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چکیده :دانش بهعنوان یک سرمایه سازمانی بیش از گذشته مورد توجه سازمانها قرار گرفته است .پیشرفت فناوری و استفاده
از ابزارهای متفاوت در جهت کسب و کاربرد دانش ،سازمانها را به سمت هوشمندسازی سوق میدهد .سازمانهایی که
میتوانند همراستا با پیشرفت فناوری حرکت نموده و به دانش مورد نیاز دست یابند مزیت رقابتی خود را نسبت به سایر
سازمانها افزایش میدهند .در این مقاله ،با نگاهی بر مفهوم هوش مصنوعی ،به بررسی اصول اولیه دانش مورد نیاز در
هوشمندسازی آن میپردازیم .با توجه به این اصول و رویکردهای اخالقی و مبتنی بر اصول هوش مصنوعی ،ایجاد یک پایگاه
دانش هوشمند و همچنین اصول پیادهسازی هوش مصنوعی در سازمان مورد بررسی قرار گرفته و برخی از چارچوبهای هوش
مصنوعی معرفی میشود.
کلمات کلیدی :هوش مصنوعی ،سازمان دولتی ،دانش ،چارچوبهای هوش مصنوعی

مقدمه

است فرایند کسب ،ذخیره و حفظ سرمایههای فکری کارکنان

دنیای امروز بیش از گذشته در حال تغییر و تحول است.

سازمان است که با توجه به حجم کار و تولید اطالعات جدید در

بسیاری از فعالیتها ،ازجمله فعالیتهای سازمانی دستخوش

سازمان و انجام امور مربوطه ،این دانش در حال رشد میباشد .با

تغییرات حاصل از پیشرفت فناوری شد هاند .این پیشرفتها تا

اهمیت حیاتی زمان در کسب دانش ،باید در جستجوی روشهای

بهکارگیری هوش مصنوعی در فعالیتهای سازمانی و غیرسازمانی

متفاوتی برای تسریع این جریان بود که منجر به تلفیق مدیریت

راه باز کرده است .آنچه در موفقیت فرایندهای کاری ثابت شده

دانش و هوش مصنوعی در دهه اخیر شده است.

و ارزشمند است استفاده بهینه از دانش در دسترس سازمان

فناوریهای هوش مصنوعی توانایی افزایش تولید ناخالص

میباشد که با تجزیهو تحلیل و مطالعه آن بهصورت هوشمند و با

داخلی جهانی تا  14درصد را تا سال  2030دارند (بوزا و اوگنیو،1

صرفهجویی در زمان به مدیران و سیاستگذاران و سایر مسئوالن

 .)2021بااینحال ،استقرار سیستمهای هوش مصنوعی منجر

اجرایی امکان تصمیمگیری بهموقع و صحیح را میدهد .به عبارتی،

به خطرات جدید بالقوه میشود (بابیک و دیگران )2021 ،که اگر

هر سازمان مستقل در کشور با توجه به نیازی که در نیل به اهداف

بهخوبی تنظیم و مدیریت نشود ،نهتنها ممکن است استقرار آن را به

سازمانی و انجام وظایف خود دارد نیازمند کسب ،استخراج و

تاخیر بیندازد و سرعت نوآوری را کاهش دهد بلکه تا حدی مزایای

کاربست دانش در فرایندهای کاری است .تالش در کسب موفقیت

استفاده از این فناوریها را خنثی میکند (الیانز.)2020 ،2

در انجام این وظایف و ارائه خدمات منجر به استفاده از روشهای

از سال  2016کشورهای زیادی ازجمله کشورهای امریکا ،کره

متفاوت در سازماندهی و استفاده از دانش موجود در سازمان و

جنوبی ،فرانسه ،ژاپن ،کانادا ،سنگاپور ،چین ،امارات ،انگلیس و

کشف دانش جدید و بهکارگیری آن میباشد .همچنین سازمانهای

مکزیک استراتژیهای ملی هوش مصنوعی خود را توسعه دادهاند

زیرمجموعه با اشاعه دانش میان یکدیگر به تسهیل انجام امور

(مارتینو تراسول و مونت .)2018 ،3در سال  2019اصول هوش

کمک میکنند .ازاینرو ،جریان دانش در میان سازمانهای مرتبط

مصنوعی توسط سازمان  OECDمنتشر گردید و بعدها توسط

مانند نبض یک کشور میماند که به تسریع رشد و پیشرفت آن یاری

کشورهای  4 G20تصو یب شد .سازما نهای دیگری ازجمله

میرساند .آنچه در جهان امروز بیشازپیش مورد توجه قرار گرفته

یونسکو ،سازمان ملل ،گوگل ،مایکروسافت در زمینه تعیین
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اصول هوش مصنوعی نیز فعالیت کردهاند .این در حالی است

رشد دانش افراد و سازمان کمک میکند .هوش مصنوعی از طریق

که دانشگا هها و سازما نهای حرفهای مانند فیوچر آو الیف ،5

یادگیری ماشینی به ماشینها این امکان را میدهد تا دانش الزم

 IEEE50و  AI4People52بهطور قابل توجهی در قالببندی

برای انجام وظایف خود را کسب ،پردازش و استفاده کنند و دانش

مسائل اخالقی هوش مصنوعی کمک نمودهاند (بوزا و اوگنیو،

قابل انتقال میان مردم برای بهبود روند تصمیمگیری را تسهیل و

.)2021

تسریع کنند .هوش مصنوعی با افزایش سطح انتقال و دریافت

اصول اولیه دانش مورد نیاز برای هوشمندسازی

دانش به افرادی که به آن نیاز دارند ،نقش مهمی در ارائه و کاربست

استفاده مبتنی بر دانش از هوش مصنوعی در سازما نها را
میتوان از دو منظر زیر مورد بررسی قرار داد.

دانش در یک سازمان دارد.
در فرایند تصمیمگیری توسط هوش مصنوعی در سازمان،

 .1دانش عمومی که مربوط به یادگیری ماشین و مستقل از

دانش باید پویا ،دقیق و اختصاصی باشد تا در فرآیند تصمیمگیری

دامنه کار و داده است و شامل علوم رایانه ،آمار و  ...بهعنوان پایه و

اعمال شود.

اساس یادگیری ماشینی هستند.

 .1پویایی

 .2دانش دامنه که به بررسی یک دانش مشخص و کاربرد
خاص میپردازد.

دانش در ماهیت ،پویا و پیوسته در حال تغییر است و درنتیجه
انجام فرایندها و جریانهای سازمانی به وجود میآید .این تغییر

الگوریتمهای یادگیری ماشین میتوانند دانش دامنه را بهصورت

پیوسته ،نتیجه تغییر و تحول تجربه انسانی سازمان است؛ تحولی

معادالت ،قوانین منطقی و توزیع قبلی در فرآیند خود ادغام کنند تا

که از تغییر کارکنان ،جایگزین شدن ،بازنشستگی یا استخدام افراد

6

جدید با مهارتهای جدید ایجاد میشود؛ تحولی که کارکنان با

عملکردی بهتر از یادگیری ماشینی دادهمحور داشته باشد (دنگ

رفتارهای اجتماعی ،فرهنگ ،پیشزمینههای متفاوت قبلی با خود

و دیگران.)2020 ،
نوع دانش سازمانی (آشکار یا نهان) بر انتخاب روشهای

وارد سازمان میکنند؛ تحولی که از نوع روابط افراد که گاهی در

مورد نیاز برای کسب ،انتقال ،ذخیره و اشتراک دانش تاثیرگذار

روند انجام تکالیف سازمانی تاثیرگذار و گاهی متعصبانه است

است .استفاده و کاربرد دانش در سازمان نیازمند شناسایی نوع

حاصل میشود .از سوی دیگر ،بنا بر شرایط اجتماعی ،اقتصادی و

دانشی است که قصد انتقال و استفاده از آن مورد نظر است .هوش

سیاسی و فرهنگی ،ممکن است انجام امور یک سازمان دستخوش

مصنوعی در این فرایند میتواند سرعت کشف ،کسب ،انتقال و

تغییراتی شود و ازاینرو نیازمند دانش بهروز برای انجام وظایف در

ذخیره دانش میان افراد سازمان را تسهیل کند .همچنین هدف از

سازمان و پاسخگویی به جامعه خود میباشد .همچنین دورههای

مدیریت دانش این است که افراد و سازمانها با یکدیگر بتوانند

آموزشی و تجربه و یادگیریهای شخصی و سازمانی در خلق و

همکاری کنند؛ دانش خود را به اشتراک گذاشته؛ آن را خلق و یا

ایجاد دانش در افراد تغییراتی ایجاد میکند که این دانش نیازمند

استفاده کنند .درک این مطلب به بهبود عملکرد ،افزایش نوآوری و

نظارت و حفاظت است؛ بنابراین سازمان به متخصصانی نیازمند

شکل  .1فرایند تصمیمگیری در یک سازمان
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است که بتوانند بینش دانشی مورد نظر سازمان را ارائه کنند.
 .2دقت

ایجاد یک پایگاه دانش هوشمند
امروزه استفاده از پایگاه دانش برای ارائه خدمات به مشتری

مولفه دقت در دانش ،بهعنوان سرچشمه معتبر موضوع سازمان

شناخته شده است .پایگاه دانش یک کتابخانه ارائه خدمات مشتری

شناخته میشود .این دانش توسط سازمان بهعنوان «منبع حقیقت»

بهصورت خودکار بوده و شامل اطالعاتی درباره یک محصول یا

پذیرفته شده است .سطح دقت دانش ،کیفیت عملکرد چارچوب

خدمت است (گالمرد  .)2021 ،8از پایگاه دانش میتوان برای

هوش مصنوعی را در شرایط واقعی تعیین میکند .استفاده از

انجام امور و فرایندهای داخل سازمانی نیز استفاده نمود .در

استانداردها در ایجاد ،استفاده و نگهداری دانش بهعنوان پایهای

بسیاری از سازمانها با جابجایی کارکنان ،استخدام و یا خروج

برای دانش سازگار و دقیق عمل خواهد کرد .اهمیت استانداردها

افراد از سازمان به هر دلیل ،کارکنان جدید با حجمی از وظایفی

زمینهای برای درک متقابل مردم و سازمانها فراهم میکند و بهعنوان

روبهرو هستند که نیاز به دانش مرتبط و ضروری برای انجام آنها و

ابزاری برای تسهیل ارتباطات و سنجش کیفیت و صحت دانش

خدمترسانی به جامعه خود دارند .در این وضعیت ،دستیابی به

درون سازمان مورد استفاده قرار میگیرند .در این شرایط از هوش

پاسخ مرتبط مسئله اصلی است .گاه ممکن است در زمان یافتن

مصنوعی میتوان استفاده نمود تا اجازه همکاری ،برقراری ارتباط

پاسخ به یک سوال با پاسخهایی روبهرو شوند که میتواند درست

و اشاعه دانش و اطالعات سازمان در داخل (و از طریق کانالهای

باشند یا متفاوت و ممکن است با مسئله مورد نظر تطابق نداشته

خارجی) به کاربران داده شود .هوش مصنوعی دانش عمیق ،فوری

باشند .در این صورت ،یک پایگاه دانش هوشمند میتواند هم به

و درخواست شده را به کاربران ارائه میدهد .با انجام این کار ،دانش

کارکنان و هم به جامعه سازمانی کمک کند.

باید شامل کلیه اطالعات و محتوای (متن ،عکس ،صدا ،فیلم و

جمعآوری تمام اطالعات در یک پایگاه دانش هوشمند

 )...بهروز و دقیق باشد .دانش قابل دسترسی باید «منبع حقیقت»

ضرورت دارد .عواملی که این پایگاه را از سایر موارد متمایز میکند

و مورد اعتماد همه کاربران باشد (رم.)2020 ،7

این است که میتواند سواالت را بر اساس زمینه کاری فرد تفسیر

 .3شخصیسازی

کند که خود بهنوعی خودآموزی است و با ارائه پاسخ صحیح و

ویژگی شخصیسازیشده دانش به سواالتی که کاربران دانش

هدایت فرد به کانال مناسب ،فرد را در جریان صحیح دستیابی به

به دنبال آن هستند پاسخ میدهد .دانش شخصیساز یشده

دانش الزم برای انجام امور قرار میدهد .یک پایگاه دانش هوشمند،

متناسب با آنچه فرد برای تصمیمگیری نیاز دارد و به روشی ارائه

زندگی روزمره کارکنان بهویژه کارمندان تازهکار را ساده نموده و

میشود که متناسب با دستگاه و برنامههایی باشد که کاربران از

به کارکنان کمک میکند تا با دقت بیشتر و بهصورت منسجم،

آن استفاده میکنند تا به پاسخ سواالت خود دسترسی پیدا کنند.

خدمات کارآمدتری ارائه دهند .اطالعات وارد سیستم میشود

دانش شخصی با جریان دانش در سازمان تسهیل میشود .با

و سپس در دسترس همه در داخل و در خارج سازمان که اجازه

استفاده از هوش مصنوعی ،دانش به تناسب نیاز هر کاربر بهینه

دسترسی دارند قرار میگیرد.

میشود .هوش مصنوعی نگاشت دانش (ضمنی و صریح) را

اصول پیادهسازی هوش مصنوعی در سازمان

تسهیل میکند تا افرادی که به دنبال دانش در سازمان هستند بتوانند

هوش مصنوعی وابسته به داده و دانش است؛ ازاینرو ،اینگونه

آن را شناسایی و کسب کنند .با رشد دانش در سازمان ،پاسخ سریع

فناور یها طیف وسیعی از روشها را در زمینههای مختلف و

و دسترسی شخصی به داراییهای دانش سازمانی برای اجرا و ارائه

بهطور متفاوتی بهکار میگیرند .این زمینههای متنوع نگرانیهای

نتایج ضروری میشود .برای ارائه خدمات شخصی ،درک کاملی

منحصربهفردی را ایجاد میکند که به تعامالت اخالقی متفاوت

از پروفایلهای کاربر و ارتباطات دقیق با افراد ضروری است (رم،

نیاز دارند (پیترز 9و دیگران .)2020 ،هر سازمان با توجه به ماهیت

.)2020

خود و ضرورت پاسخ به چالشهای خود در برابر جامعه ،نیازمند
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اصول اخالقی متفاوتی است .ارتباطات میان شش زمینه که بهطور

طراحی ،توصیهای برای قوانین حفاظت از دادهها ،امکان

مرکزی در طراحی اخالقی و توسعه هوش مصنوعی و سیستمهای

محدودسازی پردازش ،حق اصالح ،حق حذف

مجهز به داده نقش دارند در شکل  2نشان داده شده است .در این

2.2پاسخگویی ( 10اصل) :مسئولیت ،ارائه توصیه برای

شکل ،خطوط ممتد نشاندهنده روابط بینرشتهای قوی و خطوط

مقررات جدید ،ارزیابی اثرات ،الزامات ارزیابی و ممیزی،

شکسته نشاندهنده روابط بینرشتهای ضعیف میباشد (پیترز و

قابلیت تأیید و قابلیت تکرار ،مسئولیت و مسئولیت قانونی،

دیگران.)2020 ،

قابلیت استیناف ،مسئولیت محیطی ،ایجاد یک نهاد

مروری بر  84سند اخالقی هوش مصنوعی توسط جابین و

نظارتی ،راهحل برای تصمیمگیری خودکار

همکاران )2019( 11نشان میدهد که اگرچه هیچ اصل واحدی

3.3ایمنی و امنیت ( 4اصل) :امنیت ،ایمنی و قابلیت

در همه این اصول وجود ندارد ،اما مضامین شفافیت ،عدالت و

اطمینان ،قابل پیشبینی بودن ،امنیت توسط طراحی

انصاف ،عدم سوءاستفاده ،مسئولیت و حریم خصوصی در بیش

4.4شفافیت و توضیحپذیری ( 8اصل) :قابل توضیح،

از نیمی از مقاالت ظاهر شده است .بهطور مشابه ،یک مرور

شفافیت ،دادهها و الگوریتمهای منبع باز ،اعالن هنگام

نظاممند در ادبیات مربوط به اخالق در فناوری نشان داد موضوعات

تعامل با هوش مصنوعی ،اعالن هنگام تصمیمگیری هوش

حریم خصوصی ،امنیت ،خودمختاری ،عدالت ،کرامت انسانی،

مصنوعی در مورد یک فرد ،الزام گزارشدهی منظم ،حق

کنترل فناوری و توازن قوا بهطور مکرر انجام میشود (رویاککرز و

اطالعات؛ و تدارکات آزاد (برای دولت).

همکاران.)2018 ،12
رویکردهای اخالقی در اصول هوش مصنوعی

5.5انصاف و عدم تبعیض ( 6اصل) :عدم تبعیض و
پیشگیری از سوگیری ،انصاف ،فراگیری در طراحی،

فیجد 13و همکارانش ( )2020در مطالعهای 8 ،اصل اساسی

فراگیری در تأثیر ،بازنمایی و دادههای با کیفیت باال ،برابری

که هر یک شامل اصولی در حوزه هوش مصنوعی هستند را

6.6کنترل فناوری توسط انسان ( 3اصل) :کنترل انسان بر

شناسایی نمودند.
1 .1حر یم خصوصی ( 8اصل) :حریم خصوصی ،کنترل
استفاده از داد هها ،رضایت ،حریم خصوصی توسط

فناوری ،بررسی انسان از تصمیمگیری خودکار ،امکان
انصراف از تصمیمگیری خودکار
7.7مسئولیت حرفهای ( 5اصل) :همکاری چند سهامدار،
طراحی مسئوالنه ،در نظر گرفتن اثرات بلندمدت ،دقت،
یکپارچگی علمی
8.8ترویج ارزشهای انسانی ( 3اصل) :قدرت به نفع
جامعه ،ارزشهای انسانی و شکوفایی انسانی ،دسترسی
به فناوری
در فرایند هوشمندسازی جریان دانش در سازمانهای دولتی،
آنچه حائز اهمیت است شناسایی اصول و چارچوبها و اهداف
هوش مصنوعی در کسب و کار سازما نها است .در ادامه ،دو
اصطالح مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.
 .1هوش مصنوعی توضیحپذیر

14

شکل  .2ارتباطات میان شش زمینه (بر اساس نقشه شش
ضلعی بنیاد اسلون 10از «ارتباطات میان علوم شناختی» ،1978
بازتولید شده در گاردنر  ،1985ص )37
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سیستمهای هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشین و یادگیری
عمیق با دریافت ورودی میتوانند خروجی تولید کنند و یا به

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

عبارتی تصمیمگیری کنند .در این فرایند ،از ورودی تا خروجی با

باید بتوانیم روند تفکر آن را درک نموده و با گذشت زمان تغییرات

یک جعبه سیاه روبرو هستیم و لزوما نمیدانیم چرا و چگونه این

و بهبودهایی را ایجاد کنیم .در اینصورت مفهوم هوش مصنوعی

ماشین به چنین نتیجهای رسیده است .این وضعیت میتواند خوب

توضیحپذیر شناخته میشود .تعریف قویتری از این مفهوم در

یا در بعضی موارد بد باشد .برای درک این موضوع ،استفان بلوم،15

17

گزارش تحقیقات اخیر خدمات تحلیلی بررسی مشاغل هاروارد

مدیر ارشد فناوری و بنیانگذار پاب ناب 16میگوید :برای چیزهای

ارائه شده است :تکنیکهای یادگیری ماشین که درک و اعتماد

کوچکی مانند چتباتهای مجهز به هوش مصنوعی یا تجزیه و

مناسب و مدیریت موثر هوش مصنوعی را برای کاربران انسانی

تحلیل احساسات از خبرهای اجتماعی ،مهم نیست که سیستم

امکانپذیر میکند .سازمانهای مختلفی ازجمله اداره پروژههای

هوش مصنوعی در یک جعبه سیاه کار کند؛ اما برای موارد استفاده

تحقیقاتی پیشرفته دفاعی یا دارپا  18در این زمینه کار میکنند

با تأثیر بزرگ انسانی مانند وسایل نقلیه خودکنترل ،ناوبری هوایی

(کیسی  .)2019 ،19مرکز ملی استانداردها و فناوری  20در سال

و هواپیماهای بدون سرنشین و یا برنامههای نظامی ،توانایی درک

 2019برای اولویتبندی استانداردهای هوش مصنوعی هفت

روند تصمیمگیری هوش مصنوعی بسیار مهم است .چنانکه در

ویژگی را نام برد که در اعتمادسازی هوش مصنوعی نقش دارند:

زندگی روزمره ،بیشتر و بیشتر به هوش مصنوعی اعتماد میکنیم،

دقت ،توضیح ،انعطافپذیری ،ایمنی ،قابلیت اطمینان ،عینیت

شکل  .3طبقهبندی اصول هوش مصنوعی (فیجد و همکاران)2020 ،

تابستان1400
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مقاالت

و امنیت .مقاله دولتی این مرکز در سال  2020بر توضیحپذیری

زندگی خود ،سیستمهای هوش مصنوعی باید به نفع افراد،

متمرکز است و چهار اصل زیربنای هوش مصنوعی توضیحپذیر

جامعه و محیط زیست باشند.

را مشخص میکند.

◙ارزشهای انسا نمحور :در طول چرخه حیات خود،

◙توضیح :سیستمهای هوش مصنوعی باید شواهد ،پشتیبانی

سیستمهای هوش مصنوعی باید به حقوق بشر ،تنوع و

یا استدالل برای نتایج خود ارائه دهند.

استقالل افراد احترام بگذارند.

◙معنیداری :گیرنده باید توضیحات سیستم هوش مصنوعی

◙انصاف :در طول چرخه حیات خود ،سیستمهای هوش

را درک کند .این اصل یک الزام زمینهای است .برای مثال،

مصنوعی باید فراگیر و در دسترس باشند و نباید موجب

انواع گروههای کاربری ممکن است به توضیحات مختلفی

تبعیض ناعادالنه علیه افراد ،جوامع یا گروهها شوند.

نیاز داشته باشند یا دانش قبلی ،تجربیات و فرایندهای ذهنی

◙حفاظت از حر یم خصوصی و امنیت :در طول چرخه

کاربر خاص بر معناداری تاثیر بگذارد .ازاینرو ،مناسب

حیات خود ،سیستمهای هوش مصنوعی باید به حقوق

بودن برای برقراری ارتباط موثر ضروری است.

حریم خصوصی و محافظت از داده احترام گذاشته و آن را

◙دقت توضیح :توضیحات باید بهدرستی روند سیستم هوش

حفظ نموده و امنیت دادهها را تضمین کنند.

مصنوعی را برای تولید بازده منعکس کند .در مقابل ،صحت

◙قابلیت اطمینان و ایمنی :در طول چرخه عمر خود،

تصمیمگیری به معنی صحت توضیحات مربوط به درستی

سیستمهای هوش مصنوعی باید مطابق با هدف مورد نظر

یا نادرستی قضاوت توسط سیستم نیست؛ بلکه به چگونگی

خود کار کنند.

نتیجهگیری سیستم اشاره میکند .این اصل همچنین متنی

◙شفافیت و تبیین :باید شفافیت و افشای مسئولیتپذیری

بوده و ممکن است برای انواع گروهها و کاربران ،معیارهای

وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که افراد میدانند

دقت توضیحات مختلفی وجود داشته باشد.

چه زمانی تحت تأثیر یک سیستم هوش مصنوعی قرار

◙محدودیتهای دانش :سیستم هوش مصنوعی باید

میگیرند و میتوانند از زمان درگیری سیستم هوش

مواردی را که برای کار طراحی یا تأیید شده است یا

مصنوعی با آنها مطلع شوند.

پاسخهای آن قابل اعتماد نیست ،شناسایی کند .این مورد

◙رقابتپذیری :هنگامیکه یک سیستم هوش مصنوعی

تضمین میکند که اتکا به فرآیندهای تصمیمگیری سیستم

بهطور قابل توجهی بر یک فرد ،جامعه ،گروه یا محیط تأثیر

هوش مصنوعی تنها در موارد مناسب صورت میگیرد

میگذارد باید فرآیندی به موقع وجود داشته باشد تا به افراد

(فیلیپس 21و دیگران.)2020 ،

امکان استفاده یا خروجی سیستم هوش مصنوعی را بدهد.
◙پاسخگویی :افرادی که در مراحل مختلف چرخه حیات

 .2هوش مصنوعی اخالقی

پیادهسازی هوش مصنوعی در سازمانها در پی پیروی از اصول

سیستم هوش مصنوعی مسئول هستند باید از نظر نتایج

خاصی میباشد که در مطالعات متفاوتی از آنها نام برده شده است

سیستمهای هوش مصنوعی قابل شناسایی و پاسخگویی

(پیترز و دیگران2020 ،؛ بوزا و اوگنیو2021 ،؛ مورلی و دیگران،22

باشند و نظارت انسانی بر سیستمهای هوش مصنوعی نیز

 .)2020دپارتمان صنعت ،علوم ،انرژی و منابع دولت استرالیا

23

امکانپذیر باشد.

با تکیه بر اینکه برای استفاده از مزایای هوش مصنوعی نیازمند

هوشمصنوعی اخالقی که بهعنوان هوش مصنوعی مسئول

حس اعتماد و امنیت مردم به این فناوری است بهطور خالصه به

نیز شناخته میشود ،عبارت است از عمل استفاده از هوش

این اصول اشاره کرده است:

مصنوعی با نیتی خوب برای توانمندسازی کارمندان و مشاغل و

◙رفاه انسانی ،اجتماعی و ز یستمحیطی :در طول چرخه
 28سری جدید  -شماره دوازدهم  -شماره پیاپی 66

24

تأثیر عادالنه آن بر مشتریان و جامعه میباشد .هوش مصنوعی

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

مسئول سازمانها را قادر میسازد تا اعتماد ایجاد نموده و با اطمینان

هستند .اهمیت استفاده از دانش بهصورت هوشمند و نقش آن

مقیاس هوش مصنوعی را افزایش دهند .سازمانهای بسیاری در

در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای امروز بسیار حیاتی و

سراسر دنیا در حال بررسی اصول این نوع از هوش مصنوعی برای

قابل تأمل است .برای مثال ،در بخش سیاستگذاری میتوان از

بهکارگیری در سازمانها میباشند مانند انجمن هوش مصنوعی

مدلهای بهینهسازی توزیع رایانهها ،شاخصهای مبارزه با فساد،

اخالقی و یادگیری ماشین و یا راهنمای هوش مصنوعی مسئول

تحت تاثیر الگوریتمهای کشف فساد نام برد که با روشی هوشمند

مایکروسافت (ایتل پورتر.)2020 ،25

به تجزیه و تحلیل دانش پرداخته و با الگوهای هوش مصنوعی

سازما نها نیازمند تشکیل کمیسیون اصول اخالقی برای

دانش جدیدی را کشف میکند .همچنین از کاربرد هوش مصنوعی

کاربرد هوش مصنوعی میباشند تا بتوانند بر چهار مورد از

در سیستمهای مدیریت دانش میتوان نام برد که در بازیابی و

بزرگترین چالشهایی که در حیطه داد هها و اصول اخالقی در

طبقهبندی اسناد در حجم بزرگ شایسته استفاده هستند .مثال

هوش مصنوعی وجود دارد غلبه کنند .این چهار مورد شامل حریم

دیگر ،خطرات امنیت سایبری است که با گسترش استفاده از هوش

خصوصی ،عدم شفافیت ،تبعیض و عدم حاکمیت و پاسخگویی

مصنوعی پیچیده شده و پیشبینی میشود هر شخص تا پایان

است.

سال  ۲۰۲۰حدود  ۱.۷مگابایت اطالعات در هر ثانیه تولید کند

با استفاده از هوش مصنوعی میتوان فعالیت افراد و کارکنان را

که خود به معنی افزایش مجرمان سایبری است و هدف آنها هک

در سازمان نظارت کرد که اغلب بدون آگاهی یا رضایت آنها انجام

کردن دادههای ارزشمند سازمانهای دولتی است (ایسکانیوز،

میشود .الگوریتمهای مبتنی بر هوش مصنوعی اغلب اسرار

 .)1399بهعبارتیدیگر ،حضور هوش مصنوعی در فناوری،

محرمانهای هستند یا بهقدری پیچیدهاند که حتی سازندگان آنها

نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاریهای مناسبی است تا بتوان

نمیتوانند نحوه کار آنها را توضیح دهند .این امر اعتماد به نتایج

از اثرات آن در نهادها و سازمانها بهرهمند شد در غیر اینصورت با

آنها را دشوارتر میکند .تصمیمات اغلب بر اساس دادههای این

عقب ماندن از توسعه و پیشرفت جهانی ،جامعه و سیستم با مشکل

الگوریتمهای پیچیده اتخاذ میشوند؛ کدام تصمیم ممکن است

روبهرو خواهند شد.

با معیارهای «مخفی» گرفته شود و کدام یک برعکس .سازمان

همواره تغییرات در فناوری ،تغییر و تحول در فرایندهای تولیدی

باید چه نقشی در اطمینان از شفافیت بازی کند؟ درک نحوه کار

و بهرهوری سازمانها ایجاد کرده است .همچنین استفاده از هوش

یک الگوریتم بهتنهایی مسئله تبعیض را حل نمیکند .عامل حیاتی

مصنوعی نیز چالشهایی در بخش اخالق ،مالکیت داده ،حریم

مجموعه دادههای اساسی سازمان است .اگر دادههای اساسی از

شخصی ،تصمیمگیری هوشمند و حتی بهکارگیری ربا تها

لحاظ تاریخی ،جنسیت ،نژاد یا ملیت خاصی تشکیل شده باشد

بهجای انسان بهوجود آورده است که متأثر از نوع نگرش و فعالیت

نتایج میتواند در برابر گروههای خارج از آن گروهها مغرضانه

و همچنین سیاستگذاریهای سازمانهای دولتی است.

عمل کند .یکی از موضوعات مهم در بحث هوش مصنوعی این

معرفی تعدادی از چارچوبهای هوش مصنوعی

سوال بزرگ است که چه کسی سیستم و دادههای هوش مصنوعی را

شکل  4نمودار یک سیستم هوش مصنوعی توضیحپذیر را نشان

کنترل میکند؟ چه کسی استانداردها و هنجارهای اخالقی را ایجاد

میدهد که فناوریهای معنایی را در مدلهای یادگیری عمیق ادغام

میکند؟ چه کسی در هنگام بروز اقدامات غیراخالقی پاسخگو

میکند .خط سنتی سیستم هوش مصنوعی شامل بخش خروجی،

است؟ چه کسی اجازه جمعآوری ،ذخیره و تخریب دادهها را صادر

مدلهای یادگیری تعمیق آموزشیافته و ورودی میباشد که در

میکند؟ (دالمیا و اسکاتسکی.)2019 ،26

ردیف باال به تصویر کشیده شده است .روند تطبیق دانش با توجه

همگام با این تحوالت ،سازما نهای دولتی نیز در حال

به ویژگیهای ورودی ،الیههای پنهانشده و واحدهای محاسباتی؛

پذیرش سیستمهای هوش مصنوعی در فرایندهای کاری خود

و پیشبینیهای خروجی و از طریق مولفههای یادگیری عمیق
تابستان1400
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مقاالت

با نمودارهای دانش ( )KGو هستیشناسی انجام میگیرد.

هستیشناسی یا موجودیتهای گراف دانش بهعنوان یک

توضیحات میا نرشتهای و تعاملی فعا لشده توسط مکانیسم

چالش مهم هستند که باید توسط جامعه تحقیقاتی هوش

پرسوجو و استدالل در سمت راست به تصویر کشیده شده است.

مصنوعی توضیحپذیر مطرح شود (سیلیگر 28و همکاران،

میلر ( )2017در کار خود «توضیحات» را بهعنوان مکالمه

)2020

اجتماعی و تعامل برای انتقال دانش تعریف نموده است .یک تبادل

◙توضیحات بینرشتهای :هستیشناسی و گرافهای دانش

کارساز نشان میدهد شخصی که چیزی را توضیح میدهد باید

میتوانند دامنهها را با استفاده از نمادها نشان دهند و با

بتواند مدل ذهنی دریافتکننده اطالعات را تشخیص دهد .برای

مدیریت ماهرانه ،استنباط شفافی از اطالعات جدید تولید

فعالسازی این فرآیند ،بازنمایی جهان از طریق نمادها یک نیاز

میشود .هر دو پیادهسازی میتوانند مناطق مختلف دانش

اساسی است .عالوه بر این ،میلر بیان میکند این تبادل اجتماعی

بشری را با توجه به ویژگیها و تخصص کاربران مرتبط

تنها در هوش مصنوعی توضیحپذیر امکانپذیر است و در توسعه

ترسیم کنند .عالوه بر این ،مفهوم هستیشناسی توسط علم

رو یکردهای جدید هوش مصنوعی توضیحپذیر ،رشتههای

اطالعات و فلسفه اتخاذ شده است .کشش مشترک در این

علوم انسانی مانند فلسفه ،روانشناسی و علوم شناختی نیز وارد

دو رشته مختلف تالش برای تعریف ایدهها و موجودیتها

میشوند .مسئله فنی مربوط به تبیین به اینصورت بیان میشود.1 :

در یک سیستم دقیق از دستهها است که خصوصیات و

پیچیدگی؛  .2تعدد؛  .3درجه ابهام.

روابط متقابل آشکار را نشان میدهد.

سه بخش اساسی این مدل به اختصار در ادامه آمده است.

◙توضیحات تعاملی :در یک چشمانداز انسا نمحور از

◙تطبیق دانش :مطابقت ویژگیهای ورودی یا نورونهای

ابزارهای قابل توضیح ،سیستمهای هوش مصنوعی باید

داخلی مد لهای یادگیری عمیق با طبقهبند یهای

بتوانند ویژگیهای تعامل کاربر را بهجای توضیحات ایستا

شکل  .4نمایش نموداری یک سیستم هوش مصنوعی توضیحپذیر (فوتیا.)2020 ،27
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ارائه دهند (فوتیا.)2020 ،
در شکل  ،5مرحله اصلی و اولیه تدوین یک چارچوب
هوشمندسازی در سازمان مشاهده میشود (بوگین 29و دیگران،
.)2017

هستند؟ این سواالت میتواند در این مرحله به تدوین و
تصمیم در پیادهسازی هوشمندی در سازمان کمک کند.
2.2ایجاد اکوسیستم داده :دادهها در قلب اختالالت رخداده
در اقتصادها هستند و بهعنوان یک دارایی سازمانی فزاینده

1 .1منابع ارزشی سازمان :در آغاز هوشمندسازی یک

مهم شناخته میشوند .بدون دادهها ،شروع به کار موتور

سازمان ،اولین گام ایجاد یک پرونده جامع هوش مصنوعی

هوش مصنوعی غیرممکن است .به همین دلیل ،رهبران

و اتصال آن به راهبرد سازمان است .این امر مستلزم درک

مشاغل باید بدانند به چه دادههایی دسترسی دارند و از

قابلیتهای واقعی هوش مصنوعی در یک زمینه خاص

کجا میتوانند دادههای اضافی مربوط به موفقیت آینده

و واقعی است و شامل یک دید واقعبینانه از تواناییهای

سازمان را به دست آورند .گوگل و فیسبوک نمونههای

هوش مصنوعی و یک دید کامل از محدودیتهای آن

شناختهشدهای از شرکتهایی هستند که بیشتر درآمد خود

است که حداقل به درک سطح باالی چگونگی عملکرد

را از طریق استخراج مقادیر عظیمی از دادههای مشتریان و

هوش مصنوعی و تفاوت آن با رویکردهای متعارف فناوری

با استفاده از ارائه خدمات ،کسب میکنند.

نیاز دارد .آیا این هوشمندسازی میتواند به کسب و کار

3.3روشها و ابزارها :برای دستیابی واقعی به ارزش تقویت

سازمان کمک کند؟ آیا فناوری مناسب برای استفاده از آن

عملکرد هوش مصنوعی ،شرکتها باید تواناییهای

در سازمان وجود دارد؟ آیا دادههای مورد نیاز در دسترس

داخلی را ایجاد کرده و با استارتاپهای هوش مصنوعی

شکل  .5مراحل اولیه تدوین یک چارچوب هوشمندسازی در سازمان
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یا شرکتهای برجسته هوش مصنوعی دانش فنی بیشتری

عوامل مجازی و مشاوران) چگونه خواهد بود .در بسیاری

را کسب کنند .شرکتها اغلب مجبور به داشتن افرادی

از موارد ،چالشهای مدیریت تغییر ،در تغییر آنچه بسیاری

بهعنوان «مترجمان» و دانشمندان داده 30هستند .مترجمان

از افراد در یک سازمان انجام میدهند ،بیشتر از بسیاری از

فاصله میان تکنیکهای موجود برای دانشمندان داده و

چالشهای فنی پیادهسازی هوش مصنوعی است.

مشکالت مدیریتی در دنیای واقعی را برطرف میکنند؛

5.5فرهنگ و سازمان باز :برای استفاده حداکثری از هوش

فناوریهای هوش مصنوعی را طراحی ،توسعه ،استقرار

مصنوعی در طوالنیمدت ،فرهنگ سازمانی باز برای

و آموزش میدهند .همکاری داخلی و خارجی نیز

همکاری انسان و ماشین مورد نیاز است .اعتماد در این

برای شرکتهای چابک مهم است .ازنظر داخلی ،کار

فرایند نقش اصلی دارد .به دلیل تأثیر متقابل آموزش و

گروهی و همکاری بهویژه برای فناور یهای دیجیتالی

استنباط در هوش مصنوعی ،رابطه میان عملکرد داخلی

مانند هوش مصنوعی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

ماشین و نتایج حاصل از آن میتواند مبهم باشد .بهجای

فناوریهای دیجیتالی اغلب در قسمتهایی از سازمان

مراحل از پیش تعیینشده یک الگوریتم ،به یک معنا

که ازنظر مشتری بهطور سنتی در دسترس هستند مانند

دادههای مورد استفاده برای آموزش آن است که منجر به

خدمات مشتری ،مدیریت زنجیره تامین یا گزارشگری

نتیجه خاصی میشود .انسانها به مدتی زمان نیاز دارند

مالی مورد توجه میباشند .شرکتهای چابک همچنین

تا خود را با این تغییر پارادایم سازگار کنند .این به آن معنی

فراتر از مرزهای شرکت همکاری میکنند و به شبکههای

است که ایجاد یک فرهنگ آماده برای هوش مصنوعی باید

گسترد هتری از یادگیری و نوآوری متوسل میشوند و

در اولویت قرار گیرد .همچنین ممکن است برای ایجاد

تأمینکنندگان و سایر شرکا را برای استفاده در این زمینه

تواناییهای کارکنان ،بهویژه مدیران سطح متوسط ،برای

همراهی میکنند .این امر به رهبران دیجیتال نیاز دارد تا

درک نحوه استفاده از بینش هوش مصنوعی مبتنی بر داده و

تشخیص دهند که در مهارتهای خود خوب هستند و

اعتماد به آنها بهعنوان مبنای تصمیمگیری ،سرمایهگذاری

دیگران چه کارهایی را بهتر میتوانند انجام داده و توانایی

مناسب الزم است.

آنها برای همکاری مشترک با مردم و موسسات را بهبود
دهند.
4.4تلفیق جر یا نهای کاری :وقتی تواناییهای شرکتها
بینشهای مجهز به هوش مصنوعی تولید میکنند ،باید

ازجمله مواردی که بهطور خالصه در هر مرحله میتوان انجام
داد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1 .1میزان تاثیر کسب و کار ،امکانسنجی فنی و در دسترس
بودن دادهها است.

برای دستیابی به مزایای وعده دادهشده در فرایندهای کسب

2.2ذخیرهسازی تمام دادهها بهصورت خام ،تفکیک و محاسبه

وکار ،آنها را یکپارچه نمود .بهطور معمول ،این بینش در

فضای ذخیرهسازی ،فهرستبندی و اصالح دادهها.

صدد طراحی مجدد فرآیند برای ترکیب هوش مصنوعی

3.3ایجاد مقیاس اهرمی میان داده و هوش مصنوعی ،تمرکز

در گردش کار است که در بعضی موارد شامل اتوماسیون

بر عملکرد و نه فناوری ،پذیرش چابکی در پروژههای

نیز میشود .در برخی دیگر ،این امر مستلزم دریافت بینش

دادهمحور.

داد ههای مناسب توسط کارکنان مناسب درون سازمان
است .در هر صورت ،بهینهسازی رابطه انسان و ماشین

4.4پاسخ به سوال آیا این اقدامات به اتوماسیون فرایند
میانجامد یا باعث تقویت آن میشود؟

بسیار حیاتی است .باید مشخص شود ماشین چه وظایفی

5.5تعیین معیارهای آزمایش فرایند ،در برگرفتن چابکی،

را بهطور خودکار انجام میدهد و نحوه کار با انسان (بین

داشتن نیروی کاری آ گاه از هوش مصنوعی (منسون،13
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.)2020
هوشمندسازی دانش در سازمان اقدامی جذاب و هیجانانگیز
است؛ اما ممکن است با خود ترس به همراه داشته باشد؛ ترس
از دست دادن شغل برای افراد سازمان یا جایگزینی با هوش
مصنوعی .ضروری است که فرهنگ الزم برای آگاهسازی کارکنان
سازمان درباره آنچه هوش مصنوعی میتواند و نمیتواند انجام
دهد به وجود آید .سازما نها در گا مهای اولیه هوشمندسازی
دانش هستند که بیشتر به هوشمندسازی و دسترسپذیری دانش
ذخیرهشده در پایگا هها و منابع پرداختهاند و همچنان به دانش
ضمنی کارکنان در کنار دسترسی به دانش پنهانشده در میان منابع،
اسناد و پایگاههای اطالعاتی نیاز است .آگاهسازی سبب میشود

پیشنهادها
برای ارائه یک چارچوب هوشمندسازی در سازمانهای دولتی
انجام مراحل زیر پیشنهاد میشود.
1 .1ایجاد تیمهای متخصص در حیطه مدیریت دانش ،فناوری
اطالعات و هوش مصنوعی
2 .2شناسایی اهداف و نیازهای دانشی سازمان توسط
متخصصان دانش
3 .3شناسایی دانش مورد نیاز ،خأل دانشی و تعریف فرایندهای
جاری در سازمان
4 .4بررسی وضعیت عملکرد سازمان و پیشبینی دانش مورد
نیاز برای انجام امور در آینده

نیروی کار پذیرای هوش مصنوعی و استفاده از آن برای تقویت

5 .5تعیین نوع عملکرد سازمان در زیرمجموعه سازمان مادر

مهارتهای خودشوند.

6 .6شناسایی و پیاد هسازی زیرساختهای مورد نیاز برای

نتیجهگیری

هوشمندسازی دانش در سازمان

با توجه به اهمیت بررسی نقش هوش مصنوعی در سازمانهای

7 .7اولو یتبندی و انتخاب بهترین و کارآمدترین روش

دولتی و همچنین اسناد طبقهبندی عملکردهای دولت ،32تهیهشده

هوشمندسازی با توجه به عملکرد ،هدف و دانش مورد

توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،33وسلی 34و دیگران

استفاده در سازمان

( )2019در پژوهش خود به مطالعه پیادهسازی هوش مصنوعی در

8 .8اجرا و پیادهسازی

هر یک از بخشهای دولتی بهصورت مجزا پرداخته و چارچوبی

9 .9ارزیابی و اصالح

برای راهحلهای هوش مصنوعی در بخش عمومی ارائه نمودهاند.

1010ارزیابی مستمر دانش و کشف خأل دانشی

نتایج مطالعه  59مقاله نشان میدهد که توجه و عالقه به کاربرد

1111تکرار

هوش مصنوعی در بخش دولتی روند روبه رشدی داشته و هند

سازمانهای دولتی نقش حیاتی در بقا و پیشرفت یک کشور

و آمریکا بهعنوان فعالترین کشورها در این زمینه هستند .علت

دارند و اعتبار آنها بر مبنای نقش ساختاری و مسئولیت تعریفشده

استفاده آنها از طبقهبندی عملکردهای دولت و مورد استفاده بودن

آنها در برابر جامعه است .سازمانهای دولتی مانند هر سازمان،

آن در مقیاس جهانی است .در این سند با توجه به تقسیمبندی

شرکت یا کسب و کار دیگری نیازمند کسب دانش مورد نیاز در

سازما نها در دو سطح اول و دوم ،با مطالعه نوع نیاز دانشی و

جهت اهداف خود میباشد تا با استفاده از این دانش ،توانایی ارائه

اهداف سازمانی هر یک از بخشها ،میتوان نیاز اولیه پیادهسازی

خدمت به جامعه را داشته باشند .از طرف دیگر ،شاهد پیشرفت

هوش مصنوعی در سازمان را تسهیل نمود .سطح اول طبقهبندی

روزافزون و بیوقفه فناوری هستیم که نیاز به استفاده از ابزارهای

عملکردهای دولت شامل خدمات عمومی ،امنیت عمومی،

جدید در سازمانها را ایجاب میکند .تلفیقی از فرایند کاربست و

دفاع ،امور اقتصادی ،حفاظت از محیط زیست ،مسکنسازی،

خلق دانش در سازمان ،زمان ،پیشرفت فناوری و ایجاد ابزارهای

سالمت ،سرگرمی ،فرهنگ و مذهب ،آموزش و حفاظت اجتماعی

جدید در محیط رقابتی به کاربرد هوش مصنوعی میانجامد.

است و هر یک از این موارد به بخشهای زیرمجموعه خود تقسیم

حتی اگر فرض شود هوش مصنوعی در فرایند مدیریت دانش یک

میشوند که سطح دو این طبقهبندی را تشکیل میدهند.

سازمان وجود ندارد باز هم این سازمان میتواند به روش سنتی به
تابستان1400
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