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این  .ازندها و یا رفع آنها بپردریزی برای جلوگیری از ایجاد چالشتوانند به برنامهنمی

مقاله و تجزیه،  40پژوهش با مرور سیستماتیک ادبیات علمی این حوزه موفق به استخراج 

در است؛  های هوش مصنوعی در بخش عمومی شدهتحلیل و گردآوری كاربردها و چالش

ترین مقاالت در مورد كاربردهای این تکنولوژی در بخش دولتی خالل این مطالعه مهم

ت با اشاره به دسته بندی موضوعی مقاالت این حوزه، بیشترین بررسی و سعی شده اس

بندی مناسبی در زمینه كاربردهای هوش سپس دستهموضوعات كار شده مشخص شوند؛ 

سازی و اجرا را در های پیش روی آن در زمان پیادهو همچنین چالش مصنوعی ارائه كرده

كارهایی ها را عنوان نموده و راهترین آنسه سطح سیستم، سازمان و فرد بررسی و كلیدی

 ارائه گردیده است؛ در نهایت پیشنهادهایی نیز برای تحقیقات آینده ارائه شده است.

 عمومی،كاربردهای هوش مصنوعی در بخش  ی،هوش مصنوعی، بخش عمومهای كليدی: واژه

 هوش مصنوعی در بخش دولتیهای هوش مصنوعی، چالش

 

 

Investigating the Applications and 

Challenges of Artificial Intelligence in the  

Public Sector 
 

Abstract 

Today, extensive advances in artificial intelligence have attracted the 

attention of many scientific and industrial centers, also created a wide 

range of new opportunities for the use of artificial intelligence in the 

public sector. The purpose of this study is to investigate the applications 

and challenges of artificial intelligence in the public sector; Until the 

applications of this technology and its challenges aren't understood by 

governments and their relevant authorities; They can't plan to avoid or 
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solve challenges .To achieve this goal, by systematically reviewing the 

scientific literature, we have succeeded in extracting 40 articles then 

analyzing and compiling the applications and challenges of AI in the 

public sectors; During this research ,the significant articles on the 

applications of artificial intelligence technology in the public sector 

have been reviewed and it has been tried to identify the most worked 

topics in this field by referring to the thematic category of articles in 

this field, Then we have provided an appropriate classification of 

artificial intelligence applications and the challenges faced by AI during 

implementation and execution at three levels of system, organization, 

and individual, then have been proposed serious challenges and 

solutions; Finally, we have suggestions for future research. 

Keywords: Artificial Intelligence, Public Sector, Applications of Artificial 

Intelligence in the Public Sector, Challenges of Artificial Intelligence, 

Artificial Intelligence in the Public S 

 

 مقدمه -1
 جهان سرتاسر در های دولتی و حکومتی تعداد زیادی از كشورهاهای اخیر بخشدر سال

 مصنوعی هوش هایتکنیک بر مبتنی هایفناوری بالقوه مزایای و عملکرد مطالعه به شروع

ها و سندهای بسیاری را اند و برنامهكرده الکترونیکی دولت بهبود و سازی دیجیتال برای

گذاری هوش مصنوعی و استفاده از هوش مصنوعی در در حوزه هوش مصنوعی، سیاست

 ایاالت چین، مانند كشورها از برخی. حوزه بخش عمومی و حکمرانی تدوین نموده اند

 را مصنوعی هوش هایتکنیک از برخی اروپا اتحادیه و مکزیک آرژانتین، ریکا،آم متحده

 .اند گرفته كار به شهروندان با تعامل و خدمات ارائه دولت، داخلی فرایندهای بهبود برای

حال  این با شد. آغاز كامپیوتر علوم زمینه میالدی در 40 دهه از مصنوعی هوش مطالعه

 قرار مطالعه مورد دولتی بخش در آن پیامدهای و سازی پیاده كاربرد، از آن زمان به بعد

 استفاده ساخت، طراحی، شامل دولتی در بخش مصنوعی كاربردهای هوش. است گرفته

 های مختلفمدیریت بخش بهبود برای محاسباتی هایتکنیک و هاالگوریتم ارزیابی و
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های صورت گرفته دریافتیم كه بررسیطی  .(Desouza, 2018)باشد می دولتی و سیاستی

تعریف هوش مصنوعی به صورت پیوسته در حال تحول است؛ چرا كه این فناوری به 

ای در این حوزه وجود سابقهی اخیر رشد بیباشد و در یک دههسرعت درحال تغییر می

ای است و به همین داشته است؛ همچنین هوش مصنوعی یک زمینه تحقیقاتی میان رشته

عمومی و دولتی مورد توجه واقع  بخش و های مختلف جامعه اعم از اقتصادت در بخشعل

 (Boyd & Wilson, 2017)های جدیدی را ایجاد كرده استشده و فرصت

 مصنوعی هوش و اتوماسیون در سریع پیشرفت" كه دارد انتظار مکنزی جهانی موسسه

 Batra et) "باشد ها و جوامع داشتهسازمان وریبهره و كار نحوه در توجهی قابل تأثیر

al., 2018). را امکان این مصنوعی هوش آینده، سال 15 همچنین طبق برآوردها ظرف 

 افزایش درصد 2 تا را ژاپن و آلمان ، متحده ایاالت در ساالنه اقتصادی رشد نرخ كه دارد

 تغییر ایجاد توانایی مصنوعی هوش اساس، این بر  (Purdy & Daugherty, 2016) دهد

 خاص، طور به. دارد خصوصی و دولتی هایبخش برای را منافع و تحت تاثیر قراردادن

 سرمایه، و كار نیروی افزایش همچنین و مجازی )اصطالحاً اتوماسیون هوشمند( كار نیروی

كند؛ كه همین  تکمیل را موجود كار نیروی هایمهارت تواندهوش مصنوعی می آن در كه

این  . (Bataller& Harris, 2016) گرددزمان می و هزینه در جویی صرفه به امر منجر

گذاران بخش دولتی به بررسی با هدف آگاهی بخشی مدیران و سیاستنیز پژوهش 

پردازد؛ از این رو ابتدا تعریفی های هوش مصنوعی در بخش عمومی میكاربردها و چالش

ندهای هوش مصنوعی با بررسی مقاالت و روسپس جامع از هوش مصنوعی ارائه كرده و 

برای پاسخ به این سوال مهم كه ی موثرترین مقاالت این حوزه، در بخش دولتی و ارائه

به ارائه دسته بندی  "های هوش مصنوعی در بخش دولتی چیست؟كاربردها و چالش"

های برای رفع چالشهای این تکنولوژی پرداخته و همچنین مناسبی از كاربردها و چالش

بندی جامعی از نتایج تحقیقات نماید و سپس با جمعكارهایی را ارائه میاشاره شده راه

 پردازد.گذشته به ارائه پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده می

 مبانی نظري پژوهش -2
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كاربردهای هوش مصنوعی  "در این بخش به تبیین مفاهیم و موضوعاتی كه در حوزه 

ها اشاره وجود داشته و در این پژوهش نیز به آن "دولتی و بخش عمومیخدمات  در 

 شده است، خواهیم پرداخت. 

 هوش مصنوعی (2-1

 ریاضیدان تورینگ، كرد، آلن صحبت مصنوعی هوش مورد در كه دانشمندانی اولین از یکی

 در هاآلمان 1های كدگذاری شدهماشین رمزهای شکستن دلیل به كه بود انگلیسی مشهور

 1950در سال  وی. دوم معروف شده و اعتبار جهانی پیدا كرده بود جهانی جنگ طول

به رشته  "محاسباتی هوش و آالت ماشین"اولین مقاله را درباره هوش مصنوعی با عنوان 

آزمون تورینگ روشی برای سنجش میزان هوشمندی ماشین است. آزمون  تحریر درآورد.

گیرد كه یک شخص به عنوان آزمایشگر، با یک ماشین و یک به این صورت انجام می

نشیند، و سعی در تشخیص ماشین از انسان دارد. در صورتی كه ماشین انسان به گفتگو می

است  ای بفریبد كه در قضاوت خود دچار اشتباه شود، توانستهبتواند قاضی را به گونه

 كالج از كارتی مک جان پروفسور (Turing,2009)آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد

شناخته  "مصنوعی هوش" اصطالح به عنوان معرف آمریکا، دارتموث در نیوهمپشایر

 "هوشمند هایماشین ساخت مهندسی و علم" عنوان به وی هوش مصنوعی را شود.می

 كاوش مورد هادهه طول در اصطالح یک عنوان به مصنوعی هوش اگرچه .كندمی تعریف

 Grosz et) نیست دسترس در جهانی قبول قابل تعریف هیچ هنوز اما است، گرفته قرار

al, 2016) های اخیر نهادهای رسمی و غیررسمی و البته بزرگان این عرصه البته در سال

ها خواهیم اند كه در ادامه به بررسی برخی از آنهایی از هوش مصنوعی ارائه كردهتعریف

 مصنوعی هوش مورد در خود گزارش در انگلستان پارلمان ریفناو و علوم پرداخت. كمیته

 ای مجموعه... " :است كرده استفاده زیر برای تعریف هوش مصنوعی تعریف از رباتیک و

 را هوشمندی افزار شوند تا نرممی تركیب هم با كه هاییالگوریتم و آماری ابزارهای از

 
1 Enigma 
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 تکامل مجموعه افزار نرم نوع این. دارد تخصص واحد كار یا حوزه یک در كه دهند تشکیل

 یادگیری، مانند انسان رفتار عناصر تا سازدمی قادر را كامپیوترها كه است فناوری یافته

  .(UK Parliament, 2016)"كنند  سازی شبیه را بندی طبقه و استدالل

 مشترک گزارش در PWC و( ASSOCHAM) هند  صنایع هایاتاق همچنین اتحادیه

 مصنوعی هوش "2017 رباتیک و مصنوعی هوش" عنوان با مصنوعی هوش درباره خود

 به مجهز رباتیک سیستم یا رایانه توانایی به مصنوعی هوش" كنند:می تعریف چنین را

 در انسان فکر روند مشابه روشی به نتایج تولید و اطالعات پردازش دارد كه به اشاره رایانه

 دیگری تعریف (Ghosh et al, 2017).  "پردازدمشکالت می حل و گیری تصمیم یادگیری،

ترین مراكز )به عنوان یکی از مهم استنفورد 2016 سال گزارش در مصنوعی هوش از

 شده ارائه Nils J. Nilsson تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی در سراسر جهان( توسط

 اختصاص آالت ماشین سازی هوشمند به كه است فعالیتی آن مصنوعی هوش" :است

 با و مناسب طور به سازدمی قادر را موجودیت كه است كیفیتی آن هوش و شودمی داده

 تعامل و ایرایانه تعامل . (Stone et al.,2016) "كند عمل خود محیط در نگری آینده

 دسته سه به توانمی را مصنوعی بعدی هوش هاینوآوری و اخیر تحوالت برابر ها درداده

ی و هوش فوق العاده 2مصنوعی عمومی ، هوش1محدود مصنوعی هوش: كرد تقسیم اصلی

 . )Adams et al., 2012( 3مصنوعی

 انسان توسط باید و است خاص مشکل یک حل به قادر هوش محدود مصنوعی معموالً

 به است قادر هوش عمومی مصنوعی مقابل، در. (Rosa etal.,2016) شود ریزی برنامه

 سایر به انسانی كمک گونه هیچ بدون را خود هایمهارت و تجربیات و بیاموزد تنهایی

 هوش با انسان هایتوانایی مقایسه بنابراین، .(Adams et al., 2012) كند منتقل كارها

 نرم توسعه خود نوبه هوش فوق العاده هوش مصنوعی به. است ناپذیر اجتناب مصنوعی

 نرم چنین امروز به تا حال، این با. دهدمی نشان را انسان ذهن از ترپیشرفته بسیار افزاری

 
1 Artificial Narrow Intelligence 
2 Artificial General Intelligence 
3 Artificial Super Intelligence 
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 طور به كه هوش  فوق العاده مصنوعی معتقدند دانشمندان اگرچه ندارد، وجود افزاری

برخی از این تعاریف  (Kreinczes,2016) یابد می تکامل هوش عمومی مصنوعی از خودكار

 ( آورده شده است.1در جدول )

تعاریف هوش مصنوعی. 1لجدو  

 تعاریف مراجع
McCarthy et 

al.(2006,p.12) 
 هایجنبه همه اصوالً كه رودمی پیش حدس این اساس هوش مصنوعی بر"

 كه كرد توصیف دقیق چنان توانمی را هوش هایویژگی سایر یا یادگیری

 ".ساخت آن سازی شبیه برای را دستگاهی توانمی
Castro and 

New (2016) 
ها و ای از علوم كامپیوتر است كه به ایجاد ماشینهوش مصنوعی رشته"

های محاسباتی اختصاص دارد كه عملیاتی مشابه یادگیری و سیستم

 "دهندگیری انسان را انجام میتصمیم
Manyika et 

al(2017) 
عملکردهای هوش مصنوعی را می توان به عنوان »ظرفیت ماشین برای انجام 

شناختی مرتبط با ذهن انسان، مانند ادراک، استدالل، یادگیری، تعامل با محیط، 

 .« تعریف كردداشتن حل مشکالت و حتی خالقیت
Russell and 

Norvig (2016) 
هوش مصنوعی شاخه ای از علوم كامپیوتر است كه الزامات محاسباتی برای 

ا مطالعه می كند تا امکان توسعه كارهایی مانند ادراک، استدالل و یادگیری ر

 .سیستم هایی را فراهم كند كه این قابلیت ها را انجام دهند
Rosa et al. 

(2016, p. 

6) 

 مشکالت حل و خالقیت انطباق، یادگیری، به قادر كه هایی برنامه]. . .[ "

 ".هستند

Thierer et al. 

(2017, 

p. 8) 

 انجام به قادر مصنوعی هوش سیستم یک. ماشین یک توسط هوش نمایشگاه"

 فراتر هم سطح یا نزدیک، تواندمی مصنوعی هوش. باالست سطح عملیات در

 مصنوعی هوش به بیشتر مفهوم این. كند عمل انسان یک هایتوانایی از

 ".شود می تقسیم قوی و ضعیف
Schalkoff 

(1990) 
هایی ها یا رایانهماشینتوان به عنوان به زبان ساده، هوش مصنوعی را می

كند، مرتبط می شتعریف كرد كه عملکردهای شناختی را كه انسان با ذهن

 .كندتقلید میرا   مانند یادگیری و حل مسئله

 

 و ابزارهاي هوش مصنوعی ها( تكنيک2-2
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استفاده با  مصنوعی هوش بر مبتنی( آالت ماشین) افزار سخت و( الگوریتم) افزار نرم تولید

 مفید یادگیری تولید برای هاتکنیک از برخی. های مختلفی امکان پذیر استاز تکنیک

 با. هستند رباتیک و هاداده تحلیل و تجزیه بر مبتنی دیگر برخی و تکاملی برخی هستند،

 كه هستند مختلف هایتکنیک از تركیبی مصنوعی هوش كاربردی هایبرنامه حال، این

 ساخته دو این از مخلوطی یا افزار سخت در موارد سایر و افزار نرم در هاتکنیک این

  افزار در حوزه هوش مصنوعی عبارتند از: نرم بر مبتنی هایتکنیک از برخی. اندشده

 مصنوعی عصبی های(شبکه1

 برنامه و تکاملی هایاستراتژی ژنتیک، های الگوریتم از متشکل) تکاملی محاسبات (2

 (ژنتیک نویسی

 فازی منطق (3

 هوشمند های( سیستم4

 عاملی چند های( سیستم5

 طبیعی زبان (6

 خبره های ( سیستم7

 یادگیری بندی طبقه های سیستم (8

 خودكار ( یادگیری9

 عمیق ( یادگیری10

   . (Valle-Cruz, 2019)احساسات تحلیل و كاوی متن كاوی، ( داده11
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 نقلیه وسایل توان به رباتیک،افزار می سخت بر مبتنی هایتکنیک میان همچنین در

اشاره كرد. اگر بخواهیم به چند تکنیک از  مجازی واقعیت و مصنوعی دید خودران،

های عصبی یکی از هایی كه به آن ها اشاره شد؛ بپردازیم قطعا شبکهترین تکنیکمهم

 عصبی هایشبکه در كه یادگیری هستند بر مبتنی مصنوعی عصبی هایشبکه هاست.آن

 ایجاد سیناپس كنند و شده متصل یکدیگر به عصبی هایسلول تا شودمی ایجاد مغز در

های هوش دسته دیگر تکنولوژی .شودمی هانورون بین موجود اتصاالت تغییر باعث این كه

 مانند تکاملی، محاسبات هایمصنوعی از نوع محاسبات تکاملی هستند. تکنیک

سازگاری  و انتخاب جهش، عبور، مانند ژنتیکی عملگرهای براساس ژنتیک، هایالگوریتم

 هاگونه تکامل دهنده نشان هاتکنیک نوع این. كنندبر اساس انتخاب طبیعی فعالیت می

های مهم در هوش مصنوعی منطق فازی از دیگر تکنیک. است محاسباتی هایلگوریتما در

انتخاب را  از وسیعی طیف یا آستانه زیرا است متفاوت سنتی منطق با فازی است. منطق

 هایحالت نمایش فازی منطق از مثالی كند نه فقط دو حالت درست یا غلط. فراهم می

 این كه فقط محدود به غم یا شادی باشد.است نه  مختلف سطوح با احساسی

 هستند. عامل های 1یکی از موارد مهم در بحث هوش مصنوعی عامل های هوشمند 

 هوش هایالگوریتم داخلی روند هستند كه مهم مصنوعی هوش از این نظر برای هوشمند

 یطمح با هوشمند عامل یک. داد نشان هوشمند هایعامل معماری با توانمی را مصنوعی

 واكنشی طور به)حسگرهای تاثیرگیرنده و تاثیرگذارنده  دارای كند ومی برقرار ارتباط خود

 هوشمند یک عامل. دهد پاسخ محیط هایمحرک به شوداست كه باعث می (فعاالنه یا

 سیستم هوشمند، متقابل عوامل از ایمجموعه به و است هوشمند سیستمی یک فرآیند

 و تجزیه كاوی، متن مانند افزاری نرم هایتکنیک از برخی. شودمی گفته عاملی چند

 اساس بر را خود ماشین عملکرد یادگیری و خبره هایسیستم احساسات، تحلیل

 بنا فازی منطق و مصنوعی عصبی هایشبکه ژنتیک، هایالگوریتم مانند هاییتکنیک

 تشکیل را آنها سیستم كل كه مختلف هایالگوریتم از تركیبی در حتی این. كنندمی

 
1  Intelligent Agents   
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 كندمی خطور ذهن به كه چیزی اولین رباتیک، درباره تفکر هنگام. است صادق نیز دهدمی

كنید كه هایی برخورد میشما در سطح اینترنت با ربات وجود این است. با افزار سخت

 و خودران نقلیه وسایل مصنوعی، دید مانند هاییتکنیک. ندارند هیچ بخش فیزیکی

 در اما كنند،می بنا افزاری نرم هایتکنیک اساس بر را خود های الگوریتم مجازی واقعیت

  (Castro & New, J.,2016) .اندشده تعبیه و ریزی برنامه افزار سخت

 ( بخش عمومی3-2

 كلی، طور كند: بهمیموسسه حسابرسان داخلی آمریکا بخش عمومی را این طور تعریف 

 نهادهای سایر و هابنگاه های وابسته آنها،بخش كلیه و هادولت از متشکل عمومی بخش

 ارائه را عمومی خدمات یا كاالها ها، برنامه كه است عمومی بودجه یا عمومی كنترل تحت

واضح همیشه تمام نهادهایی كه تحت لوای بخش عمومی قرار دارند  حال این با. دهندمی

. است ضروری مرزها تعریف به كمک برای خاص معیارهای شناسایی بنابراین،. نیست

 غیرانتفاعی هایبخش با است ممکن و است اصلی دولت از ترگسترده دولتی بخش مفهوم

 در سازمان یک از متشکل عمومی را توان بخشمی. باشد داشته پوشانیهم خصوصی یا

 بنگاه و هاآژانس آن از پس و دارد قرار آن مركز در مركزی دولت كه دانست گسترش حال

 دارد وجود خاكستری منطقه یک حلقه این اطراف در. دارند قرار عمومی اقتصادی های

دولت  آنها بیشتر در است اما دولتی مشاغل و عمومی بودجه پیمانکاران از متشکل كه

 شده تشکیل سازمان نوع سه حداقل از كلی طور به دولتی نقش مستقیمی ندارد. بخش

 .است

. است مشخص ارضی اختیارات یک با حاكمه هیئت یک از متشکل :ایدولت هسته

 اصلی اجزای از كه هستند دولت شعب یا هاوزارتخانه ادارات، تمام شامل اصلی هایدولت

 قوه شوند مثلمی گزارش و دهندمی پاسخ مركزی مقامات به مستقیماً و هستند ساختار

 از های دولت:نمایندگی های وزارتیبخش یا كابینه شوراهای نمایندگی، مقننه،

 كاالها ها،برنامه و هستند دولت از بخشی وضوح به كه اندتشکیل شده عمومی هایسازمان
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 و وجود خود نوع در جداگانه هایسازمان عنوان به اما دهندمی ارائه را عمومی خدمات یا

 مدیره، لزوما هیئت اغلب آنها راس در. كنندمی فعالیت عملیاتی استقالل جزئی درجه با

 .ندارد قرار دیگری انتصابی هیأت یا كمیسیون

 ارائه را عمومی خدمات یا كاالها ها،برنامه كه هستند هاییآژانس :دولتی هایبنگاه

 درآمد منابع عمومی، بودجه بر عالوه غالباً و كنندمی فعالیت دولت از مستقل دهند؛ امامی

 سود و كنند رقابت خصوصی بازارهای در است ممکن همچنین آنها. دارند نیز را خود

 تا هاشركت این و است عمده سهامدار دولت موارد بیشتر در حال این با. كنند كسب

 منطقه این از خارج در .كنندمی پیروی اصلی دولت بر حاكم مقررات و قوانین از حدی

 نوع دو دارای كه دارد وجود مرزی منطقه یا خاكستری منطقه یک دولتی، بخش شفاف

 .نباشد یا باشد دولتی بخش از بخشی است ممکن كه است سازمان

 خدمات یا كاالها كه هستند دولت كنترل تحت و مالکیت تحت مشاغل :دولتی مشاغل

 خدمات یا كاالها ها،برنامه را آنچه آنها اگرچه. فروشندمی خصوصی بازار در سود برای را

 نظر در دولتی بخش از بخشی است ممکن اما دهند،نمی ارائه كنند،می تلقی عمومی

 بودجه كه هستند دولت از خارج مستقل قانونی نهادهای: عمومی پیمانکاران .شوند گرفته

 عنوان به خدمات یا كاالها عمومی، هایبرنامه ارائه برای - توافق یا قرارداد تحت عمومی

 كنترل محدودیت دلیل به اول درجه در هاسازمان این. كنندمی دریافت خود اصلی شغل

 شوندمی بندیطبقه خصوصی بخش یا غیرانتفاعی نهادهای عنوان به معموالً عمومی

(Sikhungo & Daniela.,2011) 
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 (Guidance, S. 2011) های بخش عمومی. دیاگرام سازمان1شکل 

 

 ه پژوهش( پيشين2-4

میالدی با توجه به كاهش سطح ابهام هوش مصنوعی تعداد مقاالت در  21از ابتدای قرن 

های مختلف و صنایع متفاوت حوزه عمومی هوش مصنوعی و البته كاربردهای آن در بخش

بی قاعده و شاید گیری افزایش پیدا كرد كه البته شواهد و قرائن این رشد را به طور چشم

به اما  دهدها نشان میدر راستای میل و عالقه شدید و افراطی به تکنولوژی در آن سال

كند، در دو سال طور كلی هوش مصنوعی، طبق گزارشاتی كه گوگل هر ساله منتشر می

اخیر موضوعی بوده است كه بیشترین توجهات و ارجاع دهی در مقاالت را به خود 

كه این موضوع خود بیانگر اهمیت هوش مصنوعی  (Crew,B.,2020)اختصاص داده است 

های آن در دوره كنونی است. مقاالت در حوزه كاربردها و و بررسی كاربردها و چالش

طور های حاكمیت، دولت و بخش عمومی نیز همانهای هوش مصنوعی در حوزهچالش

به بعد رشد  2015نمایان شد، از سال كه از مقاالت مورد بررسی شده در این پژوهش نیز 
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ها و مخاطبان به این اند و عالقه همه از جمله محققان، دولتچشم گیری را شاهد بوده

( موثرترین 2سال اخیر روبرو شده است. كه در جدول ) 5حوزه با افزایش قابل توجهی در 

 مقاالت قرار داده شده است:

هوش مصنوعی در بخش  هایشین در حوزه كاربردپیتاثیرگذار جمع بندی پژوهش های . 2جدول

 عمومی

 منابع چكيده مقاله عنوان مقاله

Decision theory in 

expert systems and 

artificial intelligence 

با وجود دیدگاه های متفاوت، هوش 

های مرتبط با و رشته مصنوعی

گیری ریشه های مشتركی دارند و تصمیم

تالش می كنند. این برای اهداف مشابه 

مقاله پتانسیل پرداختن به مشکالت در 

بازنمایی، استنباط، مهندسی دانش و 

توضیح در چارچوب نظری تصمیم گیری 

 .را بررسی می كند

Horvitz et al, 

(1988) 

Epistemology Problems 

of Artificial Intelligence 

این مقاله به بررسی هوش مصنوعی از 

پردازد و ادامه منظر معرفت شناسی می

چه نوع حقایقی در مورد دهد كه می

جهان در اختیار ناظر قرار می گیرد كه 

امکان مشاهده آنها وجود دارد ، چگونه 

می توان این حقایق را در حافظه رایانه 

نشان داد و چه قواعدی اجازه می دهد از 

نتیجه گیری های مشروع این حقایق 

 .گرفته شود

McCarthy, 

(1981) 

Big data in the policy 

cycle: Policy decision 

making in the digital era 

این مقاله سعی دارد پلی بین حوزه 

های داری الکترونیکی و نظریهحکومت

مدیریت دولتی ایجاد كند كه فراتر از 

رویکرد ارائه خدمات است كه بخش 

ای از تحقیقات دولتمردان را تحت عمده

با استفاده از چرخه  .سلطه خود دارد

گذاری به عنوان یک مدل كلی سیاست

Höchtl et al, 

(2016) 
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 منابع چكيده مقاله عنوان مقاله
گذاری و توسعه برای فرآیندهای سیاست

گذاری، نگاه جدیدی به نحوه سیاست

گیری سیاستی بر اساس فناوری تصمیم

های بزرگ در اطالعات و ارتباطات و داده

 .شده استاین مقاله ارائه 

Mapping the challenges 

of Artificial Intelligence 

in the public sector: 

Evidence from public 

healthcare 

های اتخاذ هدف این مطالعه ترسیم چالش

هوش مصنوعی در بخش عمومی است كه 

توسط ذینفعان اصلی درک می شود. با 

لنزهای چارچوب بندی نظری، استفاده از 

موردی از تصویب سیستم هوش 

در مراقبت  IBM Watson مصنوعی

های بهداشت عمومی در چین را تجزیه و 

تحلیل كرده است تا نحوه درک چالش 

های پذیرش هوش مصنوعی در بخش 

 سه گروه ذینفعانتوسط  عمومی

گذاران دولتی، مدیران سیاست)

كت های بیمارستان/پزشکان و مدیران شر

 را ترسیم نماید.  فناوری اطالعات

Sun& 

Medaglia, 

(2019) 

The application of 

artificial intelligence in 

public administration 

for forecasting high 

crime risk 

transportation areas in 

urban environment 

مدیریت دولتی، فناوری اطالعات و 

های ارتباطات را به منظور ایجاد سیستم

های هوشمند جدید و طراحی استراتژی

جدید پیشگیری از خطرات در مدیریت 

حمل و نقل اتخاذ كرده است. هدف نهایی 

بهبود كیفیت خدمات حمل و نقل و 

همچنین اطمینان از ایمنی حمل و نقل 

ه از هوش در این مطالع .عمومی است

مصنوعی به منظور ایجاد مدل های پیش 

بینی كننده شبکه عصبی مصنوعی به 

منظور پیش بینی مناطق حمل و نقل با 

 خطر جرم باال استفاده شده است.

Kouziokas, 

(2017) 

Big data for 

policymaking: fad or 

fasttrack 

های تحقیقاتی فعلی را با این مقاله جریان

طوالنی مدت در مورد دولت و های بحث
Giest, (2017) 
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 منابع چكيده مقاله عنوان مقاله
فناوری در سیاست عمومی و مدیریت 

دولتی مانند دولت خودگردان و 

گذاری مبتنی بر شواهد تركیب سیاست

كند. هدف این است كه به این سواالت می

پاسخ دهیم كه آیا كالن داده یک روند 

زودگذر است یا تأثیرات طوالنی مدت بر 

 .گذاری داردسیاست

Decision support 

through knowledge 

management. The role 

of the artificial 

intelligence. 

Information 

Management & 

Computer Security 

هدف این مقاله بهبود درک هوش 

 مصنوعی در جهت  مدیریت دانش است

های های فن آوری.پتانسیل و محدودیت

وانایی آنها اولیه هوش مصنوعی را از نظر ت

در پشتیبانی از فرآیند مدیریت دانش 

دهد و نظرات مورد بررسی و بحث قرار می

و برآورد های خود را در مورد تحقیقات 

بیشتر در مورد توسعه محیط های 

پشتیبانی تصمیم نسل بعدی به اشتراک 

 .می گذارد

Metaxiotis et 

al.,2003 

An AI framework for 

the automatic 

assessment of 

egovernment forms. 

هوش  این مقاله معماری و چارچوب

طراحی شده  XML مبتنی بر مصنوعی

برای ساده سازی پردازش فرم دولت 

برای پیاده  .دهدالکترونیکی را شرح می

سازی این خدمات، چندین تکنیک هوش 

ر مصنوعی از جمله پردازش مبتنی ب

قوانین، استدالل مبتنی بر طرح، 

بندی هوش مصنوعی، استدالل خوشه

مبتنی بر مورد، داده كاوی و یادگیری 

ماشین استفاده شده است. هدف اصلی 

استفاده از هوش مصنوعی برای پردازش 

فرم دولت الکترونیک، ارائه خدمات 

تر و همچنین اطمینان سریعتر و با كیفیت

ها ق همه فرماز پردازش عادالنه و دقی

 .است

Chun, (2008) 
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 منابع چكيده مقاله عنوان مقاله

How and where is 

artificial intelligence in 

the public sector going? 

A literature review and 

research agenda 

این مقاله تحقیقات مربوط به هوش 

مصنوعی را كه در بخش عمومی كاربرد 

دارد بررسی می كند و همچنین یک 

های تحقیقاتی برای راه حلچارچوب 

هوش مصنوعی برای بخش عمومی ارائه 

كرده است، در آنجا نشان داده می شود 

كه سیاست ها و پیامدهای اخالقی 

استفاده از هوش مصنوعی در تمام الیه 

های كاربرد این فناوری نفوذ كرده و راه 

حل ها می توانند برای عملکردهای دولت 

 .ارزش ایجاد كنند

de Sousa et 

al.,2019 

 

 روش شناسی پژوهش -3

های هوش مصنوعی در بخش كاربردها و چالش "برای بررسی و استخراج مقاالت در حوزه 

اند و با توجه به جامعیت ساینس دایركت گزینش شده پایگاه داده گوگل اسکالر و "عمومی

گوی نیاز این پژوهش باشند و تحقیقات ما را در حوزه اند پاسخاین دو پایگاه داده، توانسته

های پیش روی آن را پوشش دهند در كاربرد هوش مصنوعی در بخش دولتی و چالش

جستجو را محدود كردیم تا مواردی كه در  "انگلیسی "روند جستجو ما صرفا به زبان 

البته به طور كلی طبق شود صرفا به زبان انگلیسی باشند. نتیجه جستجو مشاهده می

برآوردها با توجه به جدید و بین المللی بودن موضوع، معموال تمامی مقاالت خوب و 

تاثیرگذار در این حوزه به زبان انگلیسی به رشته تحریر درآمده است. جستجو در این دو 

 Artificial Intelligence"های ما كلیدواژه صورت گرفت. كلیدواژه 4پایگاه داده با انتخاب 

in Government "هوش مصنوعی در دولت ( ،)"Artificial Intelligence in Public 

Sector "  ) هوش مصنوعی در بخش عمومی (public Administration   Artificial 

Intelligence in  هوش مصنوعی در مدیریت دولتی( و(Artificial Intelligence for 

public sector )بودند كه جستجو عالوه بر این موارد  )هوش مصنوعی برای بخش عمومی
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نیز صورت   Artificial Intelligenceبه جای  AIهای مشابه با جایگزینی بر روی كلیدواژه

 1970 از انتشار تاریخ مقاله تقریبا مرتبط در بازه 350 حدود جستجوی ابتدایی در گرفت

تحقیقات و تجربیات گذشته، موضوع استفاده از به طور كلی طبق یافت شد.  2020تا 

سال است كه در ادبیات حوزه هوش مصنوعی  10هوش مصنوعی در بخش عمومی كمتر از 

گذاری مطرح گردیده است. به همین دلیل و با توجه به لزوم به روز بودن و سیاست

تعیین گردید. در مرحله بعدی به  2020تا  2015تحقیقات، بازه زمانی جستجو از سال 

در این مرحله تعداد نسبتا كه ها پرداختیم حذف مقاالت مشابه در جستجوی كلیدواژه

زیادی مقاله مشابه یافت شد كه از لیست حذف گردید. در ادامه پایش به طور تک به تک 

با مقاالتی هر بخش پرداخته شد. در این بخش  "عناوین"و  "چکیده"به بررسی بخش 

به كاربرد هوش  مربوط موضوعات به كه مقاله40در انتها  وحذف شده  عناوین نامرتبط

مصنوعی در حوزه خدمات دولتی و به طور كلی بخش عمومی بود در لیست بررسی قرار 

تجزیه و تحلیل برای یافتن دسته بندی موضوعی منطقی و مشخص تا بر روی آنها  ؛گرفتند

های هوش مصنوعی در كاربرد ها و چالش "ت كار شده در حوزه شدن بیشترین موضوعا

  انجام گردد. "بخش، دولتی و عمومی
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 مراحل ارزیابی كیفیت و انتخاب مستندات. 2شکل 

 

 هاي پژوهشیافته -4

با بررسی مقاالت دریافتیم كه كاربردهای هوش مصنوعی به طور عمده بر روی بهبود 

كار، مدل های پیش بینی مبتنی بر هوش مصنوعی، مدیریت فرآیندهای كاری و گردش 

ها در فرآیندهای مربوط به بخش عمومی و دولتی همچنین مدیریت تصمیم گیری داده

 ها خواهیم پرداخت:و دانش متمركز است كه در ادامه به بررسی آن

 كاربردهاي هوش مصنوعی در دولت و بخش عمومی( 1-4

اند. مقاالت در حوزه كاربرد هوش مصنوعی معموال به كاربرد آن در دو حوزه عمده پرداخته

تر كه دولت در آنها به طور مستقیم یا های كالن و دوم در حوزه های عمومیاول در بحث
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باشد. از بین تواند متولی و تاثیرگذار باشد و موضوع اصلی این پژوهش میغیرمستقیم می

شده برخی از آن ها به بحث كاربردهای هوش مصنوعی در بخش دولتی مقاالت بررسی 

 كاهش را اداری بارهای تواندمی مصنوعی اند كه عمدتاً معتقند هوشو عمومی پرداخته

البته آن طور كه از . (Eggers et al.,2017) كند به تخصیص بهتر منابع كمک و داده

ها و وز به طور كامل برای دولترسد هنآید به نظر میمجموع این مقاالت بر می

های سراسر جهان كاربردهای بالقوه هوش مصنوعی در این حوزه تبیین نشده حکومت

است و جزء كشورهای بسیار پیشرفته نظیر آمریکا، چین، ژاپن، كانادا، آلمان و چند كشور 

 محدود دیگر، بقیه هنوز به طور كامل و بهینه از كاربردهای هوش مصنوعی در روند

 دانش كنند. آن طور كه مشخص است هنوزخدمات اداری و عمومی خود استفاده نمی

 شکاف همچنین و ها دولت برای مصنوعی هوش كاربرد كلی پتانسیل و انواع مورد در كمی

 محدوده در مصنوعی هوش مورد در دولت هایتوانایی و شهروندان انتظارات بین

به برخی كاربردهای  (3) جدول در Mehr et al., 2017).دارد  وجود موجود، هایچالش

ی و همچنین به ارائه برخی موارد استفاده شده ژمصنوعی و ارزش آفرینی این تکنولوهوش

 ایم:در بخش عمومی پرداخته

كاربردهای بالقوه هوش مصنوعی در بخش عمومی و دولتی .3جدول   

 

كاربرد هوش 

مصنوعی در بخش 

 عمومی

ارزش آفرینی هوش 

 مصنوعی

موارد استفاده در بخش 

 عمومی

بهبود كارایی دولت و 

 تصميم گيری

تغییر روش كاركنان،  .1

تغییر كارهای كم ارش 

به كارهایی با ارزش 

 باالتر

حذف وظایف خسته  .1

كننده در وزارت كار 

 ایاالت متحده 

(Berryhill, J. et al 

,2019) 
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كاربرد هوش 

مصنوعی در بخش 

 عمومی

ارزش آفرینی هوش 

 مصنوعی

موارد استفاده در بخش 

 عمومی

حذف كارهای تکراری و  .2

تمركز بر مسئولیت های 

 با اهمیت باالتر

افزایش بینش براساس  .3

داده كاوی و فهم دقیق 

 ماموریت ها

 بهبود عملكرد سيستم

 بهداشت و سالمت

افزایش دقت تشخیص  .1

 بیماری

كمک به پزشکان در  .2

ها براساس درمان بیماری

 های درمانپیشنهاد روش

برنامه های هوش  .3

هایی مصنوعی خصوصا آن

یادگیری كه بر مبنای 

ماشینی هستند با سرعت 

بیشتری عوامل خطر و 

زا را تشخصی بیماری

 دهند.می

شناسایی داروهای تقلبی  .4

قبل از رسیدن به دست 

كنندگان با مصرف

استفاده از هوش مصنوعی 

 و بالكچین

 

ابتکار دقیق پزشکی در  .1

ایاالت متحده  
(Madelin& Ringrose 

2016). 

تشخیص سرطان از طریق  .2

صویر با قابلیت پردازش ت

 هوش مصنوعی

(Sandoiu & Godfrey 

2019) 

 

 سيستم حمل و نقل

های خودران اتومبیل .1

 مانند اوبر

های تغییر روش .2

پیش بینی  و 

شهر هانگژو در چین  .1

پیاده سازی پروژه 
City Brain ، 

های آوری دادهجمع
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كاربرد هوش 

مصنوعی در بخش 

 عمومی

ارزش آفرینی هوش 

 مصنوعی

موارد استفاده در بخش 

 عمومی

مدیریت جریان 

 ترافیک

بررسی و رسیدگی  .3

مسائل ایمنی بالقوه 

های با كمک داده

موجود در سیستم 

 حمل و نقل

ای در مورد لحظه

 هاوضعیت ترافیک جاده
(Lin, C. J, 2018). 

، یک SMRT شركت .2

سازمان حمل و نقل 

عمومی در سنگاپور، با 

 NEC شركت خصوصی

روی آزمایشی با استفاده 

از هوش مصنوعی كار 

كرده است تا احتمال 

تصادف رانندگان 

اتوبوس های عمومی را 

 پیش بینی كند

(Basu, M. 2017) 

 

 نطم و امنيت عمومی

در زمینه نظارت، بینایی  .1

ماشین و سیستم های 

پردازش زبان طبیعی می 

توانند مقادیر زیادی از 

تصاویر، متون و گفتارها را 

پردازش كنند تا تهدیدات 

احتمالی برای امنیت و 

نظم عمومی را در زمان 

واقعی شناسایی 

 ,.Ubaldi et al)كنند

2019) 
استفاده از یادگیری  .2

بینی ماشینی برای پیش

احتمال خطرات عمده 

مصنوعی تایلند از هوش  .1

برای نظارت بر ترافیک شبکه و 

انجام تجزیه و تحلیل داده های 

بزرگ برای تشخیص رفتار 

 مشکوک كاربر استفاده می كند

(Rohaidi,N.2018) 
مركز ملی امنیت  .2

سایبری بریتانیا 

هایی را در مورد دستورالعمل

تی هوشمند صادر ابزارهای امنی

كرده است تا به كاربران كمک 

كند مالحظات هنگام استفاده از 

ابزارهای امنیتی هوش مصنوعی 

را درک كنند و كسانی را كه به 

https://govinsider.asia/author/medha/
https://govinsider.asia/author/medha/
https://govinsider.asia/author/filzah/
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كاربرد هوش 

مصنوعی در بخش 

 عمومی

ارزش آفرینی هوش 

 مصنوعی

موارد استفاده در بخش 

 عمومی

ها و )مانند طوفان

 سوزی(آتش

دنبال ساخت ابزارهای امنیتی 

هوش مصنوعی داخلی هستند 

 راهنمایی كند

(National Cyber Security 

Centre). 

 
 

تعامل با مشاغل و 

 شهروندان

از انواع رایج استفاده از  .1

هوش مصنوعی استفاده از 

هم  باشد؛چت بات ها می

در بخش عمومی و هم در 

بخش خصوصی، به ویژه 

در مراحل اولیه اكتشاف 

برای انجام كارهایی مانند 

پاسخ به سواالت متداول 

كنند. در استفاده می

های پیچیده تر از نسخه

اشینی استفاده یادگیری م

كنند تا امکان تعامالت می

تر را فراهم آورد پیچیده

چراكه به طور مداوم خود 

را اصالح كنند تا 

پاسخگوی نیازهای 

 كاربران باشند

 

 های برنامه اتصال .1

  IDA به فدرال

 دسترس در برای

 اطالعات دادن قرار

 عمومی خدمات

 مشتریان برای
(Herman, 

2017) 

2. IDA-Amelia 

 به كمک برای

 یافتن در ساكنان

 فرم و اطالعات

 برنامه كامل های

 از استفاده با ها

 تحلیل و تجزیه

 محاسبات و گفتار

 Collier) عاطفی

et al, 2017) 

افزایش ظرفيت دولت 

برای بهبود طراحی و 

های در آنالیز داده .1

دسترس تنظیم 

 كنندگان مقررات

كمیسیون اوراق بهادار و  .1

 سرمایه گذاری استرالیا

ASIC كه از هوش
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كاربرد هوش 

مصنوعی در بخش 

 عمومی

ارزش آفرینی هوش 

 مصنوعی

موارد استفاده در بخش 

 عمومی

ارائه مقررات و 

 نظارتی عملكردهای

استفاده از ابزارهای  .2

یادگیری ماشین 

برای اینکه بدانند در 

كدام مناطق باید 

نظارت خود را اعمال 

 كنند

پیش بینی نتایج  .3

دعاوی به كمک 

 هوش مصنوعی

مصنوعی و داده كاوی و 

علوم رفتاری بهره 

 .1گیردمی

تم سرائیل از سیسا .2

های پاالیش آالینده

هوا با كمک یادگیری 

ماشین و پایش آنالین 

های هوا برای آالینده

پیشبینی و درنهایت 

پیشگیری از 

های آینده آلودگی

 گیردبهره می
(Laster, 2018) . 

 

 هاي استفاده از هوش مصنوعی در بخش عمومی ( چالش2-4

های قدرتمند یادگیری ها با الگوریتمتوسعه هوش مصنوعی با ادغام حجم عظیمی از داده

ا كنند؛ بها را تولید میهای عمومی حجم عظیمی از دادهسازمان شود.ماشین انجام می

، بدون نگاه به یظهور هوش مصنوعتوان در مورد چشم انداز در حال یحال، نم نیا

ها صحبت كرد. در واقع، حفاظت داده تیریموجود مد یهاوهیو ش یتیحاكم یساختارها

 یادیز یهاظاهراً شباهت یهوش مصنوع یحکمران یموجود و چشم اندازها یهااز داده

 
1 : https://download.asic.gov.au/media/5248811/corporate-plan-2019-23-

published-28-august-2019.pdf 
 

https://download.asic.gov.au/media/5248811/corporate-plan-2019-23-published-28-august-2019.pdf
https://download.asic.gov.au/media/5248811/corporate-plan-2019-23-published-28-august-2019.pdf
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ها اغلب اما بعید است كه سازمان (Misuraca & Van Noordt, 2020)  دارند گریکدیبا 

های ارزشمند یا تغییر خدمات استفاده كنند. یکی دیگر از از آن برای جمع آوری بینش

موضوعات كلیدی در ادبیات سیاست عمومی و مدیریت، دالیل این عدم تطابق بین تولید 

این  .(Joseph&Johnson,2013)ها در دولت است بیش از حد و كم مصرف شدن داده

نشان دهنده این است كه درک پتانسیل كالن داده بدون مشکل نیست و موانع پذیرش 

ها از خطرات فنی و كاربردی تا این چالش كند.در بخش عمومی را تجزیه و تحلیل می

ای برای عملیاتی پیامدهای جدی و گسترده"اعتراضات اخالقی متغیر است. در كنار موانع ،

كه در این  .. (Boyd & Crawford, 2012)ی وجود دارددر بخش عموم "شدن كالن داده

بندی و مورد بررسی قرار دادیم: سطح ها را به  سه سطح تقسیمپژوهش ما این چالش

سیستم، سطح سازمانی و فردی این سطوح توسط محققان برای تجزیه و تحلیل طیف 

د كاریی و گذاری عمومی ماننوسیعی از موضوعات مرتبط با مدیریت عمومی و سیاست

و همچنین كاوش   (Esteve et al., 2012)هاو همکاری (Ashworth et al.,2013)عملکرد 

  . (Wirtz et al., 2015)در موضوعات نوظهور مانند داده های باز استفاده شده است

 هاي سطح سيستم( چالش1-2-4

كالن داده است كه بر  "ایشبکه"موانع سطح سیستم آنهایی هستند كه ناشی از ماهیت 

ها نه تنها مربوط این چالش (Desouza & Jacob, 2017)   گذاردمیپذیرش فناوری تأثیر 

هایی هستند كه مانع توسعه كل دولت به یک سازمان بخش دولتی است، بلکه چالش

م در این سطح در خصوص حریم خصوصی و امنیت، شوند؛ چندین چالش مرتبط با همی

های تجزیه و تحلیل شده اغلب حاوی داده .ها و اخالق قابل شناسایی استحاكمیت داده

توان كاربران را شناسایی كرد و می 1هااطالعات قابل شناسایی هستند و حتی با ابرداده

ها كه بدون اصول حاكمیت قوی داده .(Stough&  McBride, 2014) آن ها را نسبت داد

توان كند، میها و اصول استفاده مجدد از آنها را مشخص میهدف از جمع آوری داده

 
1 Meta-data 
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های به ظاهر غیر مرتبط را برای درک اطالعات مهم و حتی هویت افراد بدون رضایت داده

یچیده و گیج ها امری پمندی در عصر كالن دادهآنها مورد استفاده قرار داد. عمل رضایت

بدین منظور بسیاری از كارشناسان و ناظرین بر این وضعیت  . (Peled, 2013)كننده است 

ها را های وضعیت ایجاد شده در عصردادهكنند كه بتوانند چالشقوانینی را برجسته می

 Hondula)مسئله استفاده اخالقی بسیار پیچیده است  .(Combe, 2015)ساماندهی كنند 

et al., 2018) كند ها در دسترس هستند استفاده از آنها را اخالقی نمی، صرف اینکه داده

(Boyd & Crawford, 2012) ها ها در عصر كالن دادهدر نتیجه این دسترسی به داده

 كنند تشدید كند.ها و به طور كلی افراد را تهدید میتواند خطرات امنیتی كه سازمانمی

های دولتی كند. آژانسدولتی این چالش سیستمی را تشدید میعوامل متعددی در بخش 

های های مراقبتمجموعه وسیعی از اطالعات حساس را در مورد شهروندان، از پرونده

توانند كنند؛ اینها اگر با هم استفاده شوند، میبهداشتی تا مزایای اجتماعی، جمع آوری می

ن كنند و حریم خصوصی را به طور قابل تصویری تقریباً كامل از زندگی افراد را روش

های مورد نیاز برای ها مجازند فقط دادهتوجهی تضعیف خواهندكرد ؛ دیگر اینکه سازمان

انجام مأموریت خود را جمع آوری كنند؛ در دولت، جایی كه دستورات اغلب مبهم، ناپایدار 

كننده  حتی و در معرض تفسیرهای متعدد هستند، داشتن قوانین هدفمند و محدود 

هایی  در مورد استفاده اخالقی از كالن البته مباحث و گمانه زنی .شودمشکل سازتر می

های پیش بینی پیشرفته برای پیش بینی توان از مدلداده در دولت وجود دارد كه می

گذاری جنایات قبل از وقوع آنها استفاده كرد؛ آیا استفاده از این اطالعات در سیاست

  Clarke and). ای مجازات پیشگیرانه مجرمان احتمالی، عادالنه است؟احتمالی بر

Margetts 2014)  تواند ها در بخش عمومی میكنند كه كالن داده استدالل میبرخی نیز

به .  (Williamson, 2014) شود "نظارت خوب شهروندان"و  "نظارت جمعی"منجر به 

و تجزیه و تحلیل ترجیحات سیاست در  های سانسور در زمان واقعیعنوان مثال، تکنیک

گذاران در مورد مسائل برجسته احتمالی و چین برای شناسایی و هشدار سیاست

بنابراین به لحاظ امنیت  (King et al., 2013).های سیاسی استفاده شده است ناآرامی

های ارزشمندی كه دارند عموما مورد تهدید مجرمان های دولتی به جهت دادهسازمان
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 McNeely and)گرددگیرند كه این خود یک تهدید بزرگ محسوب میسایبری قرار می

Hahm, 2014). های عمومی كه با پیامدهای منفی به طور كلی طراحی و اجرای سیاست

 ای است، اما انجام آن ارزشش را دارد.كند، كار بسیار پیچیدهكالن داده مقابله می

 هاي سطح سازمان( چالش4-2-2

های سطح سازمانی گذارد، محدودیتموانعی كه بر پذیرش كالن داده در دولت تأثیر می

ها به داده.(Allard et al, 2018) ها استاست، یعنی در مورد همکاری، منابع و مهارت

های ویژه و كم نظیری را برای همکاری در بخش عمومی دالیل متعددی چالش

، ستی و نظارتی برای هدایت و ارتقای همکاریهای سیافقدان چارچوب كنند.ایجادمی

ها در مرزهای سازمانی توسط مدیران دولتی به عنوان یک مانع مهم مدیریت ضعیف داده

های هماهنگی همچنین هزینه.  (Desouza and Jacob, 2017)شود برای پذیرش تلقی می

های مشترک در ها ممکن است بیشتر از سایر انواع تالشمربوط به اشتراک گذاری داده

كند كه استدالل می 2013در سال    Peled. (Hochtl et al., 2016)بخش دولتی باشد 

تواند مانع مهم دیگری برای های بین سازمانی است میها رقابتاختالفاتی كه منشاء آن

كالن  كند كهاو اضافه می .های بوروكراتیک باشدها در سازمانبه اشتراک گذاری داده

سالحی برای مبارزه بر سر منابع مالی، نفوذ و "ها به عنوان توسط سازمان داده

های دیوان محاسبات دولت آمریکا اشاره و به استدالل شوداستفاده می "خودمختاری

های خود یکی از دالیلی ها از به اشتراک گذاری كالن دادهكند كه امتناع مستمر آژانسمی

به طور  (Peled, 2013)است كه صادرات ایاالت متحده را تقریبا بی رقیب كرده است 

های بخش عمومی نیز محدود كننده كلی، فرهنگ سازمانی و اینرسی در برخی از سازمان

 ,Joseph & Johnson)ها است پذیرش استراتژی های جدید برای استخراج ارزش از داده

تواند بر شتاب و باتی و تغییرات ناشی از آن نیز میهای انتخاهمچنین چرخه.  (2013

ها از نقطه نظر عملیاتی، كمبود نسبی منابع و مهارت ها تأثیر بگذارد.سرعت كالن داده

باشد. در های داده موثر موجود میهای عمومی برای پیاده سازی موثر راه حلدر سازمان
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ها، سیمز تجزیه و تحلیل داده یک نظرسنجی از مدیران دولتی در مورد موانع اتخاذ

( دریافتند كه چالش اصلی شناسایی شده منابع ناكافی بودجه است كه 2012سوسی ) و

های شود؛ فاش كردن دادهبا عدم وجود كاركنان مناسب هماهنگی داشته و دنبال می

ها همچنین نیاز به تخصص قوی و دانش عمیق از فناوری و بزرگ و استفاده موثر از آن

این حال، مزایای تصمیم  با  (McNeely & Hahm, 2014).ایندهای سازمانی دارد فر

های عمومی به طور كامل شناخته نشده گیری مبتنی بر داده هنوز در بسیاری از سازمان

 & Desouza).كند است و تصمیمات سرمایه گذاری برای كالن داده را پیچیده تر می

Jacob, 2017) 

 هاي سطح فردي(چالش3-2-4

ازیم گرچه توجه كمی به این موارد پردهای این سطح میچالشدر نهایت به برخی از 

گذارانی است كه قدرت ها بیشتر متوجه مدیران و سیاستشود؛ این چالشمی

گیری دارند؛ در این راستا نگرش مدیران دولتی نسبت به ریسک عامل مهمی است تصمیم

های تر پدیرش كمتری نسبت به تکنولوژیبه طوری كه افرادی با ریسک پذیری پایین

كنند كه برخی از محققان استدالل می .(Wirtz et al., 2015)ها دارند كالن دادهنوین و 

مدیران دولتی باید به طور كامل از پتانسیل كالن داده برای كار خود استقبال كرده و آن 

( همچنین پیشنهاد می كند كه مدیران 2016. مرگل ) (Shindelar, 2014)را درک كنند 

باید همه ابعاد كالن داده را در نظر گرفته و بیشتر بیاموزند و پنج عنصر كلیدی اخالق ، 

افراد باید  .فناوری ، فرایند ، تغییرات سازمانی و نهادی و تجزیه و تحلیل را شرح دهند

یریت مناسب، در به دست آوردن دانش برای به دست آوردن دانش به منظور استفاده و مد

در سطح شناختی، اتخاذ طرز فکر مبتنی بر داده چالش  .بایستی سرمایه گذاری كنند

اكثر مردم تصمیمات خود را بر اساس تركیبی از حقایق و تأمل، به  برانگیز و عمیق است.

مدیران . اساساً، (Mergel, 2016)كنند عالوه مقدار زیادی حدس و گمان، استوار می

عمومی باید طرز فکر استفاده از كالن داده را اتخاذ كنند و ذهنیتشان اینگونه بشود كه 
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 هایی برای باز كردن اشکال جدید ارزش از داده ها باشندبه طور مداوم به دنبال فرصت

های به كارگیری و پیاده سازی هوش مصنوعی در بخش به طور كلی پس از بررسی چالش

های پرتکرار و كلیدی را در جدول زیر جمع آوری كرده و برخی شدولتی، برخی چال

 ایم:ها ذكر كردهكارها را برای آنراه

هوش مصنوعی در بخش عمومی و دولتی سازیهای به كارگیری و پیادهچالش .4جدول  

 كارهاي پيشنهادياهر هاي هوش مصنوعیالشچ

های عدم همکاری و  همسو بودن پروتکل( 1

 های مختلف دولتیها در ارگانمدیریت داده

استفاده از تکنولوژی های نوین ذخیره و ( 1

به طور مثال توجه و استفاده از  ،هابازیابی داده

هایی رایانش ابری و منابع باز  به عنوان گزینه

بین  داده برای شروع به اشتراک گذاری

 دولتیهای بخش

 

های مبتنی بر حل عدم اولویت بندی راه( 2

های دولتی مسیری طوالنی داده، اكثر بخش

ها و ها و درک فرصتجهت شناسایی داده

 ها دارند.اولویت بندی راه حل

( استفاده 2( سرمایه گذاری در حاكمیت داده، 1

از تکنولوژی یادگیری ماشین برای افزایش 

ها و باالبردن قدرت سرعت یادگیری از داده

 تصمیم گیری

تغییر شیوه مدیریت نیروی انسانی و ( 3

 دگرگونی نحوه انجام مشاغل

های كاركنان ( توسعه  ظرفیت و توانمندی1

( 2برای بهرمندی از تکنولوژی هوش مصنوعی، 

انتقال كارهای پیش پا افتاده از كاركنان به 

ها و استفاده از نیروی انسانی در مشاغلی ماشین

عامل با كه نیاز به هوش هیجانی، قضاوت و ت

( جذب متخصصین برای طراحی، 3مشتری دارد.

 ارزیابی و آزمایش هوش مصنوعی در سازمان

 

سازی راه كارهای عدم یکپارچگی در پیاده( 4

ها و وصله ای و افزایشی شدن فناوری در سازمان

 هاآن

افزایش ظرفیت طراحی مجدد فرآیندهای ( 1

 كاری برای باال بردن  اثربخشی و كارایی

ریسک افزایش حمالت سایبری به دلیل ( 5

ها در سطوح مختلف و تغییرات دستکاری داده

توسعه ظرفیت امنیت سایبری در تمامی ( 1

 ترسطوح برای مواجه با خطرات سایبری پیچیده
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 كارهاي پيشنهادياهر هاي هوش مصنوعیالشچ

الگوریتمیک و در نتیجه به عمل آمدن خرابی 

 هاهای آبشاری در سیستم

 های جدید( عدم پذیرش ریسک نوآوری6

های جمع ارتقای نوآوری از طریق پلتفرم( 1

های هوش ( افزایش آگاهی از پتانسیل2سپاری، 

 هایی در مقیاس كوچکمصنوعی با انجام پروژه

 های فناوری اطالعات قدیمیزیرساخت( 7

( ارزیابی سیستم های قدیمی و برآورد 1

های انتقال داده ها به سیستم های جدید، هزینه

 قدیمی های( ارتقاء سیستم2

های اخالقی و اجتماعی، اعم از عدم ( چالش8

 هاشفافیت از نحوه  استفاده از داده

 

های هوش مصنوعی حساس ( طراحی سیستم1

های مبتنی بر هوش ( سیستم2ها، به ارزش

مصنوعی دائما بایستی مورد بررسی و نظارت 

 قرار گیرند.

 

 

 بحث و نتيجه گيري -5

با توجه به پیشرفت های گسترده هوش مصنوعی و با بررسی ادبیات هوش مصنوعی در  

ی آتی مدیریت عمومی را به بخش عمومی و دولتی دریافتیم كه این تکنولوژی در دهه

گذاران و مدیران ارشد طور كلی دستخوش تغییر قرار خواهد داد. در طول دهه آتی، قانون

ورد آن بایستی اتخاذ كنند؛ بنابراین محققین و دولتی تصمیمات بسیار مهمی در م

ها فراهم نموده ضروری است كه ابزارهایی را برای آن عرصه هوش مصنوعیمتخصصین 

رسد هوش مصنوعی در حال حاضر در به نظر می تا آگاهانه تصمیمات خود را اتخاذ كنند.

حالت گذار از حالت صرفا تکنولوژیک به حالت كاربرد برای انسان است كه منجر به پررنگ 

 گردد. های مختلف و نهادهای دولتی میتر شدن نقش مدیران فناوری اطالعات در سازمان

بردهای های اخیر مشاهده گردید كه كارهای صورت گرفته در سالبا توجه به پژوهش

های مدیریت عمومی، نقشه برداری، بهداشت عمومی، آب و هوا هوش مصنوعی در حوزه
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ها و و دیگر مسائل كه بیشتر جنبه انسانی دارد، مورد توجه بیشتری از سوی دولت

های دولت ها قرار گرفته است. در زمینه مدیریت عمومی، بحث توسعه سیاستحکومت

نوان دغدغه و كاربرد هوش مصنوعی مطرح شده است. باز یکی از مسائلی است كه به ع

بود. به این معنی كه استفاده  "سیستم"یکی از كلمات پرتکرار در مقاالت مورد بررسی، 

برای تولید نسل جدید سخت افزار و نرم افزارهای مختلف  های هوش مصنوعیاز تکنیک

ر حال حاضر یکی از های اتوماسیون فرآیندها و مدیریت اطالعات و دانش دبرای بحث

 های دولتی و عمومی است. ها در بخشها و سازمانهای دولتاولویت

بین و پیشگیری از حوادث، تشخیص های پیشگیری، تحلیلهای پشتیبانی از تصمیمبحث

های تغییرات محیطی، بهبود تعامالت دولت و شهروندان، شخصی سازی خدمات و قابلیت

ها و البته رسیدن ها و كشف ناهنجاریارائه شده در بخش عمومی، تجزیه و تحلیل داده

كم و به هنگام از دیگر كاربردهای هوش مصنوعی است كه ها در زمان بسیار به راه حل

ریزی برای ها در حال برنامهاند و دیگر دولتهای پیشرو از آنها بهره گرفتهمعموال دولت

های اجتماعی و در ها و رسانهگیری از آنها هستند. همه گیری روزافزون شبکهبهره

دنیای كنونی باعث شده است كه منبع دسترس قرار گرفتن بیشتر از چند پتابایت داده در 

های تجزیه و تحلیلی توسط هوش مصنوعی در ابعاد گسترده فراهم باشد. كافی برای بحث

های دوگانه به هوش آمد نگاهای دیگر كه تقریبا در متن تمامی تحقیقات به چشم مینکته

ده اجرا و های انجام شمصنوعی و كاربردهای آن بود. از طرفی تقریبا تمامی تحقیق

 مردم زندگی كیفیت دانند و معتقدندمی سودمند و امیدواركننده فناوری را بکارگیری این

اما در . بخشدمی بهبود را دولت در شفافیت و كارایی عمومی، ارزش تولید همچنین و

 اتوماسیون كندمی فکر كه دارد وجود اند كه روندیطرف دیگر، به این بحث اشاره كرده

 هایفعالیت در افراد جایگزینی و فردگرایی شدن، غیرانسانی به منجر هامانساز هوشمند

ها ها و سازمانگیری را در بین دولتشود و حتی ممکن است قوه تصمیممی روزانه مختلف

 هایسیستم و مصنوعی رسد كه هوشدچار ضعف و اشتباه كند. مجموعاً به نظر می

با توجه به كاربردهای گسترده خود در حوزه های دولتی و عمومی در طرف  خودمختار
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ها و نهادهای عمومی ایجاد كنند؛ در این هایی را نیز برای دولتدیگر ممکن است چالش

سواالت بی پاسخ زیادی در مورد اخالق، سوگیری جنسیتی، حریم خصوصی و میان 

قان هوش مصنوعی خواستار مباحث بین پیامدهای قانونی این فناوری وجود دارد كه محق

ها و اند. مدیران دولتی نیز بایستی تواناییای در مورد این موضوعات شدهرشته

های مربوط به هوش مصنوعی را درک كنند، و متوجه شوند چه اشتباهاتی را محدودیت

 خواهند مزایایچگونه و چرا ممکن است در مورد این تکنولوژی مرتکب شوند و اگر می

  را به دست آورند، چه مواردی را هنگام استقرار هوش مصنوعی بایستی در نظر بگیرند. آن

های هوش مصنوعی در بخش در این پژوهش نیز با هدف شناسایی كاربردها و چالش

عمومی، مروری سیستماتیک در ادبیات این حوزه صورت گرفت؛ كه تحقیقات با كیفیت 

مقاله شد؛  40سایی كرده و در نهایت منجر به استخراج را از دو پایگاه داده معتبر شنا

سپس به دسته بندی كاربردهای هوش مصنوعی در بخش عمومی پرداختیم كه شامل 

 اتوماسیون هایمصنوعی، سیستم هوش بر مبتنی دانش مدیریت باشند:این موارد می

ها، داده تجسم و بین پیش تحلیل و های مجازی، تجزیهعامل هوش مصنوعی، فرآیند

توصیه  های خودمختار، سیستم های سیستم و شناختی هویت، رباتیک تحلیل و تجزیه

شناختی  تحلیل و هوشمند، تجزیه و تحلیل گفتار و تجزیه دیجیتال گر، دستیارهای

آفرینی این كاربردها پرداختیم و سپس . همچنین به ارزشتهدید هوش و امنیت

مومی را در سه سطح سیستم، سازمان و فرد تقسیم های هوش مصنوعی در بخش عچالش

كارهایی برای رفع های كلیدی را عنوان نموده و همچنین به ارائه راهبندی كرده و چالش

 ها پرداختیم. این چالش

با توجه به اینکه رویکرد این پژوهش صرفا پرداختن به كاربردهای هوش مصنوعی در 

ایم به ین بخش بوده است بنابراین نتوانستههای آن در ابخش عمومی و بررسی چالش

حاكمیتی  های هوش مصنوعی و تاثیرات آن در سراسر اكوسیستمتحقیقات و بحث

گیر هوش مصنوعی منجر به تدوین های چشمبپردازیم و این درحالی است كه پیشرفت

گذاری هوش مصنوعی در دنیا شده است كه در این مستندات زیادی در حوزه سیاست
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گردد وهش بر مبنای هدف این پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفتند. همچنین پیشنهاد میپژ

گذاری بخش عمومی پرداخته های آتی به تاثیرات هوش مصنوعی بر سیاستدر پژوهش

 ی این بخش مورد مطالعه قرار گیردگذارو با توجه به این تاثیرات فرآیند چرخه سیاست
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