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چکیده

گفتمان معاصر جامعهشناسی تکنولوژی ،اگرچه مفاهیم متعددی را در دستور کار خود قرار داده ،اما شکاف دیجیتالی
همچنان ازجمله جستارهای مهم این عرصه است .در این میان اگرچه ضریب نفوذ اینترنت در مناطق روستایی رشدد
یافته ،اما باید توجه داشت که رویکردهای نوین به شکاف دیجیتالی ،باعث طرح مباحدث جدیددی ازجملده «»ICT
روستائی ،سطح سواد دیجیتالی وچیستی الگوی بومی موثر در کاهش آن ،ومباحثی کده بدهگوندهای دقیدقتدر مبثدث
شکاف دیجیتالی را درایران تبیین مینمایند ،شده است .مقاله حاضر بر آن است تدا مبثدث شدکاف دیجیتدالی را در
روستاهای استان قم مورد کاوش قرار دهد .پویش علمی حاضدر بده دنبدا یدافتن الگدوی بدومی شدکاف دیجیتدالی
درروستاهای استان قم می باشد .لذا داده های خود را با استفاده از روش دلفی جمع آوری نموده و از تکنیک سلسله
مراتبی فازی و تاپسیس فازی استفاده نموده است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،کارشناسان و مدیران ارشدد حدوزه
 ICTروستاهای استان قم بوده و در این میان حجم نمونه به دلیل مثدود بودن جامعه آماری ،به تعداد  99نفر بسنده
دو مرحلده ای دلفدی،

شده که با روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدده اسدت .نتدایج تثقیدق پدس از مثاسدبا

دستیابی به مد مفهومی تثقیق شامل  1معیار و  45زیرمعیار و  93راهبرد گذراز شکاف دیجیتالی می باشد که طدی
مثاسبا

سلسله مراتبی فازی ،زیرمعیارها نرمالیزه واز لثاظ وزنی اولویت بنددی گردیدندد .بدر اسدا

تثقیق ،شناخت فرهنگ روستاها و ارتباطا

یافتده هدای

اجتماعی حائز باالترین رتبه وزنی ،و کسب وکارها با شناسایی آن ها در

توسعه اقتصاد روستایی و همچنین هوشدمند شددن کسدبوکدار دارای پدایینتدرین رتبده وزندی مدی باشدند .نتدایج
کیفیت سنجی راهکارها در پرتو تکنیک تاپسیس فازی حاکی از آن است کده تشدویق اپراتورهدا بده سدرمایه گدذاری
دراولویت او و استفاده از نیروهای متخصص جهت ارائه آموزش مفداهیم فدن آوری اطالعدا

بده کارشناسدان در

سازمان در ناز ترین سطح از اولویت قرار دارد.
واژگان کلیدی :شکاف دیجیتالی ،راهبرد ،فن آوری اطالعا

و ارتباطا  ،اطالعا

وارتباطا  ،قم.
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Abstract
Although the contemporary discourse of sociology of technology puts many concepts
on its agenda, but the digital divide is still one of the important research in this field.
Meanwhile, although the penetration of the Internet in rural areas has grown, it should
be noted that new approaches to the digital divide have led to new issues such as rural
"ICT", the level of digital literacy and what is the effective local pattern to reduce it,
and issues that more specifically address the digital divide which has been explained
in Iran. The present article intends to explore the issue of digital divide in the villages
of Qom province. The present scientific scan seeks to find the native pattern of digital
divide in the villages of Qom Province. Therefore, it has collected its data using the
Delphi method and has used the fuzzy hierarchical technique and fuzzy TOPSIS. The
statistical population of the present study are the experts and senior managers in the
field of ICT in the villages of Qom province. The results of the research after Delphi
two-stage calculations are the achievement of the conceptual model of the research
including 9 criteria and 42 sub-criteria and 36 digital gap crossing strategies. During
the fuzzy hierarchical calculations, the sub-criteria were normalized and prioritized in
terms of weight. According to the research findings, recognizing rural culture and
social relations has the highest weight rating and businesses have the lowest weight
rating by identifying them in the development of rural economy as well as business
intelligence. The results of quality assessment of solutions in the light of fuzzy
TOPSIS technique indicate that encouraging operators to invest in the first priority
and using specialized personnel to provide training in IT concepts to experts in the
organization, is at the lowest level of priority.
Keywords: Digital divide, Information and Communications Technology, Rural
Communication Offices، Information and communication, Qom
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مقدمه و طرح مسئله
دیجیتالی شدن امور ،تمدامی جنبده هدای مختلد

زنددگی بشدررا تثدت تداثیرخود قدرار داده و

عرصههای گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی وحتی نظامی را با انبوهی ازفرصتهدا
و چالشها روبرو ساخته است .پرواضح است بهرهگیری از فرصت های مفید شامل کسانی اسدت
که در این عرصه پیشتاز و با برنامه مدون و جامع حرکدت نمایندد .در تکداپوی دیجیتدالی شددن
امور ،نقش اساسی را تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعداتی ایفدا مدی نمایندد کده درایدن شدرائ
سرعت سریع تغییرا

فن آوری هدا ،موجدب ندابرابری ازلثداظ بهدره منددی درسدطح ملدی و

بینالمللی شده که از آن به شکاف دیجیتا یاد می نمایند .این اخدتالف الزامدا خدا

دسترسدی

سخت افزاری به فن آوری های اطالعاتی وارتباطی نیست بلکه شامل مهار  ،دانش بکارگیری و
حق دسترسی می باشد.
جان وندیک 1در کتاب «شکاف دیجیتالی ،نابرابری در جامعده اطالعداتی» بیدان مدیدارد کده
شکاف دیجیتالی در معندای عدام کلمده بازتداب فقدر ،کمبدود سدواد کدافی و بهداشدت و سدایر
ضرور های اجتماعی است .او داشتن انگیزه برای استفاده از فن آوری جدید ،دسترسی فیزیکدی
به فن آوری جدید ،داشتن مهار

دیجیتالی (سدواد الکترونیکدی) و دسترسدی کداربری (اسدتفاده

درست از فنآوری) را در این زمینه بسیار اثرگذار میداند (وندیک.)551 :5223 ،
شاخص های توسعهی فن آوری اطالعا
مخابرا

و ارتباطا

که همه ساله از سوی اتثادیهی جهانی

و سازمان ملل متثد ارزیابی میشود ابزاری است برای مثک زدن شکاف دیجیتدالی و

مقایسهی عملکرد  ICTدر کشورهای مختل
دسترسی ،مصرف و مهار

جهان .ایدن شداخص هدا در سده شداخهی اصدلی

گروهبندی شده است.

در آخرین بررسی انجام شده توس این اتثادیه نشان میدهد که تا پایان سدا  5212ایدران
در میان  132کشور دنیا جایگاه  11را با امتیاز  2395درصد در زمینهی مهدار  3324 ،درصدد در
زمینهی دسترسی و  9324درصد در زمینهی میزان استفاده به خود اختصا

داده اسدت .در ایدن

ردهبندی کشور ایسلند با امتیاز  1311درصد جایگاه نخست جهان را از نظدر توسدعهی فدنآوری
اطالعا

و ارتباطا

به خود اختصا

داده و کشور بثرین با امتیاز  2332درصد رتبدهی او را

در منطقه خاورمیانه بدست آورده است (فرقانی و شاه قاسمی.)1914 ،
1. Jan van Dijk
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از آنجا که زیربنای مهم توسعهی فعالیت های دیجیتالی زیرساخت های اینترنتی میباشد ،طبق
اطالعا

ارائه شده توس نهاد های بین المللی ،ضریب نفوذ اینترنت در جهان  22درصد بوده که

در آمریکای شمالی و شما اروپا این ضریب به  12درصد مدیرسدد .در ایدن میدان کشدورهای
امارا

متثدهی عربی ،ایسلند ،نروژ ،قطر و آندورا ،باالترین ضریب نفوذ اینترنت را دارند .طبدق

این گزارش ضریب نفوذ اینترنت در ایران  12321درصد میباشد اما ضریب نفوذ اینترنت پهندای
باند سیار کشور  21314درصد و ضریب نفوذ پهنای باند ثابت 15332درصد میباشد و این نشدان
از اتصا  34میلیدون نفدر از طریدق سدیمکار

گوشدی موبایدل بده اینترندت مدیباشدد (مرکدز

همکاریهای تثویل و پیشرفت .)5212 ،پیرامون توان رقابتی کشورها و مناطق دنیا در حدوزهی
توسعهی تکنولوژی ارتباطا

و ارتباطا

اینترنت و توانایی استفادهی افراد از خدما

و همچندین پوشدش شدبکه هدای موبایدل و عرضدهی
اینترنتدی ،ایدران در وضدعیت مناسدبی قدرار نددارد

بطوریکه براسا

گزارش ارائه شده ،ایران رتبهی  21را در کنار کشور هنگ کنگ با رتبدهی او

و کشور امارا

متثدهی عربی به عنوان رتبهی او خاورمیانه کسب نموده است (مجمع جهانی

اقتصاد انتشار یافته در سایت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزار

خارجه.)15 :1911 ،

طبق گزارش بانک جهانی در سدا  5212هندوز  4میلیدارد نفدر از مدردم جهدان فاقدد عددم
دسترسی به اینترنت 5 ،میلیارد نفر عدم اسدتفاده از موبایدل و  222میلیدون نفدر عددم اسدتفاده و
دریافت سیگنا موبایل و  32درصد مردم جهان به صور

آفالین از خددما

اینترندت اسدتفاده

مینمایند و در این مسیر از شرکت در اقتصاد دیجیتالی مثروم میباشدند (مرکدز همکداری هدای
تثویل و پیشرفت.)5212 ،
یکی از اهداف مهم کنفرانس سران جامعه اطالعاتی ( 1 )WSISدر سا  ،5222اتصا مناطق
مثروم روستایی به شبکه فن آوری ارتباطی و اطالعاتی و برقراری نقدا دسترسدی عمدومی بده
شهروندان تا پایان سا  5212به منظور کاهش شکاف دیجیتالی در جهان تعیدین گردیدد .کشدور
ایران به عنوان یکی از اعضا اتثادیه جهانی مخدابرا  ،راهبدرد تجهیدز منداطق روسدتایی را بده
عنوان یکی از اولویت های کاری خود قرار داده کده در ایدن راسدتا بدیش از  123222دفتدر

ICT

روستایی تأسیس و راهاندازی گردید (صرامی و بهاری.)1911 ،

1. World Summit on the Information Society
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با توجه به گذشت چند سدا از فعالیدت ایدن دفداتر ،علدی رغدم هزینده هدای میلیداردی در
راه اندازی این دفاتر ،نبود راهبرد بومی جامع و چشم انداز واضح و روشن در دستیابی بده هددف
اصلی و آغازین تاسیس این دفاتر که همان کاهش شکاف دیجیتالی برای رسیدن به مقوله سدایبر
دموکراسی است را در هاله ای از ابهام قرار داده است .در این مسدیر نداشدتن متدولی و مددیریت
اصلی این مجموعه ها ،عدم نظار
تجهیزا

بر عملکرد جاری این دفداتر ،غفلدت در توسدعه خددما

نوین ارتباطی و اطالعاتی را میبایست به ایرادا

و

فوق اضافه نمود.

با توجه به مطالب فوق و تأکید نهادهای بین المللی به وجود شکاف دیجیتالی در کشدورهای
گوناگون جهان بخصو

کشور جمهوری اسالمی ایران ،توسعه یکنواخت و همسان با منطقده و

جهان و همچنین دستیابی به عوامل تأثیرگذار در کاهش ایدن شدکاف در یدک چدارچوب کدامالا
علمی و تخصصی قابل فهم است لذا ضرور

اهمیت و انگیزش پرداختن بده موضدو شدکاف

دیجیتالی و دستیابی به ضرور های بایسدته درفهدم الگدوی بدومی در ایدن زمینده جهدت رفدع
مشکال

موجود و ارتقا کشور ایران در حوزه هدای مختلد

فدن آوری اطالعدا

و ارتباطدا

هویدا میگردد.
درفرایند جهانی شدن چاره ای نیست که شکاف دیجیتالی را بعنوان یک شاخص اساسی در
کنار دیگر شاخصهای توسعه لثاظ نمائیم .گفته می شود هر روز که می گذرد و هرصبثی کده
مردم قبایل آفریقائی ازخواب بیدارمی شوند به اندازه بیست سا از مردم جهدان او یدا توسدعه
یافته فاصله میگیرند و آن به دلیل عدم دسترسی و یا عدم آشنائی به کارکردهای تجهیزا

ندوین

ارتباطی و اطالعاتی است (رادان.)1911 ،
در این تثقیق منظور از شکاف دیجیتدالی ،عددم و کمبدود دسترسدی روسدتائیان کشدور بده
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی وپایین بودن سطح دانش و اطالعا
برخورداری افراد شهرنشین از این امکانا

میباشد.

روستاهای ایران 53درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصا
روستا همچون مردم شهرها به اطالعا
فن آوری اطالعا

در این زمینه در مقایسه بدا
داده اند و دسترسی مدردم

در جامعهی اطالعاتی امری انکار ناپذیر اسدت .توسدعه

و ارتباطا  ،عامل اصلی در توسعه و ارتقدای سدطح فعالیدت هدای فرهنگدی،

اجتماعی و اقتصادی در جوامع شهری و روستایی مثسوب می شود و مختص به جامعه خا
نمیباشد(مرکز ملی آمار ایران.)1912،
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وجود شکاف دیجیتالی در کشور ایران بخصو
کارکردهددای فندداوری اطالعددا

و ارتباطددا

روستا ها ،منجر به عدم اسدتفاده بهینده از

( )ICTم دی شددود .در داخددل کشددور ،شددهرهددا در

برخورداری از تکنولوژی  ICTدر اولویت قرار دارند که این امر زمینه را برای تقویدت هدر چده
بیشتر شکاف بین شهرها و روستاها فراهم می کند و بر ایدن اسدا

روز بده روز روندد توسدعه

مناطق شهری و عقب افتادگی مناطق روستایی تسریع میشود .بدرای تغییدر ایدن روندد و کداهش
فاصله ناشی از توزیع ناعادالنه امکانا

بین مناطق روستایی و شهری باید دسترسی به اطالعدا

را در شرای مناسب و یکسان در اختیار همگان قرار داد .بهره گیری از خدما
صور

 ICTروستایی به

همه جانبه و فراگیر حتی در دورترین نقا روستاها میتواند بر توانمندسازی روستاییان

و کارایی و اثربخشی این دفاتر بیافزاید (جهانگرد.)45 :1912 ،
استان قم یکی از  91استان ایران است که در مرکز ایدن کشدور و در جندوب اسدتان تهدران،
شما استان اصفهان ،شرق استان مرکزی و غرب استان سمنان واقع شدده اسدت .اسدتان قدم بدا
مساحت  11253کیلومتر مربع  2/2درصد از کل کشور را به خود اختصا

داده است و مشتمل

بر پنج بخش ،نه دهستان ،شش شهر 992 ،روستا میباشد که از میان  25روستا مجهدز بده دفداتر
 ICTروستایی میباشد .از آنجایی که استان قم به عنوان یکی از مناطق فعا و پیشدتاز در حدوزه
پشتیبانی و تجهیز روستاها به فناوری اطالعا

و ارتباطا

نسبت به بقیه استانها بده شدمار مدی

رود ،به دلیل حساسیت موضو  ،روستاهای این استان به عنوان مثور اصدلی مدورد مطالعده ایدن
تثقیق انتخاب گردید .با توجه به ویژگیهای اشاره شده در این روستاها در این تثقیدق تدالش
شده است به دلیل نبود الگوی راهبردی در کاهش شکاف دیجیتا در ایران درتثقیقا

صدور

گرفته پیشین ،با ارائه الگویی راهبردی در جهت گذر از شکاف دیجیتالی ،شکاف عمیق دیجیتالی
موجود در روستاهای قم را به حداقل ممکن برسانیم.

سواالت تحقیق
این تثقیق درتالش است تا به سواال زیر پاسخ دهد:
 معیارهدا و زیرمعیارهددای موثردرشدکاف دیجیتددالی درایدران و اولویددت بنددی آنهددا چگونددهمیباشد؟
 -الگوی بومی راهبردی گذار از شکاف دیجیتالی روستاهای مورد مطالعه چیست؟
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مبانی نظری پژوهش
جامعه اطالعاتی امروز ،ترکیبی است ازشبکههای درهم تنیده تکنولوژیهای دیجیتالی ،همدراه بدا
پیامد های مثبت ومنفی آن .ملتی می تواند پیشتاز رقابت جهدانی درعرصده ارتباطدا
بالقوه تجهیزا

نسبت به بهره گیری ازامکانا

گدردد کده

نوین اقددام نمدوده و بدا بهدره گیدری ازتجدارب

ارزشمند اندیشمندان ،درچارچوب های علمی ،نسبت به ایجاد مهار های دیجیتالی ،ارتقا سواد
الکترونیکی وافزایش انگیزه استفاده از رسانه وآموزش تکنولوژیهای نوین اقدام نماید.
توسعه روز افزون فدن آوری اطالعدا

و ارتباطدا

( )ICTواسدتفاده از ایدن فدن آوری هدا

موجب شده است عصر جدیدی در زندگی جوامع بشری آغاز شود که عصر دیجیتا نامیده مدی
شود .واقعیتی که همه جامعه جهانی را به خود مشغو داشته ،انتقا از جامعه صنعتی بده جامعده
اطالعا

است که گاه ازآن به عنوان انقالب اطالعاتی نام برده می شود .اطالعا

تبدیل به ابزار

پرقدرتی شده است تا ملتها را برای رسیدن به توسعه اقتصادی واجتماعی یداری رسداند .ورود
به این دوره نیازمند تمهیدا

وامکانا

الزم است که مهمترین آنهدا بسترسدازی مناسدب اسدت،

ولی آنچه بیشترجلب نظر می کند این است که گویا شکاف بین غنی وفقیر در جامعه اطالعداتی
بسیار گسترده تر از جامعه صنعتی است (حدادی و آسایش.)4 :1913،
جهان کنونی طوری است که روز به روز شاهد کوچکترو دقیق ترشدن تجهیدزا

وسدرعت

باالی پردازش اطالعا

هستیم .آنچه ده سا پیش در فرآیند زندگی و کارکردهای روزمره شاهد

بودیم هم اکنون بصور

کامال خرد در وسائل شخصی چون موبایل قابل رویت است .دیجیتالی
مثیطی را دگرگون نموده که دراین گذار چاره ای جز پذیرش و

شدن تکنولوژی ،روند تغییرا
برنامه ریزی پیرامون آن نیست.
شکاف دیجیتالی عبار

است از وجدود ندابرابری در دسترسدی و اسدتفاده از فنداوری هدای

رسانهای بین کشورهای توسعه یافته و عقب مانده ،شکاف بین افراد ،خانوارها ،صاحبان حرف و
مناطق جغرافیایی در جایگاههای مختل

اقتصدادی اجتمداعی .همچندین دسترسدی و اسدتفاده از

تکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطی ،به شدکاف دیجیتدالی موسدوم اسدت (یعقدوبی و همکداران،
19 :1911؛ موالیی هشتجین و همکاران.)1912 ،
تئوری شکاف اطالعاتی یا دیجیتالی نخستین بار در دهه هفتاد میالدی توس تیکنو ،دونوهو
و اولین در دانشگاه مینوسوتا پیشنهاد شد .آنها براین باوربودند که افدزایش اطالعدا

در جامعده
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الزما منجر به دسترسی همه اعضای جامعده بده آن نشدده و افدرادی کده دارای پایگداه اقتصدادی
اجتماعی باالتری هستند بهتر از دیگران به اطالعا

دسترسی دارند .این امر منجر به تقسیم افراد

جامعه به  5گروه میشود .افراد تثصیل کرده یعنی کسانی که در مورد مسدائل بهتدر مدیدانندد و
گروه دارای تثصیال

پایین که کمتر میدانند .در واقع افراد گروه دوم که دارای پایگاه اقتصادی

اجتماعی پایین تری هستند ،با سطح پایین تثصیال  ،با آگاهی یا دانش مثدود پیرامدون مسدائل
عمومی مشخص میشوند و با مسائل و رخدادهای جدید و مهم بیگانده بدوده و معمدوالا دربداره
کمبود اطالعا

خود نیز آگاهی الزم را ندارند( .نعمتی34 :1911 ،؛ بینگملس.)5221 ،

دراین تثقیق از نظریا

گوناگونی استفاده گردیده است اما درتثلیل مبانی نظدری پدژوهش

می توان اذعان نمود که تکیه گاه اصلی این تثقیق بر نظریه توسعه نوین روستائی ،نظریه شگاف
آگاهی ،نظریه نوسازی دانیل لرنرو نظریه های جامعه اطالعاتی پسامدرن تافلر مدیباشدد و نتدایج
حاصل شده از این تثقیق ،چهار نظریه موجود را تایید می نماید.
جدول (( )1ازکیا و غفاری1922 ،؛ جی سورین و دبلیو تانکارد1922 ،؛ زارعیان)1922 ،
نام

سال

نظریه

ارائه

پرداز

نظریه

نظریه شکاف آگاهی

"تیکنور"" ،دونوهو" و "اولین"

1122

نظریه نوسازی

دانیل لرنر

1121

نظریه

خصوصیت نظریه

دلیل استفاده از

نقاط برجسته تئوری

نظریه
توجه به مقوله

هرکس حق آزادی
درعقیده بیان با

دسترسی اطالعا

آزادی اطالعا
و

و توجه به حق
مردم که در

دسترسی به اطالعا

بیان شکاف

اختیار دولت است ،کلید واژههای

اطالعاتی که در

مورد توجه در ماده  11اعالمیه

الزم ارتباطی را

عمق جامعه به دلیل

جهانی و میثاق بینالملل ،حق

داراست.

عدم دسترسی به

آزادی ،جست و جو ،دریافت و

دسترسی به امکانا

امکانا

وجود دارد.

نوسازی بر دو بعد تکیه

توجه این نظریه به

دارد :تغییر رفتار فردی،

زندگی روستایی

نوسازی جامعه از

مردم خاورمیانه که

طریق تثو همه جانبه

مانع پیشرفت جامعه

درکشور

میباشد.

انتشار اطالعا

و اندیشهها.

زندگی سنتی مردم روستایی
خاورمیانه مانع پیشرفت این
کشورها شده است و به همین
دلیل باید شرایطی فراهم شود تا
تثرکا

الزم درجامعه روستائی
رخ دهد.
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ادامه جدول (( )1ازکیا و غفاری1922 ،؛ جی سورین و دبلیو تانکارد1922 ،؛ زارعیان)1922 ،
نظریه

نام

سال

نظریه

ارائه

پرداز

نظریه

خصوصیت نظریه

مایکل تودارو

(پسامدرن)

تافلر

1112
1122

نظریههای جامعه اطالعاتی

حضور فنآوریهای
جدید در خانه و مثی
کار میتواند برای
جامعه مثلی ثبا
بیشتری بهمراه آورد.

دلیل استفاده از
نظریه
ارتبا با مقوله
شکاف دیجیتالی،
دانش و آگاهی
مردم و مثرومین
جامعه میباشد.

نقاط برجسته تئوری
تغییر در شرای زندگی حاصل
نمیشود مگر با ارتقا سطح دانش
و آگاهی مردم نسبت به شرای
زندگی و فرصت اشتغا زایی
ناشی از شرای جدید نسبت به
فعالیتهای اقتصادی جامعه .

توجه به روستاها به
نظریه توسعه نوین روستائی

عنوان جزئی از
برنامههای توسعه
درهرکشور که برای
دگرگون سازی ساخت
اجتماعی -اقتصادی
جامعه مورد توجه قرار

دلیل استفاده از
نظریه ،توجه اساسی

توسعه ملی منو به توسعه
روستایی و توسعه روستایی منو

به نقش روستا

به پیشرفت کشاورزی زارعین

درتوسعه کشورمی

کوچک و توسعه هماهنگ در

باشد.

بخش روستایی و شهری است.

می گیرد.

مروری بر پیشینه تحقیق
مسعود همدانلو ( )1911تثقیقی را تثدت عندوان" مواندع و چدالش هدای توسدعه ی

دفداترICT

روستایی در ایران" انجام داده است .پژوهش حاضر ضمن معرفی چالش های برخی پدروژه هدای
مشابه در جهان و بهره گیری از چارچوب توسعهی پویای  ،UNDP1به بررسی مواندع توسدعه ی
دفاتر ،موضو طرح ایجاد ده هزار دفتر ICTروستایی درایران پرداخته و راهبردهایی برای مواندع
شناسایی شده ارایه نموده است .با نظرسنجی از خبرگان و تجزیه و تثلیدل داده هدای حاصدل از
بررسی میان دست اندرکاران طرح (کارشناسان و مجریان) در شرکت مخدابرا
پست و پست بانک ایران و شرکت ها و ادارا

ایدران ،شدرکت

کل تابعهی آنها در سراسر کشور ،نشان داده شده

است که کمبود مثتوا و کاربردهای مورد نیاز جامعه روستایی به عنوان مهمترین عامل و پدس از
1. United Nations Development Programme
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آن ظرفیت نیروی انسانی ،ضع
سرمایه گذاری وضع

هماهنگی و انسجام راهبردی ،ضع

بنگاه های روستایی و درنهایت ضدع

زیرسداخت هدا ،ریسدک

سیاسدت هدای موجدود ،مواندع و

چالش های توسعه ی دفاتر  ICTروستایی در ایران هستند .در بخش پایدانی ،پیشدنهادهایی بدرای
رفع موانع شناسایی شده ارایه شده است.
صالح رحیمی و زاهدد بیگددلی ( )1911بده تثقیقدی تثدت عندوان فقدر اطالعدا

و ابعداد

وراهبردهای مقابله با آن پرداختند .درایدن مقالده بدا اسدتفاده از روش کتابخانده ای ،دیددگاههای
مختل

درباره فقر اطالعاتی ،ابعاد و علل این مساله مورد بررسی قرار می گیرد .این مقاله سدعی

در معرفی اشکا عمده فقر در جوامع امروزی دارد و بیان میدارد که فقراطالعاتی با مفاهیمی از
قبیل فقر و غنای اطالعاتی ،شکاف دیجیتالی و اضافه بار اطالعاتی سروکار دارد و راههای مقابله
با آن را بیان می کند .یافته ها نشان داد که در مقایسه با وجوه مختل

فقر ،فقر اطالعاتی پیچیدده

تر است و ابعاد وسیع تری را در بر می گیرد و خود سبب تشدید سایر وجوه فقر از جملده فقدر
اقتصادی میشود .به این ترتیب فقر اقتصادی و فقر اطالعاتی به هم مرتب هستند.
وحید قاسمی و صمد عدلی پور ( )1915بده تثقیقدی تثدت عندوان تثلیدل جامعده شدناختی
وضعیت شکاف دیجیتالی دربین دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداختند .پژوهش حاضر بده صدور
پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه مثقق ساخته صور گرفته است .نمونه آمداری ایدن پدژوهش
 924نفر اسدت کده بدا روش نمونده گیدری سدهمیهای و اسدتفاه از فرمدو کدوکران بدرای 14222
دانشجوی دانشگاه اصفهان بدست آمد .یافته های پژوهش حاکی از آن است که جدنس و درآمدد از
عوامل تاثیرگذار در شکاف دیجیتالی در بین دانشجویان به حساب نمیآیند .افزایش میدزان اسدتفاده
از کامپیوتر و اینترنت به کاهش شکاف دیجیتالی منجر مدی شدود .ایدن موضدو دربداره مشدارکت
آنالین نیز صادق است .درواقع هرچه میزان مشارکت آنالین افراد از طریدق شدبکه هدای اجتمداعی
مجازی ،ایمیل ،چت و وبالگ بیشتر می شود ،شکاف دیجیتدالی کداهش پیددا مدی کندد .همچندین
یافتههای پژوهش حاکی ازتاثیر اضطراب ناشی ازاسدتفاده ازکدامپیوتر درافدزایش شدکاف دیجیتدالی
است .عالوه بر این میزان اضطراب ناشی از کار با کامپیوتر در بین زنان بیشتر از مردان است.
ارمنتا آ وارو و همکاران )5215( 1در پژوهشی تثت عنوان صدور

جدیددی از شدکاف

دیجیتالی مثل برخورد تکنولوژی توسعه پایدار ،فن آوری و مشارکت جامعده اینگونده گدزارش
1. Armenta et al
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نمودند :تالشهای قابل توجهی در طو سا های گذشته جهت تعری
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شداخص بدرای تخمدین

وضعیت شکاف دیجیتالی میان کشورها و مناطق و گروه های اجتمداعی بده وجدود آمدده اسدت.
اولین تالش برای تخمین وضعیت شکاف دیجیتالی عمدتا پارامترهای ماهیت فنی مانند دسترسی
به کامپیوتر و اتصا به اینترنت در نظر گرفته شد .اگرچه ایدن پارامترهدای فندی نشدانه اولیده از
میزان شکاف دیجیتالی داد ،اما یک تصویر کامدل از ابعداد و مدتن آن ارائده نمدی دهدد .در ایدن
پژوهش ،مثقق به بررسی جامع تر ابعاد وضعیت شکاف دیجیتالی از دید یکپارچه سازی توسعه
اجتماعی و اقتصادی با ارزش های انسانی و بهره گیری از ظهور فن آوری های نوظهور از جملده
پهنای باند بی سیم و شبکه های کارآمد همراه پرداختده اسدت .درک درسدت از پدارادایم جدیدد
موارد ذکر شده ،نقش مهمی در کاهش شکاف دیجیتالی در سطح جامعه دارد.
ونکتش و سایکس ( )5215در پژوهشی تثت عنوان تاثیر نوآوری بر کاهش شکاف
دیجیتالی در کشورهای درحا توسعه :یک مطالعه طولی دریک روستا در هند ،اینگونه گزارش
نمودند :که ما با استفاده از شبکههای اجتماعی بعنوان یک ناظر مناسب شاهد بررسی این
تاثیرا

بوده ایم .باتوجه به سطح پایین سواد ،فقر باال ،جمع گرایی باال در کشورهای در حا

توسعه این بررسی بسیار سخت بوده است .ما مد خود را با دادههای طولی از  512خانواده
درروستایی در هند در زمینه یک طرح شکاف دیجیتالی جمع آوری و مورد بررسی قرار داده
ایم .نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد که اجرای طرح هایی مبتنی بر نوآوری و
خالقیت ،گامی موثر در جهت کاهش شکاف دیجیتالی در کشورهای در حا توسعه می باشد.
مثققین متعددی انجام گرفته که بهره

پژوهش پیرامون موضو شکاف دیجیتالی توس

گیری از تمامی نتایج حاصل شده ،مفید وموثربوده و در این مسیر هریک ازدیدگاه خود،
ازجنبههای مختل

پیرامون موضو شکاف دیجیتالی تثقیق نموده اند .اما با توجه به روش

انجام شده دراین تثقیق که به شیوه دلفی و اخذ نظرا

خبرگان در دستیابی عوامل تاثیرگذار

جدید و اولویت بندی معیارهای و راهبردهای موثردرشکاف دیجیتالی درایران انجام گرفته،
میتوان انتظار داشت که تثقیقا

حاضر دیدگاه جدیدی پیرامون عوامل و راهبردهای مناسبی

در جهت گذر از شکاف دیجیتالی درایران ارائه وپیشنهاد نماید.
با توجه به مطالعا
مرتب

صور

گرفته در زمینه پیشینه تثقیقا

داخلی و خارجی ،این تثقیق

با تثقیق همدانلو در سا  1911می باشد ،اما می بایست به این نکته اشاره نمود که

تثقیق همدانلو در مد توسعه پویای  ICTفق

متغیر ظرفیت نیروی انسانی ،زیرساخت،
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سیاست ها ،مثتوا و کاربردها ،سرمایه گذاری و بنگاههای اقتصادی را بدون فهم زیرشاخصها
وتببین راهبردها در یک فرایند کلی بکار برده ولی در تثقیق حاضر ما با توجه به مطالعا
میدانی و بر اسا

تغییرا

مثیطی روز ،نسبت به افزایش شاخصهای اصلی وتبیین وتوسعه

زیرشاخصها و جمع آوری راه کارهای موثر با کسب اجما نظر خبرگان و متخصین این حوزه
اقدام نمودیم .الزم به ذکر است تثقیق همدانلو آماری بوده و از گستردگی بسیار پایینی در
حوزه عوامل و معیارها برخوردار بوده و ما با روش دلفی و AHPفازی و تاپسیس فازی تثقیق
ایشان را در سطح گسترده ادامه داده و شش متغیر ایشان در تثقیقش را به  1معیار و  45زیر
معیار افزایش دادیم.

روش تثقیق
دادههای این پژوهش ازطریق روش دلفی جمع آوری و با استفاده ازتکنیک سلسله مراتبی فدازی
و تاپسیس فازی مورد تجزیه وتثلیل قرارگرفته است .روایی پرسشنامه توسد اسدتاد راهنمدا و
خبرگان تایید گردیده و پایایی پرسشنامه دلفی نیز از طریق اجما نظر و همگرایی کلیه خبرگدان
و با در نظر گرفتن حد آستانه  3برای معیارها و زیر معیارها و حدد آسدتانه  2بدرای راهبردهدای
گذر از شکاف دیجیتالی تعیین گردیده است.
همچنین پایایی پرسشنامه سلسه مراتبی فازی از طریق ندرخ ناسدازگاری گوگدو
( )1111تعیین شده چراکه نرخ ناسازگاری مقایسا
سازگاری پرسشنامه مقایسا

و بدوچر

زوجی مدیبایسدت از  2/1کمتدر باشدد تدا

زوجی تایید شود (خاکی.)1921 ،

جامعه مورد تحقیق
جامعه مورد نظر در این تثقیق ،کارشناسان و مدیران ارشد حوزه  ICTروستاهای استان قم می
باشد .حجم نمونه تثقیق نیز به دلیل مثدود بودن جامعه آماری ،تعداد 99نفر از مدیران ارشد
حوزه دفاتر فنآوری اطالعا
زیر را داشتند انتخاب گردیدند:
حداقل  2سا سابقه کار
مدرک کارشناسی و باالتر

و ارتباطا

( )ICTروستاهای استان قم که شر خبرگی به شرح
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داشتن سمت مدیریتی
متخصص بودن در حوزه  ICTروستاهای استان قم
مشارکت کنندگان در این پژوهش کسانی هستند که به طورمستقیم دردفاتر ICTروستائی
استان قم نقش داشته ضمن اینکه از بافت فرهنگی ،آموزشی ،اقتصادی و اجتماعی منطقه مورد
پژوهش آگاهی عمیق داشتند لذا ترکیب و درصد مشارکت کنندگان دراین تثقیق برحسب
تثصیال  ،سن ،سابقه کار و جنسیت به شرح زیر میباشد:

تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
در این تثقیق شناسایی مولفدههدای تاثیرگدذار بدر شدکاف دیجیتدالی در ایدران (مدورد مطالعده:
روستاهای استان قم) ،در دو مرحله دلفدی انجدام گرفدت؛ در مرحلده او  92شداخص شدکاف
دیجیتالی در 2بعد با مطالعه متون علمدی اسدتخراج و بدا نظرخدواهی از خبرگدان بده  1معیدار و
همچنین  22زیرمعیار جهت راهیابی به مرحله دوم دلفی افزایش یافت .در مرحلده او دلفدی 92
راهبرد گذر از شکاف دیجیتالی در ایران با مطالعه متون علمی استخراج شد و بدا نظرخدواهی از
خبرگان برای راهیابی به مرحله دوم دلفی به  22راهبرد افزایش یافت و در مثاسبا

مرحله دوم

دلفی و با حد آستانه ( )3322جهت زیرمعیارها 45 ،زیر معیار انتخاب گردید و با در نظر گدرفتن
حد آستانه ( )2322برای راهبردها 93 ،راهبرد انتخداب و بدا تمدامی خبرگدان بده اجمدا نظدر و
همگرایی رسیدیم .سپس ابعاد و زیر معیارهدا را دسدته بنددی نمدودیم .مدد مفهدومی تثقیدق،
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مولفه های تاثیر گذار شکاف دیجیتالی در ایران (مورد مطالعده :روسدتاهای اسدتان قدم) شدامل 1
معیار و 45زیر معیار مطابق جدو ( )1میباشد:
جدول ( )7مدل مفهومی مولفههای اصلی و فرعی شکاف دیجیتالی در ایران (روستاهای استان قم)
کد

معیار

C1

عوامل مثتوائی و
کاربردی

C2

عوامل نیروی
انسانی

کد

زیرمعیار

C11

توانمندسازهای دنیای شبکه ای

C12
C13

C21

مهار های ارتباطی

C22

فرصتهای آموزشی

C23

نیروی انسانی متناسب با تخصص ها

C24

میزان سواد
مداخال

مدیریتی

C31

شناسایی پتانسیلها و توانمندیهای منطقه ای

عوامل هماهنگی و

C32

شکسته شدن انثصار رسانه ای

انسجام راهبردی

C33

هنجارهای فرهنگی -اجتماعی

C34

رهبری الکترونیکی

عوامل زیرساختی

عوامل سرمایه
گذاری

دسترسی سریع شبکه به پایگاههای داده در سراسر نقا قابل
سکونت

C42

دسترسی به شبکه ملی

C43

کیفیت دسترسی ،همسانی دسترسی شهری و روستائی

C44

امنیت عوامل زیرساختی

C45

زیرساختهای ارتباطی

C46

C5

اقتصادی روستایی

C14

C41

C4

توسعه کسب و کارهای دیجیتالی با شناسایی آنها در توسعه
گسترش سواد رسانه ای

C25

C3

آمادگی

ICT

هوشمند شدن شیوه کسب اطالعا

C51

اعتماد

C52

بلوغ اکوسیستم سرمایه گذاری

C53

وجود کمکهای مالی و عدم اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی

C54

ضمانت سرمایه گذاری

C55

ریسک باالی سرمایه گذاری
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ادامه جدول ( )7مدل مفهومی مولفه های اصلی و فرعی شکاف دیجیتالی در ایران (روستاهای استان قم)
کد

معیار

C6

عوامل سیاسی

C7

عوامل اقتصادی

C8

عوامل حقوقی

C9

عوامل فرهنگی

زیرمعیار

کد

ارتباطا

C61

انثصارگرایی

C62
C63

اجتماعی

سیاست مختل

و ناقص در نواحی روستایی

C64

اهتمام رهبران ،حکومت بر توسعه  ICTروستایی

C71

آمادگی مالی

C72

هزینه دسترسی

C73

فرصتهای اقتصادی

C74

فقراقتصادی
ایجاد کسب و کارها در حوزه

C75

ICT

تعرفه گذاری

C76

جریان آزاد اطالعا

C81
C82

حمایت از سرمایه گذاری

C83

کپی رایت

C84

قوانین مرتب با دولت الکترونیکی

C91

شناخت فرهنگ روستا

C92

شناخت تنو فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی

C93

C94

دانش و آگاهی در خصو

استفاده صثیح اززمان در اینترنت و

شبکه (فضای مجازی)
اعتماد شهروندان جهت فعالیت اقتصادی تراکنش مالی درفضای
مجازی

وزندهی به معیارها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی)(F.AHP

جهت به دست آوردن ماتریس مقایسا

زوجی حاصدل از نظدرا

جلسهای در راستای آموزش مفاهیم ماتریس مقایسا

خبرگدان پدژوهش در ابتددا

زوجی و نثوه ایجاد ناسازگاری در تکمیل

پرسشنامه ها ،برگزار شد .در این مرحلده از پدژوهش ،از میدان  99نفدر متخصدص و کارشدنا
پاسخگوی مرحله او و دوم که در تکمیل پرسشنامههای دلفی مشارکت داشتند ،به دلیدل خبدره
مثور بودن پژوهش در روش تثلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی 51 ،نفدر از آنهدا کده
دارای تثصیال

آکادمیک باالتر و تجارب عملی بیشتری نسبت به موضو پدژوهش بودندد بده
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عنوان خبره انتخاب وپرسشنامههای مقایسا
استفاده از اعداد فازی ،نظرا

زوجی توس آنهاتکمیل شدند .در مرحله بعدد ،بدا

هر یک از خبرگان به اعداد فازی مثلثی تبدیل و سدپس بدا کمدک

میانگین هندسی ،ماتریس ادغامی حاصل از نظرا
پایایی ماتریسهای مقایسا

خبرگان به دست آمد .سدپس جهدت بررسدی

زوجی حاصل از نظرا

خبرگان از روش ناسدازگاری گوگدو

بوچر استفاده شد که نتایج حاصل نشان دهنده سازگاری تمامی مقایسا

و

زوجی مدیباشدد .زیدرا

نرخ ناسازگاری میانی  CRmو حاشیهای  CRgبرای تمامی جداو کمتر از  231بوده لذا میتوان
نتیجه گرفت که تمامی مقایسا

زوجی از پایایی برخوردار هستند.

جدول ( )9ماتریس حاصل از میانگین هندسی نظرات خبرگان پژوهش _ مقایسات زوجی معیارها نسبت
به هدف

سپس طی مثاسبا "تثلیل گسترش یافته چانگ "1به وزن نهایی معیارها به شرح زیر
دست یافتیم.
1. Yong chang
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جدول ( )2اوزان نرمالیزه و قطعی معیارها
ردیف

معیار

رتبه

وزن

1

عوامل حقوقی

1

2312

5

عوامل فرهنگی

5

2314

9

عوامل سیاسی

5

2314

4

عوامل اقتصادی

9

2319

2

عوامل سرمایه گذاری

4

2311

3

عوامل هماهنگی و انسجام راهبردی

4

2311

2

عوامل نیروی انسانی

2

2312

1

عوامل زیرساختی

3

2321

1

عوامل مثتوائی و کاربردی

2

2324

در مرحله بعد هریک از مقایسا

زوجی زیرمعیارها را نیز مثاسبه نموده و وزن آنها را برای

استفاده در تاپسیس فازی ،نرمالیزه وقطعی نمودیم؛ کده در جددو زیدر وزن قطعدی زیرمعیارهدا
مثاسبه شده و آنها را از لثاظ وزنی رتبه بندی نمودیم.
جدول شماره ( )2ضرایب وزنی زیرمعیارها نسبت به معیار
ضرایب وزنی نهایی

کدهای

زیرمعیارها

زیرمعیارها

232151

C11

232115

C12

232223

C13

وزن معیارها نسبت
به هدف
GOAL

0.04

کد معیارهای
اصلی

C1

وزن زیر معیارها

کدها

2395

C11

2351

C12

2311

C13

23221

C14

2352

C14

23292

C21

2392

C21

23252

C22

2352

C22

2325

C23

0.10

2352

C23

23215

C24

2315

C24

23221

C25

2321

C25

23244

C31

2342

C31

232529

C32

2359

C32

23255

C33

232112

C34

0.11

C2

C3

2352

C33

2312

C34
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ادامه جدول شماره ( )2ضرایب وزنی زیرمعیارها نسبت به معیار
ضرایب وزنی نهایی

کدهای

وزن معیارها نسبت

کد معیارهای

زیرمعیارها

زیرمعیارها

به هدف

اصلی

232111

C41

2355

232522

C42

2359

C42

232121

C43

2311

C43

232192

C44

0.09

C4

وزن زیر معیارها

کدها
C41

2312

C44

232153

C45

2314

C45

232225

C46

2321

C46

232411

C51

2391

C51

23255

C52

2352

C52

2311

C5

232521

C53

2311

C53

232123

C54

2313

C54

232222

C55

2322

C55

232224

C61

2341

C61

232921

C62

2355

C62

232525

C63

0.14

C6

2311

C63

232525

C64

2311

C64

232511

C71

2359

C71

232511

C72

2359

C72

232529

C73

2351

C73

0.13

C7

232112

C74

2312

C74

232123

C75

2315

C75

232211

C76

2322

C76

23245

C81

2351

C81

232432

C82

2391

C82

232912

C83

0.15

C8

2351

C83

2329

C84

2352

C84

232211

C91

2345

C91

232224

C92

2393

C92

232124

C93

23214

C94

0.14

C9

2311

C93

2312

C94
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دراین قسمت به رتبه بندی وزنی زیرمعیارهای حاصل شده ازتثقیق می پردازیم :
جدول( )2رتبه بندی وزنی زیرمعیارهای نرمالیزه شده
ردیف

زیرمعیار

رتبه

وزن

1

شناخت فرهنگ روستاها

1

232211

5

232224

9

شناخت تنو فرهنگی و اجتماعی اقتصادی

9

232224

4

حمایت از سرمایه گذاری

4

232432

2

شناسایی پتانسیلها و توانمندیهای منطقه ای

2

23244

3

23245

2

اعتماد

2

232411

1

مهار های ارتباطی

1

23292

1

کپی رایت

1

232912

12

انثصارگرایی

12

232921

11

قوانین مرتب با دولت الکترونیکی

11

2329

15

آمادگی مالی

15

232511

19

هزینه دسترسی

15

232511

14

فرصتهای اقتصادی

19

232529

12

شکسته شدن انثصار رسانه ای

14

232529

12

232525

12

اهتمام رهبران ،حکومت بر توسعه  ICTروستایی

12

232525

11

فرصتهای آموزشی

13

23252

11

هنجارهای فرهنگی – اجتماعی

12

23255

52

بلوغ اکوسیستم سرمایه گذاری

11

23255

51

وجود کمکهای مالی و عدم اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی

11

232521

55

دسترسی به شبکه ملی

52

232522

59

نیروی انسانی متناسب با تخصص ها

51

2325

54

دسترسی به سرعت شبکه پایگاههای داده در سراسر نقا قابل سکونت

55

232111

52

فقر اقتصادی

59

232112

53

رهبری الکترونیکی

54

232112

5

3

13

ارتباطا

اجتماعی

جریان آزاد اطالعا

سیاست مختل

و ناقص در نواحی روستایی
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ادامه جدول( )2رتبه بندی وزنی زیرمعیارهای نرمالیزه شده

ردیف

زیرمعیار

رتبه

وزن

52

ضمانت سرمایه گذاری

52

232123

51

کیفیت دسترسی ،همسانی دسترسی شهری و روستایی

53

232121

52

232123

51

232124

91

اعتماد شهروندان جهت فعالیت اقتصادی تراکنش مالی در فضای مجازی

51

23214

95

امنیت عوامل زیرساختی

92

232192

99

توانمندسازهای دنیای شبکه ای

91

232151

94

زیرساختهای ارتباطی

95

232153

92

میزان سواد

99

23215

93

آمادگی

ICT

94

232115

92

تعرفه گذاری

92

232211

91

گسترش سواد رسانه ای

93

23221

93

23221

92

232222

91

232223

91

232225

51
92

ایجاد کسب و کارها در حوزه
دانش و آگاهی در خصو

استفاده صثیح اززمان در اینترنت و شبکه
(فضای مجازی)

91

مداخال

42
41

ICT

مدیریتی

ریسک باالی سرمایه گذاری
توسعه کسب و کارهای دیجیتالی با شناسایی آنها در توسعه اقتصادی

45

روستایی
هوشمند شدن شیوه کسب اطالعا

بعد از دستیابی به معیارها و زیر معیارها نوبت بده دسدتیابی راهبردهدای گدذر از شدکاف
دیجیتالی در ایران گردید که طی دو مرحله دلفدی اکتشدافی و پدس از همگرایدی بدا نخبگدان و
متخصصین این حوزه به  93راهبرد موثر در کاهش شکاف دیجیتالی در ایران دست یافتیم.
برای ارزیابی راهبردها در تاپسیس فازی هر یک از زیرمعیارهای نرمالیزه شده مورد ارزیدابی
مقایسه زوجی قرار گرفته ،که در این مسیر اولویت بندی راهبردها ازطریق تکنیک تاپسیس فازی
به شرح زیر مثقق گردد:
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رتبه بندی یا اولویت بندی راهکارهای گذر از شککاف دیجیتکالی در ایکران (موردمطالعکه
روستاهای استان قم) با تکنیک تاپسیس فازی
جهت رتبه بندی راهکارهای گذر از شکاف دیجیتدالی در ایدران بدا تکنیدک تاپسدیس فدازی بده
صور

زیر عمل میکنیم:

گام او  .تشکیل ماتریس تصمیم
گام دوم :بی مقیا سازی ماتریس تصمیم با استفاده از تبددیال
ماتریس بیمقیا

شده

مقیدا

D

گام سوم :مثاسبه ماتریس وزین یا موزون فازی
گام چهارم :مثاسبه ایدهآ مثبت و منفی
گام پنجم :مثاسبه

D+ , D-

گام ششم :مثاسبه نزدیکی گزینهها به ایدهآ های مثبت
جدول( )2محاسبات نزدیکی گزینهها به ایده ال مثبت
CCI
0.483358
0.492616
0.621453
0.686992
0.519069
0.440512
0.424382
0.526667
0.451681
0.416008
0.456343
0.497875
0.392641
0.4147
0.375657
0.44487
0.498212
0.420393
0.421416
0.517377
0.488408
0.455397
0.396181
0.416932
0.407505
0.385907
0.413961

D-(+)D+
0.245384
0.233777
0.222201
0.227003
0.220409
0.235143
0.229839
0.238143
0.238379
0.227444
0.232242
0.233827
0.226096
0.234243
0.230111
0.235693
0.230236
0.234104
0.232901
0.242678
0.23378
0.232811
0.229108
0.228842
0.226111
0.234956
0.226129

D0.118608
0.115162
0.138088
0.155949
0.114408
0.103583
0.09754
0.125422
0.107671
0.094619
0.105982
0.116417
0.088774
0.097141
0.086443
0.104853
0.114707
0.098416
0.098149
0.125556
0.11418
0.106021
0.090768
0.095412
0.092141
0.090671
0.093609

خطدی و مثاسدبه
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ادامه جدول( )2محاسبات نزدیکی گزینهها به ایده ال مثبت
D-(+)D+
0.233563
0.235714
0.233299
0.238349
0.235385
0.23165
0.232223
0.231413
0.230988

CCI
0.387959
0.41387
0.558799
0.4191
0.390673
0.390633
0.375413
0.375504
0.392814

D0.090613
0.097555
0.130367
0.099892
0.091958
0.09049
0.087179
0.086897
0.090735

جدول( )2گام هفتم رتبه بندی راهکارهای گذراز شکاف دیجیتالی در ایران
(موردمطالعه روستاهای استان قم)
رتبه

راهبردها

1

تشویق اپراتورها به سرمایه گذاری
راهبردهای جلب اطمینان کاربران و سرمایه گذاران (امنیت سرمایه و کاالی در گردش شبکه ای) ،مثال
تشویق شرکتهای بیمه به ورود در اقتصاد دیجیتالی و شبکه ای
ترغیب روستائیان به استفاده از شیوههای مجازی در انجام فعالیتها بخصو
مثصوال

 ،خرید و فروش

خود ،به منظور کاهش واسطهها و سفرهای غیر ضروری

5
9

تولید و عرضه مثتوای الکترونیکی مورد نیاز جامعه روستایی بر روی پورتا

4

تقویت سرمایه گذاری خرده روستایی و حمایت از کسب و کارهای کوچک

2

تعیین مد توسعه خدما

روستایی متناسب با نقشه توانمندیهای هر روستا (استان)

اتصا بازارهای خرده فروشی روستایی به شهری و کاهش واسطه گری و نزدیکی به بازار هدف با
استفاده از امکانا

ICT

بازدید دوره ای روستائ یان از مراکز تولید پیشرفته و مدرن درروستاهای نمونه کشور به منظور ایجاد انگیزه
خرید تضمینی و الکترونیکی مثصوال
تمهیدا

روستایی

الزم برای باال بردن انگیزه مجریان طرح

تقویت زیرساختهای گردشگری متکی بر
تمهیدا

الزم برای باال بردن دانش و مهار

ICT

 ICTکارگزاران دفاتر

3
2
1
1
12
11

توسعه زیرساختهای مجازی

15

ایجاد رقابت و سیاستهای تشویقی

19

تقویت مدیریت مشارکتی درروستاها به کمک ابزارهای دیجیتالی

14

توسعه دسترسی مدار

و مراکز آموزشی به شبکه و آموزش الکترونیک

12
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ادامه جدول( )2گام هفتم رتبه بندی راهکارهای گذراز شکاف دیجیتالی در ایران
(موردمطالعه روستاهای استان قم)

رتبه

راهبردها
ایجاد اشتغا برای جوانان روستایی

13

ارائه زیرساختهای الزم با هزینه پایین

12

گسترش پوشش ارتباطی درروستا ،مشابه شهرها

11

به کامپیوتر و دسترسی بر شبکه ملی اطالعا

تجهیز مدار

برای کاهش فاصله و شکاف دیجیتالی

ایجاد تشکلهای روستایی و آشنا کردن ساکنان از مزایای آنها از طریق امکانا

دفاتر  ICTروستایی به

منظور افزایش تولید و بهره برداری بهینه از منابع
اقدام جدی دولت و مجلس شورای اسالمی برای تهیه و تصویب قوانین مورد نیاز در زمینه تجار

و کسب

وکار الکترونیکی و فعالیت درفضای مجازی ،مالکیت معنوی ،بانکداری الکترونیکی ،امضای دیجیتالی
جلوگیری از مهاجر

جوانان به شهرها با طرحهای انگیزشی(جوانان بطور عام آمادگی و سواد استفاده از

ابزار دیجیتا را دارند و بصور

غیرمستقیم باعث کاهش شکاف دیجیتا خواهند شد)

حمایت بخش دولتی از ایجاد کسب و کارهای اینترنتی
آنها از طریق این دفاتر در راستای

کاربردی نمودن دفاتر
برگزاری دورهها و کارگاه های آموزشی برای آموزش کاربران و ارتقای سطح آشنایی آنها با مفاهیم فاوا
وکاربردهای آن
اتصا دفاتر به شبکه جامع بانکی کشور و ارایه خدما برخ بانکی در دفاتر
طراحی و پیاده سازی خدما
سازمانهای مرتب

انجام مطالعا موردی در خصو

ICT

در مثی اداری و منز

وآماده سازی آنان برای آموزش کاربران

موانع و چالش های کشورهای پیشرو در این حوزه و اقداما

و مکانیزم

روستایی برای تامین پهنای باند اینترنتی مورد نیاز دفاتر

ایفای نقش دفاتر  ICTدر ارائه مثصو و خدما
مجهز کردن دفاتر به امکانا

و تجهیزا

روستاها بصور

52

51

92

های به کارگرفته شده توس آنها برای رفع مشکالتشان و بومی سازی آنها
تقویت شبکه های مخابرا

54

51

ارائه خطو ارتباطی اینترنتی پرسرعت برای استفاده کاربران از خدما
رفع مشکال

55

52

الکترونیکی برخ مورد نیاز جامعه روستایی توس دستگاه ها ،نهادها و

آموزشی کارشناسان در زمینه فناوری اطالعا

51

53

مدرن و مکانیزه

تقویت زیر ساختها برای ایجاد فضای الزم برای گسترش

52

59

هماهنگی با دستگاه های مخاطب روستاییان به منظور ارایه خدما

ایجاد سیاستهای تشویقی مالی ،استفاده از تجهیزا

11

برخ

95
99
94

مدرن مانند کامپیوتر ،مودم و  ...برای گسترش سواد اطالعاتی

استفاده از نیروهای متخصص جهت ارائه آموزش مفاهیم فناوری اطالعا

91

به کارشناسان

92
93
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بحث و نتیجه گیری
این تثقیق در مقایسه با تثقیقا

پیشین ،از لثاظ معیار و زیر معیار و راهکارهای بدست آمدده

از طریق روش دلفی بسیار گسدترده بدوده و بده نوبده خدود از تدازه گدی و گسدتردگی فراواندی
برخوردارمی باشد چرا که نتایج این پژوهش طی دو مرحلده دلفدی اکتشدافی و بدا اجمدا نظدر
خبرگان بدست آمده است .در حالیکه تثقیق همدانلو و همکاران ( )1911در مد توسعه پویای
 ICTفق اشاره به متغیرهای اصلی و فرعی آنهم درسطح مثدود و بدون اشداره بده راهبردهدای
موثر و اجرایی درکاهش شکاف دیجیتالی در ایران انجام شده اما این پژوهش با دسدتیابی بده 93
راهبرد موثر در کاهش شکاف دیجیتالی در ایدران گدامی مدوثر در ارایده الگدوی بدومی متفداو
ازتثقیقا

پیشین برداشته است .دیگر اینکه نتایج تثقیق همدانلو نشدان مدی دهدد کده عوامدل

مثتوایی و کاربردی بزرگترین مانع و چالش توسعه دفاتر  ICTروستائی مدی باشدد امدا در ایدن
تثقیق با توجه به تکنیک سلسله مراتبی فازی و رتبه بنددی وزندی معیارهدا ،نشدان دهندده ایدن
موضو است که عوامل مثتوائی و کاربردی مدنظردر تثقیدق همددانلو و همکداران ،از اهمیدت
بسیار پایینی نزد خبرگان تثقیق برخوردار بوده و پایین ترین رتبه را کسب نموده است.
معیارهای اصلی
نتایج سلسله مراتبی فازی حاکی از آن است که بیشترین وزن در معیارهای اصلی مربو به
عوامل حقوقی و کمترین وزن مربو

به عوامل مثتوائی و کاربردی می باشد .دیگر عوامل

اصلی تاثیرگذار در شکاف دیجیتالی ایران براسا
عبار

پژوهش انجام شده و بر اسا

اولویت

است از عوامل فرهنگی ،عوامل سیاسی ،عوامل اقتصادی ،عوامل سرمایه گذاری ،عوامل

هماهنگی و انسجام راهبردی ،عوامل نیروی انسانی و عوامل زیرساختی.
زیرمعیارها
نتایج سلسله مراتبی فازی انجام شده از تثقیق حداکی از آن اسدت کده در زیرمعیارهدای اصدلی
شناخت فرهنگ روستاها و ارتباطا

اجتماعی حائز بداالترین رتبده وزندی؛ و کسدب وکارهدا بدا

شناسایی آن ها در توسعه اقتصاد روستایی و همچنین هوشمند شدن کسب وکار دارای پایین ترین
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رتبه وزنی میباشند .دیگر زیرمعیارهای مورد توجه در شکاف دیجیتالی ایران برآمدده از تثقیدق
به ترتیب اولویت در مد ارائه شده(  )AMNذکرگردیده است.
راهبردها
نتایج کیفیتسنجی راهکارها در پرتو تکنیک تاپسیس فازی حاکی از آن است که تشویق
اپراتورها به سرمایهگذاری در اولویت او و استفاده از نیروهای متخصص جهت ارائه آموزش
مفاهیم فناوری اطالعا

به کارشناسان در سازمان در ناز ترین سطح از اولویت قرار

دارد.

همچنین دیگر راهبردهای دست یافته از اجما خبرگان و متخصصین موضو به ترتیب اولویت
درمد  AMNدرج گردیده است.

مدل نهایی و پیشنهاد تحقیق
با توجه به نتایج حاصل شده از تثقیق که شامل  1معیاراصلی و 45زیرمعیدار و 93راهبدرد مدوثر
در کاهش شکاف دیجیتالی است به مد بومی زیردست یافتیم.
طبق منشور جامعه اطالعاتی پیرامون راهبردهای جهانی که بیان می دارد جامعه اطالعاتی
توس دولتها ،شرکتهای خصوصی ،دانشگاه ها ،مدار  ،انجمن ها ،سازمانهای بین المللی
و مردم شکل میگیرد لذا پیشنهاد ما اجرای الگوی بومی راهبردی دست یافته ازتثقیق(مد زیر)
توس تمامی متولیان صدراالشاره می باشد.

پیشنهادات
جهت تثقیقا

آتی به پژوهشگران پیشنهاد می شود:

 -1بررسی عوامل موثر بر شکاف دیجیتالی در شهرهای بزرگ و کوچک در حوزه .ICT
 -5بررسی موانع گذر از شکاف دیجیتالی در ابعاد قیاسی اروپا و خاورمیانه در حوزه .ICT
 -9توجه به الگوی بومی راهبردی دست یافته از تثقیق و اجرای آن توس نهادهای دولتی و
خصوصی در امور مربو به روستاهای کشور.
 -4بررسی و ارزیابی عملکرد کمی راهبردهای گذر از شکاف دیجیتالی در حوزه  ICTو
انتخاب کارآمدترین آنها با تثلیل پوششی دادهها (.)DEA
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 -2بکارگیری طرح  SWOTجهت تدوین استراتژی راهبردهای گذر از شکاف دیجیتالی در
ایران طبق راهبردهای این تثقیق.

721

عباسی کسبی ،مجیدی قهرودی ،نصرالهی /الگوی بومی کاهش شکاف دیجیتالی در ایران ...

منابع
ازکیا ،مصطفی؛ غفاری ،غالمرضا ( .)1911جامعه شناسی توسعه ،انتشارا

جهانگرد ،اسفندیار ( .)1912اقتصاد فن آوری اطالعا
به موسسه مطالعا

کیهان ،چاپ هشتم.

و ارتباطا  ،شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته
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