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Abstract 
One of the most important issues in the development of artificial intelligence 
is the adoption of the use of artificial intelligence by the private and public 
sectors. In other words, in order for artificial intelligence to be used in a 
country or industry, it is necessary to identify and evaluate the important 
factors of adoption. The purpose of this study is to identify and rank the 
factors affecting admission in the public and private sectors in Iran. For this 
purpose, first, a set of models and factors affecting the adoption of 
technology were extracted from the literature and opinions of experts and 
were classified into three categories: technological, organizational and 
environmental factors Then, the most important factors in each category 
were determined through a collection questionnaire, and using 
nonparametric Friedman test for each category with the most important and 
least important criteria. In order to weight and prioritize the factors, the 
quantitative approach and BWM technique have been used. The statistical 
population of the study included 37 experts in artificial intelligence in the 
public sector and 45 experts in the private sector. According to the obtained 
results, in the public sector, 3 important factors of admission are the support 
of senior managers, the existence of the required infrastructure for artificial 
intelligence and the existence of specialized and capable forces in the field 
of artificial intelligence. Efficiency and productivity with the use of artificial 
intelligence, cost savings with the use of artificial intelligence and ease of 
use and learning has been easy. 

Keywords: Artificial Intelligence, Technology Adoption, Freedman Test, 

Best Worst Method. 
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در  یهوش مصنوع رشیعوامل مؤثر بر پذ یبند و رتبه ییشناسا

 یو خصوص یبخش دولت

   یاحرام صفر
پژوهشگاه ارتباطات و  ،یهوش مصنوع یگروه توسعه کاربردها ار،یاستاد
 رانیاطالعات، تهران، ا یفناور

  

   یانصار اصغر یعل
پژوهشگاه ارتباطات و  ،یو توسعه هوش مصنوع یپژوهشگر مرکز نوآور

 رانیاطالعات، تهران، ا یفناور

 چکیده
توسط بخش  یهوش مصنوع کارگیری به رشیپذ یتوسعه هوش مصنوع مسائل نیتر یاصلاز  یکی

کار  هصنعت ب ایکشور  کیبتواند در  یهوش مصنوع نکهیا یبه عبارت بهتر برا. است یو دولت یخصوص
 هدف از پژوهش. ردیقرار گ یابیو مورد ارز ییشناسا، رشیاست تا عوامل مهم پذ یضرور، گرفته شود

و  یدر بخش دولت کارگیری هوش مصنوعی به رشیبر پذ رگذاریتأثعوامل  بندی و رتبه ییشناسا، حاضر
کارگیری  به رشیبر پذ رگذاریتأث عوامل و هاابتدا مجموعه مدل، لذا. است رانیدر کشور ا یبخش خصوص

و  یسازمان، ید و در سه دسته عوامل فناوریو نظرات خبرگان استخراج گرد اتیاز ادب هوش مصنوعی
و  آوری پرسشنامه جمع قیاز طر، ها از دسته کیعوامل در هر  ترین مهم، در ادامه. شدند یدبندسته یطیمح

 نییتع اریمع ترین اهمیت کمو  ترین بااهمیتها  از دسته کیهر یبرا دمنیفر بندی رتبهبا استفاده از آزمون 
بهره  بدترین-بهترین کیو تکن یکم کردیعوامل از رو یبند تیو اولو یده وزن منظور بهو  دیگرد

 نفر از 54و  یدر بخش دولت ینفر از خبرگان فعال هوش مصنوع 73شامل  یجامعه آمار. است شده گرفته
 بیبه ترت رشیعامل مهم پذ 7 یدر بخش دولت، آمده دست به جیبا توجه به نتا. بوده است یبخش خصوص

متخصص و توانمند  یروهایو وجود ن یهوش مصنوع ازیدنمور های زیرساختوجود ، ارشد رانیمد تیحما
 یور و بهره ییکارا شیافزا بیبه ترت رشیعامل مهم پذ 7 یبخش خصوص یو برا یهوش مصنوع نهیدر زم

و سهولت  یهوش مصنوع کارگیری بهبا  ها هزینهدر  جویی صرفه، یاستفاده از هوش مصنوع در نتیجه
 .استآسان بوده  یریادگیاستفاده و 

-نیبهتر کیتکن ،یو خصوص یبخش دولت ،یفناور رشیپذ ،یهوش مصنوع :ها واژهکلید

  .نیبدتر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 یو توسعه هوش مصنوع یدر مرکز نوآور یمصنوعتوسعه هوش  یمقاله حاضر برگرفته از پروژه برنامه توسعه مل
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 مقدمه

 باعث تواند یم که است ریپذ منظوره و انعطاف قدرتمند، همه یفناور کی یمصنوع هوش

 یدیجد دهیپدعلم،  نیا. (Russell, 2010) شودوکارها  کسب و عیصنا از یاریبس شرفتیپ

سال گذشته توسط دانشمندان  37 یآن ط یو فناور ینظر یاز مبان یاریبس و ستین

شده  وکارها استفاده و کسب عیاز صنا یاریدر بس یتا حدود زین نیازا شیپ و افتهی توسعه

، در یقدرت محاسبات شیافزا طفامروز به ل یایدندر  وجود نی. باا(Yadav,2020) است

هوش ن، یماش یریادگیدر  یتمیالگور شرفتیداده بزرگ و پ یها دسترس بودن مجموعه

در  رگذاریو تأث یکاربرد انهفناور ینوآور کیبه ، یدانشگاهرشته  کیاز  یمصنوع

 یهوش مصنوع(. Makridakis, 2017) است شده لیتبد جامعه ووکارها  کسبع، یصنا

از  یانسان یها ییاز توانا دیبا تقل سازد یرا قادر م نیاست که ماش ییها یاز فناور یا مجموعه

 برسد یاز هوشمند یبه سطح باالتر، یریادگیو قدرت  رامونیپ طیدرک و کشف مح لیقب

(Yarlagadda, 2018) .صوتپردازش ن، یماش یینایبا استفاده از ب تواند یهوشمند م سامانه 

 & Stuart) کند درک فعالطور  به را خود اطراف یایدنانواع حسگرها،  ریو سا

Peter,2016) زبان پردازش و گفتار صیر، تشخیتصومانند پردازش  استنتاج یموتورها. با 

 نیهمچن سامانه نیا. بپردازد شده یآور جمع اطالعات درک و لیوتحل هیتجز به یعیطب

 یایدن درمؤثر  حضور یدنباله اقدام را برا نی، بهترهوشمند یزیر برنامه قیطر از تواند یم

 گذشت تجربه، با از یریادگی قدرت با ها ییتوانا نیاموارد،  نیکند. عالوه بر ا دایپ یواقع

 (.Flasiński, 2016) ابندی یم شیافزا زمان

 ومورداستفاده قرارگرفته  گستردهصورت  به دولتی های سازمان در مصنوعی هوش

 از. شود می شهروندان زندگی کیفیت افزایش جهیدرنت و دولتی خدمات کیفیت ارتقا باعث

چون کاربرد  مواردی به توان می دولتی بخش در مصنوعی هوش کاربردهای ینتر مهم

زیست،  یطمح ارتباطات، پایداری و اطالعات عمومی، فناوری سالمت هوش مصنوعی در

 مالی، آموزش، حاکمیت و اقتصادی های گذاری، برنامه یاستس و دولت ، قانونونقل حمل

(. هوش مصنوعی Sharma, 2020اشاره کرد ) گیری تصمیم و دموکراتیک و هوشمندانه
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منجر به ایجاد  عموماًشوند و  گسترده به کار گرفته می صورت بهیردولتی نیز غدر بخش 

کاربردهای  ازجملهشود.  وری تولید کاالها و خدمات می خدمات جدید یا افزایش بهره

هایی چون  توان به کاربردهای آن در بخش هوش مصنوعی در بخش خصوصی می

کرد  اشاره غیره و ، فروش/ ساخت اتملی، عو توسعه ق، تحقینیتأممدیریت زنجیره 

(Ransbotham, 2017.) 

در  تالیجیتحول د یدیکل گریعنوان باز به توان یرا م یهوش مصنوعحاضر،  درحال

نشان  1پی دبلیو سی صورت گرفته توسط موسسه ینیب شیدر نظر گرفت. پ عیاز صنا یاریبس

تا  0777در سال  ایباعث رشد اقتصاد دن یهوش مصنوع یکه توسعه کاربردها دهد یم

 زانیکشورها با توجه به م از کیدالر خواهد شد. سهم هر ونیلیتر 3/14 حدود

 نیچون چ شرویپ یکشورها یبرا که یطور رشد متفاوت بوده به نیها در ا آن یافتگی توسعه

 ایزامب چون پاکستان و فیبا اقتصاد ضع یکشورها یدرصد و برا 01تا  11 نیب کایو آمر

 اناداو انگلستان و ک نیچکا، یآمر زین یگذار هیدرصد خواهد بود. در بخش سرما 1 تا 5 نیب

را در توسعه هوش  یگذار هیسرما نیشتریدالر ب اردیلیم 9/1و  17، 07با  بیبه ترت انهیسال

تا  0701 یها سال یط یتوسعه هوش مصنوع یبرا زیاروپا ن ونیسیاند. کم داشته یمصنوع

دهنده رشد  موارد نشان نیلحاظ کرده است. همه ا ییوروی اردیلیم 1/0بودجه  0703

(. Rao & Verweij, 2017) است ایدر دن یهوش مصنوع بدیل یب تیروزافزون و اهم

 رشیرا پذ یاقتصاد یکی از مسائل اصلی رشد و توسعه هوش مصنوع یمجمع جهان

 World) ذکر کرده است یو دولت یتوسط بخش خصوص یهوش مصنوع یریکارگ به

Economic Forum, 2019 .)کیبتواند در  یهوش مصنوع نکهیا یبه عبارت بهتر برا 

و مورد  ییشناسا رشیاست تا عوامل مهم پذ یکارگرفته شود ضرور هصنعت ب ایکشور 

موضوع  تیاهم دکنندهییتأ زیتوسعه کشورها ن یمل یها برنامه ی. بررسردیقرار گ یابیارز

 نیها ا اکثر آن که یطور به باشد یم یهوش مصنوع یریکارگ در توسعه و به رشیپذ

هرگونه  نیاند. الزم به ذکر است قبل از تدو خود لحاظ کرده یموضوع را در راهبردها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. PwC 
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در  یهوش مصنوع رشیدر پذ رگذاریتأث واملالزم است تا ع رشیبرنامه جهت ارتقا پذ

 شوند. یبند تیو سپس اولو ییدر کشور شناسا یو خصوص یبخش دولت

و  یدر بخش دولت یری هوش مصنوعیکارگ به رشیپژوهش عوامل مؤثر بر پذ نیا

در  رشیموجود عوامل پذ اتی. ابتدا با توجه به ادبدهد یقرار م یابیرا مورد ارز یخصوص

 ییا نهاها ر نظرات خبرگان آن قیرا استخراج کرده و سپس از طر ی هوش مصنوعیفناور

عوامل  یبررسبه  بدترین-بهترینو  دمنیفر بندی رتبه . سپس با استفاده از روشدینما یم

 یبند و رتبه یو خصوص یدر بخش دولت یهوش مصنوع یریکارگ به رشیپذ رگذاریتأث

 :باشد یم ریصورت ز به قی. با توجه موارد ذکرشده سؤاالت تحقپردازد یها م آن

 یو دولت یدر بخش خصوص یهوش مصنوع یریکارگ به رشیپذ هیعوامل اول-1

 کدام هست؟

 یو خصوص یدر بخش دولت یهوش مصنوع یریکارگ به رشیبر پذ یچه عوامل -0

 دارد؟ ریتأث

 یدر بخش خصوص یهوش مصنوع یریکارگ به رشیاز عوامل در پذ کیرتبه هر-7

 چگونه است؟ یو دولت

 پژوهش پیشینه

و  پرداخت یهوش مصنوع رشیپذ یها چالش نیرابطه بابتدا به بررسی  (0707) 1یچاترج

 افراد آگاهی صنعت، افزایش یها داده به ی چون دسترسیمتعدد یها استیسسپس 

حوزه  در یازموردن استعدادهای و انسانی نیروی و ارتقا ها رساختیز به ی، دسترسیا حرفه

هوش  یریکارگ و به رشیپذ (0707) 0میسورکانورد و . داد شنهادیپهوش مصنوعی را 

 در اروپا را موردمطالعه قرار یو خدمات عموم یدولت یندهایجهت بهبود فرا یمصنوع

 5در  یدر بخش عموم یهوش مصنوع رشی. در پژوهش مذکور، عوامل مؤثر بر پذدادند

 با مطابق. اند شده یمعرف یردو ف یمرتبط با نوآور، یسازمان، یطیدسته شامل عوامل مح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Chatterjee, S., 
2. Noordt, C., & Misuraca, G. 
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دسته  7در  به پذیرش هوش مصنوعی مربوط یها چالش 0707 سال درشده  مطالعه انجام

 & Mutawaاند ) شده ییشناسا یطیمح ی وسازمان، یفناور یها شامل چالش یکل

Rashid,2020) .هوش  یو حکمران یفناور رشیکه در رابطه با پذ یگردی پژوهش در

 رشیپذ یها تیشده است، به موانع و محدود انجام 0719 لدر سا نیپیلیدر ف یمصنوع

چون ترس افراد در رابطه با از دست  یشده است که شامل موارد اشاره یهوش مصنوع

. (Concepcion et al.,2019) باشد می... و مشخصو نقشه راه  یدادن شغل، نبود استراتژ

آن در سطح  یو آمادگ یهوش مصنوع رشیدر رابطه با پذ 0711در سال  یگریپژوهش د

 1طیمح -سازمان -یمنظور از چارچوب فناور نیا یشده است که برا )سازمان( انجام بنگاه

در  ایدر استرال یا هیاول قاتیتحق 0719سال . (Alsheibani et al., 2018) شده است استفاده

است شده  انجام، شوند یم یدر سطح سازمان یهوش مصنوع رشیکه مانع پذ یعوامل نهیزم

هوش  نهیدر زم خواهد یوکار م که کسب ییها چون نامشخص بودن حوزه یو موارد

 یها یمربوط به توانمند یها تیارشد؛ محدود تیریمد تیورود کند، فقدان حما یمصنوع

در . (Alsheibani et al., 2019) اند نموده یمعرف رشپذی موانععنوان  و... به یفناور

 رشیمؤثر بر پذ لدر رابطه با عوام 0719که توسط دانشگاه آکسفورد در سال  یا مطالعه

 طیمح -سازمان -یاست، با استفاده از چارچوب فناور رفتهیصورت پذ یهوش مصنوع

عنوان عوامل  به یسازمان یآمادگ ؛یرونیب یدرک شده، فشارها یایچون مزا یموارد

 0707در سال  یپژوهش(. Dasgupta & Wendler, 2019) شده است در نظر گرفته رشیپذ

است که در  رفتهیپذ رتصو یهوش مصنوع رشیپذ یها در هندوستان در رابطه با چالش

خودران، کالن داده و  یهمچون خودروها ییها یفناور رشیآن عوامل مؤثر بر پذ

 قرارگرفته است یموردبررس رشیعوامل مربوط به پذ ینتر مهم، ها روبات

(Radhakrishnan et al., 2020) .شده است که در  در هند انجام 0707در سال  یپژوهش

عوامل ، یفناور ه، عوامل مربوط بطیمح -سازمان -یفناورچارچوب آن با استفاده از 

 .(Gummadidala et al., 2020اند ) شده یبند و دسته ییشناسا یطیو عوامل مح یسازمان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Technology-Organizations-Environment 



 222 |   یانصارو  یصفر...؛  در یهوش مصنوع رشیعوامل مؤثر بر پذ یبند و رتبه ییشناسا

 نهیو زم یسازمان نهیفناورانه، زم نهی(، به سنجش اثر زم1799) ینسب و تقو یقیحق

 طاهرخانیاند.  کشور پرداخته یاطالعات سبز در صنعت بانکدار یفناور رشیبر پذ یطیمح

منابع سازمان  یزیر برنامه یها ستمیس رشیمؤثر بر پذ یعوامل کلید ی(، به بررس1791)

 نظریگانه  و متوسط اقدام نموده و براساس مدل سه چککو یها در شرکت یابر

و تئوری انتشار نوآوری و مدل تناسب بقا عوامل مؤثر  محیط -سازمان -فناوری چارچوب

به توسعه و  زی( ن1793و فروزانفر ) ینیقراردادند. مالحس یابیو سپس مورد ارز ییرا شناسا

 عواملی واند  سط پرداختهکوچک و متو یها در شرکت یاورفن رشیمدل پذ یساز یبوم

 یدرک شده و سهولت درک شده را موردبررس یسودمند، یسازمان یهمچون سازگار

به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش  زی( ن1791و همکاران ) شعار ینیحس نهمچنیاند.  قرار داده

 کننده به دفاتر پیشخوان مراجعه داندر دولت الکترونیک از دیدگاه شهرون 7. 0فناوری وب 

(، به 1795و همکاران ) موحدیاند.  دولت الکترونیک در استان همدان اقدام نموده

اطالعات در  یفناور رشیمؤثر بر پذ یتیریو مد یسازمان، یعوامل فرد ییشناسا

 یبند و رتبه ایی( به شناس1797و همکاران ) یعقوبیاند.  پرداخته رانیا یدولت یها سازمان

. نمودند اقدام الکترونیک سالمت در ابری رایانش یریکارگ به برمؤثر  کلیدی عوامل

منابع  یزیر برنامه یها ستمیس رشی(، عوامل پذ1797) طارانی و عبدالوندمطالعه  با مطابق

 یقرارگرفته است. برا یموردبررس رانیکوچک و متوسط ا یها در شرکت یابر یسازمان

زاده و همکاران  یاست. قربانشده  استفاده طیمح-سازمان-ین منظور از چارچوب فناوریا

با استفاده از روش  رانیاطالعات در ا یفناور رشیعوامل مؤثر بر پذ ی(، به بررس1790)

(، به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر 1790) یریو ام محمدیاند.  اقدام نموده یلفراتحل

 معادالت یابی مدل رویکرد با دولتی یها پذیرش نوآوری فناوری اطالعات در سازمان

 جذب و پذیرش تسریع و تسهیل یسو به گامی وسیله ینبد تااند  پرداخته ساختاری

و  هیدرحی. شود برداشته آن مزایای از برخورداری و اطالعات فناوری یها ینوآور

 کردیبا رو رانیدر بانکداری ا یفناور رشیپذ لمد یساز هی(، به شب1790همکاران )

عوامل مؤثر  ی(، به بررس1790و همکاران ) یاند. محترم اقدام نموده ستمیس یشناس ییایپو
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خود را بر  مفهومی چارچوب واند  ها پرداخته در سازمان یاطالعات یها یفناور رشیبر پذ

 اند. بنا نهاده طیمح -سازمان-یفناور چارچوباساس 

 قیتحق شناسی روش

پذیرش هوش مؤثر بر  لعوامشناسایی آن هدف بوده و  کاربردیحاضر از نوع تحقیق 

شناسایی  برای آمیخته تحقیق روش از. باشد مصنوعی در بخش دولتی و خصوصی می

 است. شده استفادهبر پذیرش هوش مصنوعی  مؤثرعوامل پذیرش و ارزیابی اهمیت عوامل 

در مرحله اول با استفاده از مرور سیستماتیک ادبیات عوامل پذیرش به کارگرفته شده 

نفر از خبرگان بخش  17 اریسپس در اختیی و شناساوش مصنوعی و فناوری در حوزه ه

ها ضمن انجام اصالحات  . آنشود یقرار داده م یدولتنفر از خبرگان بخش  17و  یخصوص

. پردازند یعوامل م یساز ییاز عوامل جامانده و مهم به نها یالزم و اضافه نمودن برخ

سال سابقه فعالیت در بخش  17شرایط الزم برای انتخاب خبرگان این بخش داشتن حداقل 

هوش مصنوعی و تحصیالت مرتبط با  پروژه 7دولتی یا خصوصی، مشارکت در حداقل 

هوش مصنوعی بوده است که براساس روش گلوله برفی انتخاب شدند. شرط توقف 

های  انتخاب خبره 11هده شد پس از خبره بوده است که مشا گونه نیاانتخاب خبرگان نیز 

فرایند بررسی توسط  07بر عوامل پذیرش انتخابی نگذاشت و لذا در خبره  ریتأثبعدی 

خبرگان متوقف گردید. پس از اخذ نظرات خبرگان عوامل پذیرش هوش مصنوعی توسط 

سعی شد با افزایش یافت. با توجه به تعداد زیاد عوامل  75به  01خبرگان تعداد عوامل از 

ای  گزینه 4استفاده از آزمون فریدمن تعداد عوامل کاهش یابد. پرسشنامه مورد از مقیاس 

مطرح شد که عامل موردنظر چقدر در  سؤاللیکرت استفاده شد که برای هر عامل این 

نفر از خبرگان که  1است. روایی این پرسشنامه نیز توسط  مؤثرپذیرش هوش مصنوعی 

قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز از طریق آلفای  دییتأتخاب شدند مورد تصادفی ان صورت به

 کرونباخ بررسی شد.

اول از  در مرحله شده ییهای شناسا در مرحله دوم تحقیق برای تعیین اهمیت شاخص

 -نیبهترای مطابق با روش  است. بدین منظور پرسشنامه شده استفاده نیبدتر -نیبهترروش 
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 73ای در اختیار  و دولتی تهیه شد و سپس بنا به روش شبکهبرای بخش خصوصی  نیبدتر

نفر از خبرگان فعال در بخش  54نفر از خبرگان فعال هوش مصنوعی در بخش دولتی و 

خصوصی قرار گرفت. خبرگان در هر دو بخش دولتی و خصوصی شامل کسانی بودند که 

سال  17تند و حداقل با هوش مصنوعی آشنا بوده و تحصیالت مرتبط با هوش مصنوعی داش

در پروژه مرتبط با  دو باری و همچنین حداقل موردبررسهای  ها در بخش سابقه فعالیت

نفر(، وزارت  14ها ) . در بخش دولتی، خبرگانی از دانشگاهاند داشته حضورهوش مصنوعی 

نفر(، وزارت بهداشت و  0نفر(، وزارت کشاورزی ) 7ارتباطات و فناوری اطالعات )

 0نفر(، وزارت نیرو ) 0نفر(، وزارت صنعت، معدن و تجارت ) 7مان پزشکی )آموزش در

نفر(، صندوق نوآوری و  1) وبودجه برنامهنفر(، سازمان  1) وپرورش آموزشنفر(، وزارت 

وزارت کار، تعاون، رفاه نفر(،  0نفر(، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ) 1شکوفایی )

نفر( استفاده گردید. در بخش خصوصی  7دارایی )نفر(، وزارت اقتصاد و  0ی )اجتماع

خدمات حوزه هوش مصنوعی و ارائه نفر( در  14های فعال ) شرکت شده انتخابخبرگان 

 اند. ( بوده77) های مستعد در استفاده از مزایای هوش مصنوعی شرکت

 بدترین -روش بهترین

انتخاب یک  به معموالًعوامل در زندگی بشر بوده و  نیرگذارتریتأثیکی از گیری  تصـمیم

گیری  تصمیم مسئلهشود. هنگامی یک  می های موجود اطالق گزینه از میان بهترین گزینه

با معیارهای چندگانه گیری  تصمیمبه آن گیری باشد  یک معیار برای تصمیم شامل بیش از

معیارها  تعیین وزنطی دو مرحله  معموالًگیری با معیارهای چندگانه  شود. تصمیم گفته می

. برای تعیین انجام است لبقا ها با توجه با معیارهای مختلف بندی گزینه انتخاب یا رتبهو 

های ذهنی به  شعینی و ذهنی وجود دارنـد. رو های شدســته رو دو، ارهایوزن مع

 عات ماتریسالهـای عینی بـا توجه به اط شو رو بودهوابســـته گیرندگان  تصمیم ترجیحات

عات ماتریس الاط معموالً. با توجه به اینکه پردازد میمعیارها  تصـــمیم به تعیین وزن

وردارند. یکی از خهای ذهنی از کاربرد بیشـتری بر شتصـــمیم در دســـترس نیســـت رو

که با اســتفاده باشد  مراتبی می سـلسله لرویکرد تحلی، ذهنی یهای وزن ده شترین رو مهم
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نهایی های  وزن خبرگانتوسـط  و با هم معیارها از مقایســه زوجی لعات حاصــالز اطا

تعداد  شاست که با افزایی این مراتب سلسهش تحلیل رومهم ت ال. از مشـکگردد تعیین می

و احتمال ناســـازگاری در  افتهی شیبرگان تعداد مقایســـات زوجی افزاو خ معیارها

بار برای اولین  نیبدتر -نیبهتر روش کند. برای حل مشکل فوق میش پیدا ها افزای قضـاوت

گیری چند  در مسائل تصـمیم معیارها بندی دهی و رتبه برای وزن( 0714) اییضتوسط ر

دهی این اسـت که  های وزن شنسـبت به سـایر رو شمزیت این روکارگرفته شد.  به یارمع

با سایر  معیارتنها به مقایسه زوجی بهترین با یکدیگر  معیارهامقایسه زوجی تمامی  یجا به

ش نســـبـت به رو. همچنین این روش پردازد یم معیاربـا بـدترین  معیارهاو سایر  معیارها

به مقایســات زوجی بســیار کمتری نیاز دارد ( 1 :مزیت عمده دارد ی دومراتب سلسهتحلیل 

را  نیبدتر -نیبهتر شرو ل انجامراحمهستند. وردار خنتایج از ســازگاری بیشــتری بر (0و 

 ( مشاهده نمود.0711در پژوهش رضایی ) توان یم

 ها یافته

بر پذیرش هوش مصنوعی در بخش خصوصی و دولتی ابتدا  رگذاریتأثبرای تعیین عوامل 

های بانک اطالعات  مقاالت خارجی در پایگاه اسکوپوس و مقاالت داخلی در پایگاه

ی قرار گرفت. کلمات موردبررسنشریات کشور و مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 

1یادگیری ماشین"، "هوش مصنوعی"مورد جستجو نهایی شامل 
، "کنولوژیپذیرش ت"، "

مقاله خارجی و  14بودند که نهایت منجر به انتخاب  "بخش دولتی"و  "بخش خصوص"

های الزم عوامل پذیرش احصا شده در  مقاله داخلی مرتبط گردید. پس از بررسی 10

سازمانی و  9فناوری،  17عامل ) 01های قبلی در سه بعد فناوری، سازمان و محیط،  پژوهش

شده طی جلساتی که  ییشناسا، عوامل تیدرنهابندی گردیدند.  قهمحیطی( شناسایی و طب 5

نفر( برگزار شد در سه دسته  17نفر( و بخش خصوصی ) 17) با خبرگان بخش دولتی

 بر اساسی گردید. الزم به ذکر است که بند طبقه 7فناوری، سازمانی و محیطی طبق جدول 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Machine learning 
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سازمانی  17فناوری،  17معیار ) 75 تیدرنهامعیار دیگر اضافه گردید و  1نظرات خبرگان 

 (.1عوامل پذیرش هوش مصنوعی لحاظ شده است )جدول  عنوان بهمحیطی(  11و 

 یری فناوری هوش مصنوعیکارگ بهی عوامل مرتبط با پذیرش و بند جمع .4جدول 

 )منبع: یافته پژوهش( 

 منبع شاخص مؤثرعوامل  ابعاد عالمت

C1 

 فناوری

مشابه هوش  یها ستمیستجربه کار با 

 مصنوعی
Radhakrishnan et al. (2020) 

 (1791حسینی و همکاران ) 

C2 
ی ها ارزش باسازگاری هوش مصنوعی 

 موجود

(، قربانی زاده و همکاران 1791حسینی و همکاران )

(1790،) 

 Radhakrishnan et al. (2020) ،

Gummadidala et al. (2020) ،Noordt and 

Misuraca(2020) ،Alsheibani et al. (2018) 

C3 
 ی هوش مصنوعیریپذ انطباق

 ی موجودها رساختیزبا 

(، حقیقی 1791(، حسینی و همکاران )1799طاهرخانی )

 (1790(، قربانی زاده و همکاران )1799نسب و تقوی )

C4 
 سهولت استفاده و

 یادگیری آسان

(، 1797(، یعقوبی و همکاران )1790حیدریه و همکاران )

(، قربانی زاده و همکاران 1791ینی و همکاران )حس

(1790،) 

Noordt and Misuraca (2020) 

C5 
ی ریکارگ بهیی در زمان با جو صرفه

 هوش مصنوعی
Noordt and Misuraca(2020) 

C6 
ی ریکارگ بهبا  ها نهیهزیی در جو صرفه

 هوش مصنوعی
 (،1799(، طاهرخانی )1797عبدالوند و طارانی )

Noordt and Misuraca (2020) 

C7 
 جهیدر نت وری و بهره ییکارا شیافزا

 یاستفاده از هوش مصنوع

(، قربانی زاده و همکاران 1797عبدالوند و طارانی )

(1790،) 

Dasgupta & Wendler (2019) 
 

C8 
گستردگی کاربردهای هوش مصنوعی 

 ی گوناگونها بخشو  ها حوزهدر 
Alsheibani et al. (2018) 

C9  قبول قابلایمنی و امنیت فنی 
 (،1797(، یعقوبی و همکاران )1797عبدالوند و طارانی )

Noordt and Misuraca(2020) ،Alsheibani et 

al. (2019) 
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 منبع شاخص مؤثرعوامل  ابعاد عالمت

C10 
مرتبط با  یخصوص میحفظ حر

 انیمشتر ایمان، شهروندان زسا
 (،1797(، یعقوبی و همکاران )1797عبدالوند و طارانی )

Noordt and Misuraca(2020) 

C11  (،1797عبدالوند و طارانی ) خدمات دهندگان ارائهوابستگی به 

Gummadidala et al. (2020) 

C12 
صرفه مرتبط با  به مقرون های نهیهز

 یو نگهدار یریکارگ نصب، به
 (،1790قربانی زاده و همکاران )

C13 
 پشتیبانی مناسب

 خدمات دهندگان ارائه

 (،1797طارانی )عبدالوند و 

Gummadidala et al. (2020) 

C14 

 سازمانی

 وجود فرهنگ پشتیبان و

 حامی تغییر و تحول

(، 1793(، مالحسینی و فروزانفر )1791حسینی و همکاران )

 (1797یعقوبی و همکاران )
Alsheibani et al. (2018, 2019) 

C15 

وجود روحیه خطرپذیری، 

ی و تحمل ابهام در ریپذ سکیر

 کارکنان و مدیران

 (1790) محترمی

C16 وجود حمایت مدیریت ارشد 

(، 1797(، یعقوبی و همکاران )1793مالحسینی و فروزانفر )

(، قربانی 1799(، حقیقی نسب و تقوی )1799طاهرخانی )

 (،1790زاده و همکاران )

 Radhakrishnan et al. (2020)، 

Gummadidala et al. (2020) ،Alsheibani et 

al. (2019) 

C17 
 یها رساختیزوجود 

 یاز در سازمانموردن

(، 1797(، عبدالوند و طارانی )1793مالحسینی و فروزانفر )

 (،1791حسینی و همکاران )

 Radhakrishnan et al. (2020) ،Concepcion 

et al. (2019) ،Alsheibani et al. (2018) 

C18 وجود نیروهای متخصص و توانمند 

(، 1797(، عبدالوند و طارانی )1793و فروزانفر )مالحسینی 

(، حقیقی نسب و طاهرخانی 1790حیدریه و همکاران )

 (،1791(، حسینی و همکاران )1799(، تقوی )1799)

Radhakrishnan et al. (2020) ،Alsheibani et 

al. (2019) ،Concepcion et al. (2019) 

C19 وجود منابع مالی کافی 

 .Alsheibani et al(، 1797عبدالوند و طارانی )

(2018)، 

Concepcion et al. (2019) 
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 منبع شاخص مؤثرعوامل  ابعاد عالمت

C20 خبرگان ثبات مدیریتی 

C21 
ی راهبردی در توسعه و ها برنامهوجود 

 یری هوش مصنوعیکارگ به

 (،0707موتاوا و رشید )

Radhakrishnan et al. (2020) ،Concepcion 

et al. (2019) ،Mutawa & Rashid (2020) 

C22 
یاز توسعه و موردنی ها دادهدسترسی به 

 یری هوش مصنوعیکارگ به
Chatterjee (2020) 

C23  (1791(، حسینی و همکاران )1790حیدریه و همکاران ) ی آموزشی مرتبطها دورهوجود 

C24 

 محیطی

ی مالی دولتی و ها کمکوجود 

 غیردولتی
 خبرگان

C25 
دولتی و  ی غیرمالیها کمکوجود 

 غیردولتی
 خبرگان

C26 
ی الزم بین نهادهای ها یهماهنگوجود 

 مرتبط با توسعه
 خبرگان

C27  (1791حسینی و همکاران ) یاز در توسعهموردنوجود استانداردهای 

C28 
وجود مراکز رشد برای توسعه 

 وکارها کسب
 خبرگان

C29  خبرگان ی همکاری میان فعالینها شبکهوجود 

C30 
ی داده در دسترس برای ها گاهیپاوجود 

 وکارها کسب
 خبرگان

C31  خبرگان نهادهای ترویجی مؤثرفعالیت 

C32 وجود فشار رقبا 

 (،1790(، قربانی زاده و همکاران )1799طاهرخانی )

Radhakrishnan et al. (2020) ،Alsheibani et 

al. (2018) ،Dasgupta & Wendler (2019) 

C33  فشار مشتریان و کاربرانوجود 
Rao & Verweij (2017) ،Dasgupta & 

Wendler (2019) 

C34 
قانونی، حقوقی و  خألهایوجود 

 اخالقی

 (1799(، طاهرخانی )0707موتاوا و رشید )

Noordt and Misuraca(2020) ،Alsheibani et 

al. (2018) ،Dasgupta & Wendler (2019) ،

Gummadidala et al. (2020) ،Concepcion et 

al. (2019) 
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 یتاهم کمتعیین عوامل مهم و 

 از استفاده برای تعیین اهمیت عوامل ابتدا نظر خبرگان در بخش دولتی و خصوصی با

 آزمون ها، از وتحلیل داده یهتجز منظور به و ادامه شد. در آوری پرسشنامه، جمع

 از آمده دست به های داده توزیع نوع برازش و تعیین اسمیرنوف برای کولموگروف

پرسشنامه )هم در بخش  های داده توزیع که داد نشان آزمون شد. نتایج استفاده پرسشنامه

ها،  داده با لذا کنند؛ نمی نرمال پیروی آماری توزیع از دولتی و هم در بخش خصوصی(

 آزاد های آزمونها،  آن وتحلیل یهتجز برای و گردید برخورد توزیع از آزاد جامعه مثابه به

 بندی رتبه آزمون از ادامه در ترتیب ینا بهگرفت.  قرار مورداستفادهیک( ناپارامتر) توزیع از

میزان اهمیت  سنجش شد. جهت استفاده شده ییشناسا عوامل بندی رتبه منظور به فریدمن

ای لیکرت طراحی گردید و در آن میزان  گزینه 4طیف  بر اساس ای عوامل، پرسشنامه

موافقت خبرگان درباره اهمیت عوامل، مورد پرسش قرار گرفت. با توجه آزمون فریدمن 

ترین عامل اصلی  یتاهم کمو « سازمانی»ین عامل اصلی شامل تر مهمبرای بخش دولتی 

ترین  یتاهم کمو « فناوری»ین عامل اصلی شامل تر مهمو برای بخش خصوصی « محیط»

یت را اهم کمباشد برای هریک از عوامل اصلی نیز عوامل مهم و  می« سازمانی»عامل اصلی 

 مشاهده نمود. 0توان در جدول  می

 ترین عوامل برای ابعاد پذیرش در بخش خصوصی و دولتی اهمیت ین و کمتر مهم .2جدول 

 )منبع: یافته پژوهش(

عامل 

 اصلی

 بخش خصوصی بخش دولتی

 یتبااهم عامل یرز
 عامل یرز

 یتاهم کم
 یتبااهم عامل یرز

 عامل یرز

 یتاهم کم

 حمایت مدیریت ارشد سازمانی

 یها وجود برنامه

در توسعه و  یراهبرد

از هوش  یریگ بهره

 یمصنوع

نیروهای متخصص و 

ینه هوش درزمتوانمند 

 مصنوعی

 یریتیثبات مد

 محیط
های الزم بین  یهماهنگوجود 

نهادهای مرتبط با توسعه هوش 

ی، وجود خألهای قانون

در  یو اخالق یحقوق

های داده در  یگاهپاوجود 

دسترس برای 

ی، وجود خألهای قانون

در  یو اخالق یحقوق
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عامل 

 اصلی

 بخش خصوصی بخش دولتی

 یتبااهم عامل یرز
 عامل یرز

 یتاهم کم
 یتبااهم عامل یرز

 عامل یرز

 یتاهم کم

مصنوعی )همچون نهادهای 

 گذاری( حکمرانی و سیاست

در حوزه  وکارها کسب یحوزه هوش مصنوع

 هوش مصنوعی

 یوعحوزه هوش مصن

 سهولت استفاده و یادگیری آسان فناوری

زیاد بودن وابستگی به 

خدمات  دهندگان ارائه

 هوش مصنوعی

کمک به بهبود و 

افزایش کارایی و 

یری کارگ بهی با ور بهره

 هوش مصنوعی

به  یبودن وابستگ یادز

 خدماتدهندگان  ارائه

 مصنوعی هوش

 ها تعیین وزن

 عامل بردار مقایسه زوجی بهترین دولتی و خصوصیبرای تعیین وزن عامل اصلی بخش 

   معیارها نسبت به بدترین معیار و بردار مقایسه زوجی بقیه   معیارها نسبت به بقیه

عوامل محاسبه شد.  یرو ز عوامل اصلیوزن  5گردید و درنهایت با استفاده از مدل  صمشخ

زیر عوامل را در بخش دولتی و  زیر بردار مقایسه زوجی برای عوامل اصلی و 07-4جداول 

 دهد.  خصوصی را نشان می

 بهترین عامل اصلی نسبت به بقیه عوامل در بخش دولتیبردار مقایسه زوجی  .3 جدول

 های پژوهش حاضر( )منبع: یافته 

 عوامل اصلی فناوری محیطی

 سازمانی 4/1 0

 پذیرش در بخش دولتیعوامل اصلی نسبت به بدترین عامل بردار مقایسه زوجی  .1 جدول

 پژوهش حاضر( یها افتهی)منبع:  

 عوامل اصلی محیط

 فناوری 0

 سازمانی 7
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 بهترین عامل اصلی نسبت به بقیه عوامل در بخش خصوصیبردار مقایسه زوجی  .5 جدول

 های پژوهش حاضر( )منبع: یافته

 عوامل اصلی سازمانی محیطی

 فناوری 7 0

 یخصوصعوامل اصلی نسبت به بدترین عامل پذیرش در بخش بردار مقایسه زوجی  .6 جدول

 پژوهش حاضر( یها افتهی)منبع:  

 عوامل اصلی سازمانی

 فناوری 4/7

 یطیمح 0

 ها عامل یرزسایر به  نسبت فناوری در بخش دولتیعامل  یربردار مقایسه زوجی بهترین ز .7جدول 

 پژوهش حاضر( یها افتهی)منبع: 

 بر پذیرش فناوری مؤثرعوامل 

 در بخش دولتی

C
1

 

C
2

 

C
3

 

C
4

 

C
5

 

C
6

 

C
7

 

C
8

 

C
9

 C
1

0
 

C
1

1
 

C
1

2
 

C
1

3
 

 7/0 4/7 5 3/0 4/0 7 0/0 0 1/1 3/7 3/1 0/1 1  آسان یادگیریسهولت استفاده و 

 یرزسایر به  نسبت فناوری در بخش خصوصیعامل  یربردار مقایسه زوجی بهترین ز .8جدول 

 پژوهش حاضر( یها افتهی)منبع:  ها عامل

 بر پذیرش فناوری مؤثرعوامل 

 در بخش خصوصی

C
1

 

C
2

 

C
3

 

C
4

 

C
5

 

C
6

 

C
7

 

C
8

 

C
9

 C
1

0
 

C
1

1
 

C
1

2
 

C
1

3
 

 کمک به بهبود و افزایش کارایی و

 ی هوش مصنوعیریکارگ بهی با ور بهره
0 4/0 0 7/7 1 3/0 1/1 1/7 7 1/0 4/7 4/0 3/0 
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 یرردار مقایسه زوجی زب .44جدول 
ی فناوری در بخش دولتی ها عامل

 عامل یرز ترین یتاهم کمنسبت به 
 پژوهش حاضر( یها افتهی)منبع: 

بر پذیرش  مؤثرعوامل 
 فناوری در بخش دولتی

C11 

C1 5 

C2 4/7 

C3 34/0 

C4 7/1 

C5 7 

C6 4/0 

C7 7/0 

C8 5/1 

C9 3/1 

C10 4/1 

C11 1 

C12 5/1 

C13 0 
 

 یرزردار مقایسه زوجی ب .9جدول 
فناوری در بخش خصوصی  یها عامل

عامل  یرز ترین یتاهم کم نسبت به
 پژوهش حاضر( یها افتهی)منبع: 

بر پذیرش  مؤثرعوامل 
 فناوری در بخش خصوصی

C11 

C1 4/0 
C2 0 
C3 0 
C4 1/1 
C5 4/7 
C6 5/1 
C7 1/7 
C8 1/1 
C9 0/1 

C10 7/1 
C11 1 
C12 9/1 

C13 3/1 
 

 یرزسایر به  نسبت سازمانی در بخش دولتیعامل  یربردار مقایسه زوجی بهترین ز .44جدول 

 پژوهش حاضر( یها افتهی)منبع:  ها عامل

بر پذیرش در بخش  مؤثرعوامل سازمانی 

 دولتی
C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 

 0 9/1 1/1 7/1 1/0 3/1 7/1 0/1 0/1 1 ارشد یریتمد یتوجود حما

سایر به  نسبت سازمانی در بخش خصوصی یها عامل یربردار مقایسه زوجی بهترین ز .42جدول 

 پژوهش حاضر( یها افتهی)منبع:  ها عامل یرز

عوامل سازمانی بر پذیرش در بخش 

 خصوصی
C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 

 نهیمتخصص و توانمند درزم یروهایوجود ن

 یهوش مصنوع
0/1 5/1 1 4/1 3/0 1/0 1/1 4/1 1/0 4/0 
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 یها عامل یرردار مقایسه زوجی زب .41جدول 
 سازمانی در بخش دولتی نسبت به 

های پژوهش  )منبع: یافته عامل یرز ترین یتاهم کم
 حاضر(

بر مؤثرعوامل سازمانی   
پذیرش در بخش  

 دولتی

 در یراهبرد های برنامه
از  یریگ توسعه و بهره 

 یهوش مصنوع
C14 1/0 
C15 4/0 
C16 5/0 
C17 7/0 
C18 1/0 
C19 1 
C20 0/0 
C21 1/1 
C22 4/1 
C23 7/1 

 

 یرردار مقایسه زوجی زب .43جدول 
ی سازمانی در بخش خصوصی ها عامل

)منبع:  عامل یرز ترین یتاهم کمنسبت به 
 های پژوهش حاضر( یافته

بر  مؤثرعوامل سازمانی 
 پذیرش

 در بخش خصوصی 

ثبات 
 مدیریتی

C14 7 
C15 7 
C16 1/7 
C17 1/0 
C18 1 
C19 0/1 
C20 4/0 
C21 4/0 
C22 4/1 
C23 4/1 

 

 یرزسایر به  نسبت محیطی در بخش دولتیعامل  یربردار مقایسه زوجی بهترین ز .45جدول 

 پژوهش حاضر( یها افتهی)منبع:  ها عامل

 بر پذیرش مؤثرعوامل محیطی 

 در بخش دولتی
C26 C28 C25 C24 C27 C30 C34 C29 C32 C31 C33 C34 

 ینالزم ب یها یوجود هماهنگ

مرتبط با توسعه هوش  ینهادها

 یمصنوع

4/1 7/1 1 4/1 0/1 0/0 0 1/0 4/0 3/0 1/0 4/1 

 یرزسایر به  نسبت محیطی در بخش خصوصیعامل  یربردار مقایسه زوجی بهترین ز .46جدول 

 پژوهش حاضر( یها افتهی)منبع:  ها عامل

 عوامل محیطی بر پذیرش

 در بخش خصوصی
C26 C28 C25 C24 C27 C30 C34 C29 C32 C31 C33 C34 

داده در  یها گاهیوجود پا

 دروکارها  کسب یدسترس برا

 مصنوعی هوش حوزه

0/1 9/1 1/1 0 1 1/0 4/1 3/1 1/1 4/0 7/0 0/1 
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 یها عامل ریز یزوج سهیبردار مقا .47جدول 

نسبت به  یدر بخش خصوص یطیمح

 یها افتهیعامل )منبع:  ریز نیتر تیاهم کم

 پژوهش حاضر(

 یها عامل یرردار مقایسه زوجی زب .48جدول 

محیطی در بخش دولتی نسبت به 

های  )منبع: یافته عامل یرز ترین یتاهم مک

 پژوهش حاضر(

C34 عوامل محیطی 
0/0 C24 
4/1 C25 
1/1 C26 
7/1 C27 
4/0 C28 
7/1 C29 
0/0 C30 
1/0 C31 
7/0 C32 

1 C33 
0/1 C34  

C34 عوامل محیطی 
7/0 C24 
4/0 C25 
1/7 C26 
7/0 C27 

7 C28 
3/1 C29 
1/0 C30 
7/1 C31 
5/1 C32 

1 C33 
1/1 C34  

 وزن هر یک از، دهی پرسشنامه وزن شآمده از بخ دست سپس با استفاده از اطالعات به

نمایش از عوامل وزن هریک  00و  01جدول در موردمحاسبه قرار گرفت.  عوامل پذیرش

 است. شده داده
 بر اساس روش در بخش دولتی ی پذیرشها عامل یرو ز عامل اصلیوزن نهایی قطعی  .49جدول 

 (پژوهش حاضر یها افتهی)منبع: بدترین -بهترین

 
 عامل

 اصلی
 اصلی عامل یرز

 یوزن قطع

 عاملزیر 

وزن قطعی 

 عامل

C1 

ی
ور

فنا
 

 159/7 سهولت استفاده و یادگیری آسان

701/7 

C2  103/7 های مشابه هوش مصنوعی یستمستجربه کار با 

C3 791/7 های موجود یرساختزیری هوش مصنوعی با پذ انطباق 

C4  719/7 ی موجودها باارزشسازگار بودن هوش مصنوعی 

C5 
یری هوش کارگ بهی با ور بهرهکمک به بهبود و افزایش کارایی و 

 مصنوعی
790/7  
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 عامل

 اصلی
 اصلی عامل یرز

 یوزن قطع

 عاملزیر 

وزن قطعی 

 عامل

C6 71/7 یری هوش مصنوعیکارگ بهیی در زمان با جو صرفه  

C7 734/7 یاستفاده از هوش مصنوع جهیدرنت وری و بهره ییکارا شیافزا  

C8 
ی ها بخشو  ها حوزهگستردگی کاربردهای هوش مصنوعی در 

 گوناگون
741/7  

C9  749/7 یری هوش مصنوعیکارگ بهدر  قبول قابلایمنی و امنیت فنی 

C10 747/7 انیمشتر ایمان، شهروندان زمرتبط با سا یخصوص میحفظ حر 

C11  757/7 خدمات هوش مصنوعی دهندگان ارائهزیاد بودن وابستگی به 

C12 751/7 یری و نگهداریکارگ بهمرتبط با نصب،  صرفه به مقرونهای  ینههز 

C13  744/7 خدمات هوش مصنوعی دهندگان ارائهوجود پشتیبانی مناسب 

C14 

نی
زما

سا
 

 739/7 وجود فرهنگ پشتیبان و حامی تغییر و تحول

511/7 

C15 
پذیری و تحمل ابهام در کارکنان و  یسکروجود روحیه خطرپذیری، 

 مدیران
734/7 

C16 155/7 وجود حمایت مدیریت ارشد 

C17  105/7 های موردنیاز هوش مصنوعی یرساختزوجود 

C18 100/7 وجود نیروهای متخصص و توانمند در زمینه هوش مصنوعی 

C19 114/7 وجود منابع مالی کافی 

C20 179/7 ثبات مدیریتی 

C21  711/7 یری از هوش مصنوعیگ بهرهی راهبردی در توسعه و ها برنامهوجود 

C22  791/7 یری هوش مصنوعیکارگ بهیاز توسعه و موردنی ها دادهدسترسی به 

C23  711/7 ی آموزشی مرتبط با هوش مصنوعیها دورهوجود 

C24 

طی
حی

م
 

 170/7 ی مالی دولتی و غیردولتیها کمکوجود 

199/7 

C25  114/7 ی غیرمالی دولتی و غیردولتیها کمکوجود 

C26  151/7 با توسعه های الزم بین نهادهای مرتبط یهماهنگوجود 

C27  170/7 یاز در توسعهموردنوجود استانداردهای 

C28  171/7 وکارها کسبوجود مراکز رشد برای توسعه 

C29  737/7 ی همکاری میان فعالینها شبکهوجود 

C30  714/7 وکارها کسبهای داده در دسترس برای  یگاهپاوجود 

C31  741/7 نهادهای ترویجی مؤثرفعالیت 

C32 710/7 وجود فشار رقبا 
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 عامل

 اصلی
 اصلی عامل یرز

 یوزن قطع

 عاملزیر 

وزن قطعی 

 عامل

C33 741/7 وجود فشار مشتریان و کاربران 

C34  733/7 ی قانونی، حقوقی و اخالقیخألهاوجود 

بر اساس  ی پذیرش در بخش خصوصیها عامل یرو ز عامل اصلیوزن نهایی قطعی  .24جدول 

 پژوهش حاضر( یها افتهی)منبع: بدترین -بهترین روش

 
 عامل

 اصلی
 اصلی عامل یرز

 یوزن قطع

 عامل یرز

وزن قطعی 

 اصلی عامل

C1 

ی
ور

فنا
 

 711/7 سهولت استفاده و یادگیری آسان

450/7 

 

C2  731/7 های مشابه هوش مصنوعی یستمستجربه کار با 

C3 717/7 های موجود یرساختزیری هوش مصنوعی با پذ انطباق 

C4  759/7 ی موجودها ارزشسازگار بودن هوش مصنوعی با 

C5 
یری هوش کارگ بهی با ور بهرهکمک به بهبود و افزایش کارایی و 

 مصنوعی
111/7 

C6 711/7 یری هوش مصنوعیکارگ بهیی در زمان با جو صرفه 

C7 154/7 یاستفاده از هوش مصنوع جهیدرنت وری و بهره ییکارا شیافزا 

C8 
ی ها بخشو  ها حوزهگستردگی کاربردهای هوش مصنوعی در 

 گوناگون
740/7 

C9  745/7 یری هوش مصنوعیکارگ بهدر  قبول قابلایمنی و امنیت فنی 

C10 741/7 انیمشتر ایمان، شهروندان زمرتبط با سا یخصوص میحفظ حر 

C11  751/7 خدمات هوش مصنوعی دهندگان ارائهزیاد بودن وابستگی به 

C12 737/7 یری و نگهداریکارگ بهمرتبط با نصب،  صرفه به مقرونهای  ینههز 

C13  715/7 خدمات هوش مصنوعی دهندگان ارائهوجود پشتیبانی مناسب 

C14 

نی
زما

سا
 

 171/7 وجود حمایت مدیریت ارشد

111/7 

 

C15  793/7 های موردنیاز هوش مصنوعی یرساختزوجود 

C16 179/7 زمینه هوش مصنوعی وجود نیروهای متخصص و توانمند در 

C17 791/7 وجود منابع مالی کافی 

C18 174/7 ثبات مدیریتی 

C19  177/7 یری از هوش مصنوعیگ بهرهی راهبردی در توسعه و ها برنامهوجود 

C20  794/7 یری هوش مصنوعیکارگ بهیاز توسعه و موردنی ها دادهدسترسی به 
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 عامل

 اصلی
 اصلی عامل یرز

 یوزن قطع

 عامل یرز

وزن قطعی 

 اصلی عامل

C21  791/7 حامی تغییر و تحولوجود فرهنگ پشتیبان و 

C22 
پذیری و تحمل ابهام در کارکنان و  یسکروجود روحیه خطرپذیری، 

 مدیران
793/7 

C23  170/7 ی آموزشی مرتبط با هوش مصنوعیها دورهوجود 

C24 

طی
حی

م
 

 111/7 ی مالی دولتی و غیردولتیها کمکوجود 

097/7 

 

C25  733/7 غیردولتیی غیرمالی دولتی و ها کمکوجود 

C26  710/7 های الزم بین نهادهای مرتبط با توسعه یهماهنگوجود 

C27  737/7 یاز در توسعهموردنوجود استانداردهای 

C28  171/7 وکارها کسبوجود مراکز رشد برای توسعه 

C29  711/7 (وکار کسبی همکاری میان فعالین )در بخش بازار و ها شبکهوجود 

C30  171/7 وکارها کسبهای داده در دسترس برای  یگاهپاوجود 

C31  793/7 نهادهای ترویجی مؤثرفعالیت 

C32 101/7 وجود فشار رقبا 

C33 744/7 وجود فشار مشتریان و کاربران 

C34  717/7 ی قانونی، حقوقی و اخالقیخألهاوجود 

ین عامل تر مهممشخص است در بخش دولت  00و  01یج جداول از نتاکه  طور همان

و سومین  701/7دومین عامل مهم فناوری با وزن  511/7اصلی، پذیرش سازمانی با وزن 

باشد. در بخش خصوصی نیز عوامل اصلی بر پذیرش  عامل اصلی هم عوامل محیطی می

 باشد. ی میفناوری، محیطی و سازمان صورت بههوش مصنوعی به ترتیب اولویت 

 یریگ جهینت

 یریکارگ و به رشیعوامل مؤثر بر پذ یبند و رتبه ییپژوهش، شناسا نیا یدغدغه اصل

منظور در ابتدا  نیا یاست. برا رانیدر ا یو بخش خصوص یدر بخش دولت یهوش مصنوع

 یفناور یریکارگ و به رشیپذ نهیدر زم یگوناگون المللینیو ب یمطالعات داخل یبه بررس

 ییشناسا رشیاز عوامل پذ ی( اقدام شده و برخیهوش مصنوع یریکارگ به الخصوصی)عل
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 یعامل برا 17، یبخش فناور یعامل برا 17 تاًیشد. نها ییو سپس با استفاده از خبرگان نها

 یمال هایهمچون وجود کمک یموارد) یطیبخش مح یعامل برا 11و  یبخش سازمان

 هایی، وجود هماهنگیردولتیو غ یدولت یرمالیغ های، وجود کمکیردولتیو غ یدولت

در بخش بازار و  نیفعال انیم یهمکار هایمرتبط با توسعه، وجود شبکه ینهادها نیبالزم 

بندی  رتبهبا استفاده از مدل  شده ییعوامل شناسا هیشدند. سپس کل ییشناسا (وکار کسب

 شد. یبند تیو سپس اولو یابیمورد ارز نیبدتر-نیو روش بهتر دمنیفر

 یها شاخص نی. از بباشد یم رشیعامل پذ نیتر مهم یبعد سازمان یبخش دولت در

 یهوش مصنوع رشیعامل در پذ نیتر ارشد مهم رانیمد تیحما، یمطرح در بعد سازمان

( انجام شد نیز حمایت 0707و همکاران ) 1در پژوهشی که توسط رادهاکریشنان. دباش یم

های معرفی  عامل پذیرش استفاده از هوش مصنوعی در سازمان نیتر مهممدیران ارشد را 

هوش  رشیعمالً پذ یدولت یها ارشد در سازمان رانیمد تیدرواقع بدون حماکرده است. 

نسبت  یارشد دولت رانیکامالً مد ستیبا یم رو نیروبرو است. ازا یبا چالش جد یمصنوع

چون الزام  یاقدامات قیموضوع از طر نیآگاه شوند که ا یهوش مصنوع یایبه مزا

 یکیعنوان  به یقرارگرفتن توسعه هوش مصنوع، یآموزش یها دوره یگذار، برگزار قانون

 یصنوعهوش م یبرا یبودجه اختصاص یریها، در نظرگ سازمان یعملکرد یها از شاخص

 یصنوعهوش م ازیموردن هایرساختیوجود ز یعامل مهم در بعد سازمان نیرا نام برد. دوم

و  یآور جمع یها و پلتفرم عیداده، پردازش سر یساز رهیذخ یبرا ییها رساختیز باشد یم

در بخش  یبهتر هوش مصنوع رشیکالن داده باعث پذ لیداده و تحل یبه اشترک گذار

 نیتأم یباال نهیهز لیالزم به دل یها رساختیبهتر عدم وجود ز عبارت. به شود یم یدولت

. با توجه باشد یم یدر بخش دولت یهوش مصنوع یریکارگ به یمانع بزرگ برا کیها  آن

بهتر است دولت به توسعه مراکز داده، مراکز پردازش  ها رساختیهنگفت توسعه ز نهیبه هز

این عامل نیز استفاده شود.  یاز منابع به نحو مناسب تابپردازد  یمتمرکز مل یها و پلتفرم عیسر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Radhakrishnan 
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( 0711) 0( و الشیبانی و همکاران0719) 1به کانسپشن و همکارانهای مربوط  در پژوهش

 شده یمعرفهای دولتی  عاملی مهم در راستای استفاده از هوش مصنوعی در سازمان عنوان به

های هوش مصنوعی  فناوری وجود آمدنها امکان به  که بدون وجود زیرساخت ذکرشدهو 

عامل مهم در بخش  نیسومخواهد بود. ی معن یبوجود نداشته و لذا پذیرش هوش مصنوعی 

براساس . باشد یم یهوش مصنوع نهیمتخصص و توانمند در زم یروهایوجود ن زین یسازمان

(، حیدریه و 1797(، عبدالوند و طارانی )1793هایی چون مالحسینی و فروزانفر ) پژوهش

کاران (، حسینی و هم1799(، تقوی )1799(، حقیقی نسب و طاهرخانی )1790همکاران )

( وجود نیروی متخصص در حوزه توسعه فناوری نو بسیار حیاتی بوده و لذا باید 1791)

کم  ییبا توجه به آشنابایست دنبال شود.  ی الزم توسط ذینفعان موضوع میها استیس

 نهیو نداشتن افراد متخصص در زم یهوش مصنوع ینسبت به کارکردها یبخش دولت

عامل جزو عوامل مهم باشد.  نیاست که ا یهیدر دولت بد یهوش مصنوع یریکارگ به

 نیاستخدام متخصص نیو همچن یهوش مصنوع میآموزش کارکنان مرتبط دولت با مفاه

 رشیعامل مهم پذ نی. چهارمدیعامل کمک نما نیا یساز ادهیبه پ تواند یم یهوش مصنوع

 زین زاتیتجه، یانسانمنابع  یا دهمنابع دا، یازجمله منابع مال یدر بعد سازمان وجود منابع کاف

 رشیعامل پذ نیعنوان پنجم به زین یتیریدهد. ثبات مد شیرا افزا رشیسطح پذ تواند یم

شروع  یبرا یدولت یها مهم در سازمان یها از آفت یکیمورد  نیاست ا شده ییشناسا

در  یهوش مصنوع یریکارگ به نکهی. با توجه به اباشد یم ییربنایبلندمدت و ز یها تیفعال

 تیریعدم وجود ثبات مد نیبنابرا باشد یم ربازدهید یها تیاز موارد جزو فعال یلیخ

در بعد  رشیداشته باشد. عامل ششم پذ یهوش مصنوع رشیدر پذ یینقش بسزا تواند یم

در  یهوش مصنوع یدر توسعه کاربردها زیعامل ن نیبه داده است که ا یدسترس یسازمان

 یهوش مصنوع یکاربردها یساز ادهیپ نکهیبه ا توجه. با باشد یمؤثر م اریبس یبخش دولت

هوش  رشیبه پذ تواند یمختلف است که م یها سازمان یها به داده یمستلزم دسترس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Concepcion 
2. Alsheibani 
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داشتن برنامه  یهوش مصنوع رشیعامل مهم در پذ نی. هفتمدیکمک نما یمصنوع

و  یدر سطح مل ایدن یااست که معموالً در اکثر کشوره یتوسعه هوش مصنوع یراهبرد

در  تواند یم یو سازمان یبرنامه سطح مل کیوجود دارد داشتن  ییها برنامه نیچن یسازمان

( نیز 0707) 1موتاوا و رشید منابع مور واقع شود. درواقع نهیبه صیو تخص یهماهنگ جادیا

ها را به سمت استفاده از  توان توجه دولت های توسعه ملی می اذعان دارد که با ایجاد برنامه

وری و در نتیجه افزایش تولید ناخالص ملی جلب کرد.  هوش مصنوعی در افزایش بهره

و تحمل ابهام در  یریپذ سکیر، یریخطرپذ هیوجود روح، یو حام بانیوجود فرهنگ پشت

مرتبط  یآموزش هایدوره ، وجودیتوسعه هوش مصنوع یکارکنان، داشتن برنامه راهبرد

 قرار دارند. تیاهم یبعد یها در درجه بیبه ترت یبا هوش مصنوع

بخش  نیعامل در ا نیتر که مهم باشد یرتبه دوم م یدارا یبعد فناور یدر بخش دولت 

در  یتخصص بخش دولت نیی. با توجه به سطح پاباشد یآسان م یریادگیسهولت استفاده و 

 یریادگیو  یهوش مصنوع یاده از فناورکه سهولت استف رسد یبه نظر م یهوش مصنوع

 نیا یبرا تیفعال نیبهتر رسد یاست. به نظر م رشیعامل مهم پذ کی یآسان هوش مصنوع

. باشد یم یسطح سواد کارکنان دولت در ارتباط با هوش مصنوع شیعامل آموزش و افزا

 یمشابه هوش مصنوع هایستمیشامل تجربه کار با س یعامل مهم در بخش فناور نیدوم

 شیموجود، کمک به بهبود و افزا هایرساختیبا ز یهوش مصنوع یرپذی. انطباقباشد یم

 یریکارگ در زمان با به جوییصرفه، یهوش مصنوع یریکارگ با به وریو بهره ییکارا

سازگار بودن ، یهوش مصنوع یریکارگ با به هانهیدر هز جوییصرفه، یهوش مصنوع

و  یمنی(، ایو اجتماع یسازمان، یفرد هایموجود )ارزش هایبا ارزش یهوش مصنوع

هوش  یکاربردها یگستردگ، یهوش مصنوع یریکارگ قبول در به قابل یفن تیامن

سالمت، آموزش(، وجود ، یگوناگون )همچون کشاورز هایبخش وها  در حوزه یمصنوع

در  یخصوص میحفظ حر، مصنوعی هوش خدماتدهندگان  مناسب ارائه یبانیپشت

، یریکارگ صرفه مرتبط با نصب، به به مقرون هاینهیهز، یهوش مصنوع یریکارگ به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mutawa, M., & Rashid, H. 



 4244پاییز  | 24شماره | یازدهم سال |وکار هوشمند کسب تیریمطالعات مدنشریه علمی  | 222

به  مصنوعی هوش خدماتدهندگان  به ارائه یبودن وابستگ ادیز، یو نگهدار راتیتعم

 .باشد یم یدر بخش فناور یبعد تیدر درجه اهم بیترت

بخش  نیعامل در ا نیتر که مهم باشد یرتبه سوم م یدارا یطیبعد مح یبخش دولت در

ها  . با توجه به تعدد سازمانباشد یمرتبط با توسعه م ینهادها نیالزم ب هاییوجود هماهنگ

که به  باشد یم نهیسخت و پرهز اریها بس آن نیب یهماهنگ جادیا یگذار استیس یو نهادها

صورت  و به شده فیتعر دیموضوع با نیا یبرا تیدر سطح حاکم ینهاد رسد ینظر م

 زیمرتبط ن ینهادها ریدر کشور بپردازد و سا یتوسعه هوش مصنوع تیریبه مد کپارچهی

 یبپردازد. وجود مراکز رشد برا یخود در توسعه هوش مصنوع فینهاد به وظا نیهمسو با ا

، ی)همچون منابع انسان یردولتیو غ یدولت یرمالیغ هایوکارها، وجود کمک توسعه کسب

 هایوام ی)همچون اعطا یردولتیو غ یدولت یمال های(، وجود کمکزاتیتجه، یاطالعات

در  ازیموردن ی(، وجود استانداردهاریخطرپذ گذاریهیسرما، یاتیمال هایبهره، مشوقکم

، یقانون یوکارها، وجود خألها کسب یداده در دسترس برا هایگاهیتوسعه، وجود پا

وکار(،  )در بخش بازار و کسب نیفعال انیم یهمکار هایوجود شبکه، یو اخالق یحقوق

 هایشرکت، یعموم های)همچون رسانه یجیترو یمؤثر نهادها تیوجود فشار رقبا، فعال

 0رتبه  یدارا بیو کاربران به ترت انیو توسعه(، وجود فشار مشتر قیمراکز تحق، ایمشاوره

 .باشد یم تیازلحاظ اهم 11تا 

. کمک به بهبود و باشد یم رشیعامل پذ نیتر مهم یبعد فناور یبخش خصوص در

در بعد  رشیعامل پذ نیتر مهم یهوش مصنوع یریکارگ با به وریو بهره ییکارا شیافزا

صرف  ازمندین ی. استفاده از هوش مصنوعباشد یم یبخش خصوص یبرا یفناور

در هوش  یگذار هیبه سرما رحاض یدر صورت یاست بخش خصوص یهنگفت یگذار هیسرما

سود شود. لذا با ارائه اطالعات الزم  شیخواهد بود که استفاده از آن باعث افزا یمصنوع

 یایها را از مزا آن تواند یم یدر بخش خصوص یهوش مصنوع یکاربردها نهیدر زم

در بعد  یهوش مصنوع رشیپذ یعامل مهم برا نیباال برد. دوم یاستفاده از هوش مصنوع

 یهوش مصنوع یریکارگ با به هانهیدر هز جوییصرفه یبخش خصوص یبرا یورفنا
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 یو نقش اساس شود یم یسودآور شیباعث افزا کیبه همانند عامل  زیعامل ن نی. اباشد یم

آسان،  یریادگیدارد. سهولت استفاده و  یتوسط بخش خصوص یهوش مصنوع رشیدر پذ

نرم و افزارها)همچون سخت وجودم هایرساختیبا ز یهوش مصنوع یرپذیانطباق

، یو نگهدار راتیتعم، یریکارگ صرفه مرتبط با نصب، به به مقرون هاینه، هزی(افزارها

در زمان با  جوییصرفه، مصنوعی هوش خدماتدهندگان  مناسب ارائه یبانیوجود پشت

 یمنیا، یهوش مصنوع یریکارگ در به یخصوص میحفظ حر، یهوش مصنوع یریکارگ به

هوش  یکاربردها یگستردگ، یهوش مصنوع یریکارگ قبول در به قابل یفن تینو ام

سالمت، آموزش(، ، یگوناگون )همچون کشاورز های-بخش و هادر حوزه یمصنوع

(، یو اجتماع یسازمان، یفرد هایموجود )ارزش یها باارزش یسازگار بودن هوش مصنوع

 17تا  7 یها رتبه یدارا ینوعمص هوش خدماتدهندگان  به ارائه یبودن وابستگ ادیز

 .باشند یم تیازلحاظ اهم

گاهیقرار دارد. وجود پا تیدر درجه دوم اهم یطیبعد مح یدر خصوص رشیپذ یبرا

و  انیوجود فشار مشتر، مصنوعی هوش حوزه در وکارهاکسب یداده در دسترس برا های

در  یردولتیو غ یدولت یمال هایوجود کمک، یهوش مصنوع یریکارگ کاربران در به

، یدر حوزه هوش مصنوع نیفعال انیم یهمکار هایوجود شبکه، یحوزه هوش مصنوع

 ینهادها نیالزم ب هاییوجود هماهنگ، یهوش مصنوع یریکارگ وجود فشار رقبا در به

در حوزه  یردولتیو غ یدولت یرمالیغ هایوجود کمک، یمرتبط با توسعه هوش مصنوع

، یهوش مصنوع یریکارگ در توسعه و به ازیموردن یوجود استانداردها، یهوش مصنوع

مؤثر  تیفعال، مصنوعی هوش حوزه در وکارهاتوسعه کسب یوجود مراکز رشد برا

 هایشرکت، یعموم های)همچون رسانه یدر حوزه هوش مصنوع یجیترو ینهادها

در حوزه  یو اخالق یحقوق، یقانون یو توسعه(، وجود خألها قیمراکز تحق، ایمشاوره

 .باشد یم 11تا  1رتبه  یدارا یهوش مصنوع

 یروهایرتبه سوم را دارد. وجود ن تیازلحاظ اهم یبخش خصوص یبرا یسازمان بعد

در  یراهبرد هایوجود برنامه، یتیریثبات مد، یهوش مصنوع نهیمتخصص و توانمند در زم
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، یمرتبط با هوش مصنوع یآموزش هایوجود دوره، یاز هوش مصنوع یرگیتوسعه و بهره

(، یو فراهم کردن منابع کاف یتیحما یفضا جادیارشد )همچون ا تیریمد تیوجود حما

و  یرپذیسکیر، یریخطرپذ هیوجود روح، یهوش مصنوع ازیموردن هایرساختیوجود ز

 یو حام بانیوجود فرهنگ پشت، یکاف یوجود منابع مالران، یتحمل ابهام در کارکنان و مد

 بیبه ترت یمصنوع هوش یریکارگ توسعه و به ازیموردن هایبه داده یو تحول، دسترس رییتغ

 .باشد یازلحاظ م 17تا  1رتبه  یدارا

 :شود یم هیتوص ریز یها استیس یو خصوص یدر بخش دولت رشیپذ شیافزا جهت

 ؛یهوش مصنوع یریکارگ به یایاز مزا گذاراناستیارشد و س رانینمودن مد آگاه 

 در کشور؛ یهوش مصنوع ازیموردن هایرساختیز توسعه 

 متخصص و توانمند در  یروهاین شیدر جهت افزا یگذار استیو س یزریبرنامه

 در کشور؛ یهوش مصنوع نهیزم

 حوزه؛ نیدر ا یکاف یمنابع مال صیتخص 

 در  یاز هوش مصنوع یرگیدر جهت توسعه و بهره یراهبرد هایبرنامه نیتدو

 ؛یو بخش یسطوح مل

 ؛یردولتیو غ یدولت یرمالیو غ یمال هایتیحما ارائه 

 همچون  یمرتبط با توسعه هوش مصنوع ینهادها نیالزم ب هاییهماهنگ جادیا(

 (؛یگذار استیو س یحکمران ینهادها

 در حوزه هوش  یو اخالق یحقوق، یقانون یدر جهت کاهش خألها تالش

 ؛یمصنوع

 های)همچون رسانه یدر حوزه هوش مصنوع یجیترو یمؤثر نهادها تیفعال 

 و توسعه(؛ قیمراکز تحق، ایمشاوره هایشرکت، یعموم

 عموم توسط دولت؛ یداده در دسترس برا هایگاهیپا اندازیراه 

 ؛یهوش مصنوع نهیدر زم یقاتیتحق یاستانداردها یروزرسان به 

 ؛مصنوعی هوش حوزه در هامراکز رشد جهت کمک به استارتاپ توسعه 
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 ییو... جهت آشنا منارهاها، سیکنفرانسها، شگاهینما، یآموزش هایدوره یبرگزار 

 در سطوح مختلف؛ یبا هوش مصنوع

 ؛یهوش مصنوع رشیجو و فرهنگ سازمانی مناسب جهت پذ جادیا 

 یهوش مصنوع سازیادهیارشد از استفاده و پ رانمدی جانبههمه تیحما. 
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