vervoe اوطلبان و ی سایر دهای دادهرتبه بندی داوطلبان و مقایسه با میلیون
 هاانجام خودکار استخدام با تعریف الگوریتم

 یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی

                                                           
1 Natural Language Processing (NLP) 
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Hyreo های اده از باتکنندگان با استفدستیار داوطلبان برای ارتباط با استخدام
 گفتگو

 زیان طبیعییادگیری ماشین و پردازش 

Pymetrics  ،ارزیابی رفتاری داوطلبان استخدام بر اساس احساسات، توجه، تالش
انصاف، تمرکز و یادگیری. طراحی ابزاری بر اساس اخالق و انصاف در 

 استخدام

 یادگیری ماشین

 

 هوش مصنوعی در ارزیابی عملکرد
سازمان کمک کند. هوش مصنوعی ضمن تعیین اهداف تواند در ایجاد یک سیستم ارائه بازخورد به هوش مصنوعی می

توانند تمام پیشنهادات، ها آسانتر نموده و کارکنان میگیری برای هر کارمند، فرآیند دریافت نظرات مداوم آنقابل اندازه
های دهشود با تجزیه و تحلیل داهای خود را در یک سیستم نظرخواهی آنالین ثبت کنند و باعث مینگرانی و انتقادات

 (.2019بینی نمود )جورج و رانی توماس، عملکردکارکنان را پیش آینده و و میزان تعهد شغلی حال ،این سیستم بازخورد
 ،گرفتهای هوش مصنوعی، برخالف ارزیابی عملکرد سنتی که معموال به طور ساالنه صورت میبا استفاده از فناوری

 (.2019)ناواز و گمز، توان به طور روزانه عملکرد افراد را ثبت و بررسی نمود می
 د:توان گفت استقرار هوش مصنوعی در مدیریت عملکرد کارکنان مزایای زیر را به همراه داربه طور کلّی می

کرد کارکنان در زمان مورد نیاز ( عمل2گردد، آوری میهای مورد استفاده در ارزیابی عملکرد از منابع مختلف جمع( داده1
)هشمی  یابدنابرابری جنسیتی کاهش می (4شود و های روانشناختی حذف میسوگیری (3گردد، و بدون تاخیر ارزیابی می

 (2020و بایگ، 
  

 هوش مصنوعی در مدیریت استعداد
کنند، لذا جذب نیروهای مستعد می ایفانقش مهمی را در هر سازمان های انسانی برای کسب مزیت رقابتی پایدار سرمایه

دانند که بخش قابل توجهی از ها به خوبی این موضوع را میترین فرآیند در مدیریت منابع انسانی است و سازمانمهم
 .(2019)کولکارنی و چ، ها به استعدادهای سازمان بستگی دارد مزیت رقابتی آن

ها کارگیری افراد شایسته و مستعد امری ضروری است. سازمانها، به های شغلی حساس و مهم سازمانبرای موقعیت
های دستیابی به اهداف سازمان را های حیاتی سازمان انتخاب و زمینهبا مدیریت استعدادها، افراد مستعد را برای جایگاه

ند و با حذف تخاب کراد را از بین داوطلبان اند بهترین افکنهوش مصنوعی به سازمان کمک می کنند. فناوریفراهم می
 (.2020)ابدلدایم و الدوالیمی،  کندمستعدتر  داوطلبان معطوف بهرا تعداد زیادی از افراد، تمرکز خود 

 

 هوش مصنوعی در آموزش منابع انسانی
های برنامه های آنین سطح وظایف خود را انجام دهند و براکارکنانی هستند که در باالتر خواهان ها دائماًسازمان

های خود را ارتقاء کارکنان نیز برای انجام بهتر وظایف خود الزم است دانش و مهارت. گیرندروز درنظر میآموزشی به
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 ،سازمان را تشخیص داده و با ترسیم مسیر شغلی نیازهای کارکنان و ،های خوددهند. هوش مصنوعی با تکنیک
رسیدن به اهداف خود و پایداری در مسیر رقابتی  در یتال، سازمان راسازی آموزش و استفاده از بسترهای دیجشخصی

 (.2020)پرمنات و چولی، کند یاری می
د. این فناوری با استفاده نهای آموزشی به سازمان کمک کنریزی دورهد برای برنامهنتوانهای هوش مصنوعی میالگوریتم

های نسلی، فرهنگی، های فردی کارکنان که شامل تفاوتق با تفاوتها را مطابتواند دورهمی ،های ثبت شده خوداز داده
تواند برای کارکنان جدید هوش مصنوعی می(. 2020)پالمو، ریزی کند طرح ،ای افراد استتحصیلی، محیطی و عالقه

 (. 2019ریزی و اجرا کند )متسا و گوالماجی، ب طراحی، برنامههای آموزشی مناسبرنامه
تواند در کنار مربیان آموزشی به سازمان کمک کند و حتی از این پتانسل های خود میمصنوعی با تکنیکفناوری هوش 

)جیانگ و  کندرا ارائه  های متناسب با آنانآموزشمربی شخصی به کارکنان  ردار است که به تنهایی و به صورتبرخو
 (. 2019همکاران، 

ند و کطح مشخصی از آموزش را تعیین میفراد، برای هر نفر سهوش مصنوعی با بررسی وضعیت یادگیری روزانه ا
اگر فرد به دلیل  ؛دهدشده، سرعت و نوع آموزش را با فرد تطبیق میهمچنین با استفاده از بازخورد فرد به آموزش ارائه

سبت به تغییر ئه مطلب بازخورد منفی دهد و یا بازخوردی ارائه ندهد، هوش مصنوعی با شناسایی آن، ناسرعت زیاد ار
توان به دسترسی مدیران به نتایج آموزش کند. از مزایای دیگر هوش مصنوعی در آموزش مینوع آموزش اقدام می

توانند با مشخص کردن هدف خود از یک دوره اشاره نمود. کارکنان نیز می ایبه صورت آنالین و لحظهکارکنان 
مند شوند. معلمان هوش مصنوعی همچون هوش مصنوعی بهره ی متناسب با آن هدف توسطآموزشی، از آموزش دوره

 (.2018)جیا و همکاران، توانند همیشه درکنار فرد باشند یک راهنما می
 

 بینی هوش مصنوعی در پیش
آینده کارکنان را رفتار  ،ضمن تشخیص الگوهای موجود در آن ،های ثبت شدهتواند با بررسی دادههوش مصنوعی می

های مناسبی را بود آن گامتوان جهت بهکه اگر نقاط اوج یا سقوطی در الگوها تشخیص داده شد، می لذاد؛ بینی کنپیش
حال  و های گذشتهداده توان،می سازی، یادگیری ماشین و هوش مصنوعیبا استفاده از مدل (.2018برداشت )ایقبال، 

، هاها از طریق تحلیل دادهبینی نمود. مدیران سازمانسازمان را مورد تحلیل قرار داد و براساس آن برای آینده پیش
شوند و در نهایت بازگشت سرمایه سازی عملکرد کارکنان وجب بهینهنمایند و مبینی توانند رفتار کارکنان را پیشمی

 (. 2019)قدوس محمد، آورند بهتری را برای سازمان به دست 

 

 هوش مصنوعی در جبران خدمات
باشد و نقش مهمی در رضایت شغلی و تعلق ترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی میی از مهمجبران خدمات یک

تواند بینی عملکرد کارکنان در واحدهای مختلف میکارکنان به سازمان دارد. هوش مصنوعی با شناسایی الگوها و پیش
تر تواند باعث منصفانهبران خدمات میهای مختلفی از جبران خدمات کارکنان را طراحی کند. هوش مصنوعی در جمدل
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شود های انسانی در پرداخت به کارکنان نیز حذف میسوگیری ،گردد. با استفاده از هوش مصنوعی 1هادستمزدها و مشوق
 (.2020کند )هشمی و بایگ، و هوش مصنوعی براساس پیامدهای حال و گذشتة عملکردی کارکنان عمل می

 

 گیرینتیجهبحث و 
از این به منظور بهره مندی  ار و پیشرفته های بزرگمصنوعی در سالیان اخیر توانسته است نظر برخی از سازمانهوش 
برای مدیریت  بسیاریی مزایای دهد که هوش مصنوعی داراهای این پژوهش نشان مییافتهجلب کند.  خود به فناوری

بینی توان در فرآیندهای استخدام، آموزش، حقوق و دستمزد، ارزشیابی عملکرد، پیشمنابع انسانی است. از این فناوری می
های فراوانی است که به کارشناسان محور استفاده نمود. هوش مصنوعی در استخدام دارای قابلیتگیری دادهو تصمیم

تری داشته باشند؛ به این صورت که با اختصاص زمان و هزینه کمتر، استخدام مناسب هک دهداستخدام این امکان را می
های ، تنها افرادی که دارای شایستگیاز طریق آن های غیرمرتبطها و حذف رزومهبا غربالگری حجم باالیی از رزومه

و  های پردازش زبان طبیعینیکه از تکبا استفاد ،. عالوه بر آنشوندبرای مصاحبه انتخاب  ،مدنظر سازمان هستند
 میزان تسلط، استرسضمن شناسایی و  انجام دادرا  داوطلبان از مصاحبه توانمی های مبتنی بر هوش مصنوعیپلتفرم

صنوعی این توانایی هوش مهمچنین . نمودبرای مشاغل مورد درخواست انتخاب  را بهترین افراد ،اضطراب داوطلبان و
 ل و تکراری آناناوهای متدد و سوالدر ارتباط باش به صورت مداوم های گفتگو با کارکنانرا دارد که از طریق بات

پاسخ دهد. از دیگر مزایای  رهای ارزشیابی را به صورت خودکاشاخص و مرخصی، جبران خدماتمسائلی مانند پیرامون 
های ای از دورهش عمدهآنجایی که بخاز سازی آموزش اشاره نمود. یت و شخصیتوان به ارتقای کیفهوش مصنوعی می

گیرد و تاثیرات نامطلوبی را به نیازهای کارکنان صورت میمعموالً بدون توجه به  ها،در سازمان ضمن خدمت کارکنان
. هوش مصنوعی این امکان را کاهش دادا تا حدود زیادی رتوان این ضعف همراه دارد، با استفاده از هوش مصنوعی می

های آموزشی رگزاری دوره، نسبت به بروزکارکنان و در تمام ساعات شبانه و دهد که متناسب با نیاز خودبه سازمان می
تواند کیفیت و میدهند که آموزش از طریق هوش مصنوعی نشان می همچنین های این پژوهشخود اقدام کند. یافته

وهش مشاهده گردید، دیگری که در این پژ آموزشی را به طور چشمگیری افزایش دهد. از مواردهای تاثیر دوره
های شهودی و دارای گیریتواند تصمیمهوش مصنوعی میباشد. ها میها و الگوریتمی دادهگیری بر پایهتصمیم

ها گردد. به توسط مدیران سازمان هاگیریدهد و باعث افزایش دقت در تصمیم های روانشناختی را کاهشسوگیری
ها، مدیران سازمان قادرند در مورد آینده سازمان و بینی براساس دادهپیشابلیت هوش مصنوعی در عالوه با توجه به ق

مهم دیگری  یهازیتماستخدام از و  انصاف در پرداخت، ارزیابی عملکرد تری داشته باشند.کارکنان خود نگرش جامع
است که هوش مصنوعی  است که هوش مصنوعی برای مدیریت منابع انسانی به همراه خواهد داشت؛ البته الزم به تاکید

های این پژوهش نشان یافتهباید به آن توجه نمود.  این فناوریر کنار مزایای های نیز به همراه خواهد داشت که دچالش
 ها داشته است. ن استفاده را در سازمانخدام تاکنون بیشتریدهد که هوش مصنوعی در فرآیند استمی

                                                           
1 incentives 
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های های بزرگ، به ویژه سازمانهای آینده مورد توجه بسیاری از سازمانشود که هوش مصنوعی در سالبینی میپیش
نده شاهد شود در آیبینی میقرار گیرد. همچنین پیش و راهکارهای منابع انسانی ارائه دهنده خدمات فناوری اطالعات

 حذف مشاغلی مانند منشی، اپراتور تلفن، تایپیست، مترجم و مسئول دبیرخانه که کارهای تکراری و یکنواخت دارند
توان شاهد ایجاد مشاغلی مانند تحلیلگر منابع انسانی، متخصص هوش و منابع انسانی و تحلیلگر ؛ از سوی دیگر میباشیم

 احساسات باشیم. 
 

 پیشنهادات کاربردی
های با توجه به یافتههای فراوانی است که به اختصار در این مطالعه به آن پرداخته شد. ش مصنوعی دارای قابلیتهو

 گردد که: وهش پیشنهاد میاین پژ
مزایای هوش مصنوعی در هرکدام از فرآیندهای منابع انسانی را به صورت مجزا مورد بررسی قرار  ،. محققان در آینده1

 دهند. 
 های هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی را مورد مطالعه قرار دهند. چالش ،محققان در آینده .2
از جمله استخدام، آموزش و ارزشیابی  تاثیرات هوش مصنوعی بر فرآیندهای مختلف منابع انسانی ،. محققان در آینده3

 مورد آزمون قرار دهند.  ،را عملکرد
 وری و کاهش هزینه را مورد بررسی قرار دهند. تاثیرات هوش مصنوعی بر بهره ،در آیندهمحققان . 4
ای بین انجام فرآیندهای منابع انسانی به صورت سنتی و با استفاده از هوش مصنوعی انجام مقایسه ،. محققان در آینده5

 دهند. 
های ندهای منابع انسانی در یکی از سازمانای موردی بر روی تاثیرات هوش مصنوعی بر فرآی. محققان در آینده، مطالعه6

 المللی داشته باشند.داخلی یا بین
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