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Extended Abstract
1. Introduction1. Introduction
The digital divide is a term that refers to the gap between people with effective 
access to digital and information technology and people with no or very limited 
access to such technologies. In other words, the digital divide means unequal access 
of some members of society to information and communication technologies (ICT). 
The term is closely related to the concept of the knowledge divide. In the past, the 
digital divide was concerned with access or no access to the Internet and technology. 
However, the term's definition changed over time to include the knowledge and 
ability to work with technology and different types of IT-related tools. 
2. Theoretical Principles2. Theoretical Principles
The term digital divide was originally rooted in the theory of diffusion, referring to 
the dichotomy of having/not having information. In other words, researchers had 
initially focused merely on access to technology and limited the digital divide to the 
access gap. However, as technologies such as computers and the Internet became 
more pervasive over time and thus physical access diminished, some other factors 
were included in the definition of the digital divide, making the term discussed at 
higher levels. 
As a recurring concept, the digital divide is a dynamic phenomenon, in which with 
the closing of one stage, another stage opens. Moreover, the term has been investigated 
in terms of four different concepts, including motivational divide, material access, 
skill gap, and the diversity of ICT usage. On the other hand, compared to other social 
groups, those with a high level of education and sufficient literacy use ICT services 
in a different way and enjoy its facilities and features at high levels. In this regard, 
several models have been offered on the digital divide, some of which are discussed 
below:
Selwyn's Model (2004): Selwyn discusses the factors involved in the digital divide 
in terms of economic, cultural, and social capitals, arguing that the factors are 
associated with changes made in people's economic, social, and cultural capitals. 
Van Dijk's Model (2003): this model investigates four types of access, the inequality 
to each of which leads to digital divide: motivational access or lack of elementary 
digital experience; material access which is related to not possessing computers or 
network connections; skill access, which to a person's digital literacy; and usage 
access, which is related to various opportunities for the use of technology.
Rajanda's (2017) model: this model sought to investigate the digital divide and the 
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Editor-in-Chief's Note
Considering the requirement to apply knowledge management to 
organizational structures, the introduction of knowledge management 
discourse in public and private sector organizations over the last 
50 years worldwide, the discussion of issues regarding knowledge 
management and artificial intelligence in Iranian academic literature, 
and the publication of the second issue of the Journal of Intelligent 
Knowledge Exploration and Processing, it can be argued that there 
are many potential strong points concerning the attention made to 
knowledge assets, transfer of experiences and lessons learned in 
organizational processes, and inter-organizational communication, 
all of which have been reviewed by professors and researchers in the 
journal's current issue. Moreover, turning these potential strengths 
into real benefits requires careful planning, collective wisdom, 
enjoyment of the scientific centers' capabilities, and the participation 
of staff and stakeholders, leading to the flourishing of the scientific, 
organizational, and executive environments, improvement of 
productivity, and development of innovations. Meanwhile, the heart of 
this process is paying attention to and benefiting from the capabilities 
of management and knowledge management specialists trained by 
Iranian top universities and institutions for higher education over 
the years. The journal welcomes, like its previous issues, valuable 
prospective studies conducted by academia on management and 
knowledge management, computers and artificial intelligence, and 
interdisciplinary articles within the journal's scope.
Ebrahim MahmoudzadehEbrahim Mahmoudzadeh
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چکیده
محققــان و دانشــمندان متعــددی شــکاف دیجیتــال را تفســیر نمــوده و بــرای ارزیابــی آن مــدل 
مفهومــی ارائــه کردنــد کــه بــا توجــه بــه زمــان و مــکان تحقیــق و گروه هــای مــورد مطالعــه می تــوان 
هرکــدام از مدل هــا را بــرای بررســی شــکاف موجــود اســتفاده کــرد. از معروف تریــن آنهــا مــدل 
، برخــی صاحب نظــران، مدل هــای مذکــور  وندایــک و ون درســون اســت کــه در طــی ســال های اخیــر
؛ دسترســی انگیزشــی،  را بــه روزرســانی کردنــد. لــذا شــکاف دیجیتــال را مربــوط بــه چهــار عنصــر
دسترســی مــادی، مهــارت اســتفاده ای و تنــوع اســتفاده معرفــی نمودنــد. ســپس ســلوین در 
مــدل پیشــنهادی خــود، شــکاف دیجیتــال را بــا بررســی ســرمایه های اجتماعــی، اقتصــادی و 
فرهنگــی  ارزیابــی کــرد. مــدل ماســیموراجندا کــه براســاس رویکــرد ماکس وبــر ارائــه شــد، بــه 
ــد تعریــف  ــه دورن ــوژی ب ــوژی و کســانی کــه از تکنول ــه دیــواری بیــن اســتفاده کنندگان تکنول مثاب
ــد  ــه  ش ــکاران ارائ ــان و هم ــط ژینف ــه توس ــه ک ــدل یکپارچ ــام م ــی بن ــروه چین ــدل گ ــت. م ــده اس ش
کــه از نابرابری هــای دیجیتالــی بــرای رســیدن بــه فراگیــری و شــمول الکترونیکــی اســتفاده کردند. 
بررســی شــکاف از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه بــرای حــل شــکاف موجــود بایــد از میــزان و نــوع 
آن اقــدام کــرد. مقالــه حاضــر ابتــدا مدل هــای  گاه شــوید تــا بتــوان درصــدد برطرف کــردن  آ آن 
نامبــرده را توضیــح داده و آنهــارا مقایســه کــرده و ســپس بــرای بررســی شــکاف دیجیتــال موجــود 
در کســب وکارهای ســنتی حاضــر در ایــران بــر اســاس مــدل وندایــک و ســلوین مــدل جدیــدی را 

ارایــه نمــوده اســت.
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1.   مقدمه 
بــا ورود بــه جامعــه اطالعاتــی و ارتباطــی و گســترش فناوری هــای 
، شــکاف دیجیتــال  جدیــد ارتباطــی، یکــی از مســائل قــرن حاضــر
ایجــاد شــده در بیــن کشــورها و گروه هــای مختلــف جمعیتــی 
اســت. شــکاف دیجیتــال1 اصطالحــی اســت کــه بــه فاصلــه بیــن 
مردمانــی کــه بــه فنــاوری دیجیتال و فنــاوری اطالعات دسترســی 
مؤثــری دارنــد بــا مردمانــی کــه دسترســی بســیار محــدودی بــه 
ایــن  می کنــد.  اشــاره  ندارنــد،  اصــاًل  یــا  داشــته  فناوری هــا  ایــن 
عبــارت، شــامل عــدم تعــادل در دسترســی فیزیکــی بــه فنــاوری 
)تکنولــوژی) ماننــد؛ عــدم تعــادل در داشــتن منابــع و مهــارت 
بــرای دسترســی مؤثــر و مفیــد بــه فنــاوری و محســوب شــدن 
 ، ــر ــارت دیگ ــه عب ــود.  ب ــز می ش ــال نی ــهروند دیجیت ــوان ش ــه عن ب
اعضــای  از  برخــی  نابرابــر  دسترســی  یعنــی  دیجیتــال  شــکاف 
دیجیتــال  شــکاف  ارتباطــات.  و  اطالعــات  فنــاوری  بــه  جامعــه 
شــکاف  دارد.  نزدیکــی  ارتباطــی  دانــش  شــکاف  مفهــوم  بــا 
دیجیتــال می توانــد بــر پایــه جنســیت، درآمــد و نــژاد باشــد کــه 
 Noori,( در هــر مقطــع زمانــی، معنــای متفاوتــی خواهــد داشــت
معیــار  گذشــته  زمان هــای  در   .(R., Meshkat Zakeri, 2021
دسترســی داشــتن و نداشــتن بــه اینترنــت و تکنولــوژی بــود 
ولــی بــا گــذر زمــان مفهــوم شــکاف  دیجیتــال تغییرکــرد و عــالوه 
ــواع  ــوژی و ان ــا تکنول ــیوه کار ب ــزار ، ش ــتن اب ــا نداش ــتن و ی ــر داش ب
از  آنهــا و تنــوع اســتفاده،  از  ابــزار و توانایــی اســتفاده  مختلــف 
)جعفــری،  اســت  شــده  مفهــوم  ایــن  در  اهمیــت  حائــز  مــوارد 
مدلــی  ارائــه  هــدف  بــا  مقالــه  ایــن  1388؛ ذکــر شــهرک، 1387). 
ایــن  بــر  اســت.  دیجیتالــی  شــکاف  ســنجش  بــرای  جدیــد 
ــکاف  ــابقه ش ــف و س ــی تعاری ــه بررس ــه ب ــدای مقال ــاس در ابت اس
ــنجش  ــای س ــدی مدل ه ــده و در گام بع ــه ش ــال پرداخت دیجیت
شــکاف دیجیتــال از گذشــته تــا بــه امــروز مطالعــه و مقایســه 
می شــوند. در پایــان بــا تحلیــل و ترکیــب مدل هــای پیشــین، 

مدلــی یکپارچــه و کاربــردی بــرای ســنجش شــکاف دیجیتالــی 
کســب وکارهای ســنتی ارائــه شــده کــه قابــل بکارگیــری از ســوی 

دســت انــدرکاران، محققــان و مدیــران اســت.

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
از  جوامــع  در  موجــود  نابرابری هــای  توضیــح  بــرای  محققــان 
لحــاظ دسترســی بــه فناوری هــای جدیــد، در دهــه 90، از اصطــالح 
 Cammaerts, B., &( کردنــد  اســتفاده  دیجیتـــالی  شــکاف 
Van Audenhove, L, 2003). ایــن اصطــالح در ابتــدا ریشــه 
قطبــی  دو  بــر  و   (Mansell, 2002( داشــت  اشـــاعه  نظریــه  در 
بــه  می کــرد.  نظــارت  اطالعاتــی  ندارهــای  و  داراهــا  بیــن  بــودن 
، در ابتــدا محققــان فقــط بــر روی دسترســی بــه  عبــارت دیگــر
فنــاوری تمرکــز کــرده بودنــد و شــکاف دیجیتــال را در شــکاف 
 Tsatsou, 2011., Van( بودنــد  کــرده  خالصــه  دسترســی 
Dijk, & Hacker, 2003) امــا بــا گــذر زمــان و  کمرنــگ شــدن 
هایــی  فنــاوری  شــدن  فراگیــر  و  فیزیکــی  دسترســی  مســئله 
اینترنــت، عوامــل دیگــری در  بــه  کامپیوتــر و دسترســی  مثــل 
در  را  دیجیتــال  شــکاف  مســئله  و  یافــت  اهمیــت  حــوزه  ایــن 
ــدد  ــات متع ــد از تحقیق ــرار داد.  بع ــث ق ــورد بح ــر م ــطوح باالت س
دربــاره شــکاف دیجیتــال، مفهــوم ســازی های متعــددی دربــاره 
 DiMaggio, P., & Hargittai,( شــکاف دیجیتــال پدیــد آمــد
2001., Katz, J. E., & Rice, 2002., Norris, 2001 Rog-
ers, 2016). بــه عنــوان مثــال دیماگیــو و هارگیتــی )2001) عنــوان 
ثروتمنــد  و  فقیــر  ملت هــای  بیــن  دیجیتالــی  شــکاف  کردنــد؛ 
کاربــران جدیــد و قدیــم رخ می دهــد. وی  یــا بیــن  در جامعــه و 
بــه زعــم ون  کــرد.  بــه نوعــی شــکاف دیجیتــال را ســطح بندی 
دایــک و هکــر )2003) مفهــوم شــکاف دیجیتــال بــه عنــوان امــری 
بازگشــتی بــوده، لــذا پدیــده ای پویاســت؛ در عیــن حالــی کــه یــک 
بــه  می شــود.  گشــوده  دیگــر  مرحلــه  می شــود،  بســته  مرحلــه 
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عبــارت دیگــر اگــر شــکاف دسترســی پــر شــود، شــکاف مهــارت 
اینترنتــی یــا شــکاف نحــوه اســتفاده از آن رخ می دهــد. تحقیقات 
مختلــف شــکاف دیجیتــال بــر مبنــای چهــار مفهــوم شــکاف 
انگیزشــی، دسترســی مــادی، شــکاف مهارتــی و تنــوع اســتفاده 

کرده انــد. بررســی  را  دیجیتــال  شــکاف   ، آی ســی تی1  از 
و  »داشــتن  یــک  و  صفــر  صــورت  بــه  ابتــدا  در  دیجیتــال 
و  اطالعاتــی  فناوری هــای  بــه  فیزیکــی  دسترســی  نداشــتن 
Van Dijk, & Hacker, 2003؛ Tsat- )ارتبــاط« قابــل درک بــود 
ــل مشــکل  sou, 2011). اقدامــات و تحقیقــات فراوانــی بــرای ح
جهــان  سراســر  در  جمعیتــی  مختلــف  گروه هــای  دسترســی 
دسترســی  مســاله  امــروز  بــه  تــا  وجــود  ایــن  بــا  گرفــت،  انجــام 
فیزیکــی بــه آی.ســی.تی. همچنــان در کشــورهای دیجیتالــی و 
یــا عــدم وجــود زیرســاخت های مناســب از علــل وجــود شــکاف 
و  انگیــزه  در  دیجیتــال،  شــکاف  دوم  ســطح  اســت.  مــادی 
آشــکار می شــود. در مناطــق  آی.ســی.تی.  فرصــت اســتفاده از 
مختلــف بــا وجــود در دســترس بــودن کامپیوتــر و اینترنــت، بــه 
ــیاری  ــان بس ــی، همچن ــد کاف ــز درآم ــزه و نی ــتن انگی ــل نداش دلی
از گروه هــای جمعیتــی از ایــن امکانــات اســتفاده نمی کننــد. بــه 
عبارتــی دیگــر ایــن افــراد در رابطــه نگــرش بــه اینترنــت و محیــط 
1392؛  راد،  زمانــی  و  )حریــری  هســتند  تردیــد  دچــار  دیجیتــال، 

روشــندل اربطانــی و کاظمــی، 1393). 
ــتفاده از  ــاال در اس ــزه ب ــاال و انگی ــد ب ــتن درآم ــورت داش در ص
فنــاوری، مشــکل جدیــدی در بیــن مــردم پدیــدار می شــود و آن 
گاهی  ســطح بعــدی شــکاف دیجیتــال، یعنــی شــکاف دانــش و آ
ــواد  ــاال و س ــالت ب ــطح تحصی ــه از س ــانی ک ــت. کس ــی اس و مهارت
کافــی برخوردارنــد نســبت بــه ســایر گروه هــای اجتماعــی، نحــوه 
ــات  ــد و از امکان ــی.تی. دارن ــات آی.س ــی از خدم ــتفاده متفاوت اس
و ویژگی هــای ایــن فنــاوری در ســطوح بــاال بهــره می گیرنــد. در 
حالــی کــه بســیاری، فقــط در ســطح ابتدایــی، و از امکانــات اولیــه  
 Van Deursen, & Van Dijk,( ــد ــتفاده می کنن ــی.تی. اس آی.س

.(2011
ــان  ــود را نش ــال خ ــکاف دیجیت ــه در ش ــئله ای ک ــن مس آخری
می دهــد، تنــوع اســتفاده و کاربــرد اســت. بــا وجود تعاملــی بودن 
ــت و شــبکه های  ــوا در اینترن ــد محت ــارکت در تولی ــکان مش و ام
مجــازی، همچنــان تعــداد تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان 
از  کننــدگان  اســتفاده  بیشــتر  و  دارنــد  زیــادی  فاصلــه  محتــوا، 

1- ICT:Information and communications technology

و  اطالعــات  بیننــده  و  شــنونده  خواننــده،  فقــظ  آی.ســی.تی.، 
دانشــی کــه تعــداد معــدودی تولیــد می کننــد، هســتند. شــکاف 
گروه هــای  دیجیتــال ممکــن اســت در هــر منطقــه و در بیــن 
از  یکــی  یــا  و  شــده  گفتــه  ســطح  چهــار  در  جمعیتــی  مختلــف 
آنهــا ایجــاد شــود. متناســب بــا اینکــه شــکاف دیجیتــال در چــه 
ــوع  ــه ن ــن چ ــن بی ــی، همچنی ــه جغرافیای ــه منطق ــطحی و در چ س
ســطح  جغرافیــا،  درآمــد،  شــود؛  بررســی  جمعیتــی  گروه هــای 
ارتباطــی،  و  مخابراتــی  زیرســاخت های  پــرورش،  و  آمــوزش 
جنســیت، پویایــی فرهنگــی و اجتماعــی، توســعه حقوقــی، زبــان، 
قومیــت و نــژاد، ســن و محــل ســکونت متغیرهایــی هســتند 
کــه در ســنجش و مطالعــه شــکاف دیجیتــال بایــد بــه آن توجــه 

 .(Tsatsou, 2011( شــود 

مدل های بررسی شکاف دیجیتال
شــده  پرداختــه  مرتبــط  مدل هــای  برخــی  بــه  بخــش  ایــن  در 

اســت.
مــدل ســلوین )2004(: ســلوین عوامــل شــکاف دیجیتــال را در 
بررســی ســه ســرمایه اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی دانســته و 
بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن تفاوت هــا بــا تغییراتــی کــه ایــن افــراد 
توضیــح  دارنــد،  فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  ســرمایه  در 
داده می شــود. لــذا شــکاف دیجیتــال را بــا در نظرگرفتــن ایــن 
 (1( شــماره  شــکل  در  مــدل  ایــن  می کنــد.  بررســی  ســرمایه ها 

ــت. ــده اس ــان داده ش نش
ــوده  ــل ب ــل تبدی ــول قاب ــه پ ــتقیم ب ــادی، مس ــرمایه اقتص س
آنــرا  می تــوان  و  اســت  مالــی  منابــع  انــواع  و  درآمــد  شــامل؛  و 
ســرمایه  چــه  اگــر  کــرد.  نهادینــه  مالکیــت  حقــوق  شــکل  بــه 
اقتصــادی ممکــن اســت تــا حــدودی درجــه تعامــل بــا آی.ســی.
ــر آن  ــد ب ــش از ح ــد بی ــی نبای ــد، ول ــاص ده ــود اختص ــه خ ــی. را ب ت
ــد  ــر وی عبارتن ــرمایه از نظ ــن س ــاخص های ای ــت. ش ــد داش تاکی
نرم افــزار  یــا  ســخت افزار  خریــد  بــرای  آن  از  کــه  مالــی  منابــع   : از

می شــود. اســتفاده 
ســرمایه اجتماعــی در برگیرنــده مفاهیمــی چــون اعتمــاد، 
همــکاری، همیــاری میــان اعضــای یــک گــروه یــا یــک جامعــه 
اســت کــه نظــام هدفمنــدی را شــکل داده و آنهــا را بــه ســوی 
دســتیابی بــه هدفــی هدایــت می نمایــد. ســرمایه های اجتماعــی 
تقســیم  دور  راه  از  و  رودررو  بخــش  دو  بــه  ســلوین  دیــدگاه  از 
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می کنــد.  یــاد  فنــاوری  تمــاس  عنــوان  بــه  آن  از  کــه  می شــود. 
ــای  ــان ها، اعض ــا انس ــاط ب ــامل ارتب ــی رودررو ش ــرمایه اجتماع س
ــرمایه  ــت و از س ــت در سازمان هاس ــت و عضوی ــواده، دوس خان
تجــاری  مکاتبــات  و  آنالیــن  امکانــات  نیــز  دور  راه  از  اجتماعــی 

اســت.
ســرمایه فرهنگــی، شــامل مجموعــه ای پیچیــده از دانش هــا 
، باورهــا، هنرهــا، قوانیــن، اخالقیــات، عــادت و هــر چــه فــرد بــه 
عنــوان عضــوی از جامعــه، از جامعــه خویــش فرامی گیرد، اســت. 
فرهنــگ نــه از طریــق وراثــت بلکــه بــه وســیله آمــوزش بــه نســل 
ــد  ــای جدی ــه فناوری ه ــراد ب ــرش اف ــود. نگ ــل می ش ــدی منتق بع
مثــل رایانــه و غیــره و احســاس نیــاز بــه آنهــا متاثــر از فرهنــگ 
اســت. روشــندل اربطانــی و کاظمــی )1393) در پژوهــش خــود 
ــکاس  ــی، انع ــای ذهن ــه؛ هنجاره ــی از جمل ــاخص های فرهنگ ش
بیرونــی، تجربــه، روحیــه نــوآوری، دانــش و شــناخت را بــه عنــوان 
جزئــی از الگــوی پذیــرش فنــاوری نشــان داده انــد. انــواع ســرمایه 

فرهنگــی از دیــدگاه  ســلوین شــامل مــوارد زیــر اســت:
بــرای  زمانــی  ســرمایه گذاری  مجســم:  فرهنگــی  ســرمایه 
در  شــرکت  همچنیــن  و  آی.ســی.تی.  مهارت هــای  بهبــود 

اســت. غیررســمی  و  رســمی  آموزش هــای 

اســتفاده  در  شــدن  اجتماعــی  عینــی:  فرهنگــی  ســرمایه 
از فرهنــگ بــا ابــزار فرهنگــی مثــل کتاب هــا، رایانــه، مجــالت و 

اســت. رســانه ها 

و  رســمی  آموزش هــای  شــده:  نهادینــه  فرهنگــی  ســرمایه 
دربرمی گیــرد. را  معتبــر 

نظریه هــا  منظم تریــن  از  یکــی  مــدل  ایــن  وندایــک:  مــدل 
دربــاره شــکاف دیجیتــال را وندایــک و هکــر )2003) ارائــه کردنــد. 
آنهــا تاکیــد کردنــد در ابتدا تحقیقات مســئله دسترســی فیزیکی 
بــود ولــی در حــال حاضــر دیگــر تمرکــز صــرف روی ایــن وجهــه 
مفیــد نیســت. چهــار نــوع دسترســی در ایــن مــدل بررســی شــده 
کــه نابرابــری در هــر کــدام بــه شــکاف دیجیتــال منجــر می شــود. 
در  ابتدایــی  تجــارب  نبــود  یــا  انگیزشــی  دسترســی  اول  ســطح 
ــطح  ــت )Van Dijk, & Hacker, 2003). س ــال اس ــوزه دیجیت ح
دوم دسترســی، دسترســی مــادی اســت و بــه عــدم مالکیــت 
ســطح  می شــود.  مربــوط  شــبکه  بــه  اتصــال  یــا  و  کامپیوتــر 
ــزان  ــارت می ــن عب ــور از ای ــت. منظ ــی اس ــی مهارت ــوم، دسترس س
ــارم  ــطح چه ــز س ــطح نی ــن س ــت. آخری ــرد اس ــی ف ــطح دیجیتال س
فرصت هــای  بــه  و  بــوده  بهره ورانــه  دسترســی  کــه  می باشــد 
اســت.  مرتبــط  فنــاوری  از  بهره بــرداری  در  متعــدد  و  متنــوع 
مختلــف  انــواع  بعــدی،  تحقیقــات  در  همکارانــش  و  وندایــک 
ــان  ــر نش ــق ت ــاد آنرا دقی ــرده و ابع ــی ک ــتر معرف ــی را بیش دسترس
 Van Deursen, A. J., & Van Dijk, 2014., Van( داده انــد 

Dijk, 2006, 2012). ســرانجام در ســال 2015 مــدل نهایــی خــود 
را ارائــه داده و تعریــف نهایــی چهــار ســطح شــکاف دسترســی 
را تشــریح کرده انــد. چهــار نــوع دسترســی و شــکاف دیجیتــال 

شکل)1): مدل سلوین
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دسترســی   : از عبارتنــد   (2015( وندایــک  و  ون دیورســن  نطــر  از 
مــادی،  نگــرش بــه اینترنــت، مهارتــی و تنــوع اســتفاده اســت کــه 

در شــکل شــماره )2) نشــان داده شــده اســت.
انگیزشــی  دسترســی  دیجیتــال،  شــکاف  از  ســطح  اولیــن 

دیــدگاه  یــا  و  افــراد  انگیــزه ی  اســت.  اینترنــت  بــه  نگــرش  یــا 
اینترنــت  از  نکــردن  اســتفاده  یــا  کــردن  اســتفاده  بــرای  آنهــا 
ــت  ــت اس ــتفاده از اینترن ــی در اس ــل حیات ــزش عام ــت. انگی اس
)خلجــی، 1398). وندایــک نشــان داده اســت کــه انگیزش هــای 
 ، کامپیوتــر و  اینترنــت  از  اســتفاده  در  نگرانــی  مثــل؛  منفــی 
قابــل  نــکات  می انجامــد.  اینترنــت  از  اســتفاده  کاهــش  بــه 
توجهــی از جنبه هــای اجتماعــی و فرهنگــی باقــی مانــده اســت 
آن  مانــع  یــا  کنــد  کمــک  دیجیتــال  شــکاف  بــه  می توانــد  کــه 
شــود. منظــور از ســطح دسترســی مــادی، دسترســی داشــتن 
ــه دارای  ــت. ک ــود اس ــای موج ــر و فناوری ه ــتن کامپیوت ــا نداش ی
دو بعــد می باشــد: دسترســی فیزیکــی بــه کامپیوتــر یــا اتصــال 
شــبکه و همچنیــن تــوان مالــی بــرای هزینه هــای نگهــداری ایــن 

فناوری هــا. امــروزه ســهولت دسترســی بــه فنــاوری ارتباطــات، 
ممکــن اســت مــردم را قانــع کنــد کــه مســائل مربــوط بــه شــکاف 
نتیجــه  می تــوان  ایــن  بــر  عــالوه  اســت.  شــده  حــل  دیجیتــال 
توســعه  کشــورهای  در  دیجیتــال  نابرابری هــای  کــه  گرفــت 

ــی .تی.  ــه آی .س ــی ب ــت. دسترس ــده اس ــو ش ــردم آن مح ــه و م یافت
و اینترنــت، متفــاوت از دسترســی بــه محتــوی انباشــته شــده 

آنهاســت. درون 
ــی  ــای اجتماع ــرای گروه ه ــی. تی. ب ــتفاده از آی. س ــطوح اس س
جهــان  کشــورهای  میــان  نیــز  و  کشــورها  درون  مختلــف 
متفــاوت اســت. نحــوه اســتفاده متفــاوت افــراد موجــب بــروز 
کــه  می شــود  جمعیتــی  گروه هــای  میــان  در  دیگــری  شــکاف 
آنــرا شــکاف مهارتــی می نامنــد. ایــن قســمت بــه مهارت هــای 
مختلــف افــراد در اســتفاده از اینترنــت و ســواد دیجیتــال آنهــا 
برمی گــردد. یــک مشــکل در میــان کســانی کــه در یــک فرهنــگ 
ــا در  ــوادها، آنه ــوادها و بی س ــرای باس ــه ب ــد، چ ــوگ حضوردارن آنال
برخــی  کننــد.  درک  را  دیجیتــال  منطــق  نمی تواننــد  راه  ابتــدای 
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افــراد در ایــن محیــط جدیــد ممکــن اســت احســاس تــرس و 
در  راحتــی  احســاس  داشــتن  بــرای  باشــند،  داشــته  بیگانگــی 
ایــن محیــط جدیــد فرهنگــی و دیجیتــال نیــاز بــه آمــوزش دارنــد. 
ــر  ــای باالت ــه گروه ه ــد ک ــازه می ده ــی اج ــی مهارت ــکاف دسترس ش
برتــری خــود را نســبت بــه افــراد بــا تحصیــالت کمتــر و درآمــد 

پاییــن تــداوم و حتــی افزایــش دهنــد. 
مهــارت مربــوط بــه اســتفاده از اینترنت توســط ون دیورســن 
و وندایــک )2011) بــه دو حــوزه ابــزار محــور و محتــوا محــور تقســیم 
اینترنــت  بــا  کار  مثــل؛  عملکــردی  مهارت هــای  اســت.  شــده  
محــور  ابــزار  مهارت هــای  از  اینترنــت  در  گــذار  و  گشــت  یــا  و 
جســتجوی  ســواد  ماننــد؛  اطالعاتــی  مهارت هــای  و  هســتند 
اطالعــات و مهارت هــای اســتراتژیک همچــون توانایــی اســتفاده 

از اینترنــت بــرای یافتــن راه حل هــا نیــز محتوامحــور هســتند. 
ــه ی  ــا مقول ــال ب ــارت دیجیت ــکاف مه ــوم ش ــیر درک مفه در مس
فراگیــری دیجیتالــی مواجــه می شــویم کــه بــر ایــن فــرض اســتوار 
ــای  ــل از فناوری ه ــتفاده کام ــه اس ــادر ب ــد ق ــس بای ــر ک ــت؛ ه اس
دیجیتــال باشــد. کرانــدال و فیشــر نشــان می دهنــد کــه فراگیری 
دیجیتــال از دسترســی همگانــی بــه کامپیوتــر و اینترنــت فراتــر 
ــراد را  ــه اف ــن هم ــل یــک واگ ــد مث ــال بای ــری دیجیت ــی رود. فراگی م

.(Liptrott, 2020( رو بــه جلــو حرکــت دهــد
نبــود دسترســی مناســب، درآمــد کافــی، ســواد و آمــوزش 
الزم بــرای بهره منــدی از آی.ســی.تی و از ســویی پیشــرفت های 

ســریع علمــی و ابــزاری در ایــن حــوزه بــر حســب افرادی کــه تالش 
می شــود  موجــب  هســتند،  امکانــات  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای 
شــکاف  چهــارم  ســطح  در  لــذا  باشــند.  کننــده  دریافــت  فقــط 
کاربردهــای  می شــود.  ایجــاد  بهره ورانــه  شــکاف  دیجیتــال، 
مختلفــی کــه کاربــر از اینترنــت می کنــد، همچــون مــدت زمــان 
انجــام  آنالیــن  صــورت  بــه  کــه  فعالیت هایــی  نــوع  و  اســتفاده 
می شــود، در ایــن قســمت مــورد توجــه اســت. بــه عنــوان مثــال 
، وقــت بیشــتری را در  ممکــن اســت فــردی بــا تحصیــالت کمتــر
ــبت  ــخص نس ــدف نامش ــا ه ــن ی ــای آنالی ــرای بازی ه ــت ب اینترن
بــه کســی کــه رتبــه علمــی باالتــری دارد و از اینترنــت اســتفاده 
ــی وب،  ــبکه جهان ــی ش ــدع اصل ــد. مب ــد، بگذران ــد می کن هدفمن
جریــان  کــردن  فعــال  هدفــش  می کنــد،  اشــاره  برنرزلــی،  تیــم 

ــادر باشــیم  ــا ق ــه تنه ــد ن ــا بای ــت. »م ــوده اس ــه ب ــات دوطرف اطالع
هــر نــوع ســند و مطلبــی را در وب پیــدا کنیــم، بلکــه هــر نــوع 
ســندی را نیــز بــه راحتــی ایجــاد کنیــم«. شــکاف بهره ورانــه یــا 
ــدگان  ــد کنن ــدگان را از تولی ــرف کنن ــتفاده مص ــوع اس ــان تن هم
محتــوا جــدا می کنــد. وندایــک شــکاف دیجیتــال را بــا متغیرهــای 
جنســیت، ســن، میــزان درآمــد، تحصیــالت و تجربیــات اینترنتــی 
مــورد مطالعــه قــرار داد. مــدل مزبــور در شــکل شــماره )2) نشــان 

داده شــده اســت.
بــا  بــرای بررســی شــکاف دیجیتــال  -مــدل راجنــدا )2017)، وی 
نیــز  وی  هــدف  داد.  ارائــه  را  مــدل  ایــن   ، وبــر ماکــس  دیــدگاه 
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موجــود  نابرابری هــای  کاهــش  و  دیجیتــال  شــکاف  هنــگام بررســی  شــهروندان  شــکاف  دالیــل  بررســی  و  دیجیتالــی 

شکل )4): مدل یکپارچه

شکل)5): مدل یکپارچه برگشتی
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وبــر  رویکــرد  وی  نظــر  از  بــود.  دیجیتالــی  خدمــات  از  اســتفاده 
در درک نابرابری هــای دیجیتالــی مفیــد اســت، زیــرا پیچیدگــی 
می دهــد.  توضیــح  آنــرا  رونــد  چگونگــی  و  اجتماعــی  سیســتم 
ــتفاده  ــت اس ــه از اینترن ــانی ک ــن کس ــواری را بی ــالح دی ــه اصط او ب
می کننــد و کســانی کــه اســتفاده نمی کننــد، قــرار داد و دالیــل آنرا 
بررســی نمــود. ســپس مــدل را بــا ســه عنصــر دسترســی، انگیــزه 
و ســرمایه دیجیتــال بررســی کــرد. بخــش انگیــزه را بــا متغیرهــای 

عــدم عالقــه بــه اینترنت،کمبــود محتــوای مناســب و جــذاب 
و درک ناقــص از مزایــای اینترنــت عنــوان کــرد. دسترســی را بــا 
هفــت بعــد کــه عبارتنــد از بــه صرفــه بــودن اینترنــت، دسترســی 
فیزیکــی، کمبــود زمــان، وحشــت از تکنولــوژی، فقــدان یادگیــری 
رســمی و غیررســمی و عــدم توانایــی بیــان کــردو ســرمایه های 
دیجیتالــی را نیــز بــا پنــج بخــش کــه شــامل ســرمایه های پنجگانه 
)اقتصــادی، شــخصی، فرهنگــی، سیاســی و  اجتماعــی)، ادبیــات 
دیجیتالــی1، ســواد ، اعتمــاد بــه نفــس در توانایــی و مهــارت زبــان 
ــل  ــماره )3) قاب ــکل ش ــه در ش ــرد. ک ــوان ک ــتند، عن ــی هس خارج

مشــاهده اســت.
مــدل یکپارچــه2: مــدل دیگــری اســت کــه بــرای بررســی شــکاف 
 (Ragnedda, M., & Kreitem, 2018( توســط  دیجیتــال 
بــرای  دیجیتالــی  نابرابــری  از  مــدل  ایــن  شــد.  بیــان  آمریــکا  در 

1- Digital literacy
2- Integrated  Model
3- E-Acceptance
4- E-Inclusion

رســیدن بــه فراگیــری الکترونیکــی اســتفاده کــرد. چارچوبــی کــه 
مــدل یکپارچــه ایجــاد می کنــد؛ دسترســی، منابــع، نیــرو، پذیــرش 
الکترونیکــی 3، و شــمول الکترونیکــی4 می توانــد بــرای تجزیــه 
و تحلیــل اثــرات، عناصــر رفتــاری و تأثیرگــذاری مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد. فراگیــری الکترونیکــی وضعیــت ایده آلــی را ترســیم 
تمــام  از  ارگان هــا  و  نهادهــا  جامعــه،  افــراد  همــه  کــه  می کنــد 
ظرفیــت الکترونیــک اســتفاده می کننــد. پذیــرش الکترونیکــی 

ــا  ــک ی ــتگاه های الکترونی ــردم دس ــه م ــه هم ــت ک ــی اس ــز زمان نی
تغییــر روش الکترونیکــی را بپذیرنــد. بــه عنــوان مثــال انجــام 
ــه  ــن و... ب ــای آنالی ، بازی ه ــار ــری اخب ــی، پیگی ــور بانک ــی ام اینترنت
عنــوان پذیــرش الکترونیکــی محســوب می شــود. تحقیقــات 
ــریعا  ــود را س ــمند خ ــل هوش ــی موبای ــردم گوش ــه م ــان داد ک نش
بــه عنــوان دســتگاه اصلــی الکترونیکــی خــود پذیرفتنــد. در ایــن 
ــم می کننــد. منابــع  مــدل نیروهــا منابــع الزم را بــرای جامعــه فراه
ــه  ــات را ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــدی فن ــد بع ــی چن ــز دسترس نی
افــراد ارائــه می دهنــد. همــه ایــن مــوارد بــه کمــک هــم موجــب 
در  الکترونیــک  فراگیــری  آن  از  بعــد  و  الکترونیکــی  پذیــرش 
ایدئولوژیــک،  نیروهــای  شــامل؛  نیروهــا  می شــود.  جامعــه 
صنعتــی  نیروهــای  اجتماعــی،  نیروهــای  نیروهای مدیریتــی، 
منابــع  دربرگیرنــده؛  نیــز  منابــع  اســت.  شــخصی  نیروهــای  و 

جدول )1): انگیزه

نگرش به اینترنت
مدل وندایک

انگیزه اینترنتی

وحشت و اضطراب از اینترنت

سرمایه های اجتماعی مدل سلوین

کمبود علالقه، عدم وجود محتوای جذاب
راجندا 

درک نداشتن از مزیت های فناوری اطالعات

پذیرش الکترونیکی مدل یکپارچه

ژینجا فان

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
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منابــع  ذهنــی،  منابــع  منابع روانــی،  فــردی،  منابــع  تحصیلــی، 
ــی  ــم دسترس ــز ه ــی نی ــش دسترس ــد. بخ ــادی می باش ــی و م مال

شــامل  را  مــادی  دسترســی  و  انگیزشــی  اجتماعــی،  شــناختی، 
می شــود. ایــن مــدل در قالــب شــکل شــماره )4) ارایــه شــده 

اســت.
ــل  ــه غیرقاب ــدف همیش ــدل، ه ــن م ــد در ای ــان کردن ــا بی آنه
تغییــر  مختلــف  زمان هــای  در  می توانــد  کــه  اســت  دســتیابی 
را  خــود  مــدل  موضــوع،  ایــن  دادن  نشــان  بــرای  کنــد.  پیــدا 
تکــرار  شــامل  و  بــاال  بــه  رو  و  مارپیچــی  ســیر  خــط  صــورت  بــه 
چرخه هــای   ،(5( شــماره  شــکل  دادنــد  نشــان  بی نهایــت 
مرحلــه  پنــج  از  متشــکل  موقعیتــی،  الکترونیکــی  شــمول 
و  الکترونیکــی  پذیــرش  دسترســی،  منابــع،  نیروهــا،  مترقــی: 
شــمول الکترونیکــی موقعیتــی را بــه تصویــر کشــیده اســت.

مقایسه مدل های بررسی شکاف  دیجیتال
همــان طــور کــه بیــان شــد اکثــر تحقیقــات شــکاف دیجیتــال 

و  مهــارت  و  انگیــزه  و  دسترســی  عنصــر  چهــار  مبنــای  بــر  را 
تنــوع اســتفاده افــراد از آی ســی تی بررســی کرده انــد. هرکــدام از 
تحقیقــات بســته بــه زمــان و شــرایط بــر یکــی از عنصرهــا بیشــتر 
تمرکــز کرده انــد و آن جنبــه را بیشــتر از ســایر جنبه هــا تشــریح 
نشــان  زیــر   (4( و   (3(  ،(2(  ،(1( شــماره  جدول هــای  کرده انــد. 
ــی  ــه تفاوت ــده چ ــر ش ــات ذک ــر تحقیق ــر متغی ــورد ه ــد در م می ده
بــا هــم دارنــد و موضــوع مــورد نظــر را در کــدام بخــش بررســی 

کرده انــد.
و  وندایــک  مــدل  اینترنتــی  انگیــزش  ســطح  بررســی  بــرای 
راجنــدا تقریبــا بــه یــک شــکل ایــن ســطح از شــکاف را بررســی 
ســرمایه های  اســت.  دیگــر  مــدل  دو  از  دقیق تــر  و  کــرده 
ــه  ــه هم ــوم ک ــا یــک مفه ــز ب ــی نی ــرش الکترونیک ــی و پذی اجتماع

جدول )2): دسترسی مادی

دسترسی به اینترنت و فناوری
مدل وندایک

در اختیار داشتن کامپیوتر و تجهیزات

توان مالی برای به روزرسانی و حفظ تجهیزات

منابع اقتصادی مدل سلوین

فیزیکی/ زمان/ وحشت از تکنولوژی
راجندا 

یادگیری/ ناتوانی

شناختی/ اجتماعی/ مادی/ انگیزشی
مدل یکپارچه

ژینجا فان

جدول )3): مهارت ها

مهارت های ابزار محور و محتوا محور مدل وندایک

........... مدل سلوین

سواد دیجیتالی
راجندا 

آموزش های رسمی و غیررسمی

منابع تحصیلی
منابع فردی

مدل یکپارچه

ژینجا فان

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
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اعضــا جامعــه بایــد فنــاوری اطالعــات را بپذیرنــد، ایــن ســطح از 
می کنــد. بررســی  را  دیجیتــال  شــکاف 

دسترســی مــادی در همــه  تعاریــف بــه دسترســی بــه اینترنت 
معیــار  و  دارد.  اشــاره  فیزیکــی  دسترســی  و  مجــازی  فضــای  و 
ســنجش قــدرت خریــد و توانایــی در اختیــار داشــتن ایــن مــواد 
هســتند. در ایــن ســطح مــدل یکپارچــه در بخــش دسترســی 
ــف در  ــی ضع ــت ول ــه اس ــر گرفت ــتری را در نظ ــوارد بیش ــه م ــر چ اگ
بــه  می کنــد.  جبــران  حالــت  ایــن  در  را  ســطوح  بقیــه ی  بررســی 
مــادی  دسترســی  را  دیجیتــال  شــکاف  اصلــی  عامــل  عبارتــی 

می دانــد و بیشــتر بــه بررســی آن پرداختــه اســت.
در ایــن ســطح مــدل وندایــک جامع تــر و کامل تــر از بقیــه 
ــه دو  ــا را ب ــت. و مهارت ه ــرده اس ــی ک ــا را بررس ــا مهارت ه مدل ه
بخــش ابزارمحــور و محتوامحــور تقســیم کــرده اســت. راجنــدا 
نیــز در بخــش ســواد دیجیتالــی کــه زیرمجموعــه ســرمایه های 
نظــر  در  را  اینترنتــی  مهارت هــای  مفهــوم  می باشــد،  دیجیتالــی 
دو  بــا  منابــع  قســمت  در  نیــز  ژینجافــان  کــه  حالــی  در  گرفتــه 
بخــش منابــع تحصیلــی و فــردی ایــن مــورد را بررســی نمــوده 

اســت.
تنـــوع اســـتفاده از فنـــاوری اطالعـــات در دیـــدگاه وندایـــک بـــه 
ــا اســـت.  ــرد آنهـ ــوع کاربـ ــراد از اینترنـــت و نـ ــتفاده افـ ــای اسـ معنـ
اگـــر چـــه بعضـــی از افـــراد اینترنـــت و مـــواد را در دســـترس دارنـــد 
ولـــی اســـتفاده متفاوتـــی دارنـــد. همچنیـــن وندایـــک معتقـــد 

اینترنـــت  از  اســـتفاده  نـــوع  در  تحصیـــالت  ســـطح  کـــه  اســـت 
ــی  ــی عینـ ــرمایه های فرهنگـ ــلوین سـ ــدل سـ ــت. در مـ ــر اسـ موثـ
و مجســـم و نهادینـــه شـــده ایـــن موضـــوع را بررســـی می کنـــد. 
فراگیـــری و پذیـــرش الکترونیکـــی در مـــدل یکپارچـــه نیـــز بـــه 
از فنـــاوری اطالعـــات اشـــاره دارد.  فرهنـــگ اســـتفاده جامعـــه 
در ایـــن ســـطح مـــدل راجنـــدا تنـــوع اســـتفاده را بـــه عنـــوان یـــک 
بخـــش مســـتقل خیلـــی مـــورد بررســـی قـــرار نـــداده اســـت ولـــی 
درک ناقـــص از مزایـــای اینترنـــت و کمبـــود محنـــوا در بخـــش 
انگیـــزه و همچنیـــن ســـواد دیجیتالـــی در بخـــش ســـرمایه ها بـــر 
ــر  موضـــوع تنـــوع اســـتفاده داللـــت دارد. از همـــه مدل هـــای ذکـ
شـــده بـــرای بررســـی شـــکاف دیجیتـــال اســـتفاده می شـــود. امـــا 
هـــر کـــدام از مدل هـــا بســـته بـــه شـــرایط و زمـــان محـــل تحقیـــق 

ابعـــاد مختلفـــی را بررســـی کرده انـــد. 

3- طراحی مدل بررسی شکاف دیجیتالی برای 
کسب وکارهای سنتی

دیجیتــال  شــکاف  توســط  ســنتی  کارهــای  و  کســب  امــروزه 
فروش هــای  و  آنالیــن  کارهــای  و  کســب  می شــوند.  تهدیــد 
اینترنتــی تبدیــل بــه رقیــب جــدی بــرای فروشــگاه ها و کســب 
کــه  مــواردی  از  یکــی  شــده اند.  فیزیکــی  و  ســنتی  کارهــای  و 
کنــد،  کمــک  ســنتی  کارهــای  و  کســب  بهبــود  بــه  می توانــد 
فراهــم کــردن بســتر فــروش آنالیــن در کنــار محــل فیزیکــی و 

جدول )4): تنوع استفاده

سطح استفاده از اینترنت مدل وندایک

مدت زمان استفاده از اینترنت

نوع فعالیت آنالین

مصرف کننده یا تولید کننده محتوا

سرمایه فرهنگی مجسم و عینی مدل سلوین

سواد دیجیتالی
راجندا 

درک ناقص از مزایای اینترنت

کمبود محتوای مناسب و جذاب

فراگیری الکترونیکی
پذیرش الکترونیکی

مدل یکپارچه

ژینجا فان

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
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یــا تبلیغــات آنالیــن اســت. البتــه اغلــب کســب وکارهــا قــادر 
ــکاف  ــد در ش ــل آن را بای ــه دلی ــتند ک ــد نیس ــن فرآین ــام ای ــه انج ب
دیجیتــال موجــود در بیــن آنهــا جســتجو نمــود. لــذا در مقالــه 
شــکاف  ســنجش  در  کــه  اســت  شــده  ارایــه  مدلــی   ، حاضــر
دیجیتالــی کســب و کارهــای ســنتی در ایــران بیشــترین بــازده را 
داشــته باشــد و حداکثــر جوانــب را پوشــش دهــد. از ســوی دیگر 
بتــوان عوامــل و متغیرهــای کاربــردی در شــکاف دیجیتــال را بــا 
آن ســنجید. بــا بهره گیــری از مــدل وندایــک و ســلوین، مدلــی 
معرفــی شــده اســت کــه جامعیــت بیشــتری بــا شــرایط ایــران 
ــان در  ــران همچن ــروزه در ای ــه ام ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــته باش داش
بعضــی مناطــق مشــکل دسترســی وجــود دارد، نمی تــوان ادعــا 
کــرد کــه شــکاف دسترســی کامــال از بیــن رفتــه و دیگــر معضــل 
ــال در  ــکاف دیجیت ــی ش ــرای بررس ــه ب ــود. بلک ــوب نمی ش محس
ــز  ــزش نی ــوع انگی ــت. موض ــر داش ــد را در نظ ــن بع ــد ای ــور بای کش
ــبت های  ــه نس ــد ب ــرایطی بای ــر ش ــت ه ــت و تح ــه پویاس همیش
مختلــف بررســی شــود. مهارت هــای الکترونیکــی نیــز کــه امــروزه 
بیشــترین اثــر را بــر روی شــکاف دیجیتــال دارد، بایــد در مــدل 
گنجانــده شــود. مســاله بعــدی، تنــوع اســتفاده می باشــد. بــه 
دلیــل حضــور کاربــران متنــوع در ایــران و جایگاه هــای اجتماعــی 
مختلــف، افــراد حاضــر در کســب و کارهــا مثــل ســطح تحصیالت 
 (Liptrott, ــان ــی محقق ــد. برخ ــروری می باش ــی آن ض ــا، بررس آنه
 2020., Richmond, Rader, & Lanier, 2017., Robinson,
 Schulz, Khilnani, Ono, Cotten, Mcclain, ... & Tubaro,
از  عمدتــا   (2020., Yu, Ndumu, Mon, & Fan, 2018
بــه  درآمــد  ،تحصیــالت  قومیــت  ســن،  جنســیت،  متغیرهــای 
عنــوان متغیرهــای موثــر در شــکاف دیجیتالــی نــام برده انــد. لــذا 
؛ جنســیت، ســن،  مقالــه حاضــر نیــز در ایــن مــدل از چهــار متغیــر
درآمــد و تحصیــالت اســتفاده نمــوده، از آنجایــی کــه مــدل بــرای 
بررســی کســب و کارهــا ارائــه پیشــنهاد می شــود، شــغل نیــز بــه 
ــن  ــت. س ــده اس ــه ش ــدل اضاف ــه م ــر ب ــر دیگ ــک متغی ــوان ی عن
عامــل بســیار مهمــی اســت، زیــرا افــراد بــا ســن بیشــتر معمــوال 
تمایلــی بــرای  بــه روز شــدن و یــا اســتفاده از تکنولــوژی نشــان 
نمی دهنــد. یکــی از مشــکالت جامعــه امــروز افــراد میانســالی 
هســتند کــه همچنــان بــه دور از تکنولــوژی بــوده و قادر بــه انجام 
ــر  ــیت ب ــن، جنس ــالف س ــر خ ــتند. ب ــود نیس ــری خ ــور کامپیوت ام
شــکاف دیجیتــال تاثیــر کمــی را دارد. چــرا کــه نیازهــای فــردی 
ــیت  ــر دو جنس ــروزه ه ــت و ام ــان اس ــس یکس ــر دو جن ــرای ه ب

از دسترســی یکســانی بهره منــد هســتند. البتــه بایــد بــه عنــوان 
متغیــری مهــم در شــکاف دیجیتــال در نظــر گرفتــه شــود. میــزان 
درآمــد افــراد عامــل موثــری در بــروز شــکاف دیجیتــال اســت. زیرا 
دسترســی بــه تکنولوژی هــای امــروزه، رابطــه مســتقیم بــا میــزان 
درآمــد افــراد دارد. ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه افــراد کــم درآمدتــر 
بــه تکنولــوژی دسترســی ندارنــد، ولــی بــه خاطــر هزینه هــا بــه طــور 
ــه  ــری ک ــر دیگ ــوند. متغی ــرو می ش ــی روب ــا محدودیت های ــم ب حت
شــکاف دیجیتــال را بررســی می کنــد؛ میــزان تحصیــالت اســت. 
ــکاف  ــر در ش ــل دیگ ــدازه عوام ــه ان ــالت ب ــطح تحصی ــه س ــر چ اگ
دیجیتــال تاثیــر نــدارد امــا در ســطح چهــارم شــکاف دیجیتــال 
تحصیــالت  کــه  کســانی  دارد.  تاثیــر  بهره ورانــه  شــکاف  یعنــی 
بیشــتری دارنــد، عــالوه مصــرف کننــده بــودن قــادر بــه تولیــد 
کــه  متغیرهایــی  از  دیگــر  یکــی  هســتند.  نیــز  بیشــتر  محتــوا 
می توانــد در شــکاف  دیجیتــال کســب و کارهــا بســیار تاثیرگــذار 
کارهــای  و  کســب  از  بســیاری  امــروزه  اســت.  شــغل  باشــد، 
ســنتی تــوان رقابــت بــا کســب و کارهــای نویــن و الکترونیــک 
و  الزم  امــری  امــروزه  آنهــا  شــکاف  بررســی  بنابرایــن  ندارنــد.  را 
ضــروری اســت؛ زیــرا بقــای آنهــا بــه ایــن عوامــل بســتگی دارد. 
ــال  ــکاف دیجیت ــغل ها و ش ــی از ش ــت بعض ــن اس ــه ممک ــر چ اگ
کارهــا  و  کســب  آن  شــدن  الکترونیکــی  و  باشــند  همبســته 
ســودی بــرای صاحــب کســب و کار نداشــته باشــد، ولــی اکثــر 
فعالیــت  خرده فروشــی  صــورت  بــه  کــه  کارهایــی   و  کســب 
می کننــد، درگیــر شــکاف دیجیتــال هســتند. لــذا متغیــر شــغل 
ــم.  را بــه عنــوان یکــی از متغیرهــا بــه مــدل وندایــک اضافــه کردی
ودر آخــر متغیــر تجربــه اســتفاده از اینترنــت اســت کــه بــه معنــای 
تعــداد ســال هایی کــه فــرد از اینترنــت اســتفاده کــرده می باشــد.
مهــارت مربــوط بــه اســتفاده از اینترنت توســط ون دیورســن 
و وندایــک )2011) بــه دو حــوزه ابــزار محــور و محتــوا محــور تقســیم 
شــده اســت. مهارت هــای عملکــردی مثــل کار بــا اینترنــت و یــا 
گشــت و گــذار در اینترنــت، از مهارت هــای ابزارمحــور هســتند 
اطالعــات  جســتجوی  ســواد  ماننــد؛  اطالعاتــی  مهارت هــای  و 
از  اســتفاده  توانایــی  همچــون؛  اســتراتژیک  مهارت هــای  و 

اینترنــت بــرای یافتــن راه حل هــا نیــز محتوامحــور هســتند.
و  ایــران  در  اجتماعــی  شــبکه های  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
تعــداد بــاالی کاربــران ایــن شــبکه ها در کشــور و شــیوع کســب و 
کارهــای اینترنتــی در ایــن فضاهــا، مهــارت شــبکه ای را بــه عنــوان 
ــارت  ــه مه ــرا ک ــد. چ ــی کردن ــی معرف ــای دیجیتال ــی از مهارت ه یک
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استفاده از این شبکه ها و حضور در آنهـــا یکـــی از عوامـــل مهـــم 
در شـــکاف دیجیتالــی در حــال حاضــر اســت. منظــور از مهــارت 
ــاربر در اســتفاده از شــبکه های  ــایی کـ شــبکه ای، آشــنایی و توانـ
اجتماعــی اســت. لــذا عــالوه بــر دو مهــارت وندایــک، مهــارت 
شــبکه ای هــم بــه مــدل اضافــه شــده تــا بررســی شــکاف مهــارت 
در  مذکــور  مــدل  نمــود.  بررســی  بیشــتری  دقــت  بــا  بتــوان  را 

ــت. ــده اس ــش داده ش ــماره )6) نمای ــکل ش ش
در مــدل پیشــنهاد شــده، عواملــی کــه ســلوین بــرای بررســی 
ــن  ــه ای ــر ب ــوان متغی ــه عن ــود، ب ــوان کرده ب ــال عن ــکاف دیجیت ش
مــدل اضافــه شده اســت. ســرمایه اقتصــادی یــا دارایــی افــراد 
مثــل، میــزان درآمــد بــر شــکاف دیجیتــال موثــر اســت. ســرمایه 
جمعــی  اســتفاده  یــا  و  افــراد  تمایــل  دلیــل  بــه  نیــز  اجتماعــی 
دارد.  دیجیتــال  شــکاف  در  تاثیــر  الکترونیکــی  بســتر  یــک  از 

ــروش  ــوری، ف ــروش حض ــر ف ــالوه ب ــازه ای ع ــر مغ ــد اگ ــرض کنی ف
اینترنتــی راه انــدازی کنــد، ایــن اقــدام، عاملــی بــرای حرکــت ســایر 
ســرمایه   ، نیــز متغیــر  آخریــن  شــد.  خواهــد  رقیــب  مغازه هــای 
بــر  آن  تاثیــر  و  بــازار  محیــط  در  حاکــم  جــو  کــه  اســت  فرهنگــی 
ایــن ســه عامــل مطــرح  را بررســی می کنــد.  شــکاف دیجیتــال 
شــده توســط ســلوین، تحــت یــک متغیــر بــا نــام ســرمایه های 

دیجیتــال بــه مــدل اضافــه شده اســت.

4- نتیجه گیری
امــروز  دیجیتالــی  زندگــی  جدانشــدنی  جــزو  دیجیتــال  شــکاف 
اولیــن  موجــود  شــکاف  شــناخت  بی تردیــد  اســت.  بشــر 
بررســی  و  شــناخت  بــرای  اســت.  مشــکل  ایــن  رفــع  در  قــدم 
توســط  اخیــر  ســالیان  طــی  در  مدل هایــی  دیجیتــال  شــکاف 

شکل )6): مدل بررسی شکاف دیجیتال 
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دانشــمندان مطــرح شــد و عمــده تحقیقــات بــر چهــار ســطح 
ــوع  ــی و تن ــکاف مهارت ــادی، ش ــی م ــی، دسترس ــزش اینترنت انگی
اســتفاده از اینترنــت و فنــاوری اطالعــات توجه دارنــد. مدل هــای 
بررســی شــکاف دیجیتــال اغلــب بــر روی جوامــع علمــی ماننــد؛ 
دانشــگاه ها و مدرســه ها و یــا قشــرهای خــاص کــه بیشــتر بــا 
فنــاوری و ارتباطــات ســروکار داشــتند، مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
اســت. در نتیجــه توجــه کمتــری بــه کســب و کارهــا و گروه هــای 
بــر  تحقیــق  ایــن  در  اســت.  شــده  موضــوع  ایــن  در  اقتصــادی 
مدلــی   (2004( ســلوین  مــدل  و   (2015( وندایــک  مــدل  اســاس 
ــتری  ــت بیش ــران جامعی ــرایط ای ــه ش ــبت ب ــه نس ــد ک ــف ش تعری
داشــته باشــد و از ســوی دیگــر بتــوان کســب و کارهــای ســنتی 

آن مــورد بررســی قــرار  بــا  را  ایــران  و اصنــاف و بازارهــای ســنتی 
داد. از آنجایــی کــه امــروزه کســب و کارهــای الکترونیــک رقیــب 
بررســی  شــده اند،  ســنتی  کارهــای  و  کســب  و  مغازه هــا  جــدی 
آن  کارهــای ســنتی و رفــع موانــع  کســب و  شــکاف دیجیتــال 
کمکــی اســت کــه می توانــد بازارهــای ســنتی را از بحــران خــارج 
ــنهاد  ــذا پیش ــد. ل ــق بخش ــا رون ــب آنه ــتم کس ــه سیس ــرده و ب ک
می شــود محققــان حــوزه دیجیتــال در پژوهش هــای آتــی از ایــن 
مــدل بــرای بررســی شــکاف دیجیتــال کســب و کارهــای ســنتی و 
بازارهــای شــهرهای مختلــف ایــران و همچنیــن بررســی شــکاف 

دیجیتــال اصنــاف مختلــف بهــره ببرنــد.
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