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کند که با هدف تبیین نقش سواد و مهـارت دیجیتـال و   پژوهشی را ارائه می هاین مقاله بخشی از نتیج :چکیده

دسترسی انگیزشی در رابطه بین دسترسی فیزیکی به رایانه و اینترنـت و اسـتفاده متـداول از رایانـه و اینترنـت      

بـه سـطح   فناوری اطالعات و ارتباطـات  مفهوم شکاف دیجیتالی از سطح دسترسی فیزیکی به .  انجام شده است

-یای از نیازمندبرای طیف گسترده و ارتباطات استفاده متداول و روزمره از فناوری اطالعاتفراهم بودن امکان 

 . های صورت گرفته در سطح دسترسی فیزیکی بـوده اسـت  گسترش یافته است ولی در ایران محدود پژوهش ها

بـا نـرم افـزار    و  ریبـا روش ماـاد ت سـا تا   ها  تحلیلو  استفاده شده ابزار پرسشنامهآوری داده نیز برای جمع

بـین  دهنـد کـه   مـی نشـان   نتایجبر ی از  . گیرندمیقرار مورد آزمون های پژوهش  رضیهف انجام شده و آموس 

وجـود   همبستگی مثبـت و مانـادار   ها اینترنت و دسترسی انگیزشی به این فناوری به رایانه و دسترسی فیزیکی

تاثیر مثبـت   همچنین نتایج.  یابداستفاده بیشتر افزایش مییانی هرچه دسترسی بیشتر باشد انگیزه برای دارد، 

ـ  ، ومهـارت دیجیتـالی   و بر سـواد  را اینترنت به رایانه ومانادار دسترسی فیزیکی  و اسـتفاده متـداول از ایـن     رب

از استفاده متداول افراد  مهارت دیجیتالی و سواد و ،یانی با افزایش دسترسی فیزیکی  .دهند نشان می ها فناوری

 ی ارتبـاطی و هـا  دسترسی انگیزشی به فنـاوری که دهند  مینتایج همچنین نشان  .یابدها افزایش میاین فناوری

انگیزه افـراد   هرچه یانی ،مانادار دارد تأثیر افراد  مهارت دیجیتالی سواد و راینترنت ب اطالعاتی از قبیل رایانه و

مهـارت دیجیتـالی افـراد     سـواد و  ،اطالعاتی بیشتر باشـد  ارتباطی وهای استفاده از فناوری و ،برای دسترسی به

و استفاده متـداول   ،اینترنت در رابطه بین دسترسی فیزیکی به رایانه ومهارت دیجیتالی  سواد و .یابد افزایش می

مهـارت   میـزان اسـتفاده متـداول افـراد دارای سـواد و      ، یانـی کنـد را ایفا مـی  گرنقش تادیل  ها از این فناوری

بیشـتر از    ،هـم باشـند   کمـی که که دارای دسترسـی فیزیکـی   صورتی اینترنت حتی در رایانه و دیجیتالی با  از

 .مهارت دیجیتالی پایینی دارند افرادی است که  سواد و

 

 ،اینترنـت  بـه رایانـه و   دسترسی فیزیکـی  ارتباطی، های اطالعاتی و آوری فنشکاف دیجیتالی،   :کلیدی گانواژ

 .مهارت دیجیتالی، استفاده متداول سواد و
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 و طرح مسئلهمقدمه 

مساله این مقاله به نقش سواد و مهارت دیجیتال و دسترسی انگیزشـی بـه امکانـات جهـان دیجیتـالی      

به دسترسی فیزیکـی بـه رایانـه و     ،گرفته در موضوع شکاف دیجیتالی مطالاات صورت بیشتر.  شودمربوط می

عوامـل فرهنگـی،    توزیع ناعاد نه ثروت و درآمد، موقایـت اجتمـاعی،  اند و متغیرهایی مانند  اینترنت پردا ته

در مورد عوامل تایـین  ولی   .(2002ون دایک، )اند  دهکرمطرح را در تبیین نابرابری ها  جنسیت، سن و نژاد

مـثثر در حرکـت از    و شناسـایی متغیرهـای   1(ارتباطـات  و اطالعـات  آوری فن) فاوا کننده استفاده متداول از

مطالاـه چنـدانی    ،هـای فـاوا اسـت    تری از ظرفیـت مندی کامل دسترسی فیزیکی به استفاده متداول که بهره

 محـدود نمـودن   بـا .  ما بنا داریم این نقص مطالااتی را در شهر رفسنجان جبران کنـیم . صورت نگرفته است

که راه حل غلبه رسد  چنین به نظر می، اینترنتبه رایانه و  عنوان دسترسی فیزیکیهمفهوم شکاف دیجیتالی ب

گذاران بسیاری از سیاستبا این باور، . به رایانه و اینترنت است بر شکاف دیجیتالی ارائه نقاط متادد دسترسی

با اتصال اکثریت جمایت به اینترنت رفـع   شکاف دیجیتالیکنند مشکل  در سطح ملی و محلی دولت فکر می

تـر اسـت فـراهم بـودن      آنچه از دسترسی فیزیکی مهـم که درحالی(. 2001ون درسون و ون دایک، ) شود می

امکان استفاده روزمره از رایانه و اینترنت در طیف وسیای از احتیاجات است که با تاریف شکاف دیجیتالی به 

؛ یـو  2009یتـای،  هارج ) تادادی از مطالاـات   (.2001گولدینگ، )شود  صورت دسترسی فیزیکی محقق نمی

عـدم اسـتفاده متـداول و     دیجیتالی ناشی از اند که شکاف نشان داده( 2002؛ پارک، 2009، 2001سی ال آ، 

عـالوه بـر   .  اسـت  اینترنت به رایانه و دسترسی فیزیکیعدم  دیجیتالی ناشی از بیشتر از شکافروزمره از فاوا 

تدریج در کشـورهای توسـاه یافتـه در حـال     نترنت بهای رایانه و که شکاف دسترسی فیزیکی بهاین، در حالی

؛ ون 2009هارجیتـای،  ) تمایـل بـه رشـد دارد   استفاده متداول از رایانـه و اینترنـت   بسته شدن است، شکاف 

 (.  2001؛ وندرسون و ون دایک، 2002دایک، 

آن، ابـزاری   داشتن مهـارت در  اصلی تولید است و فاوا ابزارازیک سو، که  کنیمزندگی میدر عصری ما 

عدم  ی دیگر،از سو، (2012روگرز، )شود ای افراد محسوب می سودمند برای ارتقا موقایت اجتماعی و سرمایه

هـا و جوامـع اسـت     عامـل افـزایش محرومیـت گـروه     ،آن در مهـارت  فناوری و نداشتن سـواد و  دسترسی به

بدون داشتن مهارت  زم که  اینترنت و هویژ، بهاوابدون دسترسی به فکه حال آن. (2011، 2007سابرامونی ،)

تـوان، بـه صـورت     ارتباطـات اسـت، هرگـز نمـی     های اطالعات و آوری همراه با نگرش نسبت به استفاده از فن

 های دیجیتال در رسیدن بـه اهـداف شخصـی و    از فرصت توان نمی در واقع الکترونیکی اطالعات کسب کرد و

 (. 1911محسنی، ویوسفی ساید آبادی ) دنموجمای استفاده 

های اطالعاتی و  آوری برای توصیف ا تالف بین کسانی که به فن ابداعی است در واقع شکاف دیجیتالی

ون دایـک،  ) هایی کـه از ایـن دسترسـی محرومنـد     مانند رایانه و اینترنت دسترسی دارند و آن ی نوینارتباط

ارنست ،  ینهر ا تالف در درون جاماه آن عنوانشکاف دیجیتالی را به( 1 .، ص2001)پیپا نوریس . (2002

بین دو یا چند اوا و استفاده از ف ،توزیع نابرابری در دسترسی،»عنوان بهآن را  (900. ، ص2001)جی ویلسون 

نـابرابری در دسترسـی بـه     » عنـوان شکاف دیجیتالی را  بـه ( 211 .، ص2002) مانوئل کاستلز  و ،«جمایت

یتـالی از  جبا گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات، مفهوم شـکاف دی  کهحال آن . ندنک تاریف می « اینترنت

هـا   دسترسی فیزیکی به رایانه و اینترنت به توانایی استفاده متداول و روزمره، و در طیف وسیای از نیازمندی
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طـور  بـه کـه  اسـت  ای  در جاماـه  هادسترسی به اینترنت شرط  زم برای غلبه بر نابرابری .یافته است گسترش

در تبیـین شـکاف   امـا   انـد  در سراسـر اینترنـت سـازماندهی شـده    اش  های اجتماعی و گروهای وظایف فزاینده

مـثثر  آوری منتفع شدن از مزایای فن در توانایی افراد دره هایی توجه شود ک نابرابریبه بایست -دیجیتال می

هـا،   فاصله بین افـراد،  ـانواده  »عنوان -اکنون شکاف دیجیتالی به(.  2001هارجیتای،  دی ماگی و)  ندهست

و اوا دسترسـی بـه فـ   از نظر امکان کسب وکارها و مناطق جغرافیایی در سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی 

  .(2001ی، او ای سی د) شود تاریف می« ها ای از فاالیتبرای طیف گستردهفاوا از متداول استفادۀ چنین هم

اینترنـت در ادبیـات شـکاف دیجیتـالی و  ـال        باتوجه به اهمیت استفاده متداول وکاربردی از رایانه و

در تبیین گذر از دسترسی فیزیکی به سطح استفاده متداول، ما در این پژوهش بـه دنبـال    موجود تحقیقاتی

دیجیتالی و دسترسی انگیزشی در رابطه مهارت  های سواد و پاسخگویی به این سوال اساسی هستیم که متغیر

متغیرهای ایفاکننده نقش در بین  آگاهی از . کنند بین دسترسی فیزیکی و استفاده متداول چه نقشی ایفا می

طـور کلـی و   های توساه به مندان حوزه گذاران و عالقه این دو سطح دسترسی، اهمیت زیادی برای  ط مشی

 .دارد طور ا صدنیای رسانه و دیجیتال به

 

 ابعاد شکاف دیجیتالی نظریمبانی 

د، نشـو  ای در سراسر جهـان منتشـر مـی    طور گستردهبههای اطالعاتی و ارتباطاتی  فناوریکه  همچنان

 و دهـد  مـی  را از سـودمندی  ـود  اوا ی فـ «نـدارها »و  اوافـ  ی «داراهـا » دستهدر دو آحاد جاماه ی بندطبقه

فـاوا  مند شدن از مزایـای  بهره برای استفاده وکننده مهارت افراد تضمین اوا،دسترسی فیزیکی به محصو ت ف

بـه بیـان مفـاهیمی چـون     پـژوهش  ایـن  مـدل   ارائهبرای  در ادامه بنابراین . (2007وان و زاوودنی ، ) نیست

 .پردازیم مهارت دیجیتالی می سواد و و ،دسترسی انگیزشیاستفاده متداول، 

 

 لاستفاده متداو 

ها در راه رسـیدن بـه اهـداف     هدفمند از این فناوری مانای استفاده کارآمد وبه اوااز فاستفاده متداول  

موضـوع شـکاف دیجیتـالی از دسترسـی      تمرکز دانشگاهی دردر حال حاضر .  استشخصی، کاری و گروهی 

 کرده استگذاری تغییر پیدا  اشتراک و تولید  الق، استفاده متداول، های اینترنتیمهارت مباحث فیزیکی به

مالکیت موضوعات استفاده از اینترنت،  مربوط بههای پژوهشهای قبلی  موج در (. 2011لی، پارک وهونگ، )

عوامل موثر بر شکاف دیجیتالی عنوان بههای جمایتی  ها و دسترسی به پهنای باند به همراه  نابرابری آوریفن

(  2001هارجیتـای و والجکـو،   ؛ 2001، ست و شافر، هارجیتای، کلدی ماگی؛  2010کوریا ، ) اندمارفی شده

 برای همگان از اینترنتای  امکان استفاده پایه برای عموم شهروندان، قابلیت دسترسیبا ایجاد  اما از زمانی که

توانـایی  و از اینترنـت  ماهرانـه   میـزان اسـتفاده  مدت و  ین از قبیل تجربه آناستفاده متداول یا  ،هفراهم شد

دی ) ی پیدا کرده اسـت بیشتر اهمیت  ینهای آن از فاالیت ای گستردهبرای انجام طیف استفاده از اینترنت 

بـا تاکیـد بـر    ( 2002)ون دایـک  (. 2001هارجیتـای و هینانـت،    ؛ 2001،  ، هارجیتای، سلست و شافرماگی

طریقه ، زمان استفادههای  توان بر اساس مایار را می ماتقد است که استفاده متداول  استفاده متداولاهمیت 
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استفاده بیشتر یـا   ،2باریک استفاده پهنای باند و یا بانداستفاده،  تاداد و تنوع، های کاربردی برنامهاز استفاده 

 .(2002ون دایک، )مورد مطالاه قرار داد فاال یا  الق  و استفاده ،کمتر

 

 دسترسی انگیزشی 

اده متداول از رایانـه  استفبه  ،رایانه و اینترنتادبیات شکاف دیجیتالی از دسترسی فیزیکی به  توساه با 

دسترسی فیزیکی به فـاوا   رید و امکان نمودن فاوا و فراهم  هایتنها توساه زیرسا ت حال دیگرو اینترنت، 

ساه فرهنگـی و ایجـاد   بلکه آنچه اهمیت بیشتری دارد تو ،برای کاهش شکاف دیجیتالی دارای اهمیت نیست

، روشـندل، کـاظمی و   (2007)و همکـاران   ژائو، (2002) ون دایک. نگرش مثبت و احساس نیاز به فاوا است

و دسترسی انگیزشی در پذیرش عامل فرهنگی  نقش بر اهمیتهای  ود در پژوهش (1919) حاج اسماعیلی

حاکمیـت قـانون، سیسـتم آموزشـی، و     همچنـین  ( 2007)ژائـو و همکـاران   . دارنـد و استفاده از فاوا تأکیـد  

از آنجـا  . کننـد  مارفی می عنوان عوامل مهم توضیح دهندۀ تفاوت در انتشار اینترنتیهای فرهنگی را به متغیر

گیری از فـاوا در انجـام امـور    بهرهدهند و نسبت به  میی سنتی انجام کار را ترجیح ها که بر ی از افراد روش

انجام امـور روزمـره   به فاوا در ایجاد احساس نیاز مانای دسترسی انگیزشی به روز این، اروزمره بدبین هستند

 . از اهمیت زیادی بر وردار استشود حاصل می آنان یباورهاو تغییر از مزایای فاوا آگاهی ایجاد از طریق که 

در کـاهش شـکاف    تـرین گـام  عنـوان مهـم  و اسـتفاده از فـاوا را بـه   انگیزه برای دسترسی ( 2001)ون دایک 

اری از افراد ناشی از مشکالت انگیزشی یاعتقاد او بر این است که شکف دیجیتالی برای بس .داندمی دیجیتالی

با این تفسیر، که تنها افرادی که به رایانه و اینترنت دسترسی ندارند وجـود ندارنـد بلکـه افـرادی هـم       .است

از نظر وی عواملی که دسترسی انگیزشی را توضیح . استفاده نمایندرایانه واینترنت از  واهند  که نمیهستند 

 .یا ذهنی هستند ماهیت انتزاعی و یا ،ی ماهیت اجتماعی یا فرهنگیدهند دارا می

  

 مهارت دیجیتالی سواد و

-به ی افرادهای دیجیتال سطح مهارت های صورت گرفته در  صوص شکاف دیجیتالی پژوهشبر طبق   

که افـراد  پس از این زیرا .متداول از فاوا استدر استفاده   ترین عوامل توضیح دهنده تفاوتمهمیکی از عنوان 

های دیجیتالی بیشترین تاثیر را در استفاده افراد از اینترنـت   به اینترنت دسترسی فیزیکی پیدا کردند، مهارت

بنـابراین    (.2002ون دایـک،  ؛ 1. ، ص2009؛ موسـبرگر، تـولبرت و اسـتنباری،    2009جیتـای،  یهار) د دارن

نقـش تایـین   های دیجیتال در دسترسی و استفاده از وسایل ارتباط جماـی ماننـد اینترنـت و رایانـه      مهارت

  .دنیاب تری می کننده

، ای رایانـه ، سـواد  سـواد اطالعـاتی   مانند آوری فنی اطالعاتی و ها وین بسیاری برای  توصیف مهارتعنا

، 2002) ون دایـک   . (2001پاسک و سـندرس،  ) دنشو می استفاده اطالعات آوری فنسواد دیجیتالی و سواد 

افـزار و نـرم    ی کـار بـا سـخت   هـا  مهارت) ی عملیاتی ها مهارت در برگیرنده ی دیجیتال راها مهارت(   2002

امپیوترهـا و  ی  زم برای جسـتجو، انتخـاب و پـردازش اطالعـات در ک    ها مهارت)اطالعاتی های مهارت ،(افزار

ای بـرای  عنوان وسـیله و منابع شبکه به ها توانایی استفاده از کامپیوتر)استراتژیک  هایمهارتو ( منابع شبکه

عنـوان توانـایی   ی دیجیتـال را بـه  هـا  مهـارت ( 2009) جیتاییرها . کند مارفی می «( اهداف  اص، در جاماه
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کنـد کـه سـواد     بیان مـی ( 1117) ول  . کند می تاریف  موثررآمد و کا طورهاستفاده از کامپیوتر و اینترنت ب

پـردازی، ایجـاد و دسـتکاری    ای مستلزم آن است که افراد قادر به انجام کارهـای ضـروری از قبیـل واژه    رایانه

مهارت دیجیتالی را  سواد و. روی یک رایانه باشند افزارهادر صفحه گسترده و استفاده از انواع دیگر نرم ها داده

 . (1912حداد،  سلیمان،  سروی و)ای دانست  توان یکی از عوامل سواد رسانهمی

عنوان یک جز  مهـم از سـرمایه   مهارت استفاده از اینترنت بهماتقدند که ( 2002)شافر جیتای وهاری  

 . (2002شافر، هارجیتای و ) انسانی است زیرا کاربران بسیار ماهر شرایط بهتری برای استفاده از اینترنت دارند

، دسترسی و استفاده عنوان توانایی برای شناساییا بهی اینترنت رها سواد شبکه و یا مهارت( 1111)مک کلور 

مختلفـی از  ی اینترنـت انـواع   هـا  ریف، مهـارت ابطور کلی بر طبق ایـن تاـ   . کند میاز اطالعات بر ط مارفی 

گیـری   ین، طراحی صفحات  انه، رایبازیابی اطالعات، دانلود منابع،  رید آن تی را مانندهای اینترنفاالیت

 . (2011زونگ، )دهد  را پوشش می  ین، و ارتباطات بین فردی آن(2002سالوو ینین، ) از راه دور

در مطالاات پیشین بیشتر به موضوع دسترسی فیزیکی پردا ته شده و متغیرهایی که منجر به کاهش شکاف 

 .  (1جدول)اند ، مورد توجه نبودهدیجیتالی در سطح استفاده متداول شوند
 مطالعات پیشیندر  ها بررسی سنجش و نتایج  یها شاخص -1جدول 

 نتایج منابع ها گویه شا ص

ی
ی فیزیک

دسترس
 

داشتن رایانه شخصی 

 ویا لپ تاب

رانیر لی و  ؛ 2002ون دایک، 

؛ پارک، چویی وهونگ، 2019

2011 
موضوع شکاف دیجیتالی  1110اوایل دهۀ در 

بانوان دسترسی فیزیکی افراد به رایانه واینترنت 

هایی که در  پژوهشدر  در پی آن  مطرح شد و

دسترسی ه شکاف دیجیتالی انجام شده زمین

به عنوان اولین سطح  به رایانه واینترنت فیزیکی 

 .شکاف دیجیتالی در نظر گرفته شده است

داشتن اشتراک 

 اینترنت پرسرعت

رانیر  لی و؛ 2002ون دایک، 

؛ پارک، چویی وهونگ، 2019

2011 

دسترسی به رایانه 

واینترنت در محل 

 ...تحصیل، محل کارو

رانیر لی و ؛  2002ون دایک، 

؛ پارک، چویی وهونگ، 2019

2011 

ی
ی انگیزش

دسترس
 

 نگرش نسبت به رایانه
؛ فرو، هلبیگ و 6002ون دایک 

های  مدلی انجام شده در ها براساس پژوهش 6022 گیل گارسیا،

یا منفی و  نگرش مثبت و ،ذیرش فناوریپ

افراد مانند ترس واضطراب نسبت به  اتاحساس

اساس پذیرش و استفاده از فناوری  ،فناوری

ی  ود ها است، چنانکه ون دایک در پژوهش

دسترسی انگیزش را پیش شرط دسترسی به 

افرادی که نگرش مثبت . داند میرایانه واینترنت 

تری نسبت به رایانه واینترنت دارند نسبت به 

اینترنت نگرش  به رایانه و افرادی که نسبت

اینترنت برای انجام  منفی دارند از رایانه و

کارهای شخصی، کاری و  استفاده از  دمات 

 .کنند میدولت الکترونیک  استفاده بیشتری 

احساس نیاز به 

 اینترنت

؛ فرو، هلبیگ و 6002ون دایک، 
 6022گارسیا،  -گیل

احساس  طر از 

 محتوای ا القی

؛ 2019هانگ، هو ویو، 

روشندل، کاظمی و حاج 

 1911اسماعیلی ،

احساس  طر در برابر 

 جرایم اینترنتی

؛ 2019یو،  وهانگ، هو 

 1911روشندل وهمکاران، 

احساس اضطراب 

 نسبت به رایانه

 ؛ ون2000هکر،  ون دایک و

 2001، دایک، پیترز و ابرز
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 نتایج منابع ها گویه شا ص
ی
ت دیجیتال

سواد ومهار
 

توانایی و مهارت 

 استفاده از رایانه

؛ون دایک، 2002هاریجیتای،

 ؛2011؛ فرو وهمکاران، 2002

اند که  سواد و  ی انجام شده نشان دادهها پژوهش

د و مهارت دیجیتالی یکی از عوامل مهم در ایجا

در این . گسترش شکاف دیجیتالی  است

سواد ومهارت دیجیتالی را جزو ها  پژوهش

ی انسانی دانسته اند زیرا افرادی که ها سرمایه

دارای سواد ومهارت دیجیتالی هستند از 

یی که فناوری در ا تیارشان قرار ها فرصت

مک . کنند میدهد استفاده بیشتری  می

ای سواد ماتقد است افراد دار( 1111)کلور

ومهارت دیجیتالی در شناسایی نقاط دسترسی و 

 .استفاده از اطالعات بر ط توانمندتر هستند

داشتن مهارت استفاده 

 از اینترنت

؛ون دایک، 2002هاریجیتای،

 2011؛ فرو وهمکاران، 2002

میزان آشنایی با زبان 

 انگلیسی

؛ روشندل 2001رائو، 

 1911وهمکاران،

جستجوی توانایی در 

اطالعات در موضوعات 

 مختلف

؛ون دایک، 2002هاریجیتای،

 2011؛ فرو وهمکاران، 2002

استفاده متداول
 

کسب اطالعات مختلف 

 از طریق اینترنت

زو، سینگ و کایوشیک، 

 ؛2011

 

ی انجام شده نشان داد در حال حاضر ها پژوهش

استفاده متداول از رایانه واینترنت بانوان  

در  صوص شکاف دیجیتالی مهمترین مسئله 

است، زیرا اگر افراد دارای دسترسی فیزیکی به 

از  دمات و اطالعات  رایانه واینترنت باشند اما

استفاده نکنند شکاف دیجیتالی از  ها این فناوری

 ها استفاده متداول از فناوری.  بین نخواهد رفت

ترسی مانند رایانه واینترنت بانوان کیفیت دس

دارای کیفیت نی افرادی شود یا میمطرح 

دسترسی در حد مطلوب هستند که از رایانه 

به اهداف  ود  واینترنت در جهت رسیدن

و موقایت اقتصادی، اجتماعی،  استفاده کنند

 . ود را ارتقا دهند...  ای و سرمایه

انجام کارهای بانکی از 

 طریق اینترنت
 2011زو، سینگ و کایوشیک، 

استفاده از اینترنت 

برای مشارکت در 

 کارهای دولتی

 2011زو، سینگ و کایوشیک، 

 2001؛ ون دایک و همکاران 

استفاده از اینترنت 

برای ارتباط داشتن با 

 افراد

؛ 2010مازمن ویوسیلول،  

بیزیرگیانی و دیونیسوپولوا، 

2019 

دانلود موزیک، فیلم، 

از طریق ... نرم افزارها و

 اینترنت

؛ 2001 وندرسون و ون دایک،

 2011لی، پارک وهووانگ، 

استفاده از رایانه در 

جهت انجام  کارهای 

 شخصی

؛ 2019هانگ، هود ویو، 

بیزیرگیانی و دیونیسوپولوا، 

2019 

استفاده از رایانه برای 

 ی کاریها فاالیت

؛ 2019هانگ، هود ویو، 

بیزیرگیانی و دیونیسوپولوا، 

2019  

ی ها استفاده از دوره

بر ط از آموزشی 

 طریق اینترنت

لی و ؛ 2010مازمن ویوسیلول، 

 2019رانیر 

     

های دیجیتـال   استفاده واقای یا متداول از رسانهشود که  مالحظه می نظری پژوهشمبانی با مروری بر 

دسترسی فیزیکـی بـه   شود و  هدف سطح با تری محسوب میدر مقایسه با فراهم نمودن دسترسی فیزیکی، 

  از آنجـا کـه اسـتفاده     .های دیجیتال  زم هستند، اما کافی نیستند از رسانهو مثثر  متداولفاوا برای استفاده 
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سـت  زم اسـت   یکی از این عوامـل ا تنها و دسترسی فیزیکی  کننده  اص  ود را دارد عوامل تایینمتداول، 

تـر اسـتفاده متـداول     به سـطح متاـالی   ،ه رایانه و اینترنتکننده گذر از دسترسی فیزیکی ب متغیرهای تسهیل

هـای   دسترسی انگیزشـی و مهـارت  آید متغیرهای  بر اساس مبانی نظری به نظر می . تحلیل شوندشناسایی و 

در بین این دو سطح دسترسی داشته باشند که در تحقیقات پیشـین بـه طـور تجربـی      دیجیتال نقش مهمی

 .  ندا مورد مطالاه قرار نگرفته

 

 وهشهای پژ فرضیه

صـورت  بـه ی پژوهش ها فرضیه ،توجه به مفهوم شکاف دیجیتالی وعوامل مثثر در ایجاد وگسترش آنبا 

 . (1شکل)شود میمدل مفهومی پژوهش  بیان شده و زیر

اینترنـت   به رایانه و با دسترسی انگیزشی ،اینترنت به رایانه و دسترسی فیزیکیرسد بین  به نظر می: 1هفرضی

  . داردوجود ماناداری رابطه 

مهـارت دیجیتـالی رابطـه     سـواد و بـا   ،اینترنـت  بـه رایانـه و   دسترسی فیزیکیرسد بین  به نظر می: 2فرضیه

  .داردوجود ماناداری 

رابطه  اینترنت با استفاده متداول از رایانه و ،به رایانه واینترنت دسترسی فیزیکیرسد بین  میبه نظر : 9فرضیه

 . داردوجود ماناداری 

رابطـه   مهـارت دیجیتـالی   سـواد و بـا   ،بـه رایانـه واینترنـت    دسترسی انگیزشیرسد بین  می به نظر: 1فرضیه

 . داردوجود ماناداری 

اینترنت رابطه ماناداری  از رایانه و استفاده متداولبا  ،مهارت دیجیتالی سواد ورسد بین  به نظر می : 1فرضیه

 . دارد وجود

و استفاده  ،اینترنت به رایانه و رابطه بین دسترسی فیزیکی ،مهارت دیجیتالی سواد ورسد  به نظر می :2 فرضیه

 .کند را تادیل میاز رایانه و اینترنت  متداول

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 یکیزیفی دسترس 

 یزشیانگی دسترس

 یتالیجیدومهارت سواد

 متداول استفاده

 1فرضیه

 2فرضیه

 1فرضیه 1فرضیه

 

 ب2فرضیه

 9فرضیه

 الف2فرضیه
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 مدل مفهومی پژوهش . 1شکل

 شروش شناسی پژوه

به منظور   .استروش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی  

شـهر رفسـنجان    پـژوهش شـهروندان  جاماۀ آمـاری   . ه استها، از ابزار پرسشنامه استفاده شدگردآوری داده

ای لیکـرت یـا   هایی است که با توجه به طیف پـنج گزینـه   پرسشنامه این پژوهش، مشتمل بر سوال . هستند

ی ایـن پـژوهش، از روش روایـی محتـوا      نامه در پرسش . است  های بسیار کم تا بسیار زیاد طراحی شده گزینه

ی  مندی از نظرات کارشناسـانه  با بهره ،رواز این . است  گیری استفاده شده برای اطمینان از درستی ابزار اندازه

ـ  هـا  در  انواده فاوا جاماه از لحاظ استفاده از ارزیابینامه ن با استفاده از پرسشاساتید دانشگاه و همچنی -هب

همچنین برای سنجش  . دوشمیطراحی  متغیرهایی متناظر برای هر  سوال، (2011یورواستیت، ) یله افرادوس

باتوجه به ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده  . است  نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده پایایی پرسش

 پایایی ابزار سـنجش از وضـایت مطلـوبی بر ـوردار اسـت      که توان گفت می ،سطوح دسترسی برای عوامل و

 9سازی مااد ت سـا تاری  رای اجرای مدلب آموس گرافیک منظور آزمون فرضیات، از نرم افزاربه. (2جدول )

 .است  هدشاستنباطی ارائه  ی توصیفی وها بخش یافته که نتایج پژوهش در دو استفاده شد
 ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش . 2جدول 

 ضریب آلفا تعداد سوال عنوان متغیر ضریب آلفا تعداد سوال عنوان متغیر

 12/0 1 دسترسی فیزیکی 19/0 7 سواد ومهارت دیجیتالی

 17/0 1 دسترسی انگیزشی 11/0 17 استفاده متداول

 

 

 :ی پژوهشها یافته

 ی توصیفی ها یافته

بـال  بـر    1910سـال  که بنا بر سر شـماری   است شهروندان شهر رفسنجان پژوهش،جاماه آماری این 

نمونـه آمـاری پـژوهش بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکران در سـطح اطمینـان            .انـد  نفر برآورد شـده  111120

گیـری   روش نمونـه .  نفر افزایش یافت 200دقت به  که برای افزایش نفر تایین شد 911درصد، ماادل 11/0

گیری فرد نیست بلکه گروهی از افراد  ای واحد اندازه گیری  وشه در نمونه ،بود ای  وشهگیری  ونهمپژوهش، ن

ای زمانی بـه کـار    گیری  وشه نمونه  .اند صورت طبیای شکل گرفته و گروه  ود را تشکیل دادههستند که به

برای نمونه گیری  .لیست افراد جاماه در دسترس نباشد وباشد پذیر رود که انتخاب گروهی از افراد امکانمی

  .آورنـد  گیری به عمل مـی  ها نمونه سپس از میان  وشه ،کنند بندی می هایی  وشه افراد را در دسته ای  وشه

بر حسـب سـن، جنسـیوت و     شهروندان رفسنجانی ،های آماری مرکز آمار ایراندادهبر اساس  در این پژوهش 

گیـری  با روش نمونـه  هر  وشه مربوط به تایین حجم نمونه  از پس چندین  وشه تقسیم وبه  وضع فاالیت

طور کامل پاسخ هپرسشنامه ب 101توزیع شد و ها   وشهپرسشنامه در 200تاداد  تصادفی ساده از هر  وشه، 
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شـان   نظـرات رفسنجانی کـه  نفر از شهروندان   101مجموع از  .های آماری استفاده شد در تحلیلداده شده و 

از نظر تحصیالت  .هستندزن ( درصد 9/11)نفر  277مرد و ( درصد 7/11)نفر  221قرار گرفته  مورد ارزیابی

درصـد   12دیپلم،  درصد 1/11درصد سیکل،  2/1نوشتن،   واندن و درصد در حد 1/1درصد بی سواد،  1/1

و از نظـر   ،د دکتـری و بـا تر  درصـ  1و  ،کارشناسـی ارشـد   درصـد  1/2کارشناسی،  درصد 9/97فوق دیپلم، 

تا  12همه پاسخگویان از نظر سنی در فاصله  . هستنددرصد مجرد  1/97درصد متاهل و 1/27وضایت تاهل، 

  .ارندسال قرار د 72

 

 ی استنباطیها یافته

دسترسـی  ، دسترسی انگیزشی ، یانیگیریمدل اندازه چهاربا استفاده از تحلیل عاملی تأییدی،  ابتدا  

؛ در این مرحله، ماناداری هر (9جدول)ند شومیآزمون  و استفاده متداول ،مهارت دیجیتالی ، سواد وفیزیکی

سپس در مرحلۀ دوم، از طریق  . گیردمیقرار  ارزیابیگیری نیز مورد های اندازه یک از بارهای عاملی در مدل

روایی مدل سا تاری با توجـه   . ندشومیآزمون  ،فن رگرسیون چندگانه، مسیرهای مفروض در مدل مفهومی

 های بـرازش شا ص مقدار نزدیک به یک برای .ه استبه دو مالک شا ص برازش و ضرایب مسیر تایین شد

که مقـدار   7هنجار شدههکای اسکوئر ب شا ص و 2لوئیس-و شا ص توکر  1، شا ص برازش تطبیقی1افزایشی

بـر   1ی دوم برآورد واریانس  طـای تقریـب  ریشه شا ص برای 01/0تر یا مساوی مقدار کوچک و 1تا  1بین 

  .زندگی مناسب و مطلوب د لت دارندبرا

 
 ساختاری گیری مدل تحلیل عاملی تأییدی الگوهای اندازه . 3جدول 

 CMIN/DF IFI TLI CFI RMSEA اندازه گیریمدل 

 000/0 000/1 001/1 000/1 111/0 سواد ومهارت دیجیتالی عامل

 021/0 111/0 117/0 111/0 197/2 دسترسی فیزیکی عامل

 017/0 110/0 111/0 110/0 017/2 دسترسی انگیزشی عامل

 011/0 111/0 171/0 111/0 101/2 متداول استفاده عامل

 

 از سه شا ص انحراف مایار،  نسبت بنیادی و ها و تایید مدل برای آزمون ماناداری فرضیه ارزیابیپس از      

دسترسی انگیزشی را  همبستگی بین دسترسی فیزیکی و که در مورد فرضیه اول . استفاده شده است Pمقدار

و  120/10، نسبت بنیـادی  021/0، انحراف مایار 711/0فرض نموده ضریب استاندارد شده رگرسیون ماادل 

اسـت،   >P 01/0ومقـدار   99/2کـه نسـبت بنیـادی بزرگتـر از      از آنجـا .  است دست آمده به p 000/0مقدار 

کـه بیـان کننـده    باشد، در نتیجه فرضیه اول تحقیـق   مانادار می 11/0بنابراین این مسیر در سطح اطمینان 

ها بـا   به این فناوری انگیزشی و دسترسیبه رایانه و اینترنت دسترسی فیزیکی همبستگی مثبت ومانادار بین 

طبـق ایـن یافتـه     بـر  .  (1جـدول  )شـود  یتایید م درصد  11/0درصد در سطح  71/0ضریب استاندارد شده 

اینترنت دسترسی فیزیکی دارند نسبت به افرادی که به این امکانـات دسترسـی ندارنـد     افرادی که به رایانه و

ها و استفاده از  انگیزه بیشتری برای استفاده از اینترنت و رایانه دارند، همچنین در دسترس بودن این فناوری

 هـای اطالعـاتی و   آوری باعث کاهش اضطراب و افزایش انگیزه برای استفاده فـن  ها حتی به صورت محدود آن
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اینترنت موجـب افـزایش دسترسـی     شود، همچنین با  بودن انگیزه افراد برای استفاده از رایانه و ارتباطی می

که دسترسی انگیزشـی را اولـین سـطح دسترسـی مارفـی      ( 2002)شود که با پژوهش ون دایک  فیزیکی می

   .تطابق دارد( 1911)آبادی و محسنی  کند و پژوهش یوسف می

اد ومهارت دیجیتـالی را  که تأثیر مثبت و مانادار دسترسی فیزیکی بر سودر مورد فرضیه دوم پژوهش 

، 011/0، انحراف مایـار  212/0ضریب استاندارد شده رگرسیون ماادل ، (1جدول )دهد  قرار می مورد ارزیابی

 و 99/2از آنجاکـه نسـبت بنیـادی بزرگتـر از      . است  دست آمده  به p 000/0و مقدار  722/11نسبت بنیادی

بـا   فرضیه دوم پـژوهش  لذا.  استمانادار  11/0ح اطمینان است، بنابراین این مسیر در سط >P 01/0مقدار 

یه  از تاییـد ایـن فرضـ   . شـود درصد اطمینـان تاییـد مـی    11/0درصد و در سطح  21/0ضریب استاندارد شده 

مهـارت   توان استنباط کرد که  افرادی که به رایانـه و اینترنـت دسترسـی فیزیکـی دارنـد دارای سـواد و       می

اند که از این دسترسـی محرومنـد، زیـرا دسترسـی فیزیکـی بـه رایانـه و         دیجیتالی بیشتری نسبت به افرادی

مهارت دیجیتالی افراد افزایش  ه، سواد وشود و در اثر استفاد ها می آوری اینترنت باعث استفاده افراد از این فن

 . نیز این رابطه تایید شده است( 2002)در پژوهش ون دایک. یابد می

 کی واستفاده متـداول را مـورد ارزیـابی   فرضیه سوم پژوهش رابطه مثبت ومانادار  بین دسترسی فیزی 

، انحـراف  212/0ضریب استاندارد شده رگرسـیون ماـادل   ( 1جدول )ی پژوهش ها دهد، برطبق یافته میقرار 

از آنجاکه نسبت بنیادی بزرگتـر   . است  دست آمده به p 000/0و مقدار  122/10، نسبت بنیادی011/0مایار 

و فرضـیه سـوم    اسـت مانـادار   11/0است، بنابراین این مسیر در سطح اطمینـان   >P 01/0ومقدار  99/2از 

شـود، برطبـق    تایید می درصد تأثیر مثبت و مانادار 11/0درصد و درسطح  21/0با ضریب استاندارد  پژوهش

عالوه بـر ایـن، در   . شود اینترنت می این فرضیه دسترسی فیزیکی موجب استفاده متداول و روزمره از رایانه و

به  ،ر بلکه برای اهداف شخصینه تنها برای کا ،عمومی هایدسترس بودن اینترنت در  انه، محل کار، و مکان

 .(2011لی و همکاران ، ) کند تنوع در استفاده از اینترنت کمک می

مهـارت دیجیتـالی را    مانـادار دسترسـی انگیزشـی بـر سـواد و      تـأثیر مثبـت و  پژوهش  فرضیه چهارم

انحـراف  ، 219/0ضریب استاندارد شـده رگرسـیون ماـادل    ( 1جدول )های پژوهش  که طبق یافته، سنجد می

از آنجاکه نسبت بنیادی بزرگتر از    .است  دست آمده به p 000/0و مقدار  221/1، نسبت بنیادی070/0مایار 

 و فرضـیه چهـارم   باشد مانادار می 11/0است، بنابراین این مسیر در سطح اطمینان  >P 01/0ومقدار  99/2

شود، یانی افزایش انگیزه افراد ید میدرصد تای 11/0درصد و در سطح 21/0با ضریب استانداردشده پژوهش 

تایید ایـن  . شود مهارت دیجیتالی  زم برای استفاده می  در استفاده از رایانه و اینترنت باعث فراگیری سواد و

 .همخوانی دارد( 2001) و ون دایک  ون درسونو ( 2002)فرضیه با مطالاات ون دایک

مهـارت دیجیتـالی بـر اسـتفاده متـداول را مـورد        سواد ومانادار  تأثیر مثبت و پژوهشپنجم فرضیه   

، نسـبت  011/0، انحـراف مایـار   191/0ضـریب اسـتاندارد شـده رگرسـیون ماـادل      ، دهـد  ارزیابی قـرار مـی  

 و 99/2از آنجاکه نسـبت بنیـادی بزرگتـر از    .  (1جدول ) است  دست آمده به p 000/0و مقدار  11/1بنیادی

بـا  پـژوهش   پنجمفرضیه و  است،مانادار  11/0است، بنابراین این مسیر در سطح اطمینان  >P 01/0مقدار 

مهـارت   افزایش سواد و  از این رو،.  شود درصد تایید می 11/0درصد و در سطح  19/0ضریب استاندارد شده 

 .شود اینترنت می دیجیتالی افراد موجب افزایش استفاده متداول افراد از رایانه و
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 نتایج تحلیل مسیر برای آزمون فرضیات پژوهش . 4جدول

/ رد 

تأیید 

 فرضیه

مقدار 
P 

نسبت 

 بنیادی

انحراف 

 معیار

ضرایب 

  کوواریانس/رگرسیون

استاندارد  عنوان مسیر/ فرضیه 

 شده

استاندارد 

 نشده

 دسترسی انگیزشی         فیزیکی دسترسی: 1رضیهف 222/0 711/0 021/0 120/10 00/0 تأیید

 دیجیتالی سوادومهارت      یفیزیک دسترسی:2رضیهف 219/0 212/0 011/0 722/11 00/0 تأیید

 استفاده متداول          دسترسی فیزیکی  :9رضیهف 117/0 212/0 011/0 122/10 00/0 تأیید

 دیجیتالی سوادومهارت    انگیزشی دسترسی: 1رضیهف 927/0 219/0 070/0 221/1 00/0 تأیید

 استفاده متداول   سواد ومهارت دیجیتالی  :1رضیهف 911/0 191/0 011/0 11/1 00/0 تأیید

 استفاده متداول        دسترسی فیزیکی   الف2فرضیه 117/0 110/0 011/0 122/10 00/0 تأیید

 استفاده متداول        دسترسی فیزیکی : ب6یهفرض 22/0 911/0 021/0 012/1 00/0 تأیید

        

بنـدی  مهـارت دیجیتـالی، از گـروه    گر سـواد و نقش تادیل تبیینبرای در مورد فرضیه ششم پژوهش  

اسـتفاده شـد؛ بـا    ( 9بزرگتـر از  )و زیاد ( 9کوچکتر مساوی )یتالی کم جمهارت دی ها در دو سطح سواد و داده

 211مهـارت دیجیتـالی کـم و     مورد آن در سطح سـواد و  219داده،  101توجه به محاسبات انجام شده، از 

از آنجا که قدر مطلق نسبت بحرانی ا ـتالف بـین    . قرار گرفتند زیادمهارت دیجیتالی  مورد در سطح سواد و

a1  وa2 (912/2-) در نتیجه فرضـیۀ وجـود   بود،  99/2بیشتر از مقدار بحرانی  درصد، 11، در سطح اطمینان

رگرسـیون غیـر اسـتاندارد و    ( سواد دیجیتالی کم)برای گروه اول  . پذیرفته شد a2و  a1ا تالف مانادار بین 

بـرای آن   . محاسـبه شـد   11/0و 117/0استاندارد اثرگذاری دسترسی فیزیکی بر استفاده متداول بـه ترتیـب  

مهارت دیجیتالی آنها زیاد بوده است ضریب تأثیر استاندارد نشده و اسـتاندارد   دسته از شهروندانی که سواد و

مضافاً اینکه برای شهروندان با سواد ومهارت دیجیتالی متوسـط   . محاسبه شد 911/0و  22/0ترتیب شده به 

درصد واریانس استفاده متداول را توضیح دهد و در مورد شهروندانی 29/0تواند  به پایین دسترسی فیزیکی می

 . دست آمـده اسـت  هدرصد ب 11/0کنندگی ماادل بینی که سواد ومهارت دیجیتالی آنان زیاد است میزان پیش

ای در تأثیر دسترسی فیزیکی بـر اسـتفاده   کنندهبنابراین، متغیر تادیلگر سواد ومهارت دیجیتالی نقش تادیل

   .شودپذیرفته می ششم پژوهش یهمتداول دارد، در نتیجه، فرض

ترسـی  توان مطرح نمود که در سطوح مختلف مهـارت دیجیتـالی، دس   با تأیید فرضیه ششم تحقیق می

گـذارد و در مـورد    آوری اطالعـات تـأثیر نمـی    فیزیکی شهروندان به میزان یکسانی در استفاده متداول از فـن 

تـری در اسـتفاده    شهروندانی که سواد و مهارت دیجیتالی کمتری دارند، دسترسی فیزیکی نقـش بـا اهمیـت   

دیجیتـالی زیـادی دارنـد در مقایسـه بـا      شهروندانی که سـواد و مهـارت   برای به عبارت دیگر، .  متداول دارد

داشتن دسترسی فیزیکی بـه اینترنـت و رایانـه نقـش      ،مهارت دیجیتالی کمتری دارند شهروندانی که سواد و

افرادی که دارای مهارت و سواد اطالعاتی  زم برای استفاده متداول از . کمتری در استفاده متداول آنان دارد

های قابل دسترس برای اسـتفاده   با توجه به تنوع مکان ،کی مستمر ندارنداینترنت هستند ولی دسترسی فیزی
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کنند و دسترسی فیزیکی تأثیر کمتری بر استفاده متداول آنـان   های  ود را برآورده می از اینترنت، نیازمندی

مهمی  مهارت دیجیتالی کمتری دارند دسترسی فیزیکی هم متغیر برای شهروندانی که سواد و ،رواز این. دارد

 . است تا به استفاده متداول برسند

بنـابراین فرضـیات    >P 01/0و مقـدار  99/2نسبت بنیادی تمام فرضـیات بزرگتـر از    ،با توجه به نتایج 

نتـایج تاییـد   . شوند ۀ فرضیات پژوهش تأیید میهمدر نتیجه  .استمانادار  11/0پژوهش در سطح اطمینان  

 .(1جدول )است  کلی مدل پژوهش بیانگر تاییدماناداری مدل کلی پژوهش 
 پژوهش  برازش مدل.  4جدول

 CMIN/DF IFI TLI CFI GFI RMSEA سا تاریمدل  

 012/0 111/0 111/0 121/0 112/0 711/2 پژوهش سا تاریمدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نمودار مسیر و پارامترهای استاندارشده مدل برازش شده پژوهش -2شکل

 

  گیری نتیجهبحث و 

با هدف  های ا یر صورت گرفته در سال ،هایی که در صوص شکاف دیجیتالی پژوهش پیرو این پژوهش     

مهارت دیجیتالی و استفاده متداول و  سواد و زشی،شکاف دیجیتالی شامل دسترسی انگیجدید مفاهیم  تبیین

نسبتی تقریبـا   جاماه آماری پژوهش شامل . است انجام شده تبیین نقش این متغیرها و تأثیر آنها بر یکدیگر

 یکیزیفی دسترس

 یزشیانگی دسترس

 یتالیجیدومهارت سواد

 متداول استفاده

711/0 

212/0 

211/0 191/0 

 

110/0 

212/0 

 لف911/0
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تحصـیلی از  ی هـا  سال  و همـه گـروه   72تا  12ی سنی از ها مرد است و همه رده جنس زن و برابر از هر دو

  .را شامل شده است سواد تا دکتری و با تر بی

دسترسـی فیزیکـی   مانادار بین  همبستگی مثبت و ،فرضیه اول مطالاهدر  های پژوهش یافته براساس 

 که در پژوهش ون دایک در حالی  .تایید شده است ها به این فناوری انگیزشی و دسترسیاینترنت  به رایانه و

عنوان پیش شرط دسترسی فیزیکی به هاینترنت ب طرفه دسترسی انگیزشی به رایانه و تنها رابطه یک ( 2002)

 متغیر تایید شده رابطه دوسویه بین این دو اما در این پژوهش همبستگی و ،در نظر گرفته شدهها  این فناوری

اینترنـت و   بـه رایانـه و  بنابراین نخستین گام در کاهش شـکاف دیجیتـالی افـزایش نقـاط دسترسـی        .است 

همچنین افزایش انگیزه افراد به استفاده از رایانه واینترنت از طریق ایجاد نگـرش مثبـت بـه اسـتفاده از ایـن      

 .ای استکاهش اضطراب رایانه ها و فناوری

را مهـارت دیجیتـالی افـراد     و بر سـواد  اینترنت  به رایانه و تأثیر دسترسی فیزیکی فرضیه دوم پژوهش

مهـارت دیجیتـالی    اینترنت افزایش یابد سواد و کند، یانی هرچه دسترسی فیزیکی افراد به رایانه و می تایید

بـر اسـتفاده    اینترنـت  زیکی افراد به رایانه وپژوهش تأثیر دسترسی فی فرضیه سوم  .یابدافراد نیز افزایش می

اینترنـت افـزایش    رایانه و متداول افراد ازیانی با افزایش دسترسی فیزیکی استفاده  کند، میتایید را متداول 

از  افـراد جاماـه  و روزمـره   باعث استفاده متداول ،اینترنت به رایانه و بنابراین افزایش نقاط دسترسی.  یابدمی

 فیزیکـی بـه رایانـه و    های ناشی از دسترسـی  نابرابری تواند راهکاری برای کاهش شود و می می ها این فناوری

 .باشد اینترنت

را تاییـد   ارت دیجیتـالی هـ م دسترسی انگیزشی بر سـواد و  مانادار مثبت و پژوهش تاثیر فرضیه چهارم

انگیزشی باعث افـزایش   از طریق بهبود عوامل فرهنگی و یانی افزایش دسترسی انگیزشی شهروندان .کندمی

 ومهـارت دیجیتـالی افـراد     سـواد و رابطه بین ، فرضیه پنجم پژوهش  .شودمهارت دیجیتالی آنان می سواد و

میزان بیشتری از  ، بهمهارت دیجیتالی بیشتری دارند و کند یانی افرادی که سوادرا تایید می استفاده متداول

مهـارت دیجیتـالی در رابطـه     گر سواد وبا تایید فرضیه ششم نقش تادیل  .کننداینترنت استفاده می رایانه و

 که سطح با یی از سواد و یبدین مانا که برای افراد .دوشمیبین دسترسی فیزیکی و استفاده متداول تایید 

در کنـد   را ایفـا مـی  تـری  دسترسی فیزیکی در استفاده متداول افراد نقش کمرنگ ،مهارت دیجیتالی را دارند

یجیتالی کم دسترسـی فیزیکـی در اسـتفاده متـداول افـراد نقـش       مهارت د که برای افراد دارای سواد و حالی

 . بسزایی دارد

، دسترسی انگیزشی به طور مستقیم بـر دسترسـی فیزیکـی و سـواد و مهـارت      بر اساس مدل نهایی پژوهش 

یید این یافته در تأ. طور غیر مستقیم بر استفاده متداول تأثیر مانادار دارددیجیتالی و از طریق این متغیرها به

منـدی از فـاوا قایـل    مطالاات قبلی است که اهمیت زیادی را برای عامل فرهنگی و انگیزه افـراد بـرای بهـره   

شوند و تنها دسترسی فیزیکی و فراهم بودن توانایی اقتصادی شهروندان برای  ریـد رایانـه و اینترنـت را     می

نقش بسیار  در شهروندان فاوا و ایجاد احساس نیازرسانی مزایای به کارگیری رو، اطالعاز این. دانند میکافی ن

 .مهمی در کاهش شکاف دیجیتالی هم در سطح دسترسی فیزیکی و هم در سطح استفاده متداول دارد

استفاده  سمترا از دسترسی فیزیکی به  ها ی این پژوهش مثید هشدارهایی است که توجهها در مجموع، یافته

 تایید مدل ارائه شـده ایـن پـژوهش    همچنین .کنند میدیجیتالی هدایت  عنوان سطح با تر شکافمتداول به
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 بـه  دسترسـی  هـای  شـا ص  از ترتیبی شامل کلی طوربه کهاست  دیجیتالی شکاف شده ارائه یها مدل تایید

 متـداول  اسـتفاده  و ی دسترسـی هـا  مهـارت  مادی، و فیزیکی دسترسی ها، نگرش  استفاده، استقالل اینترنت،

دی ماگی ؛ 2019ون دایک و وندرسون،؛ 2007وانو و زادونی، ؛ 2011وندرسون، ون دایک و کلوستر، )  است

 . (2001همکاران،  و

از  رای کاهش وبهر چند دسترسی فیزیکی شهروندان به رایانه و اینترنت  ی پژوهش،ها به یافتهباتوجه 

هـای   برنامه ا وه سیاست بایدکافی نیست و  ولیعنوان اقدام اولیه ضرورت دارد به میان بردن شکاف دیجیتالی

بر اساس  .شودتدوین و اجرا دیجیتال  های مهارتدسترسی انگیزشی و ارتقای برای ارتقای  گوناگونی کاربردی

ی و هـم در کـاهش   ،هم در کاهش شکاف دیجیتالی در سطح دسترسی فیزیـک آنچه  پژوهشهای این  یافته

از اسـتفاده  دسترسی انگیزشی یـا متقاعـد شـدن بـه      ،متداول اهمیت داردشکاف دیجیتال در سطح استفاده 

  .انـد دهکـر مطـرح  نیز  ، اجتماعی و روانیعنوان دسترسی فرهنگیهای دیجیتال است که بر ی آن را بهرسانه

از علـل عـدم   های دیجیتـال  احساس سودمندی و اثربخشی رسانه ای، فقدانفناوری، اضطراب رایانهاضطراب 

ارتقای امنیـت سـایبری و ارتقـای تطـابق     هایی مانند  ول از فناوری هستند که با برنامهبه استفاده متداتمایل 

 .  یابند بهبود می های بومیمحتوای ارایه شده با فرهنگ و ارزش

که دسترسی انگیزشی متغیری تأثیرپذیر از نظـام ارزشـی و   های آتی با توجه به این در رابطه با پژوهش

عوامل مثثر بر آن شود  پیشنهاد می ،نیز اهمیت آن مورد اشاره قرار گرفت مطالاهفرهنگ بومی است و در این 

ی هـا  هر چند توساه زیرسا ت  .دنقرار گیر شنا تی مورد مطالاه با نظرداشت متغیرهای موقایتی و جمایت

 دارد، اهمیـت  به رایانه و اینترنت برای رسیدن به دسترسی فیزیکی ،تمکن اقتصادی شهروندانفاوا و افزایش 

در سطح برای کاهش شکاف دیجیتالی   .کند میولی ارتقای جایگاه شهروندان به استفاده متداول را تضمین ن

ا تغییـر باورهـا و عـادات    سایر تغییرات فرهنگی و اجتماعی بمانند  زم است استفاده متداول و روزمره از فاوا 

  .رسانی و آموزش حاصل شودرفتاری از طریق اطالع
  
 

 ها نوشت پی
 

 .  ICT: Information and Communication Technologies 

 . Broadband or narrowband use  

 . Structural Equation Modeling 

 . Incremental Fit Indices(IFI)  

 . Comparative Fit Index (CFI) 

6. Tucker- Lewis Index (TLI) 
 . Normed Chi-Square(CMIN/DF)  

 . Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  
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