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 چکیده
عرصه جهانی به دنببال  های اخیر تغییرات بسیاری را در  ظهور هوش مصنوعی در سال

 هبای   هنوز هم خدمات را ببه روش ها  دولت ،فناوریهای  با وجود پیشرفت .داشته است
گیبری از مزایبای هبوش مصبنوعی در بخبش دولتبی         برای بهبره  .دهند سنتی ارائه می
هبای   های عمومی الزم است به طبور چشبمگیری اسبتداده از  سیسبتم     مدیران سازمان

ا افزایش دهند. هدف این مقاله،تعیین  پژوهشی برکاربسبت  مبتنی بر هوش مصنوعی ر
تحقیقات مربوط به هوش مصنوعی در بخش عمومی است. در این  مقالۀ با اسبتداده از  

چارچوبی برای مطالعبات در بباب    PRISMAاز پروتکل گیری  روش فراترکیب و با بهره
مقالبه   411ور، ببه ایبن منظب    .دهیم می کاربست هوش مصنوعی در  بخش دولتی ارائه

ساینس دایرکت، پروکوئست و وب آو سباینس،   ،اطالعاتی گیلهای  برگرفته از از پایگاه
مورد بررسبی قبرار گرفبت. پبس از انجبام دو        5151تا  5162های  در بازۀ زمانی سال
پژوهش به عنوان مقاله با کیدیت بباال و متوسبط جهبت تحلیبل      51مرحله غربالگری، 

و در نهایبت چبارچوبی مطالعباتی در بباب کاربسبت هبوش        تر شناسبایی شبدند   عمیق
توان  مصنوعی در بخش دولتی ارائه شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی ازآن بود که می

توانند ببا   میها  های دولتی بهره گرفت و دولت از هوش مصنوعی تقریبادر تمامی بخش
صبنوعی ببرای    از هبوش م  ،های اخالقبی  گذاری مناسب و در نظر گرفتن جنبه سیاست

شبود مطالعبات    توصیه می ،ارائه خدمات بهتر در بخش عمومی بهره گیرند. با این حال
 تری در این باب صورت پذیرد. گسترده
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 مقدمه  

ببه   یمداخله انسان توانند بدون می و خودمختار هستند یهوش مصنوعمبتنی بر های   ستمیس

 لیب و ببر اسبار تحل   به صورت هوشبمند گیری  میتصم یالگوها با آموختن و فعالیت ب ردازند

در فبن   یگبذار  هی(. سبرما Čerka et al, 2017برسبند )  متدباوتی های  یریگ جهیبه نت تیموقع

در  یمهبم بخبش دولتب   هبای   یاز اسبتراتژ  یکب ی یبر هوش مصبنوع  یمبتن دیجدهای  یآور

 نیب در مبورد ا  یاگرچه مطالعبه تجربب   ،حال نی. با اشود جهان محسوب می های پیشرو کشور

هبوش  . شبود  اما نیاز  به مطالعه بیشتر در ایبن حبوزه احسبار مبی     ،موضوع انجام شده است

توانند تصبمیم   چگونه میها  نیماش نکهیا رامونیپ یدر مطالعات 6141در دهه   (AI )مصنوعی 

 (Bush, 1945) ;(Buchanan, 2005) .قرار گرفت بحث و بررسیمورد ،بگیرند

 (McCulloch & Pitts, 1943)  هبوش  برای کاربسبت  ها  توسعه راه حل ،6111در دهه

 یکباربرد هبای   مطالعات و برنامبه  در قرن اخیر. گوناگون آغاز شدهای  در زمینه یمصنوع

(، Y. Pan, 2016) دولتی نیز مورد استداده قرار گرفته اسبت های  در حوزه یهوش مصنوع

 و(et Ziuziański  (al, 2014 ؛Qian & Medaglia ) (2018به طبور مثبال در حبوزه سبالمت    

 ,Fernandes et alآمبوزش   ،(  Kouziokas,2017و نقبل)  مبل حدیگر از جملبه  های  زمینه

 یو حت (Olsher, 2015) ;(He et al., 2010ارتباطات ) ،(Ku & Leroy, 2014)نیتام ،((2017

 گیرد. . را نیز در بر می(Ayoub & Payne, 2016)مسلح  یروهاین

ارائبه   سنتی های  هنوز هم خدمات را به روشها  دولت ،یفناورهای  شرفتیوجود پ با

منبابع محبدود اسبت و     رایز ،باشد یعمومهای  بودجه عیتواند بازتاب توز ید که منده یم

 تیممکبن اسبت رضبا    تیوضبع  نیا. (Mehr et al , 2017)بودجه باید بهینه مصرف شود 

 van) یبا بخش خصوصب  سهیدر مقا ویژهبه  ،را کاهش دهد یشهروندان از خدمات عموم

Deursen et al, 2006) دهد  یم شیدولت را افزا ییکارآ یکیالکترون دیاستقرار خدمات جد

(Bertot et al,2016و همچنبب )آورد  موجبببات رضببایت شببهروندان را فببراهم مببی    نی

(Sangki,2017)ببه  توانبد   مبی  یکب یالکترون دیب ارائه خدمات جددر  ینوآور ،نی. عالوه بر ا

وری نیبروی کبار    کاهش حجم کار اداری منجر شود که این مهم نیز باعبث بهببود بهبره   

 ،هبوش مصبنوعی در بخبش دولتبی     گیری از مزایبای  بهره یبرا. (Moon, 2002) گردد می

ببر   یمبتنب  یها ستمیس ی استداده از ریبه طور چشمگ ی باید عموم یها سازمان رانیمد

( به 5163)6 میو ک ویل ،حال نیبا ا. (Mehr et al., 2017) دهند شیرا افزا یهوش مصنوع
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کنند که هنبوز   یمپیشنهاد کنند و  می اشاره یدر بخش دولت یفناور شرفتیلزوم درک پ

دولتبی  در بخبش   یهبوش مصبنوع  ات درباره مزیبای  قیتحقهای زیادی در زمینه کمبود

وجود دارد، با توجه به این مهم در این پژوهش قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم کبه  

کاربست هوش مصنوعی در بخبش دولتبی چبه مزایبایی ببرای ارائبه بهتبر خبدمات ببه          

هبای   کوشد با بررسبی پبژوهش   مطالعه حاضر می ،اسار نیبر ا. کند می شهروندان فراهم

ببه ایبن سبوال پاسبخ      ،هوش مصنوعی در بخش دولتیانجام گرفته در حوزه کاربردهای 

در ادامبه ببه     توان از هوش مصنوعی در بخش دولتبی بهبره گرفبت.    دهد که چگونه می

 ،پبس از آن  و  پبردازد  مبی  مبانی نظری هوش مصنوعی و کاربست آن در بخبش دولتبی  

ها  داده لیو تحل هیو تجز یجمع آورهای  مطالعه از جمله روش یروش شناختهای  جنبه

از مطالعات بررسی شده به ارائبه چبارچوبی ببرای    گیری  با بهره ،سرانجام. ارائه شده است

پردازیم و پیشبنهادات نهبایی خبود را ببرای      می کاربست هوش مصنوعی در بخش دولتی

 کنیم. می مطالعات آینده ارائه

 مبانی نظری  

 توسعه مفهومی هوش مصنوعی

به دنبال داشبته  تغییرات بسیاری را در عرصه جهانی  ریاخ یها در سال یهوش مصنوع ظهور

کند که فبن   می ، استدالل8 یرومت ینی، ج5شرکت آی بی ام  رعاملیمد ،است. به عنوان مثال

... ببه  ( یهبوش انسبان   تیتقو یبراهستند هایی  یفناور" یهوش مصنوعمبتنی بر های  یآور

در  ،اسبت هبا   و دسبتگاه  انسبان  نیبب ا ه یهمکار همه بینم که درآن  را میای  آینده ،یطور کل

، 4 رنب یاسبتدن هاوک . شود می انسانیهای  این رابطه دوسویه باعث بهتر شدن توانایی قتیحق

-Cellan)شبود بشبر  نسبل   انیپا منجر به تواند می یهوش  مصنوع شرفتیپ "اظهار داشت که

Jones, 2014)، در آینبده  باشبد کبه   یدیب نگران تهد دیگدته است که انسان با زین تسیگ لیب 

. اما با همه این اوصاف اگبر قواعبد و   (Rawlinson, 2015) شود می جادیا یتوسط هوش مصنوع

توانبد باعبث    مبی  از هوش مصنوعی طراحبی شبود،  تر  قوانینی مناسب در زمینه استداده بهبنه

AI در باب توصیف یمتداول فیتعر چیه. سود مندی انسان نیز بشود
طبور   بهاما وجود ندارد. 2 

و انجبام   دیب جدهبای   یببا ورود  ی، سازگاریریادگی یبرا نیماش کی ییمعمول به عنوان توانا

، ببه  BIG DATA 1هبای   یفبن آور  عیسبر رشبد  با . شود می فرایند و پردازش بر روی آن، یاد

 ،پبردازش داده  یهبا  دسبتگاه  عیمحاسبه و سرعت فبوق العباده سبر    تیعنوان مثال بهبود قابل
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هبای   توانبد فراینبد   هبا مبی   بسبیار وتحلیبل آن  هبای   داده دادن با در دسترر یهوش مصنوع

در  یهبوش مصبنوع   ،هبا  ، پبس از سبال  اکنبون  .بسیاری را در ساختار سبازمانی انجبام دهبد   

گزارش شده اسبت کبه اسبتداده     .(Bean, 2018) گیرد می مورد استداده قرار بزرن یها شرکت

به سبرعت در حبال گسبترش اسبت     ها  در سازماند منحصر به فر تیبا قابل AIهای  ستمیاز س

(Miller, 2018)  وAI رییدر حال تغ ( تجارت است Daugherty & Wilson ,2018 مب .)دیب جد وج 

آینبده   ینب یب شیپ یرا براها  استداده از داده یسازمان برا ییتوانا یهوش مصنوعهای  ستمیس

را کباهش   ینب یب شیپب  نبه یهز یو به طور قابل توجه بهبود داده استگیری  سازمان و تصمیم

 1گبارتنر  یرونبد فنباور   ی. طبق بررسAgrawal et al ,2018)، (Goldfarb et al, 2018است داده 

شبده اسبت.    یمعرفب  کیشماره  کیاستراتژ یفناور نوانبه ع هوش مصنوعی ،5163در سال 

ی تجبار  یهبا  مبدل  سبتداده از  ا گیری، میتصم تیتقو یبرا یاستداده از هوش مصنوع ییتوانا

محقبق خواهبد    5152را تبا سبال    تبال یجید توسعه ،یمشتر ایجاد فرآیند بازخور ازو  جدید 

 یاطالعبات ببرا   یهنوز در حال جمع آور نهاسازما ٪21گارتنر نشان داد که  یکرد. نظرسنج

 (.Panetta, 2018)خود هستند.  یساخت هوش مصنوع

شبود و ایبن امکبان وجبود      می ارائهها  در ادامه لیستی از خدماتی که به وسیله دولت 

را بهببود بخشبید   هبا   گیری از هوش مصبنوعی ارائبه خبدمات در ایبن حبوزه      دارد با بهره
(Moon, 2002). 

 (OECD,2011 )منبع:(.COFOG)در بخش عمومی دولت  یکارکردها یطبقه بند(: 1) جدول

 (.COFOG)در بخش عمومی دولت  یکارکردها یطبقه بند

F1 یخدمات عموم F6 یمسکن و امکانات اجتماع 

F2ی. نظم عموم F7 .بهداشت و سالمت 

F3دفاع . F8 مذهب و فرهنر 

.F4 یامور اقتصاد F9التی. تحص 

F5 ستیز طیحداظت از مح F10 یاجتماع تیحما 

 توسعه مفهومی دولت هوشمند

 و دارد هوشبمند  یشبهرها  گدتمبان  رشبد  در یدیکل نقشامروزه  هوشمند دولت مدهوم

 طیمحب  هوشبمند،  اقتصباد  مانند هوشمند شهر به مربوط مباحث ریسا کنار دراین حوزه 
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 ,Pereira et al) گیبرد  می قرار باهوش افراد و هوشمند تحرک هوشمند، یزندگ هوشمند،

جا بدین معنبی اسبت   نیا در یهوشمند ، (Guenduez et al, 2019)های  گدته طبق .(2018

 و یافتهسباختار  داده یادیب ز مقبدار ، مختلبف دولبت  هبای   حوزه لیتحل و هیتجز در" که 

 اظهار، هوش مصنوعیهای  تمیالگور گیری از  توان با بهره می که وجود دارد نیافتهساختار

 مانبد  گیرنبده دور مبی   یی کبه از نگباه تصبمیم   ها تیواقع از یبرخ به راجع یتر قیدق نظر

 یبرخ یاجرا ای ونیاتوماسگیری از  توانند با بهره می افراد، یحت او یها  گروه.ذیردصورت پ

  ". مختلف دولتبی ب ردازنبد  های  به انجام عملیات در حوزهتر  به صورت کارا خاص فیوظا

 ماننبد  نوظهبور،  یهبا  یفنباور  شیآزمبا  حبال  در جهان سراسر در مختلف ادارات امروزه،

 ببا  آنهبا . هسبتند ( AI) یمصبنوع  هوش وها حسگر ،یابر محاسبات ،(IoT) اءیاش نترنتیا

 هبر  در) خبدمات  ارائه و شهروندان یازهاین بهتر درک در یسع ها، یفناور نیا از استداده

 تببر قیببدق و تببر مناسببب ماتیتصببم اسببار بببر( ینببیب شیپبب یحتبب و مکببان هببر ،زمببان

 . (Dameri & Rosenthal-Sabroux 2014)دارند

 دارد وجبود آن  اتیب ادب درتعباریف محبدودی   ، اسبت  دیجد ای دهیپد هوشمند دولت

(Harsh & Ichalkaranje 2015؛ Mellouli، Luna-Reyes & Zhang 2014؛ Scholl & Scholl 

 ،با ایجاد بسترهای مبتنی بر فنباوری اطالعبات   هوشمند دولت ،(von Lucke 2016 ؛2014

 Scholl & Scholl) یخصوصب  و یعمبوم  تبال، یجید ،یکب یزیف یهبا  طیمح ادغام و اتصال

 منظبور  ببه  (  Guenduez et al. 2017) شبهروندان  ببا  یهمکار و تعامل و به کمک( 2014

 یحتب ) زمبان  هبر  در کارآمبد  و مؤثر خالقانه، خدمات ارائه ویازهای عمومی ن بهتر درک

 ;Gil-Garcia, Zhang & Puron-Cid 2016).گیبرد  مورد اسبتداده قبرار مبی   (شده ینیب شیپ

Schedler 2018) ) 

 شوند؟ هوشمند می ها دولت چرا

 تعامالت در طرفه دو اطمینان و اعتماد با توام ارتباطات وجودها  سازمانهای  از جمله نیاز 

 مراحل در کارکنان پذیرش در ایجاد در مثبتی تاثیری ارزیابی شونده و کننده ارزیابی بین

 و مبدیران  روزمبره  و مسبتمر  هبای  گدتمبان  و دیالون یوجود فضا دارد. سیستم مختلف

 مبورد  در توافبق  ببرای  رودررو متعبدد  جلسات جمله برگزاری از مختلف طرق از کارکنان

 ببا  کارکنبان  ببه  فبرد  گذشته عملکرد مورد در بازخور مستمر ارائه نیز و بهبود های برنامه
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 عملکبرد  مبدیریت  موفبق  سازی پیاده جمله عوامل از مناسب ارتباطی کانالهای از استداده

 ببه  مرببوط  موضبوعات  در صادقانه و شداف های رسانی اطالع بایست می باشد. سازمان می

 سازمان کل سطح در عملکرد مدیریت مزایای ضرورت و اهداف، جمله از مدیریت عملکرد

 (.6811داشته باشدد)فقیهی و همکاران، 

 و شبهروندان  ماننبد  مختلف ندعانیذ یازهاین اینکه بتوانند لیدل به یعمومهای  بنگاه

 et) گیرنبد  بهره مبی  کیالکترون دولت و دولتی نوین تیریمداز  سازند، برآوردهرا  مشاغل

al, 2010 (Schedler، نیتبر  یاصبل  از یکب بر پایه فناوری اطالعات یهای  با رشد تکنولوژی 

 هوشبمند ، جدیبد برای ارائه خدمات بروز و متناسب با سطوح تکنولبوژی  ها  دولت اهداف

 سبال  س تامبر در ،سیسوئ تالیجید یفدرال استراتژ یشورا سیسوئ کشور. است یساز

که از اهم ایبن اهبداف    ،اهدافی را در بابت استداده از دولت هوشمند مطرح نمود  5163

آحباد   یببرا  براببر  مشبارکت  امکان  کردن فعال" .6: توان به این مواردزیر اشاره کرد می

. 8،"تیشبداف  و اعتمباد  ،تیب امن نیتضبم " .5،"ی میبان مبردم  همبسبتگ  تیتقو و جامعه

 دفتبر ) "رفباه  و رشبد  جباد یا نیتضم" .4 و "شهروندان یتالیجید های یتوانمندتوسعه "

 جامعه یمند بهره ،مهم اهداف نیا به یابیدست از هدف:  5163 سیسوئ فدرال ارتباطات

 دیگبر ایبن اسبت کبه فرآینبد      هدف ،نیا بر عالوه. ازخدمات دولتی است وجه نیبهتر به

 یتبال یجید که است ریپذ امکان یصورت در امر نیا. جامعه رشد پیدا کند شدن یتالیجید

ببر ایبن   (. 5163 سیسوئ فدرال ارتباطات دفتر) در تمامی ابعاد جامعه توسعه یابد یساز

 یمتکب  یریادگیب  سادههای  تمیالگور وIOT، DATA  BIG به که یهوشمند دولت ،اسار

 عنبوان  به) ،باعث توسعه پارادایم دولت الکترونیکی شود تواند می ،(Schedler 2018) باشد

 کبانتون  یدولتهبا  کندرانس  و سیسوئ ونیکنددراس از یکیالکترون دولت یاستراتژ مثال

هبای   یفنبوور  از اسبتداده  یببرا  یتالشب  توان یم را هوشمند دولتبا این اوصاف . (5111

هایی قلمداد کرد کبه در پبارادایم دولبت الکترونیبک      در جهت پرداختن به وعده نوظهور

های  جنبه شتریب ،قتیحق در. (Guenduez et al,2017) نشد برآوردهوعده داده شد بود اما 

 ماننبد  -  (Gil-Garcia, Zhang, and Puron-Cid (2016)) توسبط  شده ذکر هوشمند دولت

 تعامبل  و یفن دانش ،یبرابر ،ییکارآ ،یاثربخش ،یداریپا ،یمحور دشهرون ،ینوآور ،ادغام

. (Schedler et al, 2003 ) در پارادایم دولت الکترونیک نیز وعده داده شده ببود  شهروندان

 میتصبم  ماننبد  یدیب جد اهبداف  ببا  را ها آن با در نظر گرفتن این اهداف، هوشمند دولت
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-Gil)دهبد  مبی  گسبترش  یآور تباب  و ینیکبارآفر  ،تیخالق ها، داده بر یمبتنهای  یریگ

Garcia et al. 2016). 

   پژوهش روش

مختلف علوم و دانش موجب شده است تا مقوله های  و مطالعات در حوزهها  پژوهش رشد

درک  جباد یموضوع خباص و ا  یبر رو یمند و علم نظام وهیبه ش نیشیپ مطالعات بیترک

 ،فرامطالعبه (.  6832 ،یو تبوکل  ایازک) ابدی افزون گسترش روز نیشیاز مطالعات پ شتریب

کبه  گذشبته   یهبا  پژوهش لیو تحل بیترک ،یمنظور بررس هباست که  ییها از روش یکی

 یپژوهشب  یکارهبا  قیب عم لیب و تحل هیب استداده قرار گرفته است. فرامطالعه به تجز مورد

 ۀبر چهبار حبوز   ق،یتحق یازمندیو با توجه به ن پردازد یم خاصۀ حوز کیشده در  انجام

 نیعنوان مشبهورتر  به لیدارد. فراتحل داللت بیو فراترک  لیفراتحل ، یفرانظر ،روش فرا

 ،d,rچبون   یآمار فنون گذشته با استداده از یها پژوهش یآمار جیفرامطالعه، بر نتا ۀحوز

طبور   به لی. فراتحلدینما یگذشته را محاسبه م یها موثر در پژوهش یرهایمتغ ۀاثر انداز

و  ردیب انجبام گ  یدب یروش اگر به صورت ک نیتمرکز دارد. ا نیشیپ یمطالعات کمّ بر ژهیو

متببداول در  یکدگببذار ۀویبببا شب  نیشب یپ مطالعببات مبورد اسببتداده در  جیو نتببا میمدباه 

ببه نبام    دهبد،  قبرار  یمبورد بررسب  هبا   برخواسبته از داده  یبۀ مثل نظر یدیک یها پژوهش

 رو ش لیب . فبراروش، ببر تحل  ( 6811و همکباران،   یسبهراب ) شود می شناخته بیفراترک

تمرکبز دارنبد    نیشیمطالعات پهای  هینظر لیبر تحل یو فرانظر نیشیپ مطالعات یشناس

(.(Bench & Day, 2010از  جینتبا  ریدانبش و تدسب   جباد یا یببرا  یدب یک یروشب  بیفراترک

 نیب ا Paterson, et al., 2001 .(Sandelowski & Barroso, 2007)))اسبت   نیشب یمطالعات پ

هبای   افتبه ی جباد یاه منظبور  مطالعه ب نیچند یساز ک ارچهی یبرا ل،یروش مانند فراتحل

 لیب ببرخالف فراتحل  بیفراترک (.Noblit & Hare, 1988)رود  می آنها به کار ریو تدس دیجد

و  یدب یدارد، متمرکبز ببر مطالعبات ک    دیب تأک یآمبار  یکردهبا یو رو یکمّهای  بر داده که

های  افتهیاطالعات و  بیفراترک است.تر  قیآنها به جهت فهم عم از قیعم لیو تحل ریتدس

 اشاره یفرد یرهایتنها به تدسها  دهد. ترجمه می را ارائه یقیعم ریو تدسی دیمطالعات ک

 مختلبف را مشبخص و پژوهشبگران را قبادر     طالعبات م نیکننبد؛ بلکبه اختالفبات بب     نمی

 )مبرتبط هسبتند    گریکدیبه  مختلف العاتسازند تا همزمان درک کنند که چطور مط می
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Beck, 2002.) و  یساندوسبک  ۀاز روش هدبت مرحلب   ب،یب از روش فراترکگیری  بهره یبرا

 .دهد می آن را نشان (6 )که شکل  است بهره گرفته شده ( 5111 )باروسو 

 بیدست آمده از روش فراترک اطالعات به لیو تحل هیتجز

 انتخاب هدف

 پژوهش آشکار گردد.   یاست تا هدف اصل ازین ب،یبا روش فراترک قیتحق یگام اول اجرا در

 
 (Sandelowski & Barroso, 2007) بیمراحل روش فراترک (:6)شکل 

 مناسبهای  و انتخاب مقاله اتیمند ادب مرور نظام

 تیب با محورای  چند رشته یقاتیتحق یالملل نیب یبانک اطالعات چهار  از  پژوهش در این

 & Khiste (Blessinger & Olle, 2004) کمک گرفته شبده اسبت   یو فناور یعلوم اجتماع

Amanullah, 2017) لیب گ  علمی عبارتنبد از های  این پایگاه، Science Direct، ProQuest  و

Web of science.   جستجو در  اینجا ابتدا بر  اسار عناوین و چکیده هر منبع بوده اسبت

اطالعبات   سبتم یس، یهوش مصبنوع ی، دمات عمومخو واژگان کلیدی متنوعی از جمله: 

بببه عنببوان معیارهببای ورود بببه   یمطالعببات  یهوشببمند ،برنامببه هوشببمند، هوشببمند

(، مطابقت نداشته باشند 5(، س س اگر مطالعات با معیارهای خروج)معیار6سیستم)معیار

داشبتند،  آن دسته از مقاالت که با هردو معیار مطابقت  ، گردند می از ادامه مطالعه حذف

 برای بررسی انتخاب شدند.
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 ستمیورود به س یارهایمع (1)معیار  

در همبه  در بخبش دولتبی    یهبوش مصبنوع   بر موضبوع  متمرکز یعلم قاتیتحق. (6

   یو در تمام سطوح دولتها  نهیزم

 یببرا  یبه عنوان راه حلب  یهوش مصنوع تمرکز بربا  یبازرگان ای یعلم قاتیتحق(. 5 

 .یاجتماع ای یجمع یها تیموقع ایشهروندان زندگی بهتر 

 ک؛یب کارخانه هوشمند؛ رباتاز جمله:   یوجود اصطالحات مرتبط با هوش مصنوع. (8

(؛ NLP) یعب یپبردازش زببان طب   ؛ی(؛ عوامل مصنوعAHP) یلیتحل یسلسله مراتب ندیفرآ

 یشبناخت  ی(؛ نقشبه ببردار  CA) یسبلول  ی(؛ خودکارهبا MASچنبد عامبل )  های  ستمیس

(CM؛ الگور)کیژنتهای  تمی (GA؛ شبکه)  یمصنوع یعصبهای (ANN ؛)نیماش یریادگی 

(ML؛ س)یمبتنهای  ستمی ( بر قانونRBS  ؛ اسبتدالل مبتنب)ی   ( ببر مبوردCBR  ؛ منطبق)

خوشبه   تمیالگبور  ستمیس ؛یاحساسات لیخبره؛ تحل ستمیهوشمند؛ سهای  ستمیس ؛یفاز

 ؛یشبناخت هبای   ستمیس ؛یشناخت ینقشه بردار ؛یاطالعات شناخت ی(؛ فناورCAS) یبند

 (.,et al, 2013  Okuda)  تال؛یجید یعصبهای  شبکه

 . 5151 آگوست 6و  5162 هیژانو 6 نیب مطالعات منتشر شده (. 4

از  یعیجبم وسب  مواجه ببا ح  یبرا یهوش مصنوع نهیدر زم قاتیآغاز تحققرن جدید 

 .Russell & Norvig,2013)) در اخد تصمیمات هوشمندانه است ها، داده

 خروج   یارهایمع( 2)معیار

 ی  بخش دولت یخاص برا ای یبر بخش خصوص موضوع تمرکز. (6

 موضوع یفنهای  جنبهتمرکز بر روی . (5

مقاله بدست آمبد کبه از    411که مورد بررسی قرار گرفتند، ای  پایگاه داده 4در نهایت از 

هبای   ببا اسبتداده از معیبار    . سب س غرببال شبدند   مقاله در بررسی اولیبه  851این تعداد 

 26مقاله مورد بررسی کامل متن قرار گرفتنبد کبه از ایبن تعبداد حبدود       31ورودتعداد 

خروج سازگار نبودنبد و از فراینبد غرببالگری حبذف گردیدنبد کبه در       های  مقاله با معیار

 مقاله برای تجزیه و تحلیل نهایی مورد مطالعه قرار گرفتند. 51نهایت 
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  اطالعات از مقاالتاستخراج 

 Science Direct، ProQuest ،لیگهای  داده گاهیشده از پا انتخاب یینها ۀمقال 51بر اسار

و  جیاستخراج اطالعات از نتبا  ندیفرآ ،5151 یال 5162 یزماندر بازه  Web of scienceو 

از  یکب ی کبه  بباز  یاسبار، از روش کدگبذار   نیب انجام شبد. ببر ا  ها  مقاله نیاهای  لیتحل

اسبت، اسبتداده شبد. در     یدب یکهای  داده لیتحلهای  روش نیو بهتر نیتر شده شناخته

مبورد   ( Strauss & Corbin, 1990 )برخاسبته از داده   یبۀ کبه در نظر  بباز ی روش کدگذار

دادن  جهبت شبکل   یو سب س کدگبذار   اسبتخراج  کبدها از مبتن   رد،یگ می استداده قرار

 دنیهبدف رسب   ،بیفراترک در .(کد و مدهوم متن،) شدمختلف انجام های  و دسته میمداه

های  شچال از یکی. شوند می لیتشک یفرع ۀنیزم یاست که از تعداد یاصلهای  هنیبه زم

دسبتاوردها از مطالعبات    یسباز  هک ارچب ی و یبند کردن، دسته دایپ ب،یدر فراترک یجد

 Bondas)انبد  استداده کرده جیبه نتا یابیدست یبرا یمختلدهای  رو ش از است که یدیک

& Hall, 2007)منابع مورد استداده و  کرد،یرو ق،یروش تحق سنده،ینو . هر مقاله بر اسار

 شده است. یابیارز تیدیک

 
 ((PRISMAشده مبتنی بر پروتکل  انتخابهای  مقاله و جستجو نتایج ازای  (: خالصه5شکل)
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شبامل کبدها و   ها  هنیزم نیشدند. هر کدام از ا ییشناسازمینه اصلی  8با بررسی مقاالت 

را  بیب و ترک سبه یمقا تیقابل شتریو بتر  ناینماها  در مقاله که هستندای  یفرعهای  هنیزم

هبای   مقالبه  یکدگبذار  ۀنحبو  (4 )و  (8 ی)هبا  . جبدول (Noblit & Hare, 1988 )داشبتند 

 بیمرحله از روش فراترک نی. در ادهند می شیرا نما شدهیی شناسا

 شده انتخابهای  در مقاله یفرعهای  هنیو زم یاصلهای  نهی: زم )2(جدول 

: کاربست هوش 6زمینه  اصلیهای  زمینه
مصنوعی در ارائه بهتر خدمات 

 عمومی

: کاربست هوش 5زمینه 
مصنوعی در توسعه دولت 

 هوشمند 

های  : کاربست روش8زمینه 
 تحقیق مبتنی بر هوش مصنوعی 

 ینظم عموم .6 فرعی های  زمینه
 خدمات مالی  .5
 خدمات درمانی .8
 مسکن  .4

 یامکانات اجتماع .2
 حداظت از محیط زیست .1
 

 هوشمند سازی ادارات .1
 هوشمندگیری  تصمیم .3
 شهر هوشمند .1
 IoTانسان و  نیب ارتباط .61
 مدیریت نوآوری .66

 یسلسله مراتب ندیفرآ .65
 (AHP) یلیتحل
 یمصنوع یعصبهای  شبکه .68
(ANN؛) 
 یمنطق فاز .64
 (ML) نیماش یریادگی .62
 یعیپردازش زبان طب .61
(NLP؛) 
 (؛GA) یکیژنتهای  تمیالگور .61

چند عامل های  ستمیس .63
(MAS) 

 

 در (ها رتمیکدها و ز) یفرع یها هنیو زم( میو مفاهها  تم) یاصلهای  نهی: استخراج زم (3 )جدول 

 شده انتخابهای  مقاله

 8ۀ نیزم 5ۀ نیزم 6ۀ نیزم نام مقاله کد

A1  Artificial intelligence for the public sector: 
Opportunities and challenges of cross-sector 

collaboration. Philosophical Transactions of the 
Royal Society A: Mathematical, ,( Mikhaylov, S. 

J., Esteve, M., & Campion, A. (2018 ) 

A1-15 A1-24  

A2 Smart Government Success Factors. Guenduez, A. 
A., et al. (2018). A2-11 

 

A2-22, A2-
23 

A2-24, A2-
25 
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 8ۀ نیزم 5ۀ نیزم 6ۀ نیزم نام مقاله کد

A3 Crime prediction through urban metrics and 
statistical learning. Physica A: Statistical 

Mechanics and its Applications (Alves, L. G. A., 

Ribeiro, H. V., & Rodrigues, F. A. (2018)) A3-11 A3-21 A3-34 

A4 The application of artificial intelligence in public 
administration for forecasting high crime risk 
transportation areas in urban environment. In: 

Transportation Research Procedia( Kouziokas, G. 

N. (2017( .) 

A4-15 A4-23 A4-32 

A5 Integrating macro and micro scale approaches in 
the agent-based modeling of residential dynamics. 

International Journal of Applied Earth 
Observation and Geoinformation (Saeedi, S. 

(2018 )) 

A5-14 
A5-15 

A5-21 
A5-22 
A5-23 

A5-32 

A6 An integrative public IoT framework for smart 
government. (Bernd W. Wirtz, Jan C. Weyerer, 

Franziska T. Schichtel(2018)). 
A6-15 

A6-22 
A6-24 
A6-25 

 

A7 Autonomous weapon system: Law of armed 
conflict (LOAC) and other legal challenges. 

Computer Law and Security Review(Sehrawat, V. 

(2017 ) .) 

A7-11 
A7-15 

A7-22 
A7-24 
A7-25 

 

A8 Aspect-Based Sentiment Analysis Using Smart 
Government Review Data  (Alqaryouti, O., Siyam, 

N., Monem, A.A., Shaalan, K.,  (2019)). 
 A8-22 

A8-24  

A9 Forecasting government bond yields with neural 
networks considering cointegration( Wegener, C., 

von Spreckelsen, C., Basse, T., & von 
Mettenheim, H.-J. (2016)) 

A9-12 A9-22 A9-32 

A10  Understanding and predicting the quality 
determinants of e-government services: A two-

staged regression-neural network 
model. Journal of Modelling in Management 

(Sharma, S. K., Govindaluri, S. M., & Gattoufi, S. 

(2015 )) 

A10-15 A10-22 A10-32 

A11 Delivering public value through open government 
data initiatives in a Smart City context. 

Information Systems Frontiers,( Pereira, G. V., 
Macadar, M. A., Luciano, E. M., & Testa, M. G. 

(2017 ) .) 
 

A11-15 
A11-31 
A11-33 
A11-35 

 

A12 Viewpoint: Artificial intelligence government 
(Gov. 3.0): The UAE leading model. Journal of 

Artificial Intelligence Research(Halaweh, M. 

(2018 )) 
A12-15 A12-23 

A12-24 A12-36 
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 8ۀ نیزم 5ۀ نیزم 6ۀ نیزم نام مقاله کد

A13 Information Management in Smart Grids - the 
need for decentralized governance approaches 

(Buchmann, M., 2016)). 
 

A13-12 
A13-15 
A13-16 

A13-21 
A13-22 
A13-23 
A13-24 

 

A14 Smart Governance: Using a Literature Review and 
Empirical Analysis to Build a Research Model 

(Manuel Pedro Rodrı´guez Bolı´var. and Albert J. 
Meijer (2015)). 

A14-15 

A14-21 
A14-22 
A14-23 
A14-24 

A14-31 

A15 Smarter as the New Urban Agenda A 
Comprehensive. View of the 21st Century City, 

Public Administration and Information 
(Technology J. R. Gil-Garcia , Theresa A. Pardo , 

Taewoo Nam(2016)). 

A15-12 
A15-15 
 

A15-21 
A15-22 
A15-23 
A15-24 

 

A16 Smart Technologies for Smart Governments: A 
Review of Technological Tools in Smart Cities 

(José Miguel López-Quiles , Manuel Pedro 
Rodríguez Bolívar(2018)). 

A16-15 A16-23  

A17 GIS-fuzzy DEMATEL MCDA model for the 
evaluation of the sites for ecotourism 

development: A case study of“Dunavski ključ” 
region, Serbia. Land Use Policy (Gigović, L., 

Pamučar, D., Lukić, D., & Marković, S. (2016)) . 

A17-16  A17-33 

A18 Governing the Complexity of Smart Data Cities: 
Setting a Research Agenda (Jurian Edelenbos, Fadi 

Hirzalla, Liesbet van Zoonen, Jan van Dalen, 
Geiske Bouma, Adriaan Slob and Alexander 

Woestenburg (2018)). 

A18-15 A18-23 
A18-24  

A19 Semantic Technologies in e-government: Toward 
Openness and Transparency. (Petar Milić, Nataša 

Veljković and Leonid Stoimenov(2018)) . 
A19-12 
A19-15 

A19-21 
A19-22 
A19-23 
A19-24 

A19-32 

A20 Modeling energy consumption and greenhouse gas 
emissions for kiwifruit production using artificial 
neural networks. Journal of Cleaner Production 

(Nabavi-Pelesaraei, A., Rafiee, S., Hosseinzadeh-

Bandbafha, H., & Shamshirband, S. 
(5161 )) 

A20-16 A20-25 A20-32 

A21 A hybrid feature selection algorithm integrating an 
extreme learning machine for landslide 

susceptibility modeling of Mt. Woomyeon (Vasu, 
N. N., & Lee, S. R. (2016)). 

A21-15 A21-25 A21-34 

A22 The RECI Network (Spanish Network of Smart 
Cities) Making Policies More Future Proof (Olga 

Gil (2018)) . 

A22-21 
A22-22 
A22-26 
 

A22-23  

A23 Money Matters? A Qualitative Study of the 
Funding Organizations as Parts of Smart Cities and 
Innovative Development (Tommi Inkinen and Heli 

Ponto (2018)). 
A23-15 A23-23 

A23-25 A23-32 

A24 Water demand forecasting: Review of soft 
computing methods (Ghalehkhondabi, I., 

Ardjmand, E., Young, W. A., & Weckman, G. R. 
A24-16 A24-25 A24-32 

A24-33 

https://www.researchgate.net/profile/Theresa_Pardo
https://www.researchgate.net/profile/Taewoo_Nam
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 8ۀ نیزم 5ۀ نیزم 6ۀ نیزم نام مقاله کد

(2017)). 
 

A25 Monitoring and modelling energy efficiency 
of municipal public buildings: Case study in 

Catalonia region (Cipriano, X., Carbonell, J., & 
Cipriano, J. (2015)). 

A25-15 
A25-22 
A25-24 
A25-25 

A25-32 
 

A26  Cybersecurity and its discontents: Artificial 
intelligence, the internet of things, and digital 

misinformation (Wilner, A. S. (2018)). 
 

A26-11 
A26-15 

 

A26-22 
A26-24 
A26-25 
 

 

A27 Machine learning for social services: A study of 
prenatal case management in Illinois (Pan, I., 
Nolan, L. B., Brown, R. R., Khan, R., van der 

Boor, P., Harris, D. G., & Ghani, R. 
(2017)). 

 

A27-13 A27-25 A27-34 

A28 A management analysis tool for emancipated and 
public irrigation areas using neural networks. 

(Goncalves, F. M., Ribeiro, R. S.d. F., Costa, R. N. 
T., & Burte, J. D. (2015)). 

A28-15 A28-25 A28-32 

A29 Artificial intelligence research in Singapore: 
Assisting the development of a smart nation  

(Varakantham, P., An, B., Low, B., & Zhang, J. 
(2017)). 

A29-15 A29-23 
A29-24  

 

 ببرای  نیز فرعیهای  زمینه و اصلیهای  زمینه همچنین .شده اند مشخص A کد باها  مقاله

 زمینۀ از اول فرعی زمینۀ مدهوم به  A2-31 نمونه برای. شدند کد بندی بعدیهای  استداده

شناسایی  اصلی زمینۀ سه کدها، و فرعیهای  زمینه براسار .است دوم مقالۀ در سوم اصلی

 زیبر  مبوارد  کاربست هوش مصنوعی در بخش دولتبی شبامل   حوزۀ در مقاله، این در شده

 :است

هبای   ی که شامل زمینهدر ارائه بهتر خدمات عموم ی: کاربست هوش مصنوع6 نهیزم

ی، امکانبات اجتمباع  ، مسبکن ی، خبدمات درمبان  ی، خدمات مالی، نظم عمومفرعی چون، 

 است. ستیز طیحداظت از مح

هوشبمند  کبه شبامل   در توسبعه دولبت هوشبمند     ی: کاربست هوش مصنوع5 نهیزم

 تیریمبد ، IoTانسبان و   نیارتباط ب، شهر هوشمند، هوشمندگیری  میتصم، ادارات یساز

 ی است.نوآور

 نبد یفرآکبه شبامل    یببر هبوش مصبنوع    یمبتن قیتحقهای  : کاربست روش8 نهیزم

ی، (؛ منطبق فباز  ANN) یمصبنوع  یعصبب هبای   شببکه ، (AHP) یلب یتحل یسلسله مراتبب 
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 (؛GA) یکب یژنتهبای   تمیالگبور  (؛NLP) یعب یپبردازش زببان طب  ، (ML) نیماش یریادگی

 است. (MASچند عامل )های  ستمیس

 بیروش فراترک قیاز طر جینتا ریتفس

 یدر ارائه بهتر خدمات عموم ی: کاربست هوش مصنوع6 نهیزم

شهروندی دسترسی به اطالعاتی خاص را مد نظر قرار دارد، که  یهنگام A19مقاله  بقط

توان مناسب ترین خدمت را بر مبنای نیاز وی ارائه کبرد و از   می با کمک هوش مصنوعی

بسبیار  های  کالن هنگامی که نیاز به اطالعات و بررسیهای  در تصمیم گیریتر  همه مهم

تواند با قدرت بسیار و دقت نظر بیشتر در فرایند تصمیم سبازی   می است هوش مصنوعی

با توجه به توانایی تشخیصی هبوش مصبنوعی     A9مقاله .به خط مشی گذار یاری برساند

توان از آن در پاسخ به  می مختلفهای  در حوزهدر شناسایی نیازهای گوناگون شهروندان 

اشاره شده است که با   A20با توجه به مقاله . تقاضاهای گوناگون در سازمان بهره گرفت.

هبای   را شناسایی کرد و بر مبنای نیباز ها  گوناگون انسانهای  توان نیاز می هوش مصنوعی

ببه روشبنی     S28و  A29  همچنبین در مقباالت   ،شناسایی شده برنامه ریبزی انجبام داد.  

تواند با برنامه ریزی مشخص طبقبه   می توضیح داده شده است که چگونه هوش مصنوعی

 بر مبنای افق اینده ارائه شده است.ها  بندی کاملی در بخش ساخت و ساز

   در توسعه دولت هوشمند ی: کاربست هوش مصنوع5 نهیزم

از  یبانیپشبت  یببرا هبا   داده یجمع آور همچون مختلف یاهداف یبرا ICTها از  دولت

 ،3و همکباران  ایگارسب -لیب کنند )گ می و بهبود خدمات استدادهگیری  میتصم یندهایفرآ

ممکبن اسبت در   ها  داده ،اطالعات و ارتباطات یبا استداده از فناور ،نیعالوه بر ا. (5168

 ایگارس-لینقش داشته باشد )گنیز  یعدالت اجتماع جیو ترو یاجتماع بی عدالتیکاهش 

 یبررسب ببه   ( مطالعبات 5162). 1و همکباران  نبدرر یل قبات یتحق در(.5161 ،و همکاران

 تحبول تحبول گبرا در دولبت و حکومبت      یاطالعبات و ارتباطبات ببرا    یفنباور  لیپتانس

و اطالعبات همبه کباره    دارد  می بیان(618ص  ،5164) 61پردازند. اسکهول و همکاران می

( کیب هوشبمند )دموکرات  یحکمرانب هبای   مبدل  و ستون فقرات توسبعه  یاساس ازین شیپ

دولت هوشبمند را ببه ارائبه خبدمات      سندگانینو ،(5162)66و ژنر  ویدر مطالعه ل ،است

 ،یبخش نیبهای  یهمکار قیکنند و از طر می خدمات متصل یو اثربخش ییکارآ ،یعموم
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   کنند. می را برطرف یو اجتماع یمسائل دولت

 یبر هوش مصنوع یمبتن قیتحقهای  : کاربست روش8 نهیزم

 را نشبان  یمختلبف هبوش مصبنوع    کیب تکنشبش  اسبتداده از   ،انجام شده  مطالعات

 .ارائبه شبده اسبت    یهوش مصنوع کیتکن کی( به عنوان ML) نیماش یریادگی. دهد می

و  هیب شبود کبه هبدف آنهبا پبردازش و تجز      می را شامل کیتکن نیچند نیماش یریادگی

اما از حیث اهمیت و الویت، شببکه  حل مسئله است  برای از داده ها یادیحجم ز لیتحل

سازگار  یستمهایبه س (ANN)روش هاست.  نیتر یاز اصل یکی ANN) عصبی مصنوعی)

 & Grrossii) رنبد یگ می مغز انسان الهام یعملکرد یندهایاشاره دارد که از فرآ یمصنوع

Buscema ،2007.)  یمصبنوع  یعصبهای  شبکه در این پژوهش (ANN)،   اسبتناد  58ببا، 

 ی. برخب مبتنی بر هوش مصنوعی داشته اندهای  بیشترین استداده را در میان دیگر روش

 گبر یمقباالت د در کبه   یدر حبال  ،دهنبد  نمبی  حیرا توضب  ANNانتخاب  لیاز مطالعات دل

 .کنند می هیروش توج نیرا با استناد به ا کیتکن نیاستداده از ا

 کننبد کبه   مبی  دییب تأ (et al,2003 Imrak)،مطالعات در باب کاربست هوش مصبنوعی 

از  یاریبسب  یمبدل سباز   یببرا  یاببزار قدرتمنبد   (ANN) یمصبنوع  یعصبب هبای   شبکه

 نبوآوری  حوزۀ در جدید پارادایم یک به عنوان .جهانی سازیهستند یرخطیغ یندهایفرآ

 ببا  مقطعبی هبای   و مشبارکت  درونبزا  توسبعۀ  از را رویکردهبا  ،واقتصاد و مدیریت دولتبی 

حضبور در   همبراه  ببه  بین المللبی  گستردۀ تعامالت سمت به منطقه ای، فراهای  مجموعه

 رویکبرد پاسبخ   تغییر و نیاز این بهای  گونه به نیز جدیدهای  مدل و داد سوق جهانی عرصه

اقتصادهای بزرن دنیا روز به روز بیشتر به سمت هوشمند سازی در حال حرکتند  دادند.

جدید سیاست گذاری در حوزه دولت هوشبمند  های  در ارائه مدلتوان  می که تبلور آن را

کدگبذاری   اصبلی  و فرعبی هبای   زمینه اسار بر ارائه شده، تحلیل بر عالوه مشاهده کرده.

 کبدهای  از برخی که است شده ( ارائه2)  جدول گونه شناسی دیگری در تحقیق، در شده

هبای   د شده اند، همچنین سازمانقی جدول در زمینه و مقاله سطح در نیز آن کنندۀ تأیید

 68اروپبا  هیب اتحاد ،(OECD) 65یاقتصباد  یسازمان همکبار  مختلدی همچون های  سازمان

(EU ) در عصبر  هبا   لیستی از خدمات قابل ارائه توسط دولبت  64پول یالملل نیصندوق بو

گیری از هوش مصنوعی ارائبه خبدمات    دهند که میتوان با بهره هوشمندسازی را ارائه می

همچنین برای دولبت هوشبمند چبارچوبی از    . (OECD، 2011)هوشمند را بهبود بخشید. 
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مولدبه اصبلی در    4( ارائه شبده اسبت. آنهبا معتقدنبد     5164سوی اسکهول و همکاران )

بباز و هوشبمند دخیبل هسبتند عبارتنبد از تعامبل        تبدیل دولت الکترونیبک ببه دولبت   

اجتمباعی و شببکه سبازی اجتمباعی(،     هبای   هوشمند)شامل مشارکت و همکاری، رسانه

مببدیریت هوشمند)شببامل شببدافیت و مسببئولیت پببذیری، بودجببه(، امنیببت هوشببمند و 

باشبد کبه در    مبی  زیرساخت هوشمند)شامل ارتباطات با سرعت باال، ترافیک، شبکه برق(

 اجتماع، فرهنر،آموزش و تحقیبق، اقتصباد و کبارآفرینی و محبیط طبیعبی عمبل       بستر

 .(Scholl, H. J., & Scholl, M. C., 2014) .کند می

 هبوش مصبنوعی نیبز انجبام شبده اسبت      هبای   از اهم مطالعاتی که در زمینه تکنیک

نقشبه  ؛  ; CBR) ) (Cortes & Sanchez-Marre, 1999)مورد  بر یاستدالل مبتنتوان به  می

؛ FL( ) (Bosque et al,2014ی)منطبق فباز   ؛  ;(McJohn, 1998)( CM) یشبناخت  یببردار 

 یعصببببهبببای  شببببکه ؛ ML)) (Smola & Vishwanathan,2008)نیماشببب یریادگیببب

(؛ (Man et al, 1996 (GL)کیب ژنتهبای   تمیالگور ؛Krenker et al, 2011) () (ANNیمصنوع

 ,Liddy))( NLP) یعب یو پردازش زبان طب (Ferber,1999) (MAS)یچند عاملهای  ستمیس

 اشاره کرد. 2001
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 آنهاهای  یژگیمرتبط و وهای  ، مدلزمینه: (4 )جدول 

 کننده تأئید کدهای برخی ویژگی ها مدل مرتبط زمینه

زمینه 
6 

در دولت  یکارکردها یطبقه بند
 (COFOG)بخش عمومی 

(OECD، 2011). 

 یخدمات عموم .6
  ینظم عموم .5
 دفاع .8
 یامور اقتصاد .4
   طیحداظت از مح .2

 مسکن و .  .1

 یامکانات اجتماع .1
 یسالمت .3
 مذهب و فرهنر ، حیتدر .1
 التیتحص .61
 یاجتماع تیحما .66

A21-15 A22-21 A22-22 A22-
26 

A23-15 A24-16 
A25-15 A26-11 
A26-15 A27-13 
A28-15 A29-15 
A10-15 A13-16 
A7-15 A14-15 
A13-12 A18-15 
A15-15 A13-15 

A19-15 
 
 
 

زمینه 
5 

 چارچوب دولت هوشمند
های  ( مجله پزوهش651، ص 1.)

 مدریت منابع انسانی
 

تعامل هوشمند)شامل مشارکت و  .6
اجتماعی و شبکه های  همکاری، رسانه

 سازی اجتماعی(، 

مدیریت هوشمند)شامل شدافیت و  .5
مسئولیت پذیری، بودجه(، امنیت 

 هوشمند و 

زیرساخت هوشمند)شامل ارتباطات با  .8
 سرعت باال، ترافیک، شبکه برق( 

بستر اجتماع، فرهنر،آموزش و تحقیق،  .4
 اقتصاد و کارآفرینی و محیط طبیغی 

A1-12 A2-25 A3-24 A12-22 
A12-24 A12-25  A13-25 
A14-25 A15-25 A27-23 

 ( (CBRمورد  بر یاستدالل مبتن 8زمینه
(Cortes & Sanchez-Marre, 1999) ;  ؛

( CM) یشناخت ینقشه بردار
(McJohn, 1998);. ی)منطق فازFL( ) 

(Bosque et al,2014 یریادگی 
 & ML)) (Smolaنیماش

Vishwanathan,2008)های  ،شبکه
 ANN) () (Krenker etیمصنوع یعصب

al, 2011یکیژنتهای  تمیالگور(GL) 
Man et al, 1996)چند های  ستمی(؛ س

و  (Ferber,1999) (MAS)یلعام
 ,Liddy))( NLP) یعیپردازش زبان طب

2001. 
 

 (؛ AHP) یلیتحل یسلسله مراتب ندیفرآ .6
 یعیپردازش زبان طب ؛یعوامل مصنوع .5

(NLP ؛) 

 (؛ MASچند عامل )های  ستمیس .8

 (؛ CA) یسلول یخودکارها .4

 (؛ CM) یشناخت ینقشه بردار .2

 (؛ GA) کیژنتهای  تمیالگور .1

 (؛ ANN) یمصنوع یعصبهای  شبکه .1

 (؛ML) نیماش یریادگی .3

 (؛ RBSبر قانون ) یمبتنهای  ستمیس .1

 (؛ CBRبر مورد ) یاستدالل مبتن .61

  ؛یمنطق فاز .66
 هوشمند؛ های  ستمیس .65

 خبره؛  ستمیس .68

  ؛یاحساسات لیتحل .64
 (؛CAS) یخوشه بند تمیالگور ستمیس .62

A5-32 A6-33 A7-34 A8-32 
A13-37 A22-36 A24-31  
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 یریگ جهینت

جرقبه رشبد و    یگریبخش جامعه است، هر حوزه د نیمهم تر دیو شا نیبزرن تر ،دولت

حال حکومت و دولت نسببتا بکبر    نیتجربه کرده است، درع ریاخهای  را در دهه تیخالق

هبای   یچبون فنباور   ،خواهد کبرد  رییتغ تیوضع نیا ندهیآهای  مانده است. در دهه یباق

امبروزه   .ابنبد ی یتوسبعه مب   دهنبد  یمب  و هبوش را پبرورش   یور بهبره  ت،یکه شداف دیجد

های ادراکی انسان است )همچون شناسایی  هایی که نیازمند مهارت خودکارسازی فعالیت

هبای شبناختی اسبت )ماننبد      هایی که نیازمند مهبارت  یا صوت افراد( و یا فعالیت  صورت

، آن گیری بر اسار اطالعات ناقص یا غیرقطعی و حتبی یبادگیری(   ریزی یا تصمیم برنامه

هبای   روزانه از امکانات این سیستمهای  چنان دور از انتظار نبوده و کم و بیش در فعالیت

هبایی کبه قبادر باشبند چنبین       شود. فنباوری  جدید نظیر تجهیزات هوشمند، استداده می

هبا و   شد نیازمند هوش انسانی است، توسط رببات  هایی را که در گذشته تصور می فعالیت

ببه عنبوان    نامنبد.  هبای شبناختی مبی    پیچیده انجام دهند، فنباوری ای  رایانههای  سیستم

هبای   های اخیر پیشبرفت  های شناختی در طول دهه محصولی از هوش مصنوعی، فناوری

های مختلدی مانند پردازش زبان طبیعی، شناسبایی صبوت،    اند و در زمینه شگرفی داشته

 ها ارائه شده است. ای از آن انههای نوین و فناور بینایی کام یوتری و رباتیک کاربرد

در این مطالعه به دنبال این موضوع بودیم که چارچوبی مشخص را برمبنای مطالعات 

گذشته هوش مصنوعی و کاربست آن در بخش دولتی ارائه کنیم، به طور کلی به وضبوع  

در این تحقیق نشان داده شد که مطالعات دولت هوشمند و کاربست هوش مصبنوعی در  

تواند مزایای بسیاری را در حوزه مدیریت دولتی مهیا سازد، لذا در پاسخ  می لتیبخش دو

توان موارد زیر را که برایندی از فرآینبد پبژوهش هسبتند را مطبرح      می به سوال پژوهش

 نمود.

موضبوعات در زمینبه کباربرد هبوش      نیشبتر یب ،( 2( جبدول ) 6با توجه ببه زمینبه)  

تیب  )کاربست هبوش مصبنوعی در زمینبه ارائبه     توان به تر می مصنوعی در بخش دولتی

کاربسبت هبوش   )( و یامبور اقتصباد  )کاربسبت هبوش مصبنوعی در     ،( یخدمات عمبوم 

 یدر سطح عمبوم  یبند تیاولواشاره کرد که این ( ستیز طیدر حداظت از مح یمصنوع

فرهنبر و مبذهب( و )آمبوزش(     ،یحب ی)تدر ،دفاع(امور )مانند  دیگرهای  باشد. بخش می

در  یهبوش مصبنوع   هایکاربرداز اهم  مطالعات کمتری را به خود اختصاص دادند. تعداد



  6411 بهار، 16شماره  ،شانزدهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 681

 

 ،آب ،یمختلف )انرژ یمشکالت ساختارتوان به ارائه راه حل برای حل  بخش عمومی می

 . اشاره کرد( رهیساخت و ساز و غ

توسعه دولت مبتنی ببر هبوش مصبنوعی و دولبت      ،(2( جدول )5با توجه به زمینه )

 ،"هوشبمند  گبذاری  اسبت یس" ،"هوشبمند هبای   آژانبس " گیبری   باعث شبکل  ،هوشمند

 و اقتصباد  ،جامعبه  بتبوان   تبا  شود می "هوشمند شهروندان" و "هوشمند یمدن افسران"

 ،در مقاالتی که مورد بررسی قرار گرفبت . کرد تیهدا تری  به نحو هوشمندانه را تیریمد

نبه تنهبا اشبیاء    . بیشبتر اسبت  هبای   تحریبک نبوآوری  ، بزرگترین فرصت دولت هوشبمند 

امبور و خبدمات   ، توانند برای انجام کارهای عمبومی اسبتداده شبوند    می هوشمند موجود

توانند برای بخش دولتی  ، میسایبر فیزیکیهای  به ویژه سیستم ،کامالً هوشمندانه جدید

 علم ،مدیریت. طراحی شوند که خدمات عمومی را کارآمدتر و تا حدی مؤثرتر ارائه دهند

و تجارت باید به طور مساوی بخشی از این پیشرفت و ترکیب دانش مهندسی و مدیریت 

 ،فراینبدها و خبدمات   ،در مورد طراحی اشیاء هوشبمند  ،عمومی باشدجدای ازین موضوع

. بیشبتری صبورت پبذیرد   های  شبکه سازی و کنترل هوشمند آنها در محیط باید بررسی

 اید در نظر گرفته شبود. از جملبه ایبن اهبداف    البته اهداف از پیش تعریف شده سیاسی ب

اثربخشی و خدمات شخصی، کاهش حجم کبار   ،افزایش کارایی ،توان به توسعه قانون می

اشاره ها  برای کارمندان عمومی، کاهش هزینه و همچنین کنترل بهتر بر وظایف و هزینه

عمومی را که بایبد  توانند طیف وسیعی از خدمات  ها می کرد. از این رو شهروندان و بنگاه

کمکبی  هبای   ویژگبی . قابلیت اطمینبان ارائبه دهنبد    تر، های پایین هزینه ،با شتاب بیشتر

دولتی هوشمند همچنین به کباهش حجبم کبار کارکنبان اداری     های  بسیاری از سیستم

در نهایت ببا توجبه    باید شناخته و محقق شوند.ها  این فرصت ،با این حال. کند می کمک

جبزو   ANN )) یمصبنوع  یعصبب های  شبکه ،نیزها  (در حوزه روش2ول )( جد8به زمینه)

 در زمینه کاربست هوش مصنوعی در بخش دولتی شناخته شد.ها  پرتکرار ترین روش

هوش مصنوعی بسیاری از معادالت و مدروضاتی که در حال حاضبر دنیبای سیاسبت    

ر قبرار خواهبد داد.   را شکل داده است را به شدت تحبت تباثی   گذاری و اداره امور عمومی 

هبایی کبه شبکل دهنبده      روکراسی، تخصص و بسبیاری دیگبر از کلیبدواژه   ودموکراسی، ب

های اداری هستند، و با اهبدافی ماننبد اداره بهتبر امبور، شایسبته سباالری و حدبظ         نظام

اند، تحت تاثیر موضوع هوش مصنوعی بایبد ببه صبورت     حاکمیت مردم توسعه پیدا کرده
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جدی مورد باز تعریف قرار گیرند. عالوه بر این هبیچ دور از ذهبن نیسبت کبه در نتیجبه      

به صبورت کلبی    های مدیریت در بخش عمومی  رشد هوش مصنوعی هر کدام از این پایه

هبا در دو بعبد فبوق     منسوخ شود. تکنولوژی هوش مصنوعی نه تنها مانند بقیه تکنولوژی

است گذاری برای هوش مصبنوعی ( ببر سیاسبت    الذکر )کاربردهای هوش مصنوعی و سی

 .استانسان بر انسان گذاری اثرگذار است، بلکه موضوع جدی و بی سابقه حکمرانی غیر 

 کاربسبت  یببرا  یقبات یتحق چبارچوب ( 2در نهایت حاصل این تحقیق ارائبه جبدول )  

هوش دهد که  ،به طور مثال نشان میشده است شنهادیپ یبخش دولت در یهوش مصنوع

تبوان ببه حبوزه     ، از جمله ایبن کاربردهبا مبی   عی کاربردهای مختلف و فراوانی داردمصنو

از هوش مصبنوعی اسبتداده کنبیم.     در این حوزه  توان می که سیاست گذاری اشاره کرد

 بر ایبن دو حبوزه   و تاثیراتش یکاربرد هوش مصنوعی در سیاست گذاری و مدیریت دولت

هبا   هایی کبه ببا اسبتداده از آن    ها و شاخص رضتواند به صورت بنیادی بوده و پیش ف می

شود را تحت تاثیر قبرار دهبد. ببه طبور مثبال       وضعیت و کیدیت یک حکومت ارزیابی می

هبا، فهبم شبهروندان از عبدالت و کارکردهبای       های بهینه سازیِ توزیبع یارانبه   انواع مدل

ثبال دیگبر   نهادهای نظام اقتصادی را به شبدت تحبت تباثیر قبرار خواهبد داد و یبا در م      

گیبری حکمرانبی    هبای انبدازه   های مبارزه با فساد که یکی از شباخص  توان به شاخص می

آیبد، اشباره کبرد کبه ببه صبورت جبدی تحبت تباثیر اسبتداده از            خوب به حسباب مبی  

تبوان ایبن بخبش را ببا      گیرند. به طور کلبی مبی   های جدید کشف فساد قرار می الگوریتم

در حبال  وزه سیاست گذاری نیز نامگذاری کبرد. های خبره در ح عنوان جهش در سیستم

هبای   یک ضعف بزرن دولت هوشمند این است که نه مداهیم جامع و نه راه حبل  ،حاضر

هبای   کبه اشبیاء هوشبمند خباص و سیسبتم      ،دقیق دولت هوشمند در دسبترر نیسبت  

فیزیکی سایبر را برای عملکرد مؤثرتر در بخش  عمومی معرفی کنبد، ببرای تحقبق ایبن     

 ،قاببل توجبه در زمبان   هبای   آینده، سبرمایه گبذاری  های  الزم است در تمام طرحموضوع 

 نیروی کار و مالی همراه باشد.  
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Abstract 

 The advent of artificial intelligence in recent years has led to 

many changes in the global arena. Despite technological 

advances, governments still provide services in traditional 

ways. To take advantage of artificial intelligence in the public 

sector, administrators need dramatically to increase the use of 

AI-based systems. This paper aimed at reviewing the research 

related to artificial intelligence in the public sector. We use 

meta analysis for studies on the application of artificial 

intelligence in the public sector utilizing the PRISMA protocol. 

In this study, 400 articles from Gail, Science Direct, ProQuest 

and Web of Science databases were reviewed for the period 

from 2015 to 2020. After two stages of screening, 29 studies 

were identified as high and medium quality articles for deeper 

analysis. We presented a framework on usability of artificial 

intelligence in the public sector. The results of the study showed 

that artificial intelligence can be applied in almost all public 

sectors activities  and governments can use artificial intelligence 

to provide better services in the public sector by appropriate 

policy-making and ethical considerations. However, more 

extensive studies are recommended. 
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