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Abstract
Artificial intelligence (AI) is one of the emerging technologies that has recently changed the world 
dramatically. With the increasing use of artificial intelligence in recent years, policymakers in different 
countries, to further improve the conditions of use of this emerging technology and address its challenges 
and potential risks, have developed various policy programs. Using a qualitative approach and content 
analysis method to achieve the most important policy objectives and instruments considered during the 
selected documents of different countries, the present study has extracted the key themes of the national 
artificial intelligence documents of six countries in this field between 2017 and 2021. The findings have 
shown that five policy objectives and seven policy instruments have been the most critical issues that 
have been given special emphasis in the studied documents. The objectives of the extracted policy are: 
1. Achieving competitive advantage and economic growth, 2. Promoting specialized human capital and 
knowledge capital, 3. Increasing social welfare and improving public services, 4. Enhancing scientific 
capacity, and 5. Improving technical and data infrastructure. Also, the policy instruments identified 
during the research were as follows: 1. Financing research and development, 2. Regulating and 
developing standards, 3. Culture and education, 4. Consulting and acceleration services, 5. Networking 
and ecosystem development, 6. Government procurement, and 7. Stimulating market demand. The 
results of the review of national documents for the development of artificial intelligence indicate that 
the objectives of the development of artificial intelligence include various economic, political, social, 
and technical areas and, in addition to economic benefits and welfare, consider ethical and security 
challenges surrounding the development of this technology. Regarding the policy instruments, 
balanced attention to the four categories of supply-side stimulation, demand-side stimulation, systemic 
instruments, and finally, legislation and regulation can ensure the success of countries in the face of 
increasing development and diverse applications of artificial intelligence.

Keywords: Artificial Intelligence, Artificial Intelligence Policy, Artificial Intelligence Policy Programs, 
Policy Objectives, Policy Instruments. 
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چکیده

هـوش مصنوعـی یکـی از فناوری هـای نوظهـوری اسـت کـه اخیراً جهـان را دچـار تغییرات شـگرفی کرده اسـت� بـا افزایش 
کاربردهـای هـوش مصنوعـی در سـال های اخیـر، سیاسـت گذاران در کشـورهای مختلف جهان، برای بهبود هرچه بیشـتر شـرایط 
اسـتفاده از ایـن فنـاوری نوظهـور و همچنیـن مقابلـه بـا چالش هـا و خطـرات احتمالی آن، نسـبت به تدویـن برنامه های سیاسـتی 

مختلفـی اقـدام کرده اند� 
پژوهـش حاضـر بـا بهره گیـری از رویکـرد کیفـی و بـا اسـتفاده از روش تحلیـل مضمون، بـه منظور دسـت یابی بـه مهم ترین 
اهـداف  و ابزارهـای سیاسـتی مـورد توجـه در خـالل اسـناد منتخـب کشـورهای مختلـف، مضمون های کلیـدی اسـناد ملی هوش 
مصنوعـی 6 کشـور مطـرح در ایـن حـوزه را در بیـن سـال های 2017 تـا 2021 اسـتخراج نمـوده اسـت� بررسـی های انجام شـده 
نشـان داد کـه 5 هـدف سیاسـتی و 7 ابـزار سیاسـتی مهم تریـن مـواردی بوده انـد کـه در اسـناد مـورد بررسـی، تأکیـد و توجـه 
 ویـژه ای بـه آنها معطوف شـده اسـت� اهداف سیاسـتی اسـتخراج شـده عبارتنـداز: 1( دسـتیابی به مزیـت رقابتی و رشـد اقتصادی، 
 2( ارتقـای سـرمایه انسـانی و دانشـی، 3( افزایـش رفـاه اجتماعـی و بهبـود خدمـات عمومـی، 4( ارتقـای ظرفیت هـای علمـی و
5( بهبـود زیرسـاخت های فنـی و داده ای� همچنیـن ابزارهـای سیاسـتی کـه در خـالل پژوهـش مشـخص شـدند نیز به این شـرح 
بودنـد: 1( تأمیـن مالـی تحقیـق و توسـعه، 2( مقررات گـذاری و تدویـن اسـتانداردها، 3( فرهنگ سـازی و آمـوزش، 4( خدمـات 

مشـاوره ای و شـتابدهی، 5( شبکه سـازی و توسـعه اکوسیسـتم، 6( خریـد دولتـی و 7( تحریـک تقاضـای بـازار� 
نتایـج بررسـی اسـناد ملـی توسـعه هـوش مصنوعـی بیانگر آن اسـت که اهـداف توسـعه هوش مصنوعـی حوزه هـای مختلف 
اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعـی و فنـی را دربـر گرفتـه و عـالوه بـر کسـب منافـع اقتصادی و رفـاه، چالش هـای اخالقـی و امنیتی 
پیرامـون توسـعه ایـن فنـاوری را نیـز مـد نظـر قـرار می دهنـد� در بخـش ابزارها نیـز توجه متـوازن به 4 دسـته ابزارهـای تحریک 
طـرف عرضـه، تحریـک طرف تقاضا، شـکل گیری روابط نظام سـاز و در نهایـت، قانون گـذاری و تدوین مقـررات، می تواند متضمن 
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1. مقدمه 
هـوش مصنوعـی مفهـوم نسـبتًا گسـترده ای اسـت کـه 
امـروزه فراگیـری فراوانـی پیدا کرده اسـت ]1[� ایـن فناوری 
در حـال حاضـر زیرمجموعـه ای از علـوم کامپیوتـر به شـمار 
مـی رود امـا در ابتـدا زیـر مجموعـه ریاضیـات عالـی بـود� 
طبـق یـک تعریف پذیرفته شـده، هـوش مصنوعـی »توانایی 
برنامه ریـزی شـده برای پـردازش اطالعـات« اسـت ]2[، اما 
تعریـف گسـترده تری وجـود دارد کـه آن را »علـم سـاخت 
ماشـین آالت بـرای کارهایـی کـه اگـر توسـط انسـان انجـام 
نیـاز دارد« می دانـد ]3[� صاحبنظـران در  بـه هـوش  شـود 
مـورد اینکـه هـوش مصنوعـی عمومـی بـه زودی بـه یـک 
واقعیـت تبدیـل می شـود نظـرات مختلفـی دارنـد� بـه عنوان 
مثـال مولـر1 و بوسـتروم، محققـان هوش مصنوعـی، در یک 
نظرسـنجی گـزارش دادنـد کـه اسـتفاده از هـوش مصنوعی 
عمومـی از سـال 2040 تـا 2050 بـه میـزان %50 و تا سـال 

%90 توسـعه می یابـد ]4[�   ،2075
بـا وجـود تمـام ایـن مـوارد، هـوش مصنوعـی می توانـد 
بـه مثابـه یـک شمشـیر دولبـه در دنیـای کنونی عمـل کرده 
و همیـن موضوع اسـت کـه شـیوه رویارویی سیاسـت گذاران 
کشـورهای مختلـف بـا اشـاعه روزافـزون هـوش مصنوعـی 
می کنـد�  بـدل  کلیـدی  و  چالش برانگیـز  نکتـه ای  بـه  را 
چالش هـای ناشـی از اسـتفاده از هـوش مصنوعـی معمـواًل 
بـه راحتـی  انسـان ها  ناشـی می شـود کـه  ایـن واقعیـت  از 
نمی تواننـد فراینـد انجـام شـده در ماشـین ها و الگوریتم های 
مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی را درک و نسـبت بـه بازتولیـد 
آن هـا اقـدام کننـد� همچنین بـا  وجـود اینکه فنـاوری هوش 
مصنوعـی می توانـد در کار و زندگـی به انسـان کمک کرده و 
مـا را از انجـام کارهـای پیـش پا افتـاده و یکنواخـت رها کند 
]5[، بـا ایـن حـال هـوش مصنوعـی بـا ادامـه ایـن وضعیـت 
بـزرگ  نگرانـی   �]1[ می شـود  انسـانی  مشـاغل  جایگزیـن 
دیگـر سیاسـت گذاران و دولتمـردان در خصـوص پیشـرفت، 

1. Muller

گسـترش و نفـوذ هـوش مصنوعی، مسـائل اخالقی ناشـی از 
ایـن فنـاوری نوظهـور اسـت� در همیـن چنـد سـال اخیر که 
هـوش مصنوعی بیشـتر نقش خـود را در زندگـی روزانه افراد 
نشـان داده است، سـؤاالت بسـیاری در مورد حاکمیت قانونی 
و نظارتـی هـوش مصنوعـی، نحـوه عملکـرد فناوری هـای 
یادگیـری ماشـین2، سیسـتم های خودمختـار3 و فناوری هـای 
رباتیـک4 و داده هـای مرتبـط مطـرح شـده اسـت کـه باعـث 
بـه وجـود آمـدن عالمت هـای سـؤال زیـادی برای سـطح و 
نحـوه اسـتفاده از هوش مصنوعـی در سـطوح مختلف جامعه 
و صنعت شـده اسـت و سیاسـت گذاران کشـورهای مختلف را 
بـه افزایـش تمرکز بـر پژوهش دربـاره چگونگـی رویارویی با 
تحوالت ناشـی از گسـترش هوش مصنوعی وا داشـته اسـت� 
بـا توجـه بـه نگرانی هـای مطـرح شـده، در سـال های 
اخیـر شـاهد افزایـش عمـده تحقیقـات سیاسـتی در زمینـه 
فنـاوری محاسـبات و هـوش مصنوعـی هسـتیم� در عصـر 
حاضـر کـه تغییـرات فنـاوری بـا باالتریـن سـرعت در تاریخ 
اتفـاق می افتـد و کشـورها، مشـاغل و مـردم را تحـت تأثیـر 
قـرار می دهـد� پیشـرفت های فنـاوری هـوش مصنوعـی در 
جهـان باعـث ظهور بسـیاری از مطالعـات سیاسـتی در زمینه 
هـوش مصنوعی و فناوری های محاسـباتی شـده اسـت که از 
برداشـت ها و رویکردهـای مختلـف ناشـی می شـود� بـا توجه 
بـه درک اهمیـت فنـاوری هـوش مصنوعـی و قابلیت هـای 
ذاتـی آن، حتـی برخـی اظهار داشـتند کـه اخیراً یک مسـابقه 
تسـلیحاتی در بیـن کشـورهای مختلـف بـه رهبـری ایـاالت 
متحـده و چیـن آغـاز شـده اسـت ]6[� در حقیقـت، بـه نظـر 
می رسـد کـه بیشـتر رهبـران جهـان از قبـل بـه اهمیـت این 
رشـته پـی برده انـد و مایـل بـه سـرمایه گذاری در ایـن زمینه 
بـرای ایجـاد یـا حفـظ رهبری ملـی خـود در این زمینـه و در 
نتیجـه در عرصـه بین الملـل هسـتند� بـه عنـوان مثـال ایـن 
موضـوع در بیانیـه والدیمیـر پوتیـن، رئیـس جمهور روسـیه، 

2. Machine Learning
3. Autonomous Systems
4. Robotics

موفقیـت کشـورها در مواجهـه با گسـترش روزافـزون توسـعه و کاربردهای متنـوع هوش مصنوعی باشـد�

کلیدواژه هــا: هــوش مصنوعــی، سیاســت گذاری هــوش مصنوعــی، برنامه هــای سیاســتی هــوش مصنوعــی، اهــداف سیاســتی، 
ــتی� ابزار سیاس
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ایـن حـوزه شـود،  مشـهود اسـت: »هـر کسـی کـه رهبـر 
فرمانـروای جهـان خواهـد شـد« ]7[� 

بـه طـور شـفاف مسـئله ای کـه در ایـن پژوهـش مـورد 
بررسـی قـرار گرفتـه اسـت، مهم تریـن مـوارد مـورد تأکیـد 
و تمرکـز اسـناد سیاسـتی منتشـر شـده در خـالل برنامه هـا 
و سـندهای توسـعه هـوش مصنوعـی در جهـان اسـت کـه 
می توانـد نحـوه رویارویی سیاسـت گذاران کشـورهای مختلف 
جهـان بـا شـرایط اقتصادی، فرهنگـی و اجتماعـی متفاوت را 
بـا موضـوع افزایش گسـترش و نفوذ هوش مصنوعی روشـن 
سـازد� بـا توجـه بـه تمـام مـوارد مطرح شـده می تـوان ایـن 
طـور اذعـان کـرد کـه اهـداف و روش هایـی کـه در نهایـت 
از  اداره طیـف وسـیعی  بـرای  سیاسـت گذاران و حکمرانـان 
فناوری هـا و برنامه هـای کاربـردی هـوش مصنوعـی اتخـاذ 
می کننـد تأثیـر چشـم گیری در مجموعـه نهایـی فرصت ها و 
مزایـی کـه این فنـاوری می توانـد از خـود بروز دهـد، خواهد 
داشـت� طبیعتـًا هـوش مصنوعـی، بـه عنـوان یـک پدیـده 
جدیـد، مسـائل حاکمیتـی و نظارتی جدیـدی را ایجاد می کند 
کـه در تحـوالت قبلـی فناورانـه وجـود نداشـته اند و بایـد بـه 
طـور خـاص مـورد بررسـی و تحقیـق سیاسـت گذاران قـرار 
گیـرد� بـه همیـن دلیـل ایـن پژوهـش در پـی آن اسـت تـا 
بـا بررسـی برنامه هـا و اسـناد سیاسـتی منتشـر شـده دربـاره 
مضامیـن  مهمتریـن  جهـان،  سراسـر  در  مصنوعـی  هـوش 
جهـان  کشـورهای  سیاسـتی  برنامه هـای  در  توجـه  مـورد 
یـا  )توسـعه یافته و در حـال توسـعه  از طیف هـای مختلـف 
مناطـق مختلـف جغرافیایی( را اسـتخراج کند� بـه بیانی دیگر 
ایـن پژوهـش بـه دنبـال آن اسـت کـه بـه دو سـؤال اصلـی 
در حـوزه سیاسـت گذاری هـوش مصنوعـی پاسـخ دهـد: 1( 
اهـداف سیاسـتی کشـورها در خـالل اسـناد سیاسـتی مـورد 
بررسـی چـه مـواردی بوده انـد؟ 2( ابزارهـای سیاسـتی مـورد 
اسـتفاده و تأکید در اسـناد بررسـی شـده چه مواردی را شامل 
می شـوند؟ پژوهـش حاضـر بـا هدف یافتن پاسـخ بـه این دو 
سـؤال اساسـی انجـام گرفتـه و بـه دنبال آن اسـت بـا انجام 
یـک پژوهـش کیفـی و بهره گیـری از روش تحلیـل مضمون 
بـه تحلیـل اسـناد سیاسـتی 6 کشـور جهـان در حـوزه هوش 
مصنوعـی بپـردازد تـا نـوع نـگاه سیاسـت گذاران بـه مسـئله 
کالن گسـترش هـوش مصنوعی مشـخص شـده و اهداف و 
ابزارهـای اصلـی که آنها در راسـتای توسـعه روزافزون هوش 

منفـی گسـترش  تبعـات  بـا  مقابلـه  و همچنیـن  مصنوعـی 
هـوش مصنوعی در سـطح جهـان در نظـر گرفته انـد، نمایان 
شـود� پژوهـش حاضـر از 5 بخـش تشـکیل شـده اسـت� در 
بخـش نخسـت مـروری بـر مبانی نظـری و پیشـینه پژوهش 
انجـام شـده و روش شناسـی پژوهـش کـه اسـتفاده از روش 
تحلیـل مضمـون بـه منظـور تحلیـل محتـوای اسـناد اسـت، 
بیـان شـده اسـت� بخش بعـدی پژوهش بـه ارائـه یافته های 
پژوهـش اختصـاص دارد که در این بخش تالش شـده اسـت 
کـه نتایـج حاصـل از تحلیـل مضمـون اسـناد مـورد بررسـی 
ارائـه و دسـته بندی گـردد� در بخش هـای بعـدی نیـز دربـاره 
یافته هـای پژوهـش بحـث شـده و نتیجه گیـری و جمع بندی 

نتایـج ارائـه گردیده اسـت�  

2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1.هوشمصنوعی

از لحـاظ تاریخـی گـزاره »هـوش مصنوعـی« اولیـن بار 
توسـط جان مـک کارتی1 در سـال 1955 در پیشـنهادی برای 
کنفرانسـی کـه در کالـج دارتموث برگزار شـد، ابداع شـد� وی 
دانشـمند کامپیوتـر بـود کـه در آن ریاضیات تدریـس می کرد 
مؤسسـه  در  را  مصنوعـی  هـوش  آزمایشـگاه های  بعـداً  و 
فناوری ماساچوسـتMIT( 2( و اسـتنفورد3 تأسـیس کرد ]8[� 
هــوش مصنوعــی در قانــون فعلــی ایــاالت متحــده بــه ایــن 

صــورت تعریــف شــده اســت: 

الـف( هـر سیسـتم مصنوعـی کـه وظایفـش را تحت شـرایط 
متفـاوت و غیرقابـل پیش بینـی بـدون نظـارت قابـل توجـه 
انسـان انجـام می دهـد یـا اگـر در معـرض مجموعـه داده هـا 
باشـد می توانـد از تجربـه یـاد بگیـرد و عملکـرد را بهبـود 

؛ بخشد

ب( یک سیسـتم مصنوعی توسـعه یافته در نرم افـزار رایانه ای، 
سـخت افزار فیزیکـی یـا زمینه هـای دیگـر که وظایفـی را که 
نیـاز بـه ادراک، شـناخت، برنامه ریزی، یادگیـری، ارتباطات یا 

عمـل فیزیکی شـبیه انسـان دارند، انجـام می دهد؛ 

ج( یـک سیسـتم مصنوعـی طراحـی شـده بـرای اندیشـیدن 
یـا عملکـرد ماننـد انسـان، از جملـه معماری های شـناختی و 

1. John McCarthy
2. Massachusetts Institute of Technology
3. Stanford
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مثـال، تأمیـن منابـع مالی و نیروي انسـانی کافـی( ]10[�
مـروری بـر مبانـی نظـری ایـن حـوزه نشـان می دهـد 
بـه  نسـبت  مختلـف  پژوهش هـای  در  بسـیاری  افـراد  کـه 
اقـدام  فناورانـه  و  نـوآوری  نظام هـای  اهـداف  تقسـیم بندی 
نموده انـد� بـا توجه بـه ماهیت ویـژه و نوظهور بـودن فناوری 
هـوش مصنوعـی و همچنیـن موضـوع پژوهـش کـه اسـناد 
ملـی توسـعه هـوش مصنوعـی، که همگـی توسـط نهادهای 
دولتـی منتشـر شـده اند، را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت، از 
عنـوان چارچـوب  بـه  و گای4  دسـته بندی مرسـوم کالرک 
اولیـه ارائـه اهـداف بهـره گرفته شـده اسـت� کالرک و گاي 
سیاسـت هاي ممکن در حوزه علم و فناوري را به سـه دسـته 
سیاسـت هاي توسـعه طـرف عرضـه، توسـعه طـرف تقاضا و 
سیاسـت هاي زیرسـاختی تقسـیم می کننـد ]11[� همچنین با 
توجـه بـه اینکـه در حـوزه تدویـن اسـناد سیاسـتی در حـوزه 
هـوش مصنوعـی، نهادهـای بین المللـی نقش ویـژه ای را ایفا 
نموده انـد، دسـته بندی ارائـه شـده توسـط کمیسـیون اروپا در 
حـوزه اهـداف سیاسـتی کـه آنها را بـا بهره منـدی از وضعیت 
دانشـی مرتـب می کنـد نیـز مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت 
]12[� شـمایی از ایـن دسـته بندی در جـدول قابـل مشـاهده 

ست� ا

شـبکه های عصبـی؛

د( مجموعـه ای از فنـون، از جمله یادگیری ماشـین، که برای 
انجـام یک عمل مبتنی بر شـناخت طراحی شـده اسـت؛

بـرای عملکـرد  ه( یـک سیسـتم مصنوعـی طراحـی شـده 
منطقـی، از جملـه یـک عامـل نرم افزاری هوشـمند یـا ربات، 
کـه بـا اسـتفاده از ادراک، برنامه ریـزی، اسـتدالل، یادگیری، 
برقـراری ارتبـاط، تصمیم گیـری و اقـدام بـه اهداف می رسـد 

 �]9[

2-2.اهدافسیاستی

محتـواي هـدف سیاسـتی می تواند در سـه سـطح )کالن 
یـا غایـی، میانـی و عملیاتی یـا تنظیماتی( تبیین شـود� تبیین 
اهـداف کلـی1 نشـان می دهـد ایـده کلـی حاکـم بـر توسـعه 
سیاسـت چیسـت؟ )بـرای مثـال، افزایـش هزینه کـرد تحقیق 
و توسـعه(� بـا تبییـن اهـداف میانی2 یک سیاسـت، مشـخص 
می شـود که سیاسـت مورد نظر چـه هدفی را دنبـال می کند؟ 
)بـراي مثـال، ارتقـاء هزینه کـرد بخش کسـب وکار در تحقیق 
و توسـعه(� در سـطح تنظیمـات3 نیـز مشـخص می شـود کـه 
الزامات سیاسـتی مشـخص در سـطح عملیاتی چیست؟ )براي 

 جدول 1. دسته بندی اهداف سیاستی مبتنی بر خالقان و کاربران دانش در بخش دولتی و خصوصی 
)برگرفته از ]13[ به نقل از ]12[(

ارتقاء ظرفیت جذب:
شرکت هاي دنباله رو، مشتریان میانی و نهایی و کاربران حرفه اي	�
بازار کاال و خدمات	�

افزایش سرمایه اجتماعی و انسانی:
دانشگاه ها	�
سایر مراکز آموزشی	�

کاربران دانش

بهبود عملکرد فناوري و نوآوري:
شرکت هاي خالق	�
تحقیق و توسعه کاربردي و توسعه محصوالت و فرآیندهاي نو	�

ارتقاء ظرفیت پژوهش:
دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي دولتی	�
تحقیقات علمی پایه	�

خالقان دانش

بخش دولتیبخش خصوصی

2-3.ابزارهایسیاستی

پـس از تعییـن اهـداف کالن و خـرد آمیختـه سیاسـتی، 
بایـد تعیین شـود کـه چه ابزارهایـی درآمیخته قـرار گیرند� در 
تعریفـی سـاده، ابزارهـاي سیاسـتی را می تـوان تکنیک هـاي 
حکمرانـی تعریـف کـرد کـه مسـائل سیاسـتی را هـدف قرار 
می دهنـد و توسـط دولـت و جهـت دسـتیابی بـه یـک هدف 
سیاسـتی اسـتفاده می شـوند ]14[� بـه بیانی دیگـر، ابزارهاي 

کـه  هسـتند  تکنیک هـا  از  مجموعـه اي  دولـت  سیاسـتی 
مقامـات دولتی بـا اسـتفاده از آنها توان خود را بـراي تضمین 
پشـتیبانی و تأثیرگـذاري بـر تغییـرات اجتماعی یـا جلوگیري 

از آنهـا بـه کار می گیرنـد ]15[� 
در طـول تاریـخ علـم سیاسـت، سـه رویکـرد کلـی بـه 
ابزارهـاي سیاسـتی وجود داشـته اسـت: نوعی نگاه سـنتی به 
ابزارهـا، آنهـا را سـازوکارهایی مشـخص داراي خصوصیاتـی 

1.Goals 2. Objectives 3. Settings 4. Clark and Guy
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از پیـش تعیین شـده می دانـد کـه سیاسـت گذاران با شـناخت 
صحیـح آنهـا، می تواننـد بـه اهـداف مدنظرشـان دسـت یابند 
تمامـی شـرکت های  بـه  وام هـای کم بهـره  اعطـای  )مثـاًل 
جدیـد(، رویکـرد دوم کـه بـه نوعی با هدف اصـالح و تکمیل 
را  ابزارهـا  همچنـان  اسـت،  آمـده  وجـود  بـه  اول  رویکـرد 
وسـیله هایی1 تعریـف شـده براي سیاسـت گذاري می دانسـت؛ 
بـا ایـن تفـاوت کـه بـه زمینـه سیاسـت گذاري نیـز اهمیـت 
مـی داد )مثـاًل حمایـت مسـتقیم مالـی در حـوزه اقتصـادی و 
حمایت هـای معنـوی در حوزه هـای اجتماعـی(؛ امـا رویکـرد 
جامعه شناسـانه سـوم، ابزارهـا را صرفـًا یکـی از عناصر حاضر 
در بیـن طیـف وسـیعی از متغیرها براي تنظیم نظـام2 نوآوري 
محسـوب می کنـد کـه بـر سـاختار اجرایـی و فرآینـد ابزارهـا 
تأکیـد بیشـتري داشـته و درک سیاسـت گذاران را از مسـئله، 
گـروه مخاطبـان و سـازوکار ابزارهـا، بسـیار دخیـل می دانـد 
]16[� بـه طـور کلـی این نکته قابل توجه اسـت که در اسـناد 
مـورد بررسـی نیـز همان طـور کـه پیـش از ایـن بیـان شـد، 
هـر کشـور بـا توجه بـه شـرایط خـاص اقتصـادی، فرهنگی، 
اجتماعـی و گروه هـای هـدف مختلـف موجـود در کشـور، 
نسـبت بـه تدویـن سـند ملی توسـعه هـوش مصنوعـی خود 
اقـدام کـرده اسـت، پـس می تـوان این طـور بیان نمـود که از 
رویکـرد سـوم بهـره گرفته شـده اسـت� در بحث دسـته بندی 
ابزارهـا نیـز بـا توجـه بـه اینکـه اسـناد بررسـی شـده، اغلب 
مداخـالت مختلـف دولتـی را مـد نظر قـرار داده اند، بـا توجه 
بـه رویکـردی کـه در بخـش اهـداف سیاسـتی به آن اشـاره 
شـد، بـه منظـور هم راسـتایی اهـداف و ابزارهـا، بـر اسـاس 
پیشـینه پژوهـش، دسـته بندی کلـی خاصـی در ایـن بخـش 
مـد نظـر قرار گرفته اسـت که ابزارهـای سیاسـتی را به چهار 
دسـته ابزارهـای متمرکـز بر تحریـک طرف عرضه نـوآوری، 
نـوآوری،  تقاضـای  بـر تحریـک طـرف  ابزارهـای متمرکـز 
ابزارهـای متمرکـز بـر تحریک شـکل گیری روابط نظام سـاز3 
و در نهایـت ابزارهـای تنظیم گـری و قانون گـذاری تقسـیم 

 �]17[ می کنـد 

2-4.سیاستهاوبرنامههایتوسعههوشمصنوعی

بـه طور کلی دو شـاخه اصلـی تحقیق درمورد سیاسـت ها 

1. Devices
2. System
3. Systemic

و برنامه هـای توسـعه هـوش مصنوعی و خطراتـی که ممکن 
اسـت بـرای مـردم جهـان ایجـاد کنـد، وجـود دارد� یکـی از 
شـاخه ها کـه پیشـینه بسـیار طوالنی تـری نیـز دارد، توسـعه 
کاربردهـای هـوش مصنوعی و موارد فنی آن را مورد بررسـی 
قـرار می دهـد�  شـاخه دوم که با توجـه به ماهیت فنـاوری در 
جهـان، در سـال های اخیـر بیشـتر مـورد توجه قـرار گرفته و 
توسـط دولت ها و سیاسـت گذاران بیشـتر پیگیری می شـود بر 
نحـوه سیاسـت گذاری و حکمرانـی هـوش مصنوعـی متمرکز 
اسـت ]18[� تحقیقـات در ایـن بخـش بیشـتر بـر پویایی های 
سیاسـی و اجتماعـی )اسـتراتژی های کالن سیاسـت گذاری 
هـوش مصنوعـی( و پیش بینـی جـدول زمانـی برای توسـعه 
هـوش مصنوعـی متمرکـز اسـت� از جملـه مسـائلی کـه در 
حـوزه سیاسـت های کالن هوش مصنوعی بررسـی می شـود 
نابرابری هـای  قانونـی،  و  اخالقـی  بـه بحث هـای  می تـوان 
اجتماعـی و اقتصـادی، تصـورات عمومـی، موضوعـات تحت 
نظـارت، نحـوه حمایـت صحیـح از شـرکت ها و افـراد فعـال 
در حـوزه هـوش مصنوعـی و ��� اشـاره کـرد� بـه طـور کلـی 
سیاسـت گذاری  هـدف  کـه  نمـود  بیـان  این  طـور  می تـوان 
هـوش مصنوعـی هدفـی دوگانـه اسـت� از طرفـی دولت هـا 
بایـد در توسـعه و گسـترش هـوش مصنوعی سـرمایه گذاری 
کـرده و از مزایـای آن بـرای اقتصـاد و جامعـه اسـتفاده کنند 
بخش هـای  در  سـرمایه گذاری  بـا  می توانـد  کار  ایـن  کـه 
تحقیقـات بنیادیـن و کاربـردی، توسـعه اسـتعدادهای حـوزه 
هـوش مصنوعـی و البتـه بهبـود زیرسـاخت های دیجیتـال و 
فناورانـه انجـام گردد� در طـرف دیگر قضیه، دولت هـا باید به 
چالش هـای اقتصـادی و اجتماعـی ناشـی از پیشـرفت هوش 
مصنوعـی نیـز پاسـخ دهنـد� بـه طـور کلـی ایـن سیاسـت ها 
می تواند شـامل سـرمایه گذاری برای توسـعه مهارت ها، ایجاد 
مقـررات و اسـتانداردهای جدیـد و تالش هـای هدفمند برای 
حـذف تمایـالت مفـرط بـه الگوریتم هـای هـوش مصنوعـی 
راهبرد هـا و سیاسـت های  باشـد ]19[�  داده هـا  و مجموعـه 
ملـی هـوش مصنوعـی اهـداف بلندپروازانـه ای دارنـد� با این 
حـال، آن هـا از نظـر اهـداف، بـازه زمانی بـرای اجـرا، بودجه 
و ابزارهـای مربـوط بـه سیاسـت برای اجـرا متفاوت هسـتند� 
ذیـل  در  می تـوان  را  مصنوعـی  هـوش  ملـی  راهبرد هـای 
شـاخص ها اولویت هـای سـرمایه گذاری عمومـی و تحقیـق 
و توسـعه عمومـی در زمینه هـوش مصنوعی، تمرکزبخشـی، 



شماره 83  |  پاییز 1400 رهیافت  

100

مصنوعــی2 بــه عنــوان سیاســت های عمومــی تعریــف 
ــر و  ــه حداکث ــی را ب ــوش مصنوع ــای ه ــه مزای ــود ک می ش
ــه حداقــل می رســاند  ــی آن را ب هزینه هــا و خطــرات احتمال

 �]19[
توسـعه  سیاسـت های  دربـاره  انجام شـده  پژوهش هـای 
هـوش مصنوعـی در سـال های اخیـر سـعی کرده انـد تمامـی 
جنبه هـای آن را تـا حـد امـکان شـامل شـوند� از جنبه هـای 
اقتصـادی و صنعتـی تـا مـوارد مربـوط بـه اخـالق و حریـم 
خصوصـی� مـواردی نظیـر هـوش مصنوعـی مسـئوالنه3 از 
مـواردی هسـتند کـه بـه ویـژه در دو سـال اخیـر بـه شـدت 
هـوش  سیاسـت گذاری  حـوزه  پژوهشـگران  توجـه  مـورد 
مصنوعـی بوده اسـت� همچنیـن گرچه تاکنـون پژوهش های 
زیـادی در حـوزه اهداف و ابزارهای توسـعه هـوش مصنوعی 
صـورت نگرفتـه اسـت، اما تعـدادی از پژوهش هـای داخلی و 
خارجـی در سـال های اخیـر ایـن موضـوع را به طـور کلی در 
حـوزه فنـاوری و نـوآوری مورد بحث و بررسـی قـرار داده اند�
بـه عنـوان جمع بنـدی پیشـینه پژوهـش، در جـدول زیـر 
نگاهـی بـه مهم تریـن پژوهش هـای انجـام شـده در حـوزه 
اهـداف و ابزارهـای سیاسـتی فنـاوری و نـوآوری و همچنین 
از  اسـت�  شـده  مصنوعـی  هـوش  توسـعه  سیاسـت های 
پژوهش هـای زیـر در بخش هـای مختلـف پژوهـش حاضر از 
جملـه دسـته بندی اهـداف و ابزارهـای سیاسـتی در راسـتای 
اسـتخراج آنهـا، تبییـن مفاهیـم مربـوط بـه سیاسـت گذاری 
همچنیـن  و  آنهـا  از  بهره منـدی  و  مصنوعـی  هـوش 
انتخـاب معیارهـا و شـاخص های اصلـی بررسـی اسـناد ملی 
سیاسـت گذاری هوش مصنوعی کشـورهای مختلف اسـتفاده 

است�  شـده 

2. Artificial Intelligence Policy
3. Responsible AI

بین المللـی  همکاری هـای  و  مقـررات  اشـتغال،  و  آمـوزش 
مـورد بحـث و بررسـی قـرار داد� در عین حال، سیاسـت های 
ملـی هـوش مصنوعـی ابزارهـای مختلفـی را بـرای مواجهه 
بـا خطـرات و چالش هـای مربـوط بـه هـوش مصنوعـی در 
نظـر می گیرنـد� بسـیاری از کشـورها راهنمایی هـای اخالقی 
خاصـی بـرای سیسـتم های هـوش مصنوعـی صـادر کرده اند 
و در حـال بررسـی و تطبیـق چارچوب های قانونـی و نظارتی 

 �]20[ خود هسـتند 
یکـی از اسـنادی کـه بـه عنـوان پایـه ای بـرای توسـعه 
برنامه هـای ملـی توسـعه هـوش مصنوعـی بـه کار مـی رود، 
و  همـکاری  سـازمان  توسـط  شـده  منتشـر  توصیـه  پنـج 
ایـن  اسـت�  در سـال 2019   )OECD( اقتصـادی1  توسـعه 
توصیـه، بـه نوعـی، نقشـه راهـی اسـت کـه ایـن نهـاد برای 
چگونگـی انتخاب اهـداف و ابزارهای الزم بـرای رویارویی با 
چالش های گسـترش هـوش مصنوعی و افزایـش مزیت های 
آن، در اختیار سیاسـت گذاران کشـورهای مختلـف جهان قرار 
داده و در پژوهـش حاضـر نیـز مـورد توجه قرار گرفته اسـت� 

ایـن 5 توصیـه عبارتنـد از ]21[: 
� تسـهیل سـرمایه گذاری عمومی و خصوصـی در تحقیق 	

و توسـعه هوش مصنوعی؛
� پـرورش یک اکوسیسـتم دیجیتـال برای توسـعه هوش 	

مصنوعـی بـا حمایـت از تمامـی ذی نفعـان و تسـهیل 
فعالیـت آنهـا در اکوسیسـتم؛

� شـکل دادن یـک فضـای سیاسـتی امکان پذیـر بـرای 	
هـوش مصنوعـی کـه در آن، در عیـن وجـود قوانیـن و 
اسـتانداردهای الزم، از خفه شـدن نـوآوری نیز جلوگیری 

؛ د شو
� فراهم نمـودن شـرایط بـرای مـردم بـه منظـور کسـب 	

مهارت هـای الزم بـرای موفقیـت در شـغل هایی کـه با 
افزایـش اسـتفاده از هـوش مصنوعـی بـه وجـود می آینـد؛ 

• همــکاری 	 و  شبکه ســازی  شــرایط  ایجــاد 
هــوش  از  بهره منــدی  بــرای  بین المللــی 

اعتمــاد� قابــل  مصنوعــی 

آن طــور کــه در آثــار تخصصــی ایــن حــوزه )کــه پیشــینه ای 
کمتــر از 5 ســال دارد( مطــرح اســت، سیاســت های هــوش 

1. Organisation for Economic Co-operation and 
Development
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از پیشـینه، بـه فهـم بیشـتری از پدیـده دسـت پیـدا  می کنـد 
]26[� در پژوهـش حاضـر نیـز، چگونگـی رویارویی کشـورها 
در سـطح تحلیـل ملـی با پیشـرفت، گسـترش و نفـوذ هوش 
مصنوعی مد نظر اسـت و در همین راسـتا سـعی شـده اسـت 
با بررسـی مضامین موجود در اسـناد ملی کشـورهای مختلف، 
درک جامعـی از تصمیمـات، اهـداف و ابزارهـای مواجهـه بـا 
گسـترش هـوش مصنوعی در شـرایط و دیدگاه هـای مختلف 
بـه دسـت آیـد� روش نمونه گیـری در ایـن پژوهـش از نـوع 
نمونه گیـری »غیراحتمالـی و قضاوتـی« اسـت. بـا توجـه بـه 
شـرایطی نظیـر توسـعه یافتگی، منطقـه جغرافیایـی، فرهنگ، 
وضعیـت اجتماعـی و ���  بـه طـور آمیختـه، 6 کشـور بـرای 
بررسـی در ایـن پژوهـش انتخاب شـده اند� از لحـاظ وضعیت 
توسـعه 2 کشـور توسـعه یافته انگلسـتان و ایاالت متحده و 2 
کشـور در حـال توسـعه چین و هنـد انتخاب شـده اند� با توجه 
بـه اینکـه از این 4 کشـور 3 کشـور )چیـن، ایـاالت متحده و 
انگلسـتان( بـه عنـوان غول هـای حـوزه هـوش مصنوعی در 
جهـان مطـرح هسـتند، بـرای حفـظ پراکندگـی جغرافیایی و 
همچنین سـطح توسـعه هوش مصنوعی، دو کشـور امارات و 
روسـیه نیـز بـرای انجـام پژوهش انتخـاب شـدند� در انتخاب 
کشـورهای امارات و روسـیه عالوه بر حفظ تـوازن جغرافیایی 
و سـطح توسـعه هوش مصنوعی، مورد نزدیکـی جغرافیایی و 

اهمیـت موضـوع سیاسـت گذاری هـوش  بـه  توجـه  بـا 
مصنوعـی، نهادهـای جهانـی زیـادی در ایـن حـوزه دسـت 
بـه کار شـده و برنامه هـای تحقیقاتـی گسـترده ای را انجـام 
داده انـد� کـه از آن جملـه می تـوان بـه  سـازمان همـکاری و 
توسـعه اقتصـادی )OECD( اشـاره کـرد کـه حتـی بخـش 
هـوش  سیاسـت گذاری  رصدخانـه  عنـوان  بـا  را  خاصـی 
مصنوعـی ایجـاد کـرده و بـه طـور جـدی در حـال تحقیـق 
اسـتراتژی  و  مصنوعـی  هـوش  سیاسـت گذاری  دربـاره 
کشـورهای مختلـف در مواجهـه با ایـن موضوع اسـت ]24[� 
در خـالل پژوهـش حاضـر نیـز از برخـی گزارش هـای ایـن 
نهـاد نظیر گـزارش چشـم انداز اقتصاد دیجیتـال 2020 ]20[، 
بهبـود  و  دادن سیاسـت ها  دیجیتالی شـدن، شـکل  گـزارش 
زندگـی ]25[ و سـند توصیه هـای شـورای هـوش مصنوعـی 
]21[ در راسـتای تعریـف مفاهیـم و همچنیـن دسـته بندی 

اهـداف و ابزارهـای سیاسـتی اسـتفاده شـده اسـت� 

3. روش شناسی پژوهش
ایـن پژوهـش از مطالعـه و تجزیـه و تحلیل اسـناد کیفی 
بهـره می جویـد� بـه گفتـه هنینـگ و همـکاران )2004(، در 
اینگونـه روش هـا، محقـق از طریـق طـرح یـک پرسـش یـا 
موضـوع کیفـی، با اسـتفاده از داده های موجود و بهره جسـتن 

جدول 2. جمع بندی پیشینه پژوهش اهداف و ابزارهای سیاستی و برنامه های سیاستی توسعه هوش مصنوعی

موضوع پژوهشنام محقق و سال پژوهشردیف

1Clark & Guy (1997) بررسی زمینه مفاهیم نوآوری و رقابت، روابط بین آنها و کارایی سیاست های ارتقای نوآوری و رقابت در
سطوح مختلف

2Ghazinoori et al. (2015) تحلیل محتواي اسناد کالن مرتبط با علم و فناوري به منظور به کارگیري و استفاده از آنها در تدوین
برنامه ششم توسعه

3Muller & Bostrom (2016) بررسی و تحلیل نظرات کارشناسان مختلف درباره آینده هوش مصنوعی و بحث درباره مواردی نظیر
سرعت توسعه هوش مصنوعی و خطرات توسعه این فناوری برای جوامع

4Mohseni Kiasari et al. (2017) ارائه دسته بندی جدید از ابزارهای سیاستی معرفی شده در حوزه سیاست های نوآوری تقاضا محور به
روش فراترکیب

5Siau & Wang (2018) بررسی مفهوم اعتماد در زمینه برنامه های کاربردی هوش مصنوعی و به طور خاص تعامل انسان و
کامپیوتر و ویژگی هایی که می تواند در زمینه اعتماد به هوش مصنوعی تعیین کننده باشند

6Dafoe (2018) :ترسیم دستور کار برای تحقیقات حوزه حکمرانی هوش مصنوعی و تقسیم آن به سه خوشه اصلی
چشم انداز قنی، سیاست هوش مصنوعی و پیش بینی ساختارها به منظور حکمرانی ایده آل این فناوری

7Hajihoseini & Karimmian (2019) تحلیل مبانی و مفاهیم سیاست گذاری عمومی و حکمرانی و بررسی پیامدهای این دو حوزه نظری در
بخش علم، فناوری و نوآوری

8Nasiri & Radaei (2019) ارائه دسته بندي جامع از ابزارهای سیاستی در حوزه علم، فناوری و نوآوری و بررسی ابزارهای مورد
استفاده 110 شرکت دانش بنیان در این حوزه

منابع: ]11،13،4،22،1،18،23،17[
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سیاسـی بـه ایـران نیـز مـورد توجه بوده اسـت� این 6 کشـور 
همگی از کشـورهایی هسـتند که سـند اسـتراتژی ملی هوش 
مصنوعـی خـود را منتشـر نموده انـد و فراینـد روش تحلیـل 
مضمـون )اسـتخراج مضامیـن پایـه، سـازمان دهنده و فراگیر( 
بـر روی اسـناد ملـی هـوش مصنوعـی ایـن کشـورها انجـام 
گرفته اسـت� اسـناد مورد بررسـی قـرار گرفته عبارتنـد از: 1( 
قانـون ملـی ابتـکار هـوش مصنوعـی 2020 ایـاالت متحـده 
]27[ 2( سـند اسـتراتژی ملـی هوش مصنوعی چین موسـوم 
بـه »برنامه توسـعه هوش مصنوعی نسـل بعـدی« )2017( و 
برنامه هـای عملیاتـی وابسـته ]28[ 3( اسـتراتژی ملی هوش 
مصنوعـی انگلیـس )2021( ]29[ 4( سـند اسـتراتژی ملـی 
بـرای توسـعه هوش مصنوعی روسـیه )2019( ]30[ 5( سـند 
اسـتراتژی ملـی هـوش مصنوعـی هنـد موسـوم بـه »هوش 
مصنوعـی برای همه« )2018( ]31[ 6( سـند اسـتراتژی ملی 
هـوش مصنوعی امارات موسـوم به »اسـتراتژی امـارات برای 

هـوش مصنوعـی، 2031« )2018( ]32[�
بـه منظـور درک هرچه بهتر برنامه های سیاسـتی توسـعه 
هـوش مصنوعـی کشـورها، داده هـای متنـی ارائـه شـده در 
اسـناد ملـی هـوش مصنوعی هر کشـور بـا اسـتفاده از روش 
تحلیـل مضمـون مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفته اسـت� 
تجزیـه و تحلیـل مضمـون روشـی بـرای شناسـایی، تجزیـه 
و تحلیـل و گـزارش الگوهـا )مضامیـن( درون داده هـا اسـت 
بویاتزیـس  بـه طـور جامـع و خالصـه، آن طـور کـه   �]33[
)1998( اذعـان می کنـد، تحلیـل مضمـون روشـی مناسـب 
بـرای دیـدن متـن، برداشـت و فهـم کارآمـد از اطالعـات به 
ظاهـر نامرتبـط، تحلیـل اطالعات کیفـی، مشـاهده نظام مند 
شـخص، تعامـل، گـروه، موقعیـت، سـازمان و یـا فرهنـگ و 
تبدیـل داده هـای کیفـی بـه کمـی اسـت ]34[� روش هـا و 
شـیوه های مختلفـی برای اسـتفاده و اجـرای تحلیل مضمون 
وجـود دارد� روشـی که در پژوهـش حاضر مورد اسـتفاده قرار 
گرفتـه اسـت، روش شـبکه مضامیـن ]35[ اسـت� بـه بیـان 
سـاده اسـتفاده از شـبکه مضامیـن راهـی بـرای سـازماندهی 
اسـت�  کیفـی  داده هـای  مضمـون  بـر  مبتنـی  تحلیل هـای 
بـه منظـور بازنمایـی یافته هـا، شـبکه مضامیـن بـر اسـاس 
رونـدی پاییـن بـه بـاال، ابتدا بـه اسـتخراج پایین ترین سـطح 
از قضایـای مشـهود پدیـده می پـردازد و آنهـا را تحـت نـام 
مضامیـن پایـه گـردآوری می کنـد� مضامیـن پایـه اسـتخراج 

شـده سـپس در دسـته بندی هایی بـا سـطح انتـزاع و کلیـت 
بیشـتر مضامیـن سـازمان دهنده را شـکل می دهنـد� در انتهـا 
مضامیـن سـازمان دهنده در قالـب اسـتعاره های اساسـی و به 
صـورت مضامیـن حاکـم بـر تمام متـن، بـا عنـوان مضامیـن 
فراگیـر در دسـته هایی بـا باالتریـن سـطح جامعیـت و انتـزاع 
قـرار می گیرنـد� بـه طـور کلـی در ایـن نـوع تحلیـل، تالش 
می شـود کـه از مضامیـن پایه ای که آشـکار و مصرح هسـتند 
بـه سـوی مضامیـن انتزاعـی و کلی تـر حرکـت شـود تـا بـه 
مضامیـن اصلـی متـن دسـت پیـدا کنیـم ]36[� در پژوهـش 
بـه  برنامه هـای سیاسـتی  اینکـه  بـه  بـا توجـه  نیـز  حاضـر 
صـورت شـبکه ای متشـکل از بازیگـران مختلف و بـا اهداف  
شـبکه  روش  از  شـده اند،  طرح ریـزی  متعـدد  ابزارهـای  و 

مضامین اسـتفاده شـده اسـت� 

4. یافته های پژوهش
از بررسـی و تجزیـه و تحلیـل مضامیـن موجـود  پـس 
در اسـناد سیاسـتی 6 کشـور مـورد اشـاره، مضامیـن پایـه، 
سـازمان دهنده و فراگیر از متن اسـناد مورد بررسـی اسـتخراج 
شـدند کـه بـه طـور خالصـه در جـداول 3 و 4 و بـه طـور 
مبسـوط در جـداول 6 و 7 در بخـش پیوسـت قابـل مشـاهده 
هسـتند� یافته هـای پژوهـش مجموعـًا شـامل 158 مضمون 
فراگیـر  مضمـون   12 و  سـازمان دهنده  مضمـون   49 پایـه، 
مـورد  سیاسـتی کشـورهای  برنامه هـای  از  اسـتخراج شـده 

می شـود� بررسـی 
شـبکه مضامیـن برنامه هـای سیاسـتی کشـورها در حوزه 
هـوش مصنوعـی نیـز در شـکل 1 قابـل مشـاهده اسـت� بـا 
توجـه بـه تعـدد مضامیـن پایـه در خالل بررسـی، در ترسـیم 
شـبکه مضامیـن، به رسـم مضامیـن سـازمان دهنده و فراگیر 

اکتفا شـده اسـت� 
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  )لينكهاي سياستي توسعه هوش مصنوعي (نسخه باكيفيت: : شبكه مضامين مربوط به اسناد و برنامه1شكل 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

بندي اهداف و دسته شده وپژوهش به دو بخش اهداف سياستي و ابزارهاي سياستي تقسيم سؤاالت هاي پژوهش با توجه به يافته
ها كه شامل مضامين پايه، نظري انجام شده است. جدول مبسوط يافته هاي ارائه شده در بخش مبانيابزارها طبق چارچوب

به عنوان . در اين بخش قابل دسترسي و بررسي استدهنده، فراگير و همچنين منبع هر مضمون است، در پيوست مقاله سازمان
افته شده در دو جدول تفكيك و مضامين فراگير يدهنده مضامين سازمان ها و محتواي جداول مذكور،بندي يافتهجمعخالصه و 

دهنده و فراگير، به عنوان نمونه، براي هر براي شفافيت پروسه استخراج مضامين سازمان شده اهداف و ابزارها، ارائه شده است.
طور كه همان تري نمايانگر فرايند پژوهش باشد.مضمون فراگير، يك مضمون پايه نيز در جدول قرار گرفته است تا به طور واضح

شکل 1: شبکه مضامین مربوط به اسناد و برنامه های سیاستی توسعه هوش مصنوعی )نسخه باکیفیت: لینک(

بررسـی، سـندهای ملـی توسـعه هـوش مصنوعـی 6 کشـور 
امـارات  و  هنـد  روسـیه،  انگلیـس،  چیـن،  متحـده،  ایـاالت 

 �]27،28،29،30،31،32[ بوده انـد 
در بخـش اهـداف سیاسـتی، بررسـی اسـناد منجـر بـه 
اسـتخراج 22 مضمـون سـازمان دهنده و 5 مضمـون فراگیـر 
شـد کـه در جـدول 3 قابـل مشـاهده هسـتند� بـه منظـور 
تسـهیل خوانـش جـدول، در بخـش مضامیـن فراگیـر، خـط 
افقـی انتهـای هـر مضمـون فراگیـر، از دیگـر خطـوط جدول 
پررنگ تـر اسـت که نمایانگـر انتهای مضامین سـازمان دهنده 

مربـوط بـه یـک مضمـون فراگیر اسـت�

یافته هـای پژوهـش بـا توجه به سـؤاالت پژوهـش به دو 
بخـش اهداف سیاسـتی و ابزارهای سیاسـتی تقسـیم شـده و 
دسـته بندی اهـداف و ابزارهـا طبـق چارچوب های ارائه شـده 
در بخـش مبانـی نظـری انجـام شـده اسـت� جدول مبسـوط 
یافته هـا کـه شـامل مضامیـن پایـه، سـازمان دهنده، فراگیـر 
و همچنیـن منبـع هـر مضمـون اسـت، در پیوسـت مقالـه 
قابـل دسترسـی و بررسـی اسـت� در ایـن بخـش بـه عنـوان 
خالصـه و جمع بنـدی یافته هـا و محتـوای جـداول مذکـور، 
مضامیـن سـازمان دهنده و مضامیـن فراگیـر یافتـه شـده در 
دو جـدول تفکیـک شـده اهـداف و ابزارها، ارائه شـده اسـت� 
بـرای شـفافیت پروسـه اسـتخراج مضامیـن سـازمان دهنده و 
فراگیـر، بـه عنـوان نمونـه، بـرای هر مضمـون فراگیـر، یک 
مضمـون پایـه نیـز در جـدول قـرار گرفتـه اسـت تا بـه طور 
واضح تـری نمایانگـر فراینـد پژوهـش باشـد� همان طـور کـه 
در بخـش روش شناسـی پژوهـش اشـاره شـد، اسـناد مـورد 
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جدول 3. خالصه یافته ها و مضامین مستخرج از اسناد سیاستی کشورهای مورد بررسی در بخش اهداف سیاستی

مضامین فراگیر ç مضامین سازمان دهنده ç نمونه ای از مضامین پایه

دستیابی به مزیت 
رقابتی و رشد اقتصادی

بهبود وضعیت اقتصادی نظم اقتصادی نوین با استفاده از هوش مصنوعی

رقابت پذیری پیروزی در رقابت جهانی هوش مصنوعی

توسعه کسب و کارها پرورش شرکت ها به عنوان ستون فقرات هوش مصنوعی

تنوع اقتصادی توجه به هوش مصنوعی به عنوان پیشگام یک تنوع اقتصادی

بهره گیری از هوش مصنوعی در صنایع استفاده از هوش مصنوعی به عنوان عنصر مهم در زنجیره ارزش صنایع

ارتقای سرمایه انسانی 
و دانشی متخصص

توسعه استعداد ایجاد خط مشی های جدید توسعه استعدادهای هوش مصنوعی

جذب استعداد جذب نیروهای متخصص در حوزه هوش مصنوعی از سراسر جهان

توسعه آموزش ارتقا آموزش میان رشته ای هوش مصنوعی در دانشگاه ها

تربیت نیروی انسانی تربیت تعداد انبوهی معلم برای تدریس مباحث هوش مصنوعی در 
مدارس

افزایش رفاه اجتماعی و 
بهبود خدمات عمومی

پرداختن به مسائل و اولویت های جامعه تمرکز بر نیازهای فوری محلی و بهبود معیشت به وسیله هوش 
مصنوعی

همراهی جامعه با هوش مصنوعی ارتقای آگاهی ذی نفعان هوش مصنوعی از توانایی ها و خطرات این 
فناوری

موارد اخالقی/ اجتماعی پیرامون هوش مصنوعی پاسخگو بودن هوش مصنوعی در موارد اخالقی و اجتماعی

افزایش رفاه اجتماعی بهبود رفاه عامه جامعه و رسیدگی به اولویت های اساسی اقتصاد کشور

ارتقای ظرفیت های 
علمی و پژوهشی

کاربردی سازی پژوهش   افزایش کارایی سیستم های ارزیابی فعاالن در حوزه R&D هوش مصنوعی

بهبود شرایط پژوهش تقویت همکاری بین المللی در حوزه های پژوهشی

دستیابی به پیشرفت علمی افزایش چشم گیر استناد به نشریات علمی کشور و میزان اختراعات

رهبری علمی/ پژوهشی در جهان تبدیل شدن به بهترین کشور جهان در حوزه تحقیقاتی

بهبود زیرساخت های 
فنی و داده ای

توسعه زیرساخت شبکه  افزایش سرعت اینترنت و افزایش میزان دسترسی

توسعه زیرساخت پردازشی ایجاد زیرساخت به منظور تسریع در پردازش داده و اطالعات

توسعه زیرساخت داده ای ایجاد و عمومی کردن مجموعه های داده

توسعه استانداردهای فنی توسعه استانداردهای فنی مربوط به هوش مصنوعی

کاهش موانع زیرساختی فراهم کردن اطمینان قانونی استفاده از داده ها

منابع: ]27،28،29،30،31،32[

در بخـش ابزارهـا نیـز یافته هـای پژوهش نشـان می دهد 
فراگیـر،  مضمـون   7 و  سـازمان دهنده  مضمـون   27 کـه 
مهم تریـن مـواردی بودنـد که در خالل اسـناد بررسـی شـده، 
مـورد بحـث و تمرکز واقـع شـده اند� مضامین سـازمان دهنده 
و فراگیـر در بخـش ابزارهـا در جـدول 4 مشـخص هسـتند� 
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جدول4.خالصهیافتههاومضامینمستخرجازاسنادسیاستیکشورهایموردبررسیدربخشابزارهایسیاستی

مضامین فراگیر ç مضامین سازمان دهنده ç نمونه ای از مضامین پایه

تأمین مالی تحقیق و 
توسعه

اعطای گرنت برای تحقیقات عمومی پشتیبانی بلند مدت از فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه و نوآوری

اعطای گرنت و وام برای تحقیق، توسعه و نوآوری R&D سرمایه گذاری در سهام، سرمایه گذاری خطرپذیر و ایجاد مراکز

مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی برای تحقیق و توسعه و نوآوری

حمایت های غیرمستقیم مالی حمایت بازیگران بزرگ و پذیرش ریسک توسط دولت

ارائه گرنت های مراکز تعالی حمایت از شرکت های هوش مصنوعی در مشارکت در تدوین 
استانداردهای بین المللی توسط گرنت های تعالی

مقررات گذاری، 
تنظیم گری و تدوین 

استانداردها

هوش سیاستی ایجاد سیستم های ارزیابی و نظارت بر توسعه هوش مصنوعی

جایزه نوآوری بهره گیری از برنامه  تشویقی »هزار استعداد«

نهادها، استراتژی ها، آئین نامه و برنامه های ملی انتشار برنامه های هدایت گر به عنوان مکمل برنامه های ملی و منطقه ای

ایجاد فضای کاری پویا و در نظر گرفتن مشوق ها لزوم توجه به رهبری و هدایت نوآوری و کارآفرینی در میان SMEها

تدوین مقررات نظارتی و مشاوره ای حوزه های اخالقی ایجاد یک رژیم قانونی آزمایشی در حوزه های اخالقی و داده ای

تدوین قوانین مالکیت معنوی ایجاد رژیم جذاب مالکیت معنوی برای نوآوری در هوش مصنوعی

تدوین قوانین فناوری های نوظهور وابسته و زیرمجموعه 
هوش مصنوعی

ایجاد چارچوب قانونگذاری و استانداردهای توسعه  هوش مصنوعی

فرهنگ سازی، آموزش 
و مهارت آموزی

بورسیه های تحصیلی اعطای بورسیه و ویزاهای ویژه به دانشجویان

اطالع رسانی، فرهنگ سازی و افزایش شناخت همگانی فعالیت های ترویجی همگانی برای آموزش پویای هوش مصنوعی

کمک هزینه های تحصیلی اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان در حوزه های مربوطه

مهارت آموزی کارمندان بهبود بازآموزی کارمندان در حوزه های مربوط به هوش مصنوعی

خدمات مشاوره ای و 
شتاب دهی

ارائه مشاوره به نهادهای دولتی مشاوره به تصمیم گیرندگان درباره پتانسیل تحول پذیر هوش مصنوعی

ارائه مشاوره به نهادهای خصوصی مشاوره به SME درباره به کارگیری فرایندهای نوآورانه هوش مصنوعی

شبکه سازی، حمایت 
از همکاری و توسعه 

اکوسیستم

زیرساخت های محاسباتی و تحقیقاتی مشترک هوش 
مصنوعی

در اختیار قرار دادن زیرساخت های محاسباتی دانشگاهی

ایجاد پلتفرم های همکاری ایجاد پلتفرمی برای گردهمایی و گفت و گوی فعاالن هوش مصنوعی

حمایت از همکاری توسعه همکاری ها میان مؤسسات آموزشی، دانشگاه ها و صنعت

دسترسی به پایگاه های داده و خدمات اطالعاتی ایجاد پورتال پایگاه داده برای انتشار آسان اطالعات پروژه های در حال 
اجرا

شبکه سازی ایجاد شبکه های بین المللی در حوزه هوش مصنوعی

خرید دولتی خرید محصوالت/ خدمات نوآورانه هوش مصنوعی اعطای تسهیالت به شرکت های دولتی به منظور خرید محصوالت و 
خدمات هوش مصنوعی

خرید پیش از تجاری سازی تضمین خرید محصوالت و خدمات توسعه داده شده توسط هوش 
مصنوعی در بخش های دارای اولویت نظیر کشاورزی و حمل و نقل

تحریک تقاضای بازار تحریک تقاضای خصوصی تسهیل انعقاد قرارداد از طرف بخش خصوصی برای افزایش تقاضای 
محصوالت و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی برای فروش بین المللی

تحریک کاربران نهایی محصوالت/ خدمات حمایت از ایجاد بازار چندجانبه هوش مصنوعی

منابع: ]27،28،29،30،31،32[
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موجـود انگلیـس می تواننـد تحـت تأثیـر فناوری هـای هوش 
مصنوعـی قـرار گیرنـد� ایـن رقـم در اقتصادهـای در حـال 
ظهـور ماننـد چیـن و هنـد به دلیل بیشـتر بودن دامنـه و فضا 
بـرای تغییـر فنـاوری در بخـش تولیـد، تـا سـطح 26 درصـد 
نیـز می رسـد� پیش بینـی می شـود کـه فناوری هـای هـوش 
مصنوعـی منجر بـه ایجاد نوآوری و رشـد اقتصادی شـگرفی 
شـده و در سـال 2022 در سراسـر جهان 133 میلیون شـغل 
جدیـد ایجـاد کنـد� همچنیـن برآوردهـا نشـان می دهـد کـه 
هـوش مصنوعـی می توانـد 20٪ از تولیـد ناخالـص داخلـی 

چیـن را تا سـال 2030 تشـکیل دهـد ]37[� 
مضمـون دیگـری که در اسـناد کشـورهای مورد بررسـی 
حضـور پررنگـی از خـود نشـان داده اسـت، موضـوع تربیـت 
در  متخصـص  دانشـی  و  انسـانی  سـرمایه های  ارتقـای  و 
حوزه هـای مختلـف هـوش مصنوعی اسـت� مطالعـات انجام 
شـده نشـان می دهـد تـا سـال 2020 فقـط 22000 محقـق 
هـوش مصنوعـی با تحصیـالت دکتـرا در جهان وجـود دارند 
کـه 40٪ آنهـا در ایـاالت متحده متمرکز هسـتند� شـواهدی 
نظیـر ایـن باعـث شـده اسـت کـه در سـال های اخیـر ایـن 
موضـوع بـرای دولـت مردان و سیاسـت گذاران روشـن شـود 
کـه تقاضـا بـرای اسـتعداد هـوش مصنوعی بسـیار بیشـتر از 
عرضـه موجـود اسـت� بـه همیـن دلیـل اسـت کـه رد پـای 
مضامیـن مربـوط بـه تربیـت و ارتقـای سـرمایه انسـانی بـه 

وفـور در تمامـی اسـناد مـورد بررسـی یافـت شـود ]38[� 
از دیگر موارد تمرکز اسـناد سیاسـتی کشـورهای مختلف 
در حـوزه هـوش مصنوعـی، مسـائل مربوط به رفـاه اجتماعی 
همچنیـن بهبـود خدمـات عمومی اسـت کـه توجه بـه موارد 
اخالقـی پیرامون هـوش مصنوعی کـه تبعـات اجتماعی دارد 
را نیـز شـامل می شـود� توجـه بـه توسـعه هـوش مصنوعـی 
در کشـورهای مختلـف معمـواًل بـه ایـن دلیل اسـت که این 
فنـاوری نویدبخـش افزایش کارایی و اثربخشـی کل بخش ها 
از جملـه ارائـه خدمـات عمومـی اسـت� هـوش مصنوعـی، 
زمینه هـای مختلـف،  در  توجـه خـود  قابـل  بـا هوشـمندی 
می توانـد باعـث بهبـود رفـاه در زمینه هایـی ماننـد آمـوزش، 
بـه  ایمنـی عمومـی و بهداشـت شـود� همچنیـن می توانـد 
رفـع مشـکالت فوری جهانـی ماننـد تغییر اقلیم و دسترسـی 
گسـترده تر بـه مراقبت هـای بهداشـتی و تحرک کمـک کند� 
دولت هـا در حـال برنامه ریزی برای سـرمایه گذاری و توسـعه 

5. بحث 
آن طور که در شـکل 1 نیز مشـخص اسـت، از بررسـی و 
تجزیـه و تحلیل اسـناد سیاسـتی بـه روش تحلیـل مضمون، 
را  ایـن 12 مضمـون  اسـتخراج شـد�  فراگیـر  12 مضمـون 
می تـوان بـه دو بخـش مضامیـن مربـوط به اهداف سیاسـتی 
و مضامیـن مربـوط بـه ابزارهـای سیاسـتی تقسـیم کـرد� در 
شـکل 1، مضامیـن مربوط به اهداف سیاسـتی کـه در جدول 
3 بـه همـراه مضامیـن سـامان دهنده مربوطـه قابل مشـاهده 
هسـتند، بـه صـورت دایره هـای توپـر مشـکی نمایـش داده 
شـده و مضامیـن مربـوط به ابزارهای سیاسـتی کـه در جدول 
4 بـه همـراه مضامیـن سـازمان دهنده مربوطـه نمایـش داده 
شـده اند نیـز بـا دایره هـای توخالـی بـه نمایـش درآمده انـد�

5-1.اهدافسیاستیتوسعههوشمصنوعی

5 مضمـون فراگیـر سیاسـتی اسـتخراج شـده از متـون و 
برنامه هـای سیاسـتی کـه در زمـره اهـداف سیاسـتی جـای 
می گیرنـد، عبارتنـد از: 1( دسـتیابی بـه مزیت رقابتی و رشـد 
 اقتصـادی، 2( ارتقـای سـرمایه انسـانی و دانشـی متخصص،
عمومـی،  خدمـات  بهبـود  و  اجتماعـی  رفـاه  افزایـش   )3
بهبـود   )5 و  پژوهشـی  و  علمـی  ظرفیت هـای  ارتقـای   )4

داده ای� و  فنـی  زیرسـاخت های 
اشـاره شـد، کشـورهای  ایـن  از  پیـش  کـه  همان طـور 
فعـال در حـوزه هـوش مصنوعـی در سراسـر جهـان، اهداف 
بلندپروازانـه ای را در راسـتای توسـعه هـوش مصنوعی دنبال 
می کننـد� نتایـج پژوهـش حاضـر نشـان می دهـد کـه تقریبًا 
تمامـی کشـورهای مـورد بررسـی، فـارغ از اینکـه در حـال 
حاضـر در چـه وضعیـت اقتصـادی قـرار دارنـد، دسـتیابی بـه 
مزیـت  رقابتـی در حـوزه هـوش مصنوعی و به تبـع آن بهبود 
وضعیـت اقتصادی خود را یکی از اهداف اصلی توسـعه هوش 
مصنوعـی در نظـر گرفته انـد� این موضـوع می تواند ناشـی از 
پتانسـیل عظیـم اقتصـادی توسـعه هوش مصنوعی باشـد که 
در سـال های اخیـر توسـط تحلیل هـا و پژوهش هـای مختلف 
بـه آن اشـاره شـده اسـت� بـه عنـوان مثـال تحلیـل احتمالی 
تأثیـر اقتصـادی هوش مصنوعی و اتوماسـیون توسـط مجمع 
جهانـی اقتصـادWEF( 1( ارزیابـی شـده اسـت، جایـی کـه 
پیش بینـی می کنـد بـه طـور نمونـه 20٪ از کسـب و کارهای 

1. World Economic Forum



رهیافت  اهداف	و	ابزارهای	سیاستی	توسعه	هوش	مصنوعی؛	جستاری	در	برنامه	های	سیاستی	کشورهای	منتخب	

107

برای تقویت اسـتقرار زیرسـاخت های پرسـرعت بسـیار مهم است� 
بـه عنـوان مثـال، ساده سـازی الزامـات اخـذ مجـوز، از بیـن بردن 
عـدم قطعیـت نظارتـی و تسـهیل دسترسـی کارآمـد بـه حقـوق 
عبـور و مـرور می توانـد بـه سـرمایه گذاری کمـک کنـد� توسـعه 
بیشـتر  اسـتقرار  همچنیـن  و  پنجـم  نسـل  بی سـیم  شـبکه های 
فیبـر در شـبکه های ثابـت نیـز مـواردی هسـتند کـه می تواننـد 
موجـب تقویـت رقابـت در زیرسـاخت های ارتباطـی و بازارهـای 
خدمـات بـرای تحریـک سـرمایه گذاری خصوصـی و کمـک بـه 
اسـتقرار بیشـتر فیبرهـا در شـبکه های ثابـت شـوند و بـه همیـن 
دلیـل در اسـناد سیاسـتی توجـه ویـژه ای بـه آنهـا شـده اسـت� 
همچنیـن داده هـا و میزان افشـای آنها نیز مسـئله ای اسـت که در 
سیاسـت های توسـعه فناوری هـای نویـن خصوصًا فنـاوری هوش 

مصنوعـی دارای اهمیـت اسـت ]20[�

5-2.ابزارهایسیاستیتوسعههوشمصنوعی

7 مضمـون فراگیـر اسـتخراج شـده از اسـناد سیاسـتی 
کـه در دسـته ابزارهـای سیاسـتی قـرار می گیرنـد، عبارتنـد 
تأمیـن مالـی تحقیـق و توسـعه، 2( مقررات گـذاری،  از: 1( 
فرهنگ سـازی،   )3 اسـتانداردها،  تدویـن  و  تنظیم گـری 
آمـوزش و مهارت آموزی، 4( خدمات مشـاوره ای و شـتابدهی، 
5( شبکه سـازی، حمایـت از همـکاری و توسـعه اکوسیسـتم، 

6( خریـد دولتـی و 7( تحریـک تقاضـای بـازار�
چنانچـه پیش تـر نیز بیان شـد، یکـی از اهـداف پژوهش 
حاضـر، شناسـایی و تحلیـل ابزارهای سیاسـتی بـه کار گرفته 
شـده در راسـتای توسـعه هـوش مصنوعـی در کشـورهای 
مـورد بررسـی اسـت� بـا توجـه بـه چارچوبـی کـه در بخـش 
مبانـی نظـري و روش شناسـی پژوهـش بـه آن اشـاره شـد، 
ابزارهـای سیاسـتی مـورد اشـاره در خـالل اسـناد سیاسـتی 
بررسـی شـده، در 4 دسـته ابزارهـای تحریک طـرف عرضه، 
ابزارهـای تحریـک تقاضـا، ابزارهـای متمرکـز بـر تحریـک 
ابزارهـای  نهایـت  در  و  سـاز  نظـام  روابـط  شـکل گیری 
تنظیم گـری و قانونگـذاری قابـل دسـته بندی هسـتند� نتایـج 
پژوهش حاضر نشـان می دهد که در اسـناد سیاسـتی توسـعه 
شـده  سـعی  بررسـی،  مـورد  کشـورهای  مصنوعـی  هـوش 
اسـت نـگاه متوازنـی بـه تمـام اجـزای ایـن 4 دسـته صورت 
گیـرد� گرچـه بدیهـی اسـت با توجـه به تفـاوت شـرایط های 
اقتصـادی و اجتماعی کشـورهای مورد بررسـی ممکن اسـت 

هـوش مصنوعـی بـرای بهره منـدی از مزایای بسـیار زیاد آن 
هسـتند� در طـرف دیگـر، در کنـار مزایـا، هـوش مصنوعـی 
انـواع جدیـد یـا جدی تـری از نگرانی هـای امنیتـی، اخالقـی 
در  نگرانی هـا  مهم تریـن  مـی آورد�  وجـود  بـه  را  انصـاف  و 
بـه  مربـوط  مـوارد  مصنوعـی،  هـوش  از  اسـتفاده  راسـتای 
حریـم خصوصـی، سـؤاالت مربـوط بـه احتـرام بـه حقـوق 
بشـر و ارزش هـای دموکراتیـک و خطرات انتقـال تعصبات از 
آنالـوگ بـه دنیـای دیجیتال اسـت� به همین دالیـل، طراحی 
مصنوعـی  هـوش  از  اسـتفاده  مـورد  در  کـه  سیسـتم هایی 
شـفاف بـوده و از نظر نتایج پاسـخگو باشـند، بـه عنوان یکی 
از اهـداف اصلـی اسـناد سیاسـتی  ایـن حـوزه مطرح شـده اند 

�]20[
مـوارد بعـدی کـه در بیـن مضامیـن فراگیـر قـرار دارنـد، 
ارتقـای ظرفیت هـای علمـی و پژوهشـی و همچنیـن بهبـود 
و توسـعه زیرسـاخت های فنـی و داده ای هسـتند� در حـوزه 
ظرفیت هـای علمـی و پژوهشـی، دو کشـور چیـن و ایـاالت 
متحـده در سـال های اخیـر رقابـت تنگاتنگـی را در راسـتای 
رهبـری پژوهشـی در جهـان آغـاز کرده انـد� ایـن رقابـت در 
حوزه هـای مختلفـی نظیـر چـاپ مقـاالت، ثبـت اختراعات و 
ایجـاد همکاری هـای مختلـف علمـی و پژوهشـی در سـطح 
جهـان بوده اسـت� بـرای عیان شـدن میزان افزایـش اهمیت 
توجـه بـه ارتقـای ظرفیت هـای علمـی و پژوهشـی ذکـر این 
نکتـه قابـل توجه اسـت کـه آمارها نشـان می دهنـد در حوزه 
چـاپ مقـاالت، در سـال 2019، چین پس از پیشـی گرفتن از 
اتحادیـه اروپـا در سـال 2017، به طـور کلی 3.5 برابر بیشـتر 
از سـال 2014 اقـدام بـه انتشـار مقالـه در ایـن حـوزه کـرده 
اسـت، در حالـی کـه میـزان افزایـش انتشـار مقالـه در حـوزه 
هـوش مصنوعی بـرای اتحادیه اروپا 2 برابـر و ایاالت متحده 
2.75 بـوده اسـت ]39[ کـه ایـن افزایش هـای چندبرابـری 
در تعـداد چـاپ مقـاالت ناشـی از هدف گـذاری و حمایـت 
پژوهشـی هـوش مصنوعـی  و  علمـی  حـوزه  از  همه جانبـه 
در کشـورهای مختلـف اسـت� در حـوزه زیرسـاخت بـه طـور 
عمـده 3 بخش زیرسـاختی مختلـف و مکمل یکدیگـر، مورد 
توجـه سیاسـت گذاران کشـورهای بررسـی شـده قـرار دارد 
زیرسـاخت های  شـبکه ای،  زیرسـاخت های  از  عبارتنـد  کـه 
داده ای و زیرسـاخت های پردازشـی� بـه طـور کلـی سیاسـت ها 
و برنامه هـای کالن در حـوزه زیرسـاخت های ارتباطـی و خدماتـی 
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نگاهـی موشـکافانه تر بـه ابزارهای مـورد توجه در اسـناد 
سیاسـتی توسـعه هـوش مصنوعی کشـورهای مورد بررسـی 
ابزارهـای مربـوط بـه مقررات گـذاری،  نشـان  می دهـد کـه 
کـه  ابزارهایـی هسـتند  اسـتانداردها  تدویـن  و  تنظیم گـری 
تمرکـز بسـیاری را بـه خـود معطـوف کرده انـد� ایـن بخـش 
شـامل طیف وسـیعی از ابزارهـای راهبری، نظارتـی و ارزیابی 
اسـت کـه انواع متنوعـی از ابتکارات سیاسـتی اعـم از تدوین 
مقـررات نظارتـی، تدویـن اسـتراتژی ها و برنامه هـای ملـی و 
منطقـه ای، قوانیـن مربوطـه در حوزه توسـعه فنـاوری، تدوین 
معنـوی  مالکیـت  قوانیـن  توسـعه ای،  الزم  اسـتانداردهای 
و همچنیـن سیاسـت های تشـویقی را شـامل می شـود، بـه 
نوعـی هسـته و پیش زمینـه تمامـی فعالیت هـای دیگـر در 
حـوزه توسـعه هـوش مصنوعی بوده اسـت که در خـالل آنها 
تـالش می شـود ابزارهـای نظارتـی و اسـتانداردهای مناسـب 
ارزیابـی شـیوه و سـطح توسـعه هـوش مصنوعـی را کنتـرل 

 � کند
بـه طـور کلـی در کنـار ترویـج پذیـرش گسـترده هوش 
بـر  مصنوعـی  هـوش  ملـی  اسـتراتژی های  مصنوعـی، 
کاربـردی  برنامه هـای  توسـط  کـه  سیاسـتی  نگرانی هـای 
ایـن  کرده انـد�  تمرکـز  می شـود،  مطـرح  مصنوعـی  هـوش 
مـوارد بـه ویـژه شـامل مـوارد مربـوط بـه فراگیـری، حقـوق 
بشـر، حریـم خصوصـی، انصـاف، شـفافیت و توضیح پذیـری، 
هـوش  و  داده  بخـش  دو  هـر  در  پاسـخگویی  و  ایمنـی 
مصنوعی اسـت� سیاسـت گذاران کشـورهای مختلـف در حال 

تفاوت هایـی در ابزارهـای مـورد اسـتفاده وجود داشـته باشـد، 
بـه طـور کلـی 7 مضمـون فراگیـر به دسـت آمـده در بخش 
ابزارهـا را می تـوان بـه صورت زیر دسـته بندی نمـود )بدیهی 
طـور  بـه  نیـز  سـازمان دهنده  مضامیـن  بخـش  کـه  اسـت 

مسـتقل، دربرگیرنـده ابزارهای متعددی اسـت کـه در جداول 
مربوطـه قابل مشـاهده اسـت و طبیعتًا مضامیـن فراگیر نوعی 

دسـته بندی کلـی از آنهـا ارائـه می کنـد(:

جدول5.دستهبندیابزارهایسیاستیتوسعههوشمصنوعیدرکشورهایموردبررسی

ابزارهادسته

تأمین مالی تحقیق و توسعه	�تحریک طرف عرضه نوآوری
فرهنگ سازی، آموزش و مهارت آموزی	�
خدمات مشاوره ای و شتابدهی	�

خرید دولتی	�تحریک طرف تقاضای نوآوری
تحریک تقاضای بازار	�

شبکه سازی، حمایت از همکاری و توسعه اکوسیستم	�شکل گیری روابط نظام ساز

مقررات گذاری، تنظیم گری و تدوین استانداردها	�ابزارهای تنظیم گری و قانونگذاری

بررسـی رویه هایـی بـرای اطمینـان از قابـل اعتمـاد بـودن 
سیسـتم های هـوش مصنوعـی و کاهـش خطـرات مرتبـط 
اینگونـه سیسـتم ها و مـوارد مربـوط  بـا توسـعه و اسـتقرار 
بـه داده هـا هسـتند� ابتـکارات در ایـن حـوزه شـامل تدویـن 
دسـتورالعمل های اخالقـی و فرآیندهـای داوطلبانـه مرتبـط، 
اسـتانداردهای فنـی و کدهای رفتـاری و همچنین اصالحات 
قانونـی و مقـررات خـاص برنامه می شـود ]20[� در حوزه های 
تشـویقی نیـز کشـورها، از ابزارهایـی نظیـر جایـزه نـوآوری 
بـرای افزایـش سـطح ابتـکارات و نوآوری ها در حـوزه هوش 

می کننـد�  اسـتفاده  مصنوعـی 
نـوآوری  عرضـه  طـرف  تحریـک  ابزارهـای  بخـش  در 
کـه از گسـتردگی نسـبتًا باالتـری نیـز نسـبت به دیگـر انواع 
ابزارهـا برخـوردار هسـتند، ابزارهـای مختلـف تأمیـن مالـی 
تحقیـق و توسـعه جایـگاه ویژه ای دارنـد� این موضوع ناشـی 
از افزایـش قابـل توجـه بودجه هـای اختصـاص داده شـده به 
حـوزه تحقیـق و توسـعه هوش مصنوعـی در سـال های اخیر 
اسـت� بـه عنـوان نمونـه، ایـاالت متحـده، بـه عنـوان یکـی 
از کشـورهای مـورد بررسـی، در سـال 2021 بیـش از 850 
میلیـون دالر را صرفـًا بـرای حمایـت از فعالیت هـای هـوش 
مصنوعـی در اختیـار بنیـاد ملی علوم ایاالت متحـده قرار داده 
اسـت کـه افزایـش 70 درصدی نسـبت به بودجه سـال مالی 
2020 ایـن نهـاد در ایـن حـوزه را نشـان می دهـد ]40[� بـه 
طـور کلـی دولت هـا ابزارهای مختلفـی را بـرای حمایت مالی 
از تحقیـق و توسـعه هـوش مصنوعی بـه کار گرفته اند� برخی 
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در دسـته  ابزارهـای محـرک طـرف تقاضـای نـوآوری، 
دو ابـزار خریـد دولتـی و تحریـک تقاضـای بـازار ابزارهایـی 
بودنـد که در خالل اسـناد سیاسـتی توسـعه هـوش مصنوعی 
6 کشـور مـورد بررسـی، مورد توجـه قـرار گرفته انـد� به طور 
کلـی دولـت بـا بهره گیـری از اقداماتـی نظیـر عقد قـرارداد با 
شـرکت های نـوآور فعـال در هـر حـوزه بـرای تأمیـن برخـی 
و همچنیـن تضمیـن خریـد  نیـاز  مـورد  نوآورانـه  نیازهـای 
نـوآوری، نسـبت بـه تحریک طـرف تقاضـای نـوآوری اقدام 
می کنـد ]22[� نکتـه مهم در بخـش ابزارهـای محرک طرف 
تقاضـای نـوآوری، این موضوع اسـت که مـوج عظیم حرکت 
کشـورهای جهـان به سـمت دولـت الکترونیک و اسـتفاده از 
فناوری هـا و خدمـات مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی در بخش 
عمومـی باعـث افزایـش توجـه بـه ابزارهـای خریـد دولتی و 
تحریک تقاضای بازار شـده اسـت و بسـیاری از اسـتراتژی ها 
و سیاسـت های ملی هـوش مصنوعی با تکیه بـر رویکردهای 
دولـت دیجیتـال، صراحتـًا پذیـرش هـوش مصنوعـی را در 
بخـش عمومـی تشـویق می کننـد� آمارها در این حوزه نشـان 
 24 ،OECD می دهـد کـه به عنوان مثـال از بین کشـورهای
کشـور دارای سـند اسـتراتژی خریـد تجهیزات حـوزه فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات از جملـه هـوش مصنوعی هسـتند که 

آمـار قابـل توجهی به شـمار مـی رود ]25[� 
در نهایـت و در دسـته ابزارهـای مربـوط بـه شـکل گیری 
از همـکاری  ابـزار شبکه سـازی، حمایـت  نظام سـاز،  روابـط 
اکثـر  در  کـه  اسـت  بـوده  ابـزاری  اکوسیسـتم  توسـعه  و 
اسـناد مـورد بررسـی نسـبت بـه به کارگیـری آن در توسـعه 
هـوش مصنوعـی در سـطوح مختلـف توصیـه شـده اسـت� 
سیاسـت شبکه سـازی بـه نوعـی مجموعـه ای از اقدامـات در 
شـبکه  هایی اسـت کـه در آنهـا فعالیت هـا معطـوف بـه یـک 
موضـوع بـا محوریـت حـل فنـاوری یـا مسـئله ای خـاص با 
هـدف اصلـی بـه اشـتراک گذاری دانـش و اطالعـات اسـت� 
تسـهیل  می تـوان  را  شـبکه ها  در  دولتـی  عمـده  اقدامـات 
آن  گسـترش  بـرای  تـالش  شـبکه،  آغـاز  و  شـکل گیری 
رسمی سـازی  صـورت  بـه  شـبکه  درون  روابـط  توسـعه  و 
تعامـالت ضمنـی دانسـت ]41[� نتایـج به دسـت آمده نشـان 
می دهـد کـه شبکه سـازی و همـکاری در کشـورهای مـورد 
بررسـی بـه طـور عمـده دارای دو بخـش اسـت� یـک بخش 
شبکه سـازی مربـوط بـه فراهـم آوردن شـرایط همـکاری و 

از آنهـا بودجـه مسـتقیمی را برای مؤسسـات تحقیقاتی هوش 
مصنوعـی و کمک هـای مالی به پروژه هـای تحقیقاتی هوش 
مصنوعـی اختصـاص داده اند و برخـی حمایت مالـی از مراکز 
تعالـی هـوش مصنوعی را بـرای تقویت طرح هـای تحقیقاتی 
هـوش مصنوعـی و جوامع تحقیقاتی بین رشـته ای در دسـتور 
کار قـرار داده انـد� سـرانجام، برخـی از دولت هـا، برنامه هـای 
مربـوط بـه معافیت هـای مالیاتـی و سـایر ابزارهـای حمایـت 

غیرمسـتقیم مالـی را بـه کار گرفته انـد� 
یکـی دیگـر از مضامیـن برجسـته در بخـش ابزارهـای 
تحریـک طرف عرضه نوآوری در خالل اسـناد مورد بررسـی، 
مـوارد مربـوط بـه فرهنگ سـازی، آمـوزش و مهارت آمـوزی 
دسـته  چنـد  شـامل  بخـش  ایـن  در  ابزارهـا  اسـت�  بـوده 
اسـت، دسـته ای از ابزارهـا بـه مـوارد مربـوط بـه آمـوزش 
تخصصـی و نیمه تخصصـی در سـطوح مختلـف از دبسـتان 
تـا تحصیالت عالی معطوف شـده اسـت� دسـته دیگـر ابزارها 
که گسـتردگی بیشـتری نیز دارند، معطوف به فرهنگ سـازی 
و مهارت آمـوزی عمومـی در حـوزه هـوش مصنوعـی اسـت� 
ایـن ابزارهـا اغلب بـر روی گروه های هدف مربوطـه متمرکز 
می شـوند تـا شـکاف دیجیتـال را کاهـش دهنـد و معمـواًل 
همایش هـا،  دوره هـا،  آموزشـی،  برنامه هـای  صـورت  بـه 
برنامه هـای آگاهی بخشـی و در اختیـار قـرار دادن درگاه هـا یا 
مراکـز مربوطـه توسـط مقامات عمومـی به منظـور آموزش و 

مـوارد مربوطـه ارائـه می شـوند ]20[� 
خدمـات مشـاوره ای و شـتابدهی یکـی دیگـر از مضامین 
فراگیـری اسـت کـه در اسـناد مختلـف مـورد بررسـی وجود 
داشـته اسـت� ایـن نـوع خدمـات معمـواًل بخـش مهمـی از 
حمایت هـای دولتـی غیرمالـی هسـتند کـه می تواننـد نقـش 
مؤثـری در پویایـی شـبکه توسـعه هـوش مصنوعـی داشـته 
باشـند� اینگونـه مشـاوره ها در سـطوح مختلـف و بـا توجـه 
بـه سـاختارهای مختلـف دولتـی و خصوصـی ارائه می شـود� 
از جملـه اشـکال مختلـف ایـن نـوع خدمـات مشـاوره ای و 
شـتابدهی می تـوان بـه ارائـه مشـاوره متناسـب بـا مقـررات 
در حـوزه مدل هـای مختلـف تجـاری، مشـاوره در حوزه های 
و  فرصت هـا  خصـوص  در  مشـاوره  کارگـران،  بـه  مربـوط 
چالش هـای پیـش رو و همچنیـن مشـاوره و شـتابدهی در 
حـوزه ورود بـه بازارهـای مختلـف داخلـی و بین المللی هوش 

کرد�  اشـاره  مصنوعـی 
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هـوش مصنوعـی در جهـان، بـه عنـوان مضامیـن فراگیـر 
موجـود در اسـناد، اسـتخراج گردیـد کـه در جـداول 1 و 2 
مشـخص هسـتند� همچنین شـکل 1 شـبکه  مضامین مربوط 

بـه اسـناد مـورد بررسـی را نشـان می دهـد� 
بـه طـور کلـی اسـتراتژی های ملـی هـوش مصنوعـی، 
توسـعه  و  تحقیـق  و  عمومـی  سـرمایه گذاری  اولویت هـای 
عمومـی در زمینـه هـوش مصنوعـی، تمرکزبخشـی، آموزش 
بیـان  را  بین المللـی  همکاری هـای  و  مقـررات  اشـتغال،  و 
می کننـد و در عیـن حـال، خطـرات و چالش هـای مربـوط به 
هـوش مصنوعی را نیـز در نظر می گیرند ]20[� نتایج بررسـی 
اسـناد ملی توسـعه هوش مصنوعی کشـورهای مذکور نشـان 
داد کـه اهـداف توسـعه هوش مصنوعـی، حوزه هـای مختلف 
اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعـی و فنـی را شـامل می شـود و 
کشـورها عـالوه بـر اینکـه بـه دنبال کسـب منافـع اقتصادی 
و نیـل بـه رفـاه ناشـی از توسـعه هـوش مصنوعـی هسـتند، 
بـه مسـائل اخالقـی و امنیتـی ایـن فنـاوری نیز توجـه دارند� 
همچنیـن اهـداف تعیین شـده در کشـورها نشـان می دهد که 
توسـعه هوش مصنوعـی و پیروزی در مسـابقه ای که در حال 
حاضـر حـول محـور آن شـکل گرفتـه اسـت، مسـتلزم وجود 
پیش نیازهایـی اسـت کـه می تواننـد اهـداف دیگـر را تحـت 
تأثیـر قـرار دهنـد� ایـن پیش نیازها، مـوارد مربوط به سـرمایه 
انسـانی، ظرفیت هـای علمـی و پژوهشـی کشـور و همچنین 
زیرسـاخت های فنـی و داده ای هسـتند کـه نقـش مهمـی در 
دسـتیابی بـه دیگـر اهـداف توسـعه هـوش مصنوعـی دارند� 
بدیهی اسـت کـه در بین کشـورهای مورد بررسـی غول های 
اقتصـادی مـورد بررسـی یعنـی ایـاالت متحـده و چین بیش 
از دیگـران بـه موضوعـات مربـوط بـه ایجـاد مزیـت رقابتـی 
دیگـر  طـرف  در  داشـته اند�  توجـه  مختلـف  حوزه هـای  در 
کشـورهای روسـیه و انگلسـتان بـه عنـوان دیگـر قدرت های 
جهانـی، در حـال افزایـش تـالش بـرای رسـیدن بـه مراتب 
بـاالی جهانـی در حوزه هـای مختلف تحقیق و توسـعه هوش 
مصنوعـی هسـتند� البتـه کشـور روسـیه بـه طـور جـدی بـه 
دنبـال اسـتفاده از هـوش مصنوعـی در بهبـود صنایـع نظامی 
خـود بـوده و در ایـن راسـتا گوی سـبقت را از دیگـران ربوده 
اسـت� در میـان کشـورهای مـورد بررسـی، هنـد، بـا توجه به 
شـرایط اجتماعـی و جغرافیایـی تالش هـای خـود را بیـش از 
بقیـه اهـداف بر روی افزایـش رفاه اجتماعـی و بهبود خدمات 

ایجـاد شـبکه های داخلـی بیـن نهادهـای علمـی، پژوهشـی 
دولـت  و  صنعتـی  بخش هـای  بـا  حـوزه  ایـن  محققـان  و 
اسـت و دیگـر بخـش شبکه سـازی مـد نظـر سیاسـت گذاران 
کشـورهای مختلـف مربوط بـه ایجـاد شـبکه های بین المللی 
در حوزه هـای مختلـف تحقیق و توسـعه هـوش مصنوعی در 
سـطح منطقه ای و جهانی اسـت� در حوزه شبکه سـازی داخلی 
بـا توجـه به چهـار ویژگـی کلیدی عضویـت در شـبکه ها که 
عبارتنـد از: امـکان تجربه نوآوری باز درون شـبکه، دسترسـی 
بـه منابـع انسـانی متخصص برای توسـعه نـوآوری، تخصص 
گرایـی بـه وسـیله تقسـیم کار و در نهایـت فراهـم آمـدن 
فضایـی بـرای انتقـال دانـش و فنـاوری ]42[، پلتفرم هـای 
همـکاری و زیرسـاخت های تحقیقاتی و محاسـباتی مشـترک 
نقش مهمی در پویایی شـبکه و سـهولت همـکاری هم افزای 
هـر یـک از اعضای شـبکه یا به نوعـی بازیگـران آن با دیگر 
بین المللـی  شبکه سـازی  حـوزه  در  دارنـد�  شـبکه  اعضـای 
حوزه هـای  در  بسـیاری  ابتـکارات  اخیـر  سـال های  در  نیـز 
منطقـه ای و بین المللـی شـکل گرفته اسـت کـه از جمله آنها 
می تـوان بـه ابتـکار بین المللـی GPAI1 بـا حضور 24 کشـور 
مطـرح فعـال در حوزه هـوش مصنوعـی و با حضـور اتحادیه 
اروپـا اشـاره کـرد ]43[� همچنیـن، بـه عنـوان مثـال، از بین 
کشـورهای مـورد بررسـی، در سـال های اخیـر همکاری های 
در  امـارات  و  چیـن  روسـیه،  هندوسـتان،  بیـن  گسـترده ای 
حوزه هـای مختلـف هـوش مصنوعی شـکل گرفته اسـت که 
باعـث پیشـرفت روزافـزون توسـعه هـوش مصنوعـی در این 

کشـورها شـده اسـت ]44[� 

6. نتیجه گیری
در خـالل ایـن پژوهش، از طریـق روش تحلیل مضامین، 
اسـناد ملـی توسـعه هـوش مصنوعـی 6 کشـور بـا شـرایط 
مختلـف اقتصـادی، فرهنگـی، اجتماعـی و ��� در حوزه هوش 
مصنوعـی یعنـی ایـاالت متحـده، چیـن، انگلیـس، روسـیه، 
هنـد و امـارات مـورد تحلیـل قرار گرفتـه و در راسـتای درک 
نحـوه چگونگـی رویارویـی کشـورهای مختلـف با پیشـرفت، 
گسـترش و نفـوذ هـوش مصنوعـی، 5 هدف اصلـی و 7 ابزار 
اصلـی مـورد اسـتفاده کشـورهای مختلـف در راسـتای بهبود 
شـرایط گسـترش و همچنیـن کنتـرل چالش هـای توسـعه 

1. Global Partnership on Artificial Intelligence
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و محصـوالت هـوش مصنوعـی و همچنیـن شـیوه صحیـح 
اسـتفاده از ایـن فنـاوری در بخش هـا و صنایع مختلـف را نیز 

مـد نظـر دارند�
در دسـته ابزارهـای مربـوط بـه تحریـک طـرف تقاضـا، 
دو ابـزار خریـد دولتـی و تحریـک تقاضـای بـازار، ابزارهایـی 
هسـتند که در خالل اسـناد مورد بررسـی، نسـبت به اسـتفاده 
از آنهـا بـه شـدت توصیـه شـده بـود� بـا توجـه بـه نوظهـور 
بـودن فنـاوری هـوش مصنوعـی، مسـئله تضمیـن خریـد و 
تـدارکات دولتـی مسـئله مهمـی اسـت کـه می توانـد نقـش 
مهمـی در فرایند توسـعه هـوش مصنوعی خصوصـًا در برخی 
کاربردهای آن داشـته باشـد� در این حوزه بسـیاری از کشورها 
مشـوق های بسـیاری را بـرای اسـتفاده از هـوش مصنوعـی 
در خدمـات عمومـی در نظـر گرفته انـد زیـرا بـه طـور کلـی 
هـوش مصنوعی نویدبخـش افزایش کارایی و اثربخشـی کل 

بخش هـا از جملـه ارائـه خدمـات عمومـی اسـت ]20[� 
در نهایـت در دسـته ابزارهـای مربـوط بـه شـکل گیری 
روابـط نظام سـاز، ابزارهـای مربـوط بـه شبکه سـازی، حمایت 
از زیرسـاخت های همکارانـه و توسـعه اکوسیسـتم مـواردی 
هسـتند کـه اسـناد سیاسـتی هـوش مصنوعـی کشـورهای 
مـورد بررسـی بـه آنها اشـاره نموده انـد� موضوع شبکه سـازی 
مسـئله ای اسـت کـه می توانـد شـکاف معمـول بیـن دولـت، 
دانشـگاه و صنعـت را پوشـش دهـد� در حـوزه شبکه سـازی و 
توسـعه اکوسیسـتم، مسـئله ای که در سـال های اخیر بیش از 
گذشـته مـورد توجه قـرار گرفته اسـت، مسـئله همکاری های 
کارگروه هـای  ایجـاد  و  بین المللـی  و  منطقـه ای  چندجانبـه 
همـکاری مشـترک در حوزه هـای مختلـف هـوش مصنوعی 
بـوده کـه به طور مسـتمر توسـط کشـورهای مختلـف جهان 
منطقـه  در  همکاری هـا  ایـن  جملـه  از  می شـود�  پیگیـری 
خاورمیانـه می تـوان بـه همکاری هـای فزاینده کشـور امارات 
و برخـی کشـورهای منطقـه در بخش های مختلف آموزشـی، 
پژوهشـی و کارکـردی هـوش مصنوعی اشـاره کـرد ]45[� 

بـه طور کلـی در بین کشـورهای مورد بررسـی غول های 
اقتصـادی مـورد بررسـی یعنـی ایـاالت متحـده و چین بیش 
از دیگـران بـه موضوعـات مربـوط بـه ایجـاد مزیـت رقابتـی 
دیگـر  طـرف  در  داشـته اند�  توجـه  مختلـف  حوزه هـای  در 
کشـورهای روسـیه و انگلسـتان بـه عنـوان دیگـر قدرت های 
جهانـی، در حـال افزایـش تـالش بـرای رسـیدن بـه مراتب 

عمومـی معطـوف کرده اسـت� 
در حـوزه ابزارهـای سیاسـتی مـورد نظـر سیاسـت گذاران 
کشـورهای مـورد بررسـی در فرایند توسـعه هـوش مصنوعی 
و همچنیـن مقابلـه بـا چالش  هـای مختلفی که ممکن اسـت 
توسـعه آن بـه وجـود آورد، ابزارهـای سیاسـتی مسـتخرج از 
اسـناد مورد بررسـی، در 4 دسـته مختلف که در بخش مبانی 
نظـری دربـاره آنها بحث شـد، قـرار گرفتنـد� نتایـج پژوهش 
نشـان می دهـد کـه از بیـن 7 مضمـون مسـتخرج از اسـناد 
مـورد بررسـی در بخش ابزارها، 3 مضمون در دسـته تحریک 
طـرف عرضـه نـوآوری و 2 مضمون در دسـته تحریک طرف 
دسـته های  همچنیـن  می گیرنـد�  قـرار  نـوآوری  تقاضـای 
و  تنظیم گـری  ابزارهـای  و  نظام سـاز  روابـط  شـکل گیری 
قانون گـذاری نیـز هـر یـک دربرگیرنـده یک مضمـون )ابزار( 
هسـتند� تجزیـه و تحلیـل انجـام شـده نشـان می دهـد کـه 
اسـتفاده از ابزارهـای مربـوط بـه مقررات گـذاری، تنظیم گری 
و تدویـن اسـتانداردها موردی اسـت کـه بیش از بقیـه ابزارها 
تمرکـز اسـناد و برنامه هـای سیاسـتی کشـورهای مختلـف را 
بـه خـود معطـوف کـرده و بـه عنـوان یـک پیش نیـاز اصلی 
قـرار  اسـتفاده  ابزارهـای دیگـر مـورد  از  بهره منـدی  بـرای 

اسـت�  گرفته 
در دسـته تحریک طـرف عرضه نواوری، سیاسـت گذاران 
حـوزه هـوش مصنوعـی سـعی داشـته اند بـا بهره منـدی از 
ابزارهایـی کـه بازیگـران مختلـف را دربرمی گیرد، شـرایط را 
بـرای افزایـش میـزان عرضـه خدمـات، محصـوالت و دانش 
فراهـم کننـد� در ایـن بخـش، سیاسـت گذاران در نظـر دارند 
تـا بـا بهره گیـری از ابزارهـای مربـوط به حـوزه تأمیـن مالی 
تحقیـق و توسـعه و ابزارهـای مربـوط بـه فرهنگ سـازی و 
اجتماعـی  مختلـف  سـطوح  در  آمـوزش،  آمـوزش  ارتقـای 
بـه  آمادگـی و رغبـت نسـبت  نوعـی  بـا شـرایط مختلـف، 
به کارگیـری و مواجهـه بـا هـوش مصنوعـی ایجـاد کننـد� 
همچنیـن در ایـن دسـته، ابزارهـای خدمـات مشـاوره ای و 
شـتابدهی دیگـر ابزارهایـی بوده اند که بیشـترین توجـه را در 
بهبـود وضعیت سـمت عرضه نـوآوری به خود جلـب کرده اند 
کـه ایـن موضـوع نشـانگر آن اسـت کـه سیاسـت گذاران در 
کشـورهای مختلـف عـالوه بـر اینکـه بـه بخش هـای تأمین 
بـه  کمـک  و  آماده سـازی  دارنـد،  توجـه  دانشـی  و  مالـی 
کسـب و کارها در یافتـن جایـگاه خـود در بـازار نویـن خدمات 
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تقاضا؛ و 
� توجـه بـه هم راسـتایی و هم افزایی دانشـگاه بـا نیازهای 	

انجـام تحقیقـات و پژوهش هـای  صنعـت و جامعـه و 
پیرامـون هـوش مصنوعـی به صـورت مسـأله محور؛ 

� توسـعه هـوش مصنوعـی در کشـور بـه عنـوان یـک 	
فنـاوری میان رشـته ای و توجـه بـه ابعـاد و چالش هـای 

پیرامـون توسـعه آن�

پیشـنهاد می شـود در پژوهش هـای آینـده مـواردی نظیر 
اولویت بنـدی اهـداف و سیاسـت های اسـتخراج شـده در این 
پژوهـش بـا توجه به شـرایط فرهنگـی، اقتصـادی، اجتماعی، 
جغرافیایـی و همچنیـن، بـه طور خاص و ویـژه، ایجاد آمیخته 
سیاسـتی مناسـب برای توسـعه هوش مصنوعـی در ایران در 

دسـتور کار پژوهشـگران قرار گیرد�

بـاالی جهانـی در حوزه هـای مختلف تحقیق و توسـعه هوش 
مصنوعـی هسـتند� البتـه کشـور روسـیه بـه طـور جـدی بـه 
دنبـال اسـتفاده از هـوش مصنوعـی در بهبـود صنایـع نظامی 
خـود بـوده و در ایـن راسـتا گوی سـبقت را از دیگـران ربوده 
اسـت ]46[� در میان کشـورهای مورد بررسـی، هنـد، با توجه 
بـه شـرایط اجتماعـی و جغرافیایی تالش های خـود را بیش از 
بقیـه اهـداف بر روی افزایـش رفاه اجتماعـی و بهبود خدمات 
عمومـی معطوف کـرده و امارات، بـا وجود اینکـه کماکان در 
ابتـدای راه تحقیـق و توسـعه هـوش مصنوعـی قـرار داشـته 
ایـن کشـور  و حتـی سـند ملـی توسـعه هـوش مصنوعـی 
نیـز نسـبت بـه دیگـر کشـورهای مـورد بررسـی از جامعیـت 
کافـی برخـوردار نیسـت، در سـال های اخیـر تمرکـز خـود را 
بـر روی افزایـش همکاری هـای خـود در راسـتای افزایـش 
ظرفیت هـای پژوهشـی و دانشـی در حـوزه هـوش مصنوعی 

قـرار داده اسـت ]47[� 
بـر اسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده از پژوهـش، می توانـد 
پنـد پیشـنهاد سیاسـتی بـه سیاسـت گذاران و تصمیم گیـران 
کاربـرد  و  هدف گـذاری  سیاسـت ها،  تدویـن  حـوزه  در 
ابزارهـای سیاسـتی در توسـعه هـوش مصنوعـی در راسـتای 
مواجهـه صحیـح با مسـئله پیشـرفت، گسـترش و نفوذ هوش 

مصنوعـی در سـطوح مختلـف ارائـه کـرد:
� و 	 اجتماعـی  اقتصـادی،  اهـداف  بـه  متـوازن  توجـه 

مصنوعـی؛ هـوش  توسـعه  حـوزه  در  زیرسـاختی 
� لـزوم اسـتفاده از نظرات تمامی بازیگـران اعم از صنعت، 	

توسـعه هـوش  در سیاسـت گذاری  جامعـه  و  دانشـگاه 
مصنوعـی و تـالش بـرای برقـراری ارتباط هم افـزا بین 

بازیگـران و درگیـر کـردن آنهـا در تصمیم گیری هـا؛ 
� اتخـاذ نگاهـی جامـع بـه توسـعه هـوش مصنوعـی در 	

کشـور و هدف گـذاری صحیـح بـا توجـه بـه شـرایط 
مختلـف و بهره منـدی از آمیخته های سیاسـتی مناسـب 
بـا توجه به شـرایط خاص سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگی 

کشـور؛ اجتماعی  و 
� لـزوم فعالیـت دولـت بـه عنـوان عنصـر جهت دهنـده، 	

تسـهیل کننده و واسـطه بین نهادهـا و بازیگران مختلف 
بـه منظور ایجاد تحرک و بهبود شـرایط توسـعه فناوری 
هـوش مصنوعـی بـا بهره گیـری از ابزارهـای سیاسـتی 
متفـاوت و توجـه بـه برقراری تـوازن بین طـرف عرضه 
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پیوست

جدول6.مضامینپایه،سازماندهندهوفراگیرمستخرجازاسنادسیاستیهرکشور)بخشاهداف(

مضامین 
فراگیر

مضامین 
ç سازمان دهنده ç مضامین پایه کشور ردیف

دستیابی به 
مزیت رقابتی و 
رشد اقتصادی

بهبود وضعیت 
اقتصادی

نظم اقتصادی نوین با استفاده از هوش مصنوعی چین 1

بهره گیری از هوش مصنوعی به عنوان فناوری دگرگون ساز برای تشخیص رشد اجتماعی و 
فراگیر

روسیه 2

ایجاد بازار اساسی جدید با ارزش اقتصادی باال ایاالت متحده 3

استفاده از هوش مصنوعی برای ایجاد تحول در تحقیق، توسعه و نوآوری امارات 4

بهره گیری از هوش 
مصنوعی در صنایع

تسریع در صنعتی سازی هوش مصنوعی چین 5

استفاده از هوش مصنوعی به عنوان عنصر مهم در زنجیره ارزش صنایع هند 6

افزایش میزان بهره وری در صنایع مختلف با بهره گیری از هوش مصنوعی انگلستان 7

تنوع اقتصادی پشتیبانی از توسعه محصوالت هوش مصنوعی در حوزه های مختلف چین 8

تبدیل اقتصاد کشور به یک اقتصاد مبتنی بر دانش ایاالت متحده 9

توجه به هوش مصنوعی به عنوان پیشگام یک تنوع اقتصادی انگلستان 10

افزایش تعداد شرکت های نوپای فعال در حوزه هوش مصنوعی هند 11

توسعه کسب و کارها افزایش قابل توجه اندازه هسته صنعت هوش مصنوعی چین 12

درآمدزایی و ارزآوری از طریق تولید و صادرات محصوالت هوش مصنوعی ایاالت متحده 13

پرورش شرکت ها به عنوان ستون فقرات هوش مصنوعی در جهان انگلستان 14

رقابت پذیری تبدیل شدن به رهبر برجسته در حوزه هوش مصنوعی در جهان چین 15

تبدیل شدن به رهبر قطعی هوش مصنوعی در جهان روسیه 16

پیروزی در رقابت جهانی هوش مصنوعی در برابر چین ایاالت متحده 17

ارتقای سرمایه 
انسانی و دانشی 

متخصص

تربیت نیروی انسانی بهبود ارتباط بین دولت و دانشگاه در حوزه آموزش نیروی انسانی مرتبط ایاالت متحده 18

تربیت تعداد انبوهی معلم برای تدریس مباحث هوش مصنوعی در مدارس چین 19

توسعه استعداد ایجاد خط مشی های جدید توسعه استعدادهای هوش مصنوعی چین 20

شناسایی استعدادهای برتر در برنامه های استعدادیابی حوزه هوش مصنوعی امارات 21

توسعه آموزش توسعه آموزش هوش مصنوعی در مدارس به عنوان تخصص مکمل چین 22

ارتقا آموزش میان رشته ای هوش مصنوعی در دانشگاه ها ایاالت متحده 23

جذب استعداد جذب دانشجویان بااستعداد خارجی در حوزه های هوش مصنوعی چین 24

جذب نیروهای متخصص در حوزه هوش مصنوعی از سراسر جهان روسیه 25

بهره گیری از ظرفیت جذب دانشجویان دکترا انگلستان 26
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مضامین 
فراگیر

مضامین 
ç سازمان دهنده ç مضامین پایه کشور ردیف

افزایش رفاه 
اجتماعی و 

بهبود خدمات 
عمومی

افزایش رفاه اجتماعی بهبود رفاه عامه جامعه و رسیدگی به اولویت های اساسی اقتصاد کشور امارات 27

ارتقا برابری جنسیتی به وسیله هوش مصنوعی ایاالت متحده 28

بهبود امنیت اجتماعی با بهره گیری از فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی روسیه 29

پرداختن به مسائل و 
اولویت های جامعه

تمرکز بر نیازهای فوری محلی و بهبود معیشت به وسیله هوش مصنوعی چین 30

نظرخواهی و توجه به نظرات جامعه در خصوص کارکرد هوش مصنوعی انگلستان 31

موارد اخالقی/ 
اجتماعی پیرامون 

هوش مصنوعی

استفاده اخالقی، ایمن، امن و پایدار از هوش مصنوعی ایاالت متحده 32

اطمینان از شرایط اخالقی مطلوب در توسعه هوش مصنوعی در سطح کشور روسیه 33

اطمینان جامعه از حفظ حریم خصوصی داده ها هند 34

لزوم حفظ و توجه ویژه به موضوع حریم خصوصی در حوزه داده ای انگلستان 35

پاسخگو بودن هوش مصنوعی در موارد اخالقی و اجتماعی انگلستان 36

همراهی جامعه با 
هوش مصنوعی

افزایش سطح آگاهی عمومی در زمینه های استفاده از هوش در بین مردم روسیه 37

تعریف هوش مصنوعی به عنوان یک مسئله کاماًل اجتماعی ایاالت متحده 38

ارتقای آگاهی ذی نفعان هوش مصنوعی از توانایی ها و خطرات این فناوری هند 39

اجرای برنامه های آموزش همگانی در حوزه هوش مصنوعی امارات 40

ارتقای 
ظرفیت های 

علمی و 
پژوهشی

بهبود شرایط پژوهش تقویت همکاری بین المللی در حوزه های پژوهشی چین 41

افزایش دسترس پذیری و کیفیت داده های مورد نیاز برای انجام تحقیقات روسیه 42

راه اندازی مراکز بین المللی هوش مصنوعی تحول آفرین برای بهبود همکاری های 
بین المللی

هند 43

تقویت تحقیقات در مورد چارچوب انسانی و اجتماعی هوش مصنوعی انگلستان 44

دستیابی به پیشرفت 
علمی

افزایش چشم گیر استناد به نشریات علمی کشور و میزان اختراعات چین 45

افزایش میزان ثبت اختراع و به روزرسانی منظم آنها با مشارکت نهادهای مختلف خصوصی و 
دولتی

روسیه 46

رهبری علمی/ 
پژوهشی در جهان

راه اندازی مرکز تعالی تحقیقات هوش مصنوعی برای تبدیل به رهبر تحقیق و توسعه 
در جهان

هند 47

پیشتازی در حوزه تحقیقات بر هوش مصنوعی انگلستان 48

تبدیل شدن به بهترین کشور جهان در حوزه تحقیقاتی روسیه 49

کاربردی سازی 
پژوهش  

افزایش کارایی سیستم های ارزیابی فعاالن در حوزه R&D هوش مصنوعی هند 50

ترویج ارتباطات بیشتر بین صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی چین 51
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مضامین 
فراگیر

مضامین 
ç سازمان دهنده ç مضامین پایه کشور ردیف

بهبود 
زیرساخت های 
فنی و داده ای

توسعه 
استانداردهای فنی

ایجاد استانداردهای بروز در حوزه استفاده از داده ایاالت متحده 52

تدوین استانداردهای بروز امنیتی روسیه 53

توسعه استانداردهای فنی مربوط به هوش مصنوعی انگلستان 54

توسعه زیرساخت 
پردازشی

توسعه معماری سیستم های محاسباتی روسیه 55

توسعه فناوری ها و تجهیزات پردازشی چین 56

ایجاد زیرساخت به منظور تسریع در پردازش داده و اطالعات روسیه 57

توسعه زیرساخت 
داده ای

ایجاد بستر نظارت هوشمند در حوزه داده ایاالت متحده 58

ساخت پایگاه داده های بزرگ مالی چین 59

ایجاد کتابخانه های منبع باز هوش مصنوعی ایاالت متحده 60

بهبود وضعیت دسترسی به داده ها روسیه 61

ایجاد و عمومی کردن مجموعه های داده هند 62

راه اندازی کمیسیون داده های مکانی انگلستان 63

توسعه زیرساخت 
شبکه 

افزایش سرعت اینترنت و افزایش میزان دسترسی چین 64

تسریع در ساخت اینترنت صنعتی تا سال 2020 چین 65

رسیدن به 95 درصد پوشش پهنای باند فوق سریع انگلستان 66

کاهش موانع 
زیرساختی

ایجاد اولویت دسترسی آژانس ها و سازمان های دولتی به پلتفرم های عمومی روسیه 67

فراهم کردن اطمینان قانونی استفاده از داده ها انگلستان 68

ایجاد شرایط شراکت در توسعه چارچوب های اشتراک داده توسط کسب و کارها، 
دانشگاه ها و...

انگلستان 69

منابع: ]27،28،29،30،31،32[ 
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جدول 7. مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر مستخرج از اسناد سیاستی هر کشور )بخش ابزارها(
مضامین 

فراگیر
مضامین 

ç سازمان دهنده ç مضامین پایه کشور ردیف

تأمین مالی 
تحقیق و توسعه

ارائه گرنت های مراکز 
تعالی

حمایت از شرکت های هوش مصنوعی در مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی توسط 
گرنت های تعالی

انگلستان 1

اعطای گرنت های تعالی به شرکت های داخلی، دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و کارگروه های 
تحقیقاتی برای تحقیق در زمینه هوش مصنوعی

ایاالت متحده 2

اعطای گرنت برای 
تحقیقات عمومی

اعطای وام از طریق صندوق های موجود در برنامه »ساخت چین 2025« و سایر 
صندوق های فناوری

چین 3

سرمایه گذاری در تحقیقات بنیادین هوش مصنوعی ایاالت متحده 4

لزوم اعطای گرنت به منظور انجام تحقیقات در حوزه برنامه های کاربردی فناوری 
هوش مصنوعی

روسیه 5

پشتیبانی بلندمدت از فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه و نوآوری تجاری در حوزه های 
اولویت دار

امارات 6

ارائه گرنت برای راه حل های هوش مصنوعی توسط مراکز تعالی انگلستان 7

ایجاد صندوق های دولتی ملی و منطقه ای سرمایه گذاری تحقیقاتی انگلستان 8

اعطای گرنت و وام برای 
تحقیق، توسعه و نوآوری

R&D  سرمایه گذاری در سهام، سرمایه گذاری خطرپذیر و ایجاد مراکز ایاالت متحده 9

پشتیبانی از تحقیقات علمی به منظور اطمینان از توسعه پیشرفته امارات 10

حمایت های غیرمستقیم 
مالی

حمایت بازیگران بزرگ به منظور سرمایه گذاری و پذیرش برخی از ریسک ها توسط 
دولت

روسیه 11

در نظر گرفتن شرایط ویژه بیمه ای برای تجهیزات مورد استفاده در شرکت های متولی هوش 
مصنوعی

هند 12

مشوق مالیاتی تحقیق 
و توسعه

معافیت های مالیاتی برای شرکت های فعال آموزشی چین 13

در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی برای تحقیق و توسعه و نوآوری هند 14

ارائه مشوق های مالیاتی برای شرکت های فعال انگلستان 15
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مضامین 
فراگیر

مضامین 
ç سازمان دهنده ç مضامین پایه کشور ردیف

مقررات گذاری، 
تنظیم گری 
و تدوین 
استانداردها

ایجاد فضای کاری پویا و 
در نظر گرفتن مشوق ها

تشویق شرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی برای گسترش در خارج از کشور به 
وسیله ارائه خدمات ویژه

چین 16

در نظر گرفتن مشوق های ویژه برای شرکت های خارجی در صورت سرمایه گذاری در 
حوزه هوش مصنوعی

روسیه 17

لزوم توجه به رهبری و هدایت نوآوری و کارآفرینی در میان شرکت های متوسط و 
کوچک

ایاالت متحده 18

تقویت هم افزایی و همکاری های عمودی بخشی به منظور ایجاد فضای کاری مناسب و 
اکوسیستم چابک

انگلستان 19

تشویق نهادها و ادارات دولتی برای استفاده از هوش مصنوعی برای افزایش کارایی تجارت و 
مدیریت خدمات

امارات 20

تدوین قوانین مالکیت 
معنوی

بهبود سیاست های مالکیت فکری و کپی رایت برای حوره هوش مصنوعی ایاالت متحده 21

ایجاد رژیم جذاب مالکیت معنوی برای نوآوری در هوش مصنوعی انگلستان 22

تدوین قوانین مربوط 
به فناوری های نوظهور 
وابسته و زیرمجموعه 

هوش مصنوعی

ساده سازی و اصالح مداوم قوانین در حوزه های مربوط به هوش مصنوعی با توجه به 
پیشرفت های روزافزون این فناوری

روسیه 23

راه اندازی مرکز مطالعات پایداری فناوری برای بررسی و تحقیق درباره قوانین پیرامون 
توسعه هوش مصنوعی

انگلستان 24

ایجاد چارچوب قانونگذاری و استانداردهای توسعه سیستم های هوش مصنوعی امارات 25

تدوین مقررات نظارتی 
و مشاوره ای حوزه های 

اخالقی

افزایش اقدامات انضباطی و برخوردهای سریع درمورد سوءاستفاده احتمالی از داده ها، نقض 
حریم خصوصی و ���

هند 26

ایجاد یک سیستم یکپارچه تنظیم روابط اخالقی و اجتماعی ناشی از توسعه و استفاده از هوش 
مصنوعی

هند 27

ایجاد یک رژیم قانونی آزمایشی در حوزه های اخالقی و داده ای انگلستان 28

ایجاد کنسرسیوم شورای اخالق در حوزه هوش مصنوعی انگلستان 29

جایزه نوآوری بهره گیری از برنامه  تشویقی »هزار استعداد« چین 30

برگزاری و اعطای جایزه به برندگان مسابقات نوآوری و کارآفرینی و راه حل های هوش 
مصنوعی

ایاالت متحده 31

برگزاری چالش ها، مسابقات و گردهمایی در حوزه نوآوری و علم و اعطای جایزه به 
برگزیدگان

انگلستان 32

نهادها، استراتژی ها، 
آئین نامه و برنامه های 

ملی

تدوین آئین نامه های استفاده از هوش مصنوعی به طور منطقه ای چین 33

انتشار برنامه های هدایتگر به عنوان مکمل برنامه های ملی و منطقه ای روسیه 34

ایجاد مؤسسه ملی هوش مصنوعی هند 35

تدوین و انتشار برنامه های عملیاتی زماندار در حوزه هوش مصنوعی چین 36

هوش سیاستی تست تطابق اصول حاکمیت هوش مصنوعی فعلی با اصول حاکمیت تعیین شده در اسناد ملی چین 37

ثبت سوابق عینی و ارزیابی های علمی از تأثیر جامع فناوری هوش مصنوعی بر 
شاخص های مختلف

ایاالت متحده 38

ارائه گزارش های ساالنه مربوط به هر بخش از کاربردهای هوش مصنوعی روسیه 39

ایجاد سیستم های ارزیابی و نظارت بر توسعه هوش مصنوعی هند 40
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مضامین 
فراگیر

مضامین 
ç سازمان دهنده ç مضامین پایه کشور ردیف

فرهنگ سازی، 
آموزش و 

مهارت آموزی

اطالع رسانی، 
فرهنگ سازی و افزایش 

شناخت همگانی

همکاری هم افزا و سازمان یافته با وزارتخانه ها و برگزاری همایش ها برای اشاعه عمومی 
هوش مصنوعی

ایاالت متحده 41

زمینه سازی برای آشنایی جامعه با هوش مصنوعی انگلستان 42

کار بر روی درک عمومی از هوش مصنوعی و معرفی بهتر چالش های بزرگ هوش 
مصنوعی و داده

امارات 43

اطالع رسانی به مردم و سازمان ها در مورد مزایا و ایمنی استفاده از راه حل های فناورانه هوش 
مصنوعی

ایاالت متحده 44

گسترش آگاهی نسبت به منافعی که هوش مصنوعی در اختیار همگان قرار می دهد چین 45

بهره گیری از فعالیت های ترویجی همگانی برای آموزش پویای هوش مصنوعی هند 46

ایجاد مرکز ملی هوش مصنوعی برای بهبود وضعیت فرهنگ سازی و آگاه سازی در حوزه 
هوش مصنوعی

روسیه 47

گسترش آگاهی و فرهنگ سازی در مورد مزایای هوش مصنوعی امارات 48

بورسیه های تحصیلی اعطای بورسیه های تحصیلی به دانشجویان بااستعداد سراسر جهان چین 49

در نظر گرفتن گرنت و بورسیه برای اعضای هیئت علمی منتخب هند 50

اعطای بورسیه و ویزاهای ویژه به دانشجویان امارات 51

کمک هزینه های 
تحصیلی

اختصاص 60 میلیون پوند بودجه برای دوره های دکترا مربوط به هوش مصنوعی به 
عنوان کمک هزینه تحصیل

انگلستان 52

اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان در حوزه های مربوطه چین 53

مهارت آموزی کارمندان بهبود آشنایی و مهارت استفاده از هوش مصنوعی در بین کارمندان نهادهای دولتی 
و خصوصی

ایاالت متحده 54

بهبود بازآموزی کارمندان در حوزه های مربوط به هوش مصنوعی روسیه 55

خدمات 
مشاوره ای و 

شتابدهی

ارائه مشاوره به نهادهای 
خصوصی

راهنمایی و مشاوره به شرکت های علم و فناوری متوسط، کوچک و استارتاپ ها در 
انجام تحقیق و توسعه

روسیه 56

مشاوره به شرکت های کوچک و متوسط درباره نحوه به کارگیری فرایندهای نوآورانه 
هوش مصنوعی

انگلستان 57

ارائه مشاوره به نهادهای 
دولتی

ارائه مشاوره درباره عرضه محصوالت )خدمات( روسی توسعه داده شده هوش 
مصنوعی در جهان

روسیه 58

مشاوره به تصمیم گیرندگان در مورد پتانسیل تحول پذیر هوش مصنوعی چین 59

ارائه مشاوره به بخش های دولتی در خصوص اولویت ها، فرصت ها و چالش های 
سیاست گذاری هوش مصنوعی

هند 60
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مضامین 
فراگیر

مضامین 
ç سازمان دهنده ç مضامین پایه کشور ردیف

شبکه سازی، 
حمایت از 
همکاری 
و توسعه 
اکوسیستم

ایجاد پلتفرم های 
همکاری

ایجاد پلتفرمی برای گردهمایی و گفت و گوی فعاالن هوش مصنوعی ایاالت متحده 61

ایجاد شرایط استفاده از پلتفرم های بین المللی و شبکه سازی با بزرگان حوزه هوش 
مصنوعی

هند 62

حمایت از همکاری حمایت از همکاری بین شرکت های پیشرو با دیگر شرکت ها در ایجاد پلتفرم های مشترک هند 63

توسعه همکاری ها میان مؤسسات آموزشی، دانشگاه ها و صنعت در راه توسعه هوش 
مصنوعی

روسیه 64

دسترسی به پایگاه های 
داده و خدمات اطالعاتی

ایجاد یک پورتال پایگاه داده هوش مصنوعی برای انتشار آسان اطالعات پروژه های در 
حال اجرا

هند 65

ایجاد ساختار برای سیستم پشتیبانی صنعت هوش مصنوعی و پایگاه داده های 
پرقدرت با ظرفیت باال

چین 66

افزایش در دسترس بودن و کیفیت داده های مورد نیاز برای توسعه فناوری های هوش 
مصنوعی

روسیه 67

شراکت در توسعه چارچوب های اشتراک داده امارات 68

زیرساخت های 
محاسباتی و تحقیقاتی 
مشترک هوش مصنوعی

ایجاد و بهبود زیرساخت های مشترک محاسباتی و افزایش دسترس پذیری سخت افزار 
مورد هوش مصنوعی

ایاالت متحده 69

توجه ویژه به همکاری بین دانشگاهی و در اختیار قرار دادن زیرساخت های محاسباتی 
دانشگاهی

انگلستان 70

شبکه سازی پرورش معیارهای نوآوری هوش مصنوعی و ایجاد پلتفرم های تبادل نوآوری سازمانی هوش 
مصنوعی

چین 71

ایجاد شبکه هایی برای به اشتراک گذاری اطالعات و تبادل تجربه در زیردامنه های 
هوش مصنوعی

انگلستان 72

ایجاد شبکه های بین المللی در حوزه هوش مصنوعی و همکاری با کشورهای مختلف 
جهان

امارات 73

خرید دولتی خرید پیش از 
تجاری سازی

تضمین خرید محصوالت و خدمات توسعه داده شده توسط هوش مصنوعی در 
بخش های دارای اولویت نظیر کشاورزی و حمل و نقل

هند 74

تضمین خرید فناوری ها و الگوریتم های هوش مصنوعی توسعه داده شده در بخش 
سالمت

امارات 75

خرید محصوالت/ 
خدمات نوآورانه هوش 

مصنوعی

اعطای تسهیالت به شرکت های دولتی به منظور خرید محصوالت و خدمات هوش 
مصنوعی

روسیه 76

خرید خدمات و محصوالت هوش مصنوعی توسط دولت های محلی با توجه به 
اولویت های هر منطقه

چین 77

سرمایه گذاري و خرید محصوالت توسعه داده شده هوش مصنوعی توسط بخش 
خصوصی

امارات 78
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مضامین 
فراگیر

مضامین 
ç سازمان دهنده ç مضامین پایه کشور ردیف

تحریک تقاضای 
بازار

تحریک تقاضای 
خصوصی

لزوم تحریک تقاضای بازار به وسیله حمایت ها و مشاوره های دولتی به شرکت های 
خصوصی

چین 79

تسهیل انعقاد قرارداد از طرف بخش خصوصی برای افزایش تقاضای محصوالت و 
خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی برای فروش بین المللی

چین 80

ایجاد شاخص نمایانگر میزان رشد تقاضای هوش مصنوعی توسط بخش خصوصی در 
بازه مشخص

روسیه 81

افزایش استفاده هوش مصنوعی در خدمات عمومی هند 82

نگاه ویژه به بهبود وضعیت استفاده از خدمات هوش مصنوعی در بخش خصوصی هند 83

پنل های مشاوره ای خرید برای کارفرمایان خصوصی انگلستان 84

توجه ویژه به موضوع تحریک شرکت هاي جهاني به دریافت مشاوره و همچنین 
بهره گیری از تکنولوژی هوش مصنوعی در صنایع و زیرمجموعه ها

امارات 85

تحریک کاربران نهایی 
محصوالت/ خدمات

پیش بینی تقاضای عمومی و ایجاد کانال های ارتباطی روانشناختی برای افزایش تقاضا چین 86

اطمینان از رشد تقاضای شهروندان، بخش دولتی و خصوصی برای محصوالت 
)خدمات( هوش مصنوعی

روسیه 87

حمایت از ایجاد بازار چندجانبه هوش مصنوعی هند 88

افزایش توجه به تسهیل خرید محصوالت  و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی ایاالت متحده 89
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