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 اصفهان   دانشگاه   دانشجويان   بين   در

  *قاسمي   وحيد

  **پور  عدلي   صمد

  چكيده
 در   ،آن   عيني   مظاهر   و   ارتباطات   و   اطالعات   فناوري   شگرف   هاي  پيشرفت   چه  اگر

 زندگي   مختلف   سطوح   در   عميقي   تحول   ارتباطي،   نوين   هاي  شيوه   و   ابزارها   قالب  
 دستاوردهاي   كارگيري   به   و   است   كرده   ايجاد     افراد   ةروزمر   هاي  فعاليت   و   اجتماعي  
 و   آشنايي   اما   ،است   ناپذير اجتناب   امري   امروز   جوامع   در   ها ي  فناور   اين   از   حاصل  
 رواج   آن   تبع   به   و   نوين   هاي  پديده   اين   به   جامعه   مختلف   اقشار   و   آحاد   مندي هعالق  
 و   بود   نخواهد   يكسان   مختلف  علل    به   جامعه   هاي  گروه   ميان   در   ها آن   از   استفاده  
 بررسي   پژوهش   اين   هدف   .آمد   خواهد   وجود  به   ديجيتالي   شكاف     ةمسئلدرنتيجه   
 دانشگاه   دانشجويان   بين   در   آن   رد ثرؤم   عوامل   و   ديجيتالي   شكاف   مختلف   ابعاد  
    .است   اصفهان  

 ساخته محقق   ةنام  پرسش   از   استفاده   با   و   پيمايشي   صورت   به   حاضر   پژوهش
روش  بانفر است كه  374 پژوهش   اين   آماري     ةنمون   .است   گرفته   صورت  
 دانشجوي   14507   براي   كوكران   فرمول   از   استفادهاي و   سهميه  گيري  نمونه    
 و   جنس   كه   است   آن   از   حاكي   پژوهش  هاي  يافته   .آمد   دست به   اصفهان   دانشگاه  
حساب  به دانشجويان   بين   در   ديجيتالي   شكاف   رد گذارتأثير   عواملاز  درآمد  

 ديجيتالي   شكاف   كاهشبه    اينترنت   و   كامپيوتر   از   استفاده   ميزان   افزايش   .آيند نمي
 واقع،  در   .است   صادق   نيز   آنالين   مشاركت  بارة در   موضوع   اين   .شود منجر مي 
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 ايميل،   مجازي،   اجتماعي   هاي  شبكه   طريق   از   افراد   آنالين   مشاركت   ميزان   هرچه  
 همچنين   .كند مي   پيدا   كاهش   ديجيتالي   شكاف   ؛شود مي   بيشتر   وبالگ   و   ،چت  
 افزايش   رد كامپيوتراستفاده از    از   ناشي   اضطراب   تأثير  حاكي از  پژوهش   هاي  يافته  
 در   كامپيوتركار با    از   ناشي   اضطراب   ميزان   اين،   بر   عالوه   .است ديجيتالي   شكاف  
  .است   مردان   از   بيشتر   زنان   بين  

 دسترسـي    فيزيكـي،    دسترسـي    آناليـن،    مشـاركت    ديجيتـالي،    شكاف   :ها هواژكليد
  .مهارتي   دسترسي   انگيزشي،  

  
  مقدمه. 1

 كسب   هاي  شيوه   ساخته   متمايز   پيشين   دوران   از   را   مدرن   دنياي   كه   مواردي   از   يكي   مسلماً
 متون   و   دانشمندان  از جمله  دانش   منابع   به   دسترسي   ،گذشته   دوران   در   .است   دانش   و   علم  
 امروزه   ولي   .برآيند   آن     ةعهد   از   توانستند  مي   افراد   از   كمي   ةعد   و   بود   دشوار   بسيار   علمي  
 هاي  فناوري   .رسد  نمي   نظر به     پيچيده   اي  مسئله   گذشته   همچون   دانش   منابع   به   دسترسي  
 عكس،   مقاله،   كتاب،   مانند   دانش   فيزيكي   منابع   به   دسترسي   فقط  نه   ارتباطي   و   اطالعاتي  
 نيز   دانش   صاحب   افراد   با   توان  مي   ها آن     ةساي   در   بلكه   ؛اند  آورده   فراهم   را   غيره   و   ،  فيلم  
  .كرد   برقرار   ارتباط  

 در   ها  رسانه   نيا   تيمركز   با   جهان   سراسر   به   يتاليجيد   يها  رسانه   انتشار   و   توسعه
 يكشورها   از   ياريبس   يهاسازمان   و   مردم   ياقتصاد   و   ،ياسيس   ،ياجتماع   يها  تيفعال  
 افتهي  توسعه   يكشورها   از   ياريبس   در   مثال،   يبرا  . است   دهيرس   خود   اوج   به   افتهي  توسعه  

 تجارت،   د،يخر   دادن،  يرأ   ارتباطات،   در   شياز پ شيب   همراه   تلفن   و   وتريكامپ نقش
 يفناور   به   مندان  عالقه  . شود  يم   تر  واجب   و   يضرور   افراد   يباز   يحت و   كار،   اطالعات،  
 عصر   در   ييكشورها   نيچن  معناست كه  نيبد يژگيو   نيا   كه كنند  يم   استدالل   اطالعات  
. شوند  يم   شناخته يفراصنعت   يا  جامعه   عنوان به  و  كنند  يم   يزندگ   ياطالعات   جامعة  

 ديجد   اطالعات   و   ارتباطات   يفناور   و   ياطالعات   يها  سيسرو   عيصنا   آن   در   كه يجوامع
  .هستند     ياسيس   و   ،ياقتصاد   ،ياجتماع   يندهايفرا   دار  سكان  

 قالب   در   ،آن   عيني   مظاهر   و   ارتباطات   و   اطالعات   فناوري   شگرف   هاي  پيشرفت   چه  اگر
 و   اجتماعي   زندگي   مختلف   سطوح   در   عميقي   تحول   ارتباطي،   نوين   هاي  شيوه   و   ابزارها  
 اين   از   حاصل   دستاوردهاي   كارگيري   به   و   است   كرده   ايجاد   جامعه   افراد   روزمره   هاي  فعاليت  
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 اقشار   و   آحاد   مندي هعالق   و   آشنايي   اما   ،است   ناپذير   اجتناب   امري   امروز   جوامع   در   ها  يفناور  
 ميان   در   ها آن   از   استفاده   رواج   آن،   تبع   به   و   جديد   هاي  پديده   اين   به   جامعه   گوناگون  
 روبرت   مانند   منتقداني  رو،  ايناز    .بود   نخواهد   يكسان   متفاوت   علل به   جامعه   هاي  گروه  
 است   ممكن   دنيا   مردم   از   توجهي   قابل   اقليت   چه  اگر   كه   كنند  مي   استدالل     )R. Hassan( حسن  
 كه   را   واقعيت   اين   اطالعاتي   ةجامع   اصطالح   به   رشداما    كنند،   استفاده   جديد   هاي  رسانه   از  
 كشورها   درون   در يكنواخت   و   هموار   صورت   به   اينترنت   و   ديجيتالي   هاي  رسانه   هاي  مزيت  
  .)165 :2004( برد  مي   الؤس   زير   را   نيستند   دسترس   در   جهان   سراسر  در  يا  

 دارد  طرف  بي   خصلتي   ارتباطات   و   اطالعات   فناوري   كهبر اين مبني   عموم   تصور   خالف   بر
 هاي  تفاوت     مختلف   سطوح   در   كه   كرد   اذعان بايد   ،است   دسترسي   قابل   همگان   براي   و  
 عنوان   تحت   آن   از   كه   دارد   وجود   ارتباطات   و   اطالعات   فناوري   به   دسترسي   در   زيادي  
 و   ،خانوارها   افراد،   ميان   تفاوت  عني م به   ديجيتالي   شكاف   .شود  مي   ياد   ديجيتالي   شكاف  
 دسترسي   در   اقتصادي   ـ اجتماعي   متفاوت   سطوح   با   و   مختلف   ييجغرافيا   مناطق   در   مشاغل  
 اين   ،)Norris( نوريس   ةگفت   طبق   .است   آن   از   استفاده   و   ارتباطات   و   اطالعات   فناوري   به  
 به   تبديل   و   است   كرده   پيدا   رواج   اينترنت   كاربران   به   ارجاع   براي   مخصوصاً   عبارت  
 شكاف  . )4 :2001( است   شده   آنالين   جوامع   در   نابرابري  اشكال  ةهم   براي   اختصاري  
 سياسي   و   ،فرهنگي     اقتصادي،   ،  اجتماعي   هاي  نابرابري   از   نشان   مختلف   سطوح   در   ديجيتالي  
    .هست   نيز   ها  نابرابري   اين     ةكنند  بازتوليد   و   دارد   موجود   پيش  از  

آن    سوي   يك   در   كه   گذارد  مي   نمايش   به   خود   از   دوگانه   اي  وجهه   ديجيتالي   شكاف
 برند  مي   بهره   ارتباطات   و   اطالعات   فناوري   هاي مزيت   از   يي قرار دارند كهها  گروه   از   برخي  
 فناوري   ،شد   بيان   ابتدا   در   كه   گونه همان   .فناوري   اين   از   نصيبان بي   ،ديگر   سوي   در   و  
 توجه   با   .است   گذاشته ريثأت دانش   منابع   به   دسترسي   ميزان   و   شكل  در  ارتباطات   و   اطالعات  
 شكاف   يعني   ،شكاف   ديگر   نوع   براي   اي  پايه   ديجيتالي   شكاف   گفت توان  مي   امر   اين   به  
 و   دارند   دسترسي   آن   از   استفاده   و   ،توليد   دانش،   منابع   به   گروهي   آن   در   كه   بود   خواهد   دانش  
  .اند  بهره  بي   آن   از   گروهي  

 ،است   دانش   شكاف   عنوان   با   ديگري   نابرابري   ساز زمينه   كهاز اين جنبه    ديجيتالي   شكاف
 آن   در   تواننـد   مـي    كسـاني    صـرفاً    و   كند  مي   معرفي   محور   دانش   را   خود   كه   دنيايي   درآن هم   
 خصـوص    به   اهميت  با   بسيار   اي  مقوله   ،باشند   داشته   دسترسي   دانش   منابع   به   كه   كنند   پيشرفت  
 تجـارت    در   زيـادي    اتتـأثير    ديجيتـالي    شكاف   بروز   .است   اجتماعي   هاي  نابرابري   ةحوز   در  
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 حال   در   كشورهاي     افتادگي   عقب   آن حاصل   كه داشت   خواهد   آموزش   و   ،اقتصاد   الكترونيك،  
    .بود   خواهد   فناوري   و   علوم  زمينة  در توسعه  

 .است   گرفته   صورت   ديجيتالي   شكاف   بارةدر   زيادي   تحقيقات   يافته توسعه   هاي  كشور   در
اين  در   تحقيقات شايان توجهي و   شده   واقع   غفلت   مورد   ايران   در   حوزه   اين   حال،   اين   با  

 شكاف   مختلف   ابعاد   بررسي   تحقيق   اين   دادن انجام   از   هدف   .است   نگرفته   صورت   زمينه
 شكاف   اهميت   .است   اصفهان   دانشگاه   دانشجويان   بين   در   آن   رد مؤثر   عوامل   و   ديجيتالي  
 و   اطالعاتي   هاي  فناوري   با   جامعه   از   قشر   اين   عميق   پيوند   به   دانشجويان   مورد   در   ديجيتالي  
 در   اينترنت   و   كامپيوتر   كاربران   گروه   ترين بزرگ         ًتقريبا    دانشجويان   .شود  مي   مربوط   ارتباطي  
 اين   بررسي   .آن هستند   از   استفاده   به   ناگزير   پژوهشي   و   علمي  علل  به   كه   هستند   ايران  
 قابل   اي  مسئله   ببرند   بهره   ها  فناوري   اين   از   توانند  مي   سطحي   چه   در   دانشجويان   كه   موضوع  
چه  در   دانشجويان   كه   ساخت   خواهد   روشن   ديجيتالي   شكاف   مفهوم   بررسي   .است   توجه  

 از   برداري  بهره   به   قادر   و   دارند   اينترنت   و   كامپيوتر   به   قبولي   قابل   دسترسي   هايي زمينه
 است  الزم  و   اند  مواجه   مشكل   با   چه مواردي در   و   هستند   نوين   هاي فناوري   اين   هاي  قابليت  
 حاضر   پژوهش   در   سبب، همين   به   .كند   ريزي  برنامه       آن   رفع   براي   آموزشي     نظام   كه  
  :ستا  شده   طرحم ذيل   هاي فرضيه  

  ؛دارد   وجود   رابطه   ديجيتالي   شكاف   و   ،درآمد   جنس،   بين   .1
  ؛دارد   وجود   رابطه   ديجيتالي   شكاف   و   ،اينترنت   كامپيوتر،   از   استفاده   مكان   بين   .2
  ؛دارد   وجود   رابطه   ديجيتالي   شكاف   و   ،اينترنت   كامپيوتر،   از   استفاده   ميزان   بين   .3
 ايميـل،    مجـازي،    اجتمـاعي    هاي  شبكه   طريق   از   آنالين   فعاليت   و   مشاركت   ميزان   بين   .4

  ؛دارد   وجود   رابطه   ديجيتالي   شكاف   و   ،وبالگ   چت،  
 رابطـه    ديجيتالي   شكاف   و   ،اينترنت   كامپيوتر،   از   استفاده     ةزمين   در   جنسيتي   نگرش   بين   .5

  ؛دارد   وجود  
  .دارد   وجود   رابطه   ديجيتالي   شكاف   و   كامپيوتر   از   ناشي   اضطراب   ميزان   بين   .6
  

  تحقيق   ارزش   و   اهميت   .2
 خروج   موجب   مدت   طوالني   در   دهد،  مي   نشان   علوم   بيشتر   در   را   خود   كه   ديجيتالي   شكاف

 به   اطالعات   فناوري   به   است   الزم   لذا   .شود  مي   اجتماعي   و   اساسي   هاي  سرمايه   و   نخبگان  
 شدن  تر  عميق   صورت،   اين   غير   در   .شود   اهنگ   ملي   يبحث     و   ضروري   و   الزم   امري   عنوان 
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 كشورها   سياسي   و   ،اجتماعي   فرهنگي،   اقتصادي،   سطح   گرفتن   فاصله   باعث   ديجيتالي   شكاف  
از  .شد   خواهد   فناوري   صاحب   كشورهاي   به   جوان   نسل   توجه   نتيجهدر   و     ديگر يك   از  

 و   ،ها  سنت   باورها،   كردن   سست   براي   ها آن   فرهنگي   توليدات   شدن البغ  پيامدهاي اين امر، 
 خواهد   جامعه   در   افسردگي   و   ،سأي   هويتي،   بحران   فرهنگي،   استثمار   نوعي  بروز  و     ها  فرهنگ  
 اقتصادي،   بعد   دربراي مثال  .زد   خواهد   دامن   ديگر   اجتماعي   معضالت   به   خود   امر   اين   .دبو  
 ،سد   مسكن،   ساخت   در   كه  منجر خواهد شد  هايي  فناوري   و دنيا   اقتصاد   از   افتادگي   عقب   به  
به  نيز سياسي   بعد   در   .شود  مي   گرفته   كار   به   ديگر   هاي  پروژه   و  ، پزشكي   آموزش   و   درمان  

 كارهاي   سازي  شفاف   امكان  فقدان    ساالري،  مردم   روند   در   كندي  پيامدهاي مهمي مانند 
 و   راد  مؤمني(   منجر خواهد شد بوروكراسي   و   ،كارها   بودن  گير  وقت   حكومتي،   و   اجرايي  
 والدين   بين   نسلي   شكاف   يا   گسست   ديجيتالي   شكاف   همچنين   ).11   :1389   مشعوف،  طاليي  
 ةجامع   در   كه   عظيمي   تحوالت   و   تغييرات   شتاب   .دارد   دنبال   به   را   ها  خانواده   در   فرزندان   و  
بروز    د و موجبده مي   افزايش   را   ها  نسل   بين   گسست   پيوندد،  مي   وقوع   به   امروز   مدرن  
 اخالقي،   لحاظ   به   پيشين   نسل   با   امروز   نسل   ساليق   و   قيعالدر فاحش    هاي  تفاوت  
 رواني،   فاحش   اختالف   كه   است   مفهومي   نسلي   شكاف   .دوش مي فرهنگي   و   ،اجتماعي  
 انتظارات،   تصورات،   باورها،   آگاهي،   و   بينش   در   معنادار   تفاوت   و   فرهنگي   و   ،اجتماعي  
 جامعه   يك   در   همزمان  طور  را به نسل   دو   ميان   رفتاري   الگوهاي   و   ،ارزشي   هاي  گيري  جهت  
 از   ناشي   ها  تفاوت   اين   از   بخشي   ).120   :1385     نژاد،   قاضي   و   توكل(   دهد مي   قرار   توجه   مورد    
 در   فراگيري   و   وسعت   اين   با   گذشته   در   كه   است   نوين   هاي  فناوري   از   گيري  بهره   و   شناخت  
 اطالعاتي   هاي  فناوري   از   گيري  بهره   و   دسترسي   در   تفاوت   همين   .است   نبوده   همگان   اختيار  
  .كند  مي   مطرح   را   ها  نسل   بين   در   ديجيتالي   شكاف   بحث   كه   است   ارتباطي   و  

 اهميت   از   زمينه   اين   در   تحقيق   ديجيتالي،   شكاف   پيامدهاي   و   اثرات   به   توجه   با   بنابراين
 هاي  گروه   كه   كند  مي   كمك   ارانزگ سياست   به   مسئله   اين   بررسي   و   است   برخوردار   خاصي  
 هاي  گذاري سياست   با   و   كنند   شناسايي   را   ارتباطات   و   اطالعات   فناوري   ةزمين   در   بهره  بي    
 تحقيق   و   مطالعه   همچنين   .دهند   كاهش   را   اجتماعي   هاي  نابرابري   تسهيالت،     ةارائ   و   خاص  
 مهمي   منبع   و   شد   خواهد   منجر   پديده   اين   بهتر   شناخت   و   درك   به   ديجيتالي،   شكاف   ةزمين   در  
 .ساخت خواهدفراهم    اطالعاتي   و   ارتباطي   هاي  برنامه   خصوصدر   ريزي  برنامه   برايرا   
 جوانان   نيازهاي   اساس   بر   كشور   در   ريزي  برنامه   تا   كند  مي   كمك   پديده   اين   شناخت   واقع،  در  
  .پذيرد   انجام   نوين   هاي  رسانه   به   دانشجويان   و  
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  ديگران   آثار   بر   مروري   .3
 صورت  در كشور  اندكي   تحقيقات   ديجيتالي،   شكاف زمينة در   پژوهش   اهميت   وجود با
 هاي  جنبه   از   و   بوده   توجه   مورد   بيشتر   شكاف   اين   غربي   علمي   مجامع   در   اما   ،است   گرفته  
 به   توان  مي   ايران   در   شده   انجام   تحقيقات   معدود   از   .است   شده   پرداخته   مسئله   اين   به   مختلفي  
    :كرد   اشاره   ذيل   موارد  

 بر   ديجيتالي   شكاف   :اطالعاتي   ةجامع   در   زنان   جايگاه«   عنوان   با   خود   ةمقال   در   احمدنيا،
 جنسيت   مبناي   بر   ديجيتالي   شكاف   و   نابرابري   كه   است   معتقد   آماري   ةارائ   با   ،»جنسيت   مبناي  
 و   اطالعات   فناوري   ةعرص   در   زنان   حضور   كه   است   معتقد   آمار   اين   طبق   و   دارد   وجود  
 در   .است   مردان   از   كمتر   ،نيز   غرب   و   مريكاا مانند   يافته  توسعه   كشورهاي   در   حتي   ،اينترنت  
 برخورد   در   ريشه   نابرابري   اين   كه   است   اين باور بر   نويسنده   مطلب،   اين   يابي  ريشه   و   تحليل  
 تكنولوژي   به   زنان   نامناسب   دسترسي   و   ،فقر   آموزش،   فقدان و   دارد   جنسي   تبعيض   و   نابرابر  
  .)1384(   است   آن   علل   جمله   از  

 ةجامع« عنوان   با  و  اسنادي   روش   از   استفاده  با   كه اي  مطالعه در   خلجي   و   خانيكي
 ،انجام گرفت »توسعه   جديد   هاي ضرورت   و   ديجيتال   هاي  شكاف   معرفتي،   جوامع   اطالعاتي،  
به اين    اطالعاتي،   ةجامع   پيشبرد   و   گيري  شكل   به   مربوط   هاي  ديدگاه   و   ها  نظريه   معرفي   ضمن  

 شكاف   كردن  پر     :است   كرده   مطرح   را   مهم   چالش   دو   اطالعات   انقالب   كه  نتيجه رسيدند 
 آمادگي« جهاني   شاخص   دو   معرفي   با   همچنين ها آن   .بيان   آزادي   ةآيند   ضمانت     و   ديجيتال  
 وضعيت   و   جهان   در   كشورها   جايگاه   ةمقايس   و   بررسي   به   ،»ديجيتال   فرصت« و   »الكترونيك  
 2008   سال   در   ايران   كه   چند  هر   دهد مي   نشان   بررسي   اين   ةنتيج   .دنپرداخت   ديجيتال   شكاف  
 ةرتب   نظر   از   ولي   ،گرفته   قرار   اينترنت   كاربران   بيشترين   داراي   كشورهاي   هفدهم   ةرتب   در  
 از   دنيا،   كشورهاي   از   بسياري   اب   مقايسه   در  و   است   نداشته   صعودي   روند   الكترونيك   آمادگي  
  .)1388(   ندارد   مطلوبي   چندان   وضعيت   ،الكترونيك   آمادگي   و   ديجيتال   فرصت   نظر  

 نظر   از   ها  نسل   بين   ديجيتالي   شكاف   بررسي«   عنوان   با   پژوهشي   در   راد،  زماني   و   حريري
 و  به مطالعة ميزان عالقه  ،»ارتباطات   و   اطالعات   هاي  فناوري   از   استفاده   و   ،عالقه   آشنايي،  
همراه،    تلفن   الكترونيكي،   گويو گفت   الكترونيكي،  پست   اينترنت،   مانند   هايي  فناوري   از   استفاده  
 روش   از   استفاده     و   پيمايشي   روش   باه اين مطالع .اند پرداخته غيره   و   كامپيوتري،   هاي  بازي    
پسر   آموز   دانش   102  آن شامل   انجام گرفته و نمونة آماري    تصادفي   غير   و   هدفمند   گيري  نمونه  
نفر از    102  و   تهران   شهر   پرورش   و   آموزش    10  در منطقة   دبيرستان   اول   و   راهنمايي   سوم   سال   
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 و   ،عالقه   آشنايي،   ميزان   كل   ميانگين    ،پژوهش   هاي  يافتهبر اساس      .بوده است ها آن  والدين   
 شكاف   .ه استدبو   16/3   فرزندان   براي   و   04/2   ي مذكور براي والدينها  فناوري   از     هاستفاد  
 اطالعات   فناوري   به   عالقه   ،- 22/1   اطالعات   فناوري   با   آشنايي   نظر   از   فرزندان   و   والدين   ميان  
 و   ،عالقه   آشنايي،   ميانگين   بين   و   است  بوده  - 88/0   اطالعات   فناوري   از   استفاده   و   ،- 24/1  
  .)1391(   دارد   جود  و   داري  امعن   تفاوت   والدين   و   فرزندان   اطالعات   فناوري   از   استفاده  

 يارتباط    ـ  ياطالعات   يها  يفناور   گاهيجا   ليتحل«   عنوان   با   يپژوهش   در   ،  گرانيد   و   پور  ياحمد
 تحليلي    ـ  توصيفي   روش   از   گيري  بهره   با   ،»مردم   حداكثري   مشاركت   در   جديد   و   سنتي  
 دهد  مي   نشان   نتايج   .اند كرده مطالعه     جديد   و     سنتي   هاي  رسانه   بعد   دو   دررا    مردم   مشاركت  

 گيري   رأي   اي،  ماهواره   و   اينترنتي   تبليغات   همراه،   تلفن   كوتاه   هاي  پيام   نظير   امكاناتي  استفاده از 
 سرعت   به   را   ملت   يك   افراد  و امثال آن  الكترونيكي   گذاري  سياست   الكترونيكي،   سنجي  نظر   و  
 مشاركت   ةزمين   سياسي،   درك   و   آگاهي   بردن  باال   با   و   كند  مي   آگاه   خود   كشور   تحوالت   از  
  .)1390( آورد  مي   فراهم   كشور   نقاط  همة    از   را   شهروندان   حداكثري  

 گيري  اندازه   بارةدر   پژوهشي   در     ،)Chakraborty and Bosman( باسمن   و   چكرابرتي
 اساس   بر   استاني   و   ،اي  منطقه   ملي،   سطح   در   شخصي   كامپيوتر   داشتن   ةزمين   در   نابرابري  
 نفوذ   ضريب   افزايش   رغم  به كه   رسيدند   نتيجه   اين   به   مريكاا در   2004   سال   سرشماري  
 و   اجتماعي   هاي  مرز   و   پوياست   اي  پديده   ديجيتالي   شكاف   اقليت،   هاي  گروه   بين   در   كامپيوتر  
 باال   سطح   كاربران   هاي  نياز   و   اطالعاتي   فناوري   هاي  نوآوري   آخرين   به   پاسخ   در   آن   فضايي  
  ).2005( است   تغيير   حال   در   دائماً  

 رسيد   نتيجه   اين   به   ديجيتالي   شكاف   جنسيتي   ابعاد   مورد   در   پژوهشي   در     ،)Cooper( كوپر
 در   ريشه   كه   است   كامپيوتركار با    از   ناشي   طرابضا   مشكل   اساساً   ديجيتالي   شكافعلت    كه  
 پسـران    بـراي    كامپيوتر   ها  كليشه   اين   اساس   بر   .دارد   پسران   و   دختران   پذيري  جامعه   هاي  الگو  
 و   ،منفي   نگرش   كمتر،     ةعالق   موجب   اين   و   است   آموزش    ةوسيل   دختران   براي   و   بازي     ةيلوس  
 ).2006( شود مي   دختران   تر  ضعيف   عملكرد  

 از   اسـتفاده    هاي  الگو   بررسي   ةزمين   در   پژوهشي   در     ،)Ono and Zavodny( زاودني   و   اونو
 بـه    توجـه    بـا    سـنگاپور    و   ،ژاپن   جنوبي،   ةكر   سوئد،   ،امريكا   كشور   پنج   در   اطالعاتي   فناوري  

 در  ديجيتـالي   شـكاف    كـه    رسـيدند    نتيجـه    ايـن    به   درآمد   و   ،آموزش   جنس،   سن،  متغيرهاي 
 شـناختي   جمعيت   هاي  متغير   و   است   بيشتر   آسيايي   كشور   سه   در   اطالعاتي   فناوري   از   استفاده  
  ).2007( است   مؤثر     شكاف  در ميزان اين    اقتصادي   و   اجتماعي   و  
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 بـه    ،نوجـوان    125   و   والدين   از   نفر   55   با   مصاحبه   و   كيفي   يپژوهش   در     ،)Clark( كالرك
 ياطالعات   و   يارتباطات   هاي  فناوري   از   جوانان   ةاستفاد   خصوص در   والدين   راهبردهاي   بررسي  
 موقعيـت    در   اقتصـادي    نظـر    از   كـه    هـايي   خانواده   در   كه   بود   اين   از   حاكي   ها  يافته   .پرداخت  
 ايـن    در   حـال    ايـن    بـا    .اسـت    تـر   عميـق    هـا   نسل   بين   ديجيتالي   شكاف   هستند،   تري  ضعيف  
 و   مـؤثر    نحو   به   توانند  مي   مناسب،   راهبردهاي   كارگيري   به   با   ،فرزندان   و   والدين   نيز   ها  خانواده  
  ).2009( بيايند   كنار   ديجيتالي   شكاف   از   حاصل   هاي  چالش   با   مطلوبي  

  
  تحقيق   مفهومي   ارچوبهچ. 4

 دولـت    ارشـد    كارمندان   از   ،)L. Irving( ايروينگ   الري  را    ديجيتالي   شكاف   ةواژ   بار   نخستين
 افزار سخت   از   مند بهره    افراد   به  اشاره   ،واژه   اين   از   وي   منظور   .برد  كار   به   ،امريكا   ةمتحد   اياالت  
 خريداري   توان   فاقد اشخاص   از   انبوهي   وطرف  از يك     ها خانواده   در   كيتكنولوژي   افزار نرم   و  
 ، مفهوم شـكاف ديجيتـالي بـه معنـاي    ويبه زعم ترتيب،  بدين   .از سوي ديگر بود ابزار   اين  
 پنج   ).Dragulanescu, 2002: 139( است »اطالعاتي   خدمات   به   دسترسي   براي   فاصله   وجود«  
  :اند ديجيتالي    شكاف   وجودي   ابعاد  نمايانگر ذيل  حالت  

 و   شـبكه    بـه    دسترسـي    و   فيزيكـي    ارتبـاط    نبـود    از   اسـت    عبـارت    ديجيتالي   شكاف   .1
 و   دولـت    ميـان    شـكاف     ايـن    ،هـا  آن   تـأمين    صـورت    در   كه   آموزش   و   كامپيوتر   افزار   سخت  
  ؛شد   خواهد   برداشته    دولتي  غير   هاي سازمان  

نبود    و  آن،  به   دسترسي  فقدان  ،كامپيوتر   نبود   از   است   عبارت   ديجيتالي   شكاف   .2
 باعث   درنتيجه   و   تشديد   دولت   ناكاراي   هاي سياست   علت   به   كه    الزم   هاي  آموزش

 ،نيابد   تغيير   ها  سياست   اين   كه   مادامي  و  شود مي   كامپيوتر   از   استفاده   و   توسعه   افتادن    تأخير   به  
  ؛ماند   خواهد    باقي   نيز كماكان ديجيتالي   شكاف   مشكل  

 كـه    اسـت    محرومـي    هاي  گروه   براي   رفته   دست  از   فرصت   معناي   به   ديجيتالي   شكاف   .3
    .ندارند  خود  زندگي   شدن  بهتر    براي را   اطالعات   و   ارتباطات   فناوري   از   مؤثر   ةاستفاد    توانايي  

  ؛دسترسي   و   ،آموزش   كامپيوتر،   نبود   يعني   ديجيتالي   شكاف   .4
 ضـروريات    ساير   و   ،بهداشت   نبود   كافي،   سواد   كمبود   و   فقر   بازتاب   ديجيتالي   شكاف   .5

  ).189   :1381   رويسي،   رسول(   است    اجتماعي  
 نواحي   و   ،تجاري   هاي  بخش   ها،  خانواده   افراد،   ميان   شكاف   به   ديجيتالي   شكاف

 از     استفاده   و   يارتباطات   و   ياطالعات   هاي  فناوري   به   دسترسي   هاي فرصت  زمينة    در   جغرافيايي  
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منظور از  ).3   :1391   ،راد و زماني حريري(   كند  مي   اشاره   مختلف   هاي  فعاليت   براي   اينترنت  
 المللي  بين   و   ملي   هاي  نابرابري   بيان   حاضر،   عصر   چالش   ترين مهم   عنوان  به   ،ديجيتالي   شكاف  
 واقع،  در   ).28   :1386   آراني،  سركار(   است   ارتباطات   و   اطالعات   فناوري   به   دسترسي   ةزمين   در  
واجد  افراد   ميان     فاصلهوجود   عبارت است از  عمدتاً   ديجيتالي   شكاف  از  كارشناسانمنظور   

 .ها به اين فناوري دسترسي  فاقد هرگونه  افراد   و اينترنت   و   ديجيتالي   هاي  رسانه   به   دسترسي
 جوامع  دسترسي  روي اي بالقوه   تأثير   تواند  مي   ها  رسانه   اين   به   دسترسي   و   مالكيت   در   نابرابري  
 ديجيتالي   راندن   حاشيه   به   با  بر اين،  عالوه   .بگذارد   اينترنت   طريق   از   اطالعات   به   نيافته  رشد  
 هاي  نابرابري   يا  شود  اقتصادي   و   اجتماعي   نابرابريموجب    جهان،   محروم   مناطق   يا  ات طبق  
    ).276   :1390   مارتين،   و   كريبر(   كند   تقويت   را   موجود  

 طبقات   و   ها  دولت   از   بخشي   ماندگي  واپس   ةمنزل   به   ديجيتالي   شكاف   كلي،   طور به
 تلقياز آن    جويي  بهره   و اطالعات   به     دسترسي   براي   ملي   و   المللي  بين   سطح   در   اجتماعي  
 جوامع   بين   در   اقتصادي   و   اجتماعي   ساختار   هاي  زمينه   پيش   از   متأثر   شكاف   اين   .شود  مي  
  ).136   :1383   شعباني،(   است  

 ثروتمندان  «     بين   اينترنت   يا   ديجيتالي   هاي  رسانه   توزيع   در   نابرابري   يا   تعادل   نبود
 سراسر   در     )information have-nots( »اطالعاتي   فقراي« و   )information haves( »اطالعاتي  
 ةمسئل   دارند   عقيده   محققان   بعضي   اما   ،است   بوده   ديجيتالي   شكاف   تعريف   اصلي   معيار   جهان  
 جوامع   و   ،كشورها   افراد،   دسترسي   ةمسئل     از   تر  پيچيده   و   است   چندبعدي   ديجيتالي   شكاف  
 اين   تعريفمحدودكردن    كنند  مي   ادعا   ها آن   .است   اينترنت   و   ديجيتالي   هاي  رسانه   به   مختلف  
 جلوه   ساده   را   شكلم اين   تنها   نه   ،واقع  در   اينترنت   و   كامپيوتر   به   دسترسي   هب صرفاً  شكاف  
 نظر   از  نيز  را   آن حل   براي   بالقوه   هاي  حل راه   كهبل   كاهد،  مي   آن   اهميت   از   و   دهد مي  
   .برد  مي   بين   از   عمومي   هاي  سياست  

 از   دسترسـي    مشـكل    عنوان به   ديجيتالي   شكاف   گويد،  مي     )Servon( سرون   كه   طور   همان
 وي   .اسـت    شـده    تعريف   اينترنت   و   كامپيوتر   از   استفاده   مجوز   يا   مالكيت   محدود   مفهوم   نظر  
 ممكـن    زيـرا    نيسـت؛    موارد   ةهم   در   استفاده  به معني  لزوماً   دسترسي   يا   مالكيت     است   معتقد  
صورت داشتن    در   يا   نباشند   اينترنت   در   ماهري   كاربران   دسترسي،  داراي  افراد   از   بعضي   است  
 ثابـت    كاربران   به   تبديل  تا    نكنند   پيدا   يمناسب   آنالين   مطالب   و   مضامين   است   ممكن   مهارت،  
 تعريف   براي   كليدي   متغيرهاي   از     اينترنت   و   كامپيوتر   به   فيزيكي   دسترسي   كه   حالي   در   .شوند  
 تكنيكـي،    سواد   سواد،   مانند   عوامل   ساير   به   نگاه   با   را   مفهوم   اين   بايد   است،   ديجيتالي   شكاف  
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 شكاف   فهم   به   و   داد   گسترش   اينترنت   دسترسي   به   مربوط   هاي  هزينه   و   ،شبكه   زبان،   مطالب،  
    ).4 :2002( كرد   كمك   ديجيتالي  

 از   استفاده   در   جوامع   و   افراد   توانايي   و   مهارت   به   مربوط   عمدتاً   تكنيكي   سواد
 نيازهاي   ساختن  برطرف   براي   مؤثر   اي گونه   به   ،اينترنت   و   ديجيتالي   هاي  فناوري  
 عملي   هاي  مهارت   نبود   ،لامث  براي  .است  ، يشخو سياسي   و   اجتماعي    ـ  اقتصادي  
 توليد   در   مانعي   بلكه   اينترنت،   از   استفاده   در   مانعي  منزلة  به   تنها  نه   افزاري   نرم   و   افزاري  سخت  
 به  برخورداران دسترسي    ميان   در   حتي   را   ديجيتالي   شكاف   ترتيب   اين   به   و   است   مطالب  
 بسيار   انواع   از   يكي   منتقدان،   بعضي   نظر   از   ،تكنيكي   سواد   اما   .آورد  مي   وجود به   اينترنت  
 نياز   مورد   اينترنت   و   ديجيتالي   هاي  رسانه   از   كارآمد   ةاستفاد   براي   كه   است   سواد   متفاوت  
 اطالعاتي   سواد   ،)نوشتن   و   خواندن   توانايي(   ابتدايي   سواد     )Carvin( كاروين   عقيدة به   .است  
 و   اينترنت   از   استفاده   هاي  مهارت   ايجاد   توانايي(   انطباقي   سواد   و   ،)كيفي   مطالب   فهم   توانايي(  
 به   .دارند   ديجيتالي   شكاف   ةپيچيد   ماهيت   فهم   در   مهمي   نقش   همگي   )ديجيتالي   هاي  رسانه  

 كنند،   توليد   و   بخوانند   را   اليننآ   مطالب   توانند  نمي   مردم   ابتدايي   سواد   بدون   ديگر،   عبارت
 كاربران   از   بسياري   است   ممكن   اينترنت   در   اطالعات   كيفيت   فهم   در   ناتواني   كه    حالي    در  
 بايد   اينترنت   كاربران   كه   است   اين   از   حاكي   انطباقي   سواد   .دارد   نگه   رسانه   از   دور   به   را   بالقوه  
 تكنولوژيك   نيازهاي  تا بتوانند از عهدة  دهند   ارتقا   را   خود   كاربري   هاي  مهارت   پيوسته   طور به  
    .رآيندب   جديد   افزاري   سخت   و   افزاري   نرم  

 بعد   كند،  مي   مطرح   را   تر  ضعيف   مردم   نيازهاي   كه   مطالبي   راندن   حاشيه   به   سرون   نظر  به
 سيستم   وارد   پذير  آسيب   هاي  گروه   وقتي   زيرا   دارد؛  بر  در   را   ديجيتالي   شكاف   از   ديگري  
 و   جوامع   و     زندگي   به   مستقيماً   كه   ياطالع   و   مطلب   هيچ   كه   يابند  مي  در   اغلب   شوند،  مي  
 كه   است   معتقد   همچنين   وي     ).9 :2002( ندارد   وجود   جا آندر  شود  مي   مربوط   ها آن     فرهنگ  
 اينترنت   و   ،افزار نرم   افزار، سخت   مفاهيم   كه   است   علت   اين   به   عمدتاً   امر   اينوقوع   

كه  ة آن استاولي   كاربران   و   محصوالت   اين   سازندگان   ساليق   و   فرهنگ   كنندة منعكس
 .شود مي باالتر   و   متوسط   طبقات   سفيدپوستان  عمدتاً شامل 

 ).Meredyth et al( ديگران   و   مرديت   ،شكاف   اين   از   محورـ  نياز   فهم   از   حمايت   در
 به   جهاني   دسترسي   به   مربوط   لزوماً   ديگر   ديجيتالي   شكاف   مورد   در   بحث   كه   معتقدند  
 و   جديد   هاي  فناوري   از   چگونه   و   چرا   مردم   كه   است   اين   ةدربار   بلكه   نيست،   كامپيوتر  
 جوامع   و   ها  گروه   تواند  مي   مناسب   مطالب   كه   دارند   عقيده   ها آن   .كنند  مي   استفاده   اينترنت  
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 حساسيت   به   دقيقاً   كه   ديگري   ةنكت   ).2003( كند   جذب   اينترنت   به   را   شده   رانده   حاشيه   به  
 براي   مانعي   تواند  مي   زبان   .است   زبان   مسئلة شود،  مي   مربوط   مفاهيم   از   استفاده   نيازهاي  
 بين   را   ها  نابرابري   علت،   همين   به   و   دارند   سوادي   هاي  مهارت   و   دسترسي   كهباشد    افرادي  
 را   ها آن   كه   افرادي   و   فهمند  مي  را  انگليسي  ، مثالً اينترنت   يها نازب   ترين  غالب   كه     افرادي  
  .كند  مي   بدتر   فهمند  نمي  

  
 نظري   ارچوبهچ   .5

 هاي  فناوري     ةحوز   در   تحقيقاتش   از   عظيمي   بخش   كه  ، )J. Van Dijk( ديك   ون   جاناز نظر 
 اختيار   در   و   درآمد   مانند   مادي   منابع   تنها   نه   است،   اطالعاتي     ةجامع   و   ارتباطي   و   اطالعاتي  
 براي   زمان   داشتن(   زماني   منابع   مانند   ديگري   منابع   بلكه   ؛تكنولوژيكي   هاي  ابزار   داشتن  
 اجتماعي   منابع   ،)هوش   از   كافي   برخورداري(   فكري   منابع   ،)ديجيتال   هاي  رسانه   از   استفاده  
 و   فرد   پايگاه(   فرهنگي   منابع   و   ،)گرفت   كمك   ها آن   از   توان  مي   كه   هايي  شبكه   و   افراد(  
 به   دسترسي   نابرابري   درنيز    )كند   ترغيب   تكنولوژي   از   استفاده   به   را   افراد   كه   فرهنگي  
 فردي   هاي  نابرابري     ةمقول   دو   در   توان  مي   را   ها  نابرابري   اين   .هستند   مؤثر   ديجيتال   هاي  فناوري  
 هوش،   نژاد،   جنس،   سن،   شامل   فردي   هاي  نابرابري   .داد   قرار   موقعيتي   هاي  نابرابري   و  
 تحصيالت،   سطح   شغل،   نوع   موقعيتي   هاي  نابرابري   و   شود  مي   سالمتي   وضعيت   و   ،شخصيت  
 ،زن   فرزند،   والد،   عنوان  به   خانواده   در   فرد   نقش   و   ،ينيپا   يا   باال   رفاه   با   هاي  كشور   در   زندگي  
 يك   به   بالقوه   دسترسي   در   كه   است   ديگري   موضوع   رسانه   نوع   .گيرد  مي  بر  در   را   شوهر   و  
 مانند   اي  رسانه   به   دسترسي   با   تلويزيون   مانند   اي  رسانه   به   دسترسي   مسلماً   .است   مؤثر   رسانه  
 .)Van Dijk, 2006 a: 187(     است   متفاوت   كامپيوتر  

 و   2005   تا   2000   سال   از   ديجيتالي   شكاف   با   مرتبط   تحقيقات   بررسي   در   ديك   ون
 دسترسي   :كند  مي   پيشنهاد   ديجيتالي   شكاف   براي  را  بعد   چهار   ،هريك   نواقص   و   ها  وردادست  
 انگيزشي   دسترسيمنظور از    .استفاده   طرز   و   ،مهارتي   دسترسي   مادي،   دسترسي   انگيزشي،  
 كه آن   از   بيش   افراد   از   بعضي   ،واقع  در   .است اينترنت   و   كامپيوتر   از   استفاده   به   افراد   تمايل  
 .ندارند   آن   به   نسبت   كششي   و   عالقه   باشند،   داشته   را   اينترنت   و   كامپيوتر   نداشتن   مشكل  
 توانايي   عالقه،   نياز،   فقدان   مانند   مواردي   هستند   انگيزشي   دسترسي   مشكل   دچار   كه   افرادي  
 حالت   چند   در   ).Van Dijk, 2003: 317(     كنند  مي   مطرح   را   وقت   و   ،استفاده   توانايي     خريد،  
 و   ترس   مانند   مشكالتي   از   فرد   كه   زماني   :برد   بهره   انگيزشي   دسترسي   در   شكاف   از   توان  مي  
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 اينترنت   و   كامپيوتر   از   گذشته   در   فرد   كه   زماني   برد،  مي   رنج   كامپيوتر   از   ناشي   اضطراب  
 منابع   كمبود   با   فرد   كه   زماني   و   ،ندارد   آن   به   نسبت   تمايلي   ديگر   ولي   ؛است   كرده  مي     استفاده  
 .)Van Dijk, 2006 a: 180(     روست  به  رو   فكري   و   مالي  

 توجه   مورد   ابتدا   در   كه   است   ديجيتالي   شكاف   از   بعد   اولين   فيزيكي   يا   مادي   دسترسي
 شده   انجام   حوزه   اين   در   ديجيتالي   شكاف   با   مرتبط   تحقيقات   از   عظيمي   بخش   .گرفت   قرار  
 .شود  مي   تعريف   اينترنت   و   كامپيوتر   به   فرد   دسترسي   عنوان به   مادي   دسترسي   .است  
 دسترسي   نوع   اين   رد نژاد   و   ،جنس   سن،   آموزش،   درآمد،   مانند   شناختي جمعيت   هاي  شاخص  
 مادي   و   انگيزشي   دسترسي  رغم   به    فردي   كه   زماني   .)Van Dijk, 2006 b: 224(   است   اثرگذار  
 سه   ديك   ون   .شود  مي   مطرح   مهارتي   دسترسي     ةمسئل   ،كند  نمي   استفاده   اينترنت   و   كامپيوتر   از  
 و   ،اطالعاتي   هاي  مهارت   عملياتي،   هاي  مهارت   :دهد مي   پيشنهاد   زمينه   اين   در   را   مهارت   نوع  
 .استراتژيك   هاي  مهارت  

 .شود  مي   گفته   افزار  سخت   و   افزار  نرم   از   استفاده   در   فرد   توان   به   عملياتي   هاي  مهارت
 و   عادي   اطالعاتي   هاي  مهارت   :شوند  مي   تقسيم   بخش   دو   به   اطالعاتي   هاي مهارت  
 كاركردن   در   فرد   توانايي   رب   ناظر   عادي   اطالعاتي   هاي  مهارت   .اساسي   اطالعاتي   هاي  مهارت  
 يافتن،   در   فرد   توانايي   به   اساسي   اطالعاتي   هاي  مهارت   .است   كامپيوتر   عادي   هاي  برنامه   با  
 هاي  مهارت   .دارد   اشاره   خاص   يهدف   به   دستيابي   براي اطالعات   ارزيابي   و ، پردازش   انتخاب،  
 يموقعيت     به   دستيابي   براي اينترنت   و   كامپيوتر   از   استفاده   در   فرد   توانايي   گر بيان   استراتژيك  
    ).Van Dijk, 2006 b: 228(   است   جامعه   در   بهتر  

 .است   دسترسي   فرايند   نهايي     ةمرحل   و   اصلي   هدف   ديجيتال   هاي  رسانه   از   واقعي     ةاستفاد
 ها آن   از   كاربر   كه   كاربردي   هاي  برنامه   تعداد   استفاده،   زمان   واقعي،   استفاده     ةمشاهد   طريق   از  
 توان  مي   منفعالنه   يا   خالقانه     ةاستفاد   و   ،سرعت   كم   يا   سرعت  پر   خطوط   از   استفاده   برد،  مي   بهره  
 گونه اين   ديك   ون   ).Van Dijk, 2006 a: 183(   داد   قرار   سنجش   مورد   را   استفاده   طرز  
 ارتباطي   و   اطالعاتي   هاي  فناوري   از   استفاده   طرز   در   تفاوت   كه   كند  مي   بيني  پيش  
  .بود   خواهد   آينده   در   ديجيتالي   شكاف   بعد   ترين  توجه    قابل  

 در   چندبعدي   نابرابري   يك   را   ديجيتالي   شكاف   ،)Chen and Wellman(   ولمن   و   چن
 فردي   و   ،گروهي   ملي،   المللي،  بين   سطوح   در   كه   دانند  مي   اينترنت   و   كامپيوتر   از   استفاده   ةزمين  
 تفاوت   و   است   يافته  الگو   اجتماعي   صورت  به   ديجيتالي   شكاف   ).2 :2003(   است   بررسي   قابل  
هايي كه استفاده  آن و   كنند  مي   استفاده   ارتباطي   و   اطالعاتي   هاي  فناوري   از   كه   افرادي   بين  
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 ديجيتالي   شكاف   .كند  مي   تغيير   مكان   و   زمان   حسب   بر   الگو   اين   .است   معنادار   كنند  نمي  
 .باشند   قبلي   كاربران   شبيه   پيوندند  مي   كاربران   جمع   به   كه   كساني   كه   پيوندد  مي   وقوع به   زماني  
 به   ارتباطي   و   اطالعاتي   هاي  فناوري   از   استفاده   در   نابرابري   و   ديجيتالي   شكاف   سو  يك   از  
 از   و   است   وابسته   اقتصادي   و   اجتماعي   موجود   پيش  از   هاي  نابرابري   هب   داري  معنا   صورت 
 ،موجود   هاي  نابرابري   اگر   .دارد   اجتماعي   هاي  نابرابري   رد عميق   يتأثير   خود   ديگر   سوي  
 به   خود   كه   زماني   ؛دارد   همراه   به   را   ارتباطي   و   اطالعاتي   هاي  فناوري   از   بردن   بهره   در   نابرابري  
 و   ،اجتماعي   مشاركت   اطالعات،   جويو جست   شغل،   آوردن   دست به   براي   نيازي  پيش  
 در   را   ديجيتالي   شكاف   ولمن   و   چن   .كند  مي   تشديد   را   ها  نابرابري   شود،  مي   تبديل   كارآفريني  
 كساني   چه   كه   است   اين   بر   ناظر   دسترسي   بعد   .استفاده   و   دسترسي   :دهند  مي   قرار   مقوله   دو  
 استفاده   بعد   .دارند   دسترسي   ارتباطي   و   اطالعاتي   هاي  فناوري   به   مختلف   هاي  كشور   در  
 چن   ديدگاه   اساس   بر   .گيرد  مي  بر  در   را   استفاده   هدف   و   ،چگونگي   زمان،   مكان،   مانند   ليئمسا  
 دسترسي   :داد   قرار   بررسي   مورد   بعد   چهار   در   توان  مي   را   ديجيتالي   شكاف   ولمن،   و  
    .اجتماعي   ةاستفاد   و   ،اجتماعي   دسترسي   تكنولوژيكي،   سواد   تكنولوژيكي،  

 هاي  ابزار   از   متفاوتي   سطوح   كه   دارد   موضوع   اين   به   اشاره   تكنولوژيكي   دسترسي
 تواند  مي   كه   دارد   وجود   اينترنت   خطوط   و   ،افزار  نرم   ،  افزار  سخت   مانند   تكنولوژيكي  
 بيانگر   تكنولوژيكي   سواد   .دهد   قرار   تأثير   تحت   را   استفاده   تنوع   و   ،استفاده   سطح   وري،   هبهر  
 .است   جداگانه     ةمقول   دو  از آن  مؤثر   ةاستفاد   و   اينترنت   به   دسترسي   كه   است   مسئله   اين  
 هاي  شبكه   ةتوسع   اطالعات،   جويو جست   مانند   اينترنت   از   پربار   و   معنادار     ةاستفاد  
 نيازمند   سياسي   هاي  فعاليت   در   مشاركت   و   ،اجتماعي   ةسرماي   كردن   انباشته   اجتماعي،  
 املوع  آن دسته از  مرتبط با اجتماعي   دسترسي   .است   شناختي   و   اجتماعي   هاي  مهارت  
 قرار   تأثير   تحت   را   اينترنت   به   دسترسي   كه  است  اي فرهنگي   و   ،سازماني   اقتصادي،  
 محل   محتوا،   زبان،   اينترنت،   به   نسبت   عالقه   و   آگاهي   فقدان   درآمد،   مانند   مواردي     .دهند  مي  
حاكي از  اجتماعي     ةاستفاد   .اند از جملة اين عوامل نهادي   و   فردي   بين   هاي  زمينه  و  استفاده،  
 مطرح   تكنولوژيكي   سطح   در   كه   اندازه   همان   به   ديجيتالي   شكاف   كه   است   مسئله   اين  
 اتي مانندموضوع  بررسي  ديجيتالي   شكاف   .است   مهم   نيز   اجتماعي   سطح   در   ،است  
 شكاف    اين  همچنين نحوة تأثير  و   ،اينترنت   از   استفاده   اجتماعي   شرايط   و   اهداف   ،انكاربر  

شامل  را   موفقيت   و   ،بيگانگي  خود  از   اجتماعي،   شمول   اقتصادي،  ـ  اجتماعي   انسجام  در 
  .)Chen and Wellman, 2003: 3-5(   شود مي
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  پژوهش   شناسي روش   .6
 در   ،الملل  بين     ةعرص   در  فراوان به آن  توجه   رغم به  ،كه   است   مفاهيمي   از   ديجيتالي   شكاف

 از   استفاده   با   تحقيق   ةاولي   مراحل   در  رو،  ايناز  .است   گرفته   قرار   پژوهش   مورد   كمتر   ايران  
 .بود   خارجي   منابع  جزو  آن   از   عظيمي   بخش   كه   شد مطالعه     بسياري   منابع   اسنادي،   روش  
 به   توجه   با   .شد   شناسايي   اثرگذار   هاي  متغير   و   ها  شاخص   مرحله   اين   در   همچنين  
 پيمايش   روش   و از سازي  بومي   ها  متغير   همچنين   و   ها  شاخص   از   بخشي   منابع،   بودن   خارجي  

    .شد استفاده   ها  داده   آوري جمع   براي
 به   بايد   انتخاب   اين   .است   پژوهش   در   مهم   بسيار   امري   مناسب   هدف     ةجامع   يك   انتخاب

 گوناگون   ابعاد   بررسي   مورد   در   .بپوشاند   عمل     ةجام   تحقيق   اهداف   به   كه   باشد   اي  گونه  
 بسياري   مانند   مفهوم   اين   كه   چرا   ؛كند  مي   پيدا   بيشتري   اهميت   هدف     ةجامع   ديجيتالي،   شكاف  
 شرايط   با   آن   از   هايي  بخش   و   است   شده   مطرح   يافته توسعه   هاي  كشور   در   ديگر   مفاهيم   از  
  .ندارد   همخواني   ما     ةجامع  

 ، International Telecommunication Union (ITU)   سايت   در   شده   ارائه   آمار   مبناي   بر
 ؛88     ةرتبارتباطي در   و   اطالعاتي   هاي   فناوري     توسعة  نظر   از      2010   تا   2008   سال   از   ايران  

 نرخ   همچنين   .است   ، قرار داشتهاكوادور   از   بعد   و   مغولستان   از   قبل   يجايگاه   يعني در
 در   ،است   بوده   نفر   100   هر   ازاي   به   نفر   13   ايران   در   2010   سال   در   اينترنت   از   استفاده  
 نفر   100   هر   ازاي   به   نفر   75   از   باالتر   تقريباً   يافته توسعه   هاي  كشور   براي   يزانم   اين   كه حالي  
 كه   بود   آن   از   حاكي   ديجيتالي   شكاف   به   مربوط   هاي  پژوهش   بررسي   ،ديگر   سوي   از   .است  
 ديگر   ابعاد   و   است   بوده   ديجيتالي   شكاف   ةزمين   در   توجه   مورد   بعد   اولين  دسترسي   در   شكاف   
 صحبت  رسد  نظر مي آنچه گفته شد به به   توجه   با   .اند  شده   مطرح   شكاف   اين   كاهش   دنبال   به  
 دسترسي  وضوع م  شدن  قبل از حلـ  استفاده   نوع   و   ،مهارتي   دسترسي   انگيزشي،   دسترسي   از  
 نسبتاً   دسترسي   كه   يافراد   از   گروهي   حال   اين   با   .معناست  بي   كوششي   ـ ايران   در   فيزيكي  
 به   دانشجويان   علت   همين   به   و   هستند   دانشجويان   دارند،   اينترنت   و   كامپيوتر   به   توجهي   قابل  
 .شدند   انتخاب   هدف     ةجامع   عنوان 

 انتخاب   آماري     ةجامع   عنوان  به   ،دانشجو   14507   با   اصفهان   دانشگاه   حاضر   پژوهش   در
 مقايسـه    در  عالوه،  به. است تنوعبسيار م   تحصيلي   هاي رشته   نظر   از    دانشگاهاين    .است   شده  
 و   كـامپيوتر    از   اسـتفاده    ةزمينـ    در   را   قبـولي    قابـل    نسـبتاً    امكانـات    ها  دانشگاه   از   بسياري   با  
نفر بوده كـه   374 پژوهش   اين   آماري     ةنمون   .است   داده   قرار   دانشجويان   اختيار   در   اينترنت  



 153         پور  عدلي  صمد  ديگران  و   قاسمي   وحيد 

  

دانشـجوي     14507  بـراي    كـوكران    فرمـول    از   اي و اسـتفاده    سـهميه   گيـري   نمونـه     با روش 
 همچنـين    و   هـا   دانشـكده    تعداد   مبناي   بر  نيز  ها  سهميه   .آمده است  دست  به  اصفهان   دانشگاه   
   .است شده   توزيع   جنسي   نسبت  

  
  مفاهيم   تعريف   6.1

 فيزيكي،   دسترسي   بعد   چهار   با   ديجيتالي   شكاف   ،حاضر   پژوهش   در   :يتاليجيد   شكاف
 )اينترنت   و   كامپيوتر   از   استفاده   ةزمين(   استفاده   طرز   و   ،انگيزشي   دسترسي   مهارتي،   دسترسي  
 به   داشتن   دسترسي   ؛ يعنيگويه   چهار   با   فيزيكي   دسترسي   بعد  سنجش  .است   شده   سنجيده  
 سرعت  پر   اينترنت   داشتن  و  شخصي،   كامپيوتر   داشتن   اينترنت،   به   داشتن   دسترسي   كامپيوتر،  
 اصطالحات   فهم   در   فرد   توانايي   مهارتي   دسترسي   بعد   در   .است  انجام گرفته    منزل   در  
 ةساد   مشكالت   كردن   برطرف   اينترنتي،   اصطالحات   دانستن   كامپيوتري،   هاي برنامه   و   كامپيوتر  
 شده   واقع   پرسش   مورد   اينترنت   از   اطالعات   آوري جمع   توانايي   و   ،كامپيوتري   و   اينترنتي  
 بخش لذت   :است   شده   سنجيده   زير   هاي گويه   از   استفاده   با   انگيزشي   دسترسي   بعد   .است  
و    تفريح،   و   سرگرمي   براي   اينترنت   و   كامپيوتر   از   استفاده   اينترنت،   و   كامپيوتر   از   استفاده   ندبو  

 از   زير   هاي گويه   ،استفاده   ةزمين   بعد   در   .اينترنت   و   كامپيوتر   از   استفاده   بودن   انگيز هيجان
 ةاستفاد   اطالعات،   و   اخبار   كسب   براي   اينترنت   از   استفاده   :است   شده   پرسيده   گويان پاسخ  
 ديگران   با   ارتباط   دانشگاه،   و   درس   به   مربوط   كارهاي   براي اينترنت   و   كامپيوتر   از   آموزشي  
  .اينترنتي   فروش   و   خريدو    ،)ايميل   ارسال   و   ،دريافت   چت،(  

 اينترنت   و   كامپيوتر   به   فرد   كه   است   محلي   منظور   :نترنتيا   و   وتريكامپ   از   استفاده   مكان
 :از   ندبود عبارت   ها نامك   اين   ،حاضر   پژوهش   در   .كند مي   استفاده   آن   از   و   دارد   دسترسي  
  .منزل   و   ،نت كافي   دانشگاه،  

 از   فرد   كهاست    روز   شبانه   از   زماني   مدت   منظور :نترنتيا   و   وتريكامپ   از   استفاده   زانيم
 و   اينترنت   به   كاربران   دسترسي   ميزان   حاضر؛   پژوهش   در   .كند مي   استفاده   كامپيوتر   و   اينترنت  
 بيشتر   .3   ساعت،   نيم   تا   دقيقه   پانزده   بين   .2   دقيقه،   پانزده   از   كمتر   .1   :طبقه   شش   در   كامپيوتر  
 دو   از   .5   ساعت،   دو   از   كمتر   تا   ساعت   يك   از   .4   ساعت،   يك   از   كمتر   تا   ساعت   نيم   از  
  .است   شده   بندي دسته   بيشتر   تا   ساعت   سه   از   .6   و   ،ساعت   سه   از   كمتر   تا   ساعت  

 در   كاربران   تعامل   و   درگيري   ميزان   به   :كاربران   نيآنال   تيفعال   و   مشاركت   زانيم
 فعاليت   و   مشاركت   ميزان   سنجش   براي   حاضر،   پژوهش   در   .شود مي   اطالق   مجازي   فضاي  
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 طريق   از   ديگران   با   بودن   تعامل  در   :است   شده   استفاده   ذيل   هاي شاخص   از   كاربران   آنالين  
 ؛دوستان   شخصي   هاي آلبوم   و   ،ها عكس   ها، پروفايل   ديدن   ؛مجازي   اجتماعي   هاي شبكه  
 موضوعات   و   وال   روي   بر   نوشتن   ؛شده   گذاشته   بحث   به   موضوعات   و   ها  وال   خواندن  
  .عضو   گروهاي   بين   در   تازه   بحث   يك   شروعو    ؛شده   گذاشته   بحث   به  

 مردان   و   زنان   ارزيابي   و   تصور   ةكنند بيان   :نترنتيا   و   وتريكامپ   به   يتيجنس   نگرش
 نوعي   ةكنند ايجاد   حقيقت،  در   و   است   ارتباطي   و   اطالعاتي  جديد  هاي فناوري   به   نسبت  
 با   برخورد   در   ها آن   رفتار   ةكنند تعيين   و   مردان   و   زنان   ميان   در   شخصيت   و   روحيه  
 و   كامپيوتر   به   جنسيتي   نگرش   ،حاضر   پژوهش   در   .است   ارتباطي   و   اطالعاتي   ها فناوري  
 و   اينترنت   از   مردان   ةانداز   به   زنان   عموماً   :است   شده   سنجيده   زير   هاي گويه   با   اينترنت  
 نه   و   است   مردانه   كاري   اغلب   اينترنت   و   كامپيوتر   از   استفاده   كنند، نمي   استفاده   كامپيوتر  
 ديگران   با   اينترنت   طريق   از   و   كنند مي   استفاده   اينترنت   و   كامپيوتر   از   مردان   عموماً   زنانه،  
 و   كامپيوتر   به   دسترسي   در   بيشتري   هاي فرصت   مردان   اغلب   ما   ةجامع   درو    دارند،   تعامل  
  .دارند   اينترنت  

 از   استفاده   هنگام   در   افراد   نگراني   و   ترس   احساس  منظور    :وتريكامپ   از   يناش   اضطراب
 از   زير   هاي گويه   متغير،   اين   سنجش   براي   .است  آن   از   استفاده   به   كردن  فكر   حتي   يا     كامپيوتر  
 فشار   تحت   كنند مي   صحبت   كامپيوتر  بارة در   ديگران   كه   زماني   :شد   پرسيده   يانگو پاسخ  
 را   من   كامپيوتر   با   كردن  كار   كنم،   خراب   را   آن   كه   ترسم مي   كامپيوتر   از   استفاده   زمان   هستم،  
 احساس   كنم مي   فكر   كامپيوتر   يادگيري   براي   تالش   به   كه   زماني   كند، مي   عصبي   حسابي  
  .دهد مي   دست   من   به   خفگي   و   اضطراب  

  
  تحقيق   ابزار   اعتماد   قابليت   و   اعتبار   6.2
 اعتبـار    از   ،متغيرهـا    سـنجش    در   رفتـه   كار   به   هاي طيف   اعتبار   تأمين   براي   حاضر،   پژوهش   در

 از   استفاده   با   متغير   هر   كه   صورت   بدين    .است   شده   استفاده   صوري   اعتبار   نينچهم   و   محتوايي  
 شـده    بنـدي  مفهـوم    عملياتي   ةساز   يك   صورت   به   نظري   هاي سازه   و   موجود   نظري   تعاريف  
 از   پـس   را  نامـه  پرسـش    شناسـي  جامعـه    اسـاتيد    از   نفر   دو   همچنين   ).محتوايي   اعتبار(   است  
 اعتماد   قابليت   ميزان   سنجش   براي   همچنين   ).صوري   اعتبار(   اند داده قرار   تأييد   مورد     طراحي  
 7/0   از   بـيش    آلفـا    ميزان   متغيرها   همة   براي   .است   شده   استفاده   كرونباخ   آلفاي   از   ،نامه پرسش  
  .است   شده   داده   نشان   1   جدول   در   محاسبات   اين   .آمد   دست به  
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  نامه پرسش   متغيرهاي   براي   كرونباخ   آلفاي   ضرايب   .1   جدول
  كرونباخ   آلفاي متغير
  78/0 فيزيكيدسترسي
  86/0 انگيزشيدسترسي
  89/0 مهارتيدسترسي

  72/0 استفادهةزمين
  88/0 آنالينفعاليتومشاركتميزان

  76/0 اينترنتوكامپيوتركاربرددرجنسيتينگرش
  83/0 كامپيوترازناشياضطراب

  78/0 ديجيتاليشكاف

  
  پژوهش   هاي  يافته   .7

 سيماي   معرفي   به   كه   توصيفي   بخش   :است   ارائه   قابل   بخش   دو   در   حاضر   پژوهش   هاي  يافته
  .دارد   اختصاص   تحقيق   فرضيات   آزمون   به   كه   استنباطي   بخش   و   پردازد  مي   يانگو پاسخ  

  
  توصيفي   نتايج     7.1

  جنس   و   سني   هاي  گروه   حسب   بر   يانگو پاسخ   فراواني   توزيع   .2   جدول
 سنيهايگروه  

  مجموع
 34-  30 29 -  25 24- 21 سال20زير   

  جنس
  مرد

 145 3 36 104  2 تعداد

 8/38 8/0 6/9 8/27 5/0 درصد

 زن
 229 11 46 166 2 تعداد

 2/61 9/2 3/12 4/44 5/0 درصد

    مجموع
 374 14 82 270 4 تعداد

 100 7/3 9/21 2/72 1/1 درصد

 مـرد    درصـد    8/38 و   زن   يـان گو پاسـخ    از   درصـد      2/61 ،آمـده    دست به   هاي  داده   مبناي   بر
    .دارند   قرار   سال   24   تا   21   سني   گروه   در   ها آن   از   درصد     2/72 يعني   ؛يانگو پاسخ   بيشتر   .هستند  
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  آن   ةدرج   حسب   بر   افراد  بين  ديجيتالي   شكاف   ميزان   .3   جدول
 افرادبينديجيتاليشكافميزان فراواني درصد

 زيادخيلي 0 0

 زياد 0 0

 زيادحديتا 5 3/1

 متوسط 51 6/13

 كمحديتا 146 39

 كم 154 2/41

 كمخيلي 18 8/4
 جمع 374  100

 طبـق    .اسـت    دانشـجويان    بـين    در   ديجيتـالي    شـكاف    ميـزان    ةدهند نشان   3   شمارة جدول
  .است   داده   اختصاص   خود   به   »كم«   و   »كم   حدي   تا  « ةگزين   را   درصد   بيشترين   جدول،   اطالعات  

  
  استنباطي   تحليل   7.2

 يهـا   آزمـون    از   ر،يـ درگ   يهـا   ريمتغ   نوع   حسب بر   كه   است   فرضيه   6   داراي   حاضر   پژوهش
    .است   شده   استفاده   ها آن   با   متناسب   يآمار  

  جنس   متغير   براي   مستقل   T   آزمون   .4   جدول
 فرضيه   آزمون Sig ها ميانگينتفاوتميانگيناستانداردانحراف T  متغير

 32/5:مردان 77/0 - 37/0  جنس
 فرضيه   رد 35/5 033/0 69/0:زنان

 در   ديجيتالي   شكاف   ميانگين   كه   شد   مشخص   ميانگين   ةمقايس   يا     T   آزمون   از   استفاده   با
 بر   عالوه   .ندارد   ديگر يك   با   معناداري   تفاوت   و   است   يكسان   تقريباً   مردان   و   زنان   بين  
 ةزمين   در   مردان   و   زنان   كه   حاكي از آن است نيز   معناداري   سطح   شده، گزارش   هاي  ميانگين  
    .ندارند   ديگر يك   با   معناداري   تفاوت   ديجيتالي   شكاف  

  استفاده   مكان   و   درآمد   حسب   بر   ميانگين   ةمقايس   براي   F   آزمون   .5   جدول
 فرضيه   آزمون Fمعناداريسطحمتغير
  فرضيه   رد695/0644/0درآمد

فرضيه   تأييد045/0141/2استفادهمكان
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 كه   شد   مشخص   ،F   آزمون   از   استفاده   با  ، درآمدو    استفاده   مكان   در بررسي دو متغير
 1   از   كمتر   كه   F   مقدار   .ندارد   چنداني   تفاوت   درآمدي   هاي  گروه   بين   در   ديجيتالي   شكاف  
 ميزان   رد   درآمد   تأثير   ةفرضي   رد   از   نشان   معناداري   سطح   طور  همين   و   است   شده   گزارش  
 استفاده   مكان   حسب   بر   ديجيتالي   شكاف   ميانگين   تفاوت   بررسي   اما   ،دارد   ديجيتالي   شكاف  
    .است   ديجيتالي   شكاف   رد   گذارتأثير   متغيري   مكان   كه   دارد   آن   از   نشان  

  درصد   و   تعداد   حسب   بر   اينترنت   از   استفاده   مكان   و   جنس   متقاطع   جدول   .6   جدول

  كار   محل  نتكافي دانشگاه خانه  كل استفادهمكان  درصد   و   تعداد  جنس

  145  5  11 72 55 تعداد  مردان
  100  4/3  6/7 7/49 9/37 درصد

  229  3 6 82 135 تعداد  زنان
  100  3/1  6/2 35.8 59 درصد

  374  8  17 154 190 تعداد  كل
  100  1/2  5/4 2/41 50.8 درصد

 شكاف     و   جنس   به   نسبت   كه   است   شده بررسي     هاي  متغير   از   يكي   نيز   استفاده   مكان
 باالترين   مردان   مورد   در   كه   گفت بايد   جنس  متغير  خصوصدر   .است   شده   سنجيده   ديجيتالي  
 مورد   در   .است   داده   اختصاص   خود   به   كار   محل   را   درصد   ترين  پايين   و   دانشگاه   را   درصد  
  .است   كار   محل   به   مربوط   درصد   ترين  ينيپا   و   خانه   به   مربوط   درصد   باالترين   زنان  

  تحقيق   هاي  فرضيه   آزمون   .7   جدول
  فرضيه   آزمون       معناداري   سطح مقدار ضريب متغير
 فرضيه   رد  v 11/0 279/0كرامروفي جنس

 فرضيه   رد c 32/0 398/0كندال درآمد

  فرضيه   تأييد  v 26/0 350/0كرامروفي اينترنتوكامپيوترازاستفاده   مكان
 فرضيه   ييدأت c 31/0 000/0كندال اينترنتوكامپيوترازاستفاده   ميزان

 فرضيه   تأييد  b 38/0 000/0كندال آنالينمشاركتميزان

ازاستفادهدرجنسيتي   نگرش
 اينترنت   و   كامپيوتر  

 فرضيه   رد b 43/0 - 312/0   كندال

 فرضيه   ييدأت b 31/0 000/0كندال كامپيوترازناشياضطراب
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 دسترسـي    كـه   حـالي    در   ؛انـد   داشته   ديجيتالي   شكاف  ايجاد  در   را   سهم   بيشترين   استفاده   طرز  
    .است   داده   اختصاص   خود   به   را   صفر   به   نزديك   و   اندك   بسيار   سهمي   فيزيكي  

  مدل   در   پنهان   متغيرهاي   هاي  گويه   تبيين   ضرايب   .8   جدول
  تبيينضريب معرف
  62/0 مهارتيدسترسي
  47/0 انگيزشيدسترسي
  16/0 استفادهطرز

  0001/0 فيزيكيدسترسي

 بررسي     نيز   ساختاري   ةمعادل   مدل   از   استفاد   با     تحقيق   هاي  فرضيهاعتبار،   افزايش به منظور   
 بـر    .داشـت    انطباق       ًكامال    spss   در   ها  فرضيه   آزمون   با   نيز   طريق   اين   از   آمده   دست به   نتايج   .شد

 كامپيوتر   از   ناشي   اضطراب   و   ،آنالين   مشاركت   ميزان   استفاده،   ميزان   استفاده،   مكان   اساس   اين  
 اين   تأثير   ميزان   كه   است   اين   از   حاكي   05/0   از   كمتر   P   مقدار   .اثرگذارند   ديجيتالي   شكاف   رد
 شـده    گزارش   P   مقادير   به   توجه   با   .دارد   معنادار   اختالفي   صفر   با   ديجيتالي   شكاف   رد   ها  متغير  
   .ندارد   معنادار   يتأثير   ديجيتالي   شكاف   رد   جنسيتي   نگرش   و   ،درآمد   جنس،  

 AMOS   افزار نرم   از   استفاده   با   پژوهش   هاي  فرضيه   آزمون   .9   جدول

  فرضيه   آزمون P    متغير
 فرضيه   رد 057/0 جنس

 فرضيه   رد 509/0 درآمد

  فرضيه   تأييد  009/0 استفادهمكان
 فرضيه   ييدأت 000/0 اينترنتوكامپيوترازاستفادهميزان

 فرضيه   تأييد 000/0 آنالينمشاركتميزان

 فرضيه   رد 006/0 كامپيوترازاستفادهبهنسبتجنسيتينگرش

 فرضيه  ييد أت 000/0 كامپيوترازناشياضطراب

    مدل   برازش   هاي شاخص   .10   جدول
 مقتصد   برازش   هاي شاخص تطبيقي   برازش   هاي شاخص  مطلق   برازش   هاي شاخص

GFI AGFI CFI NFI TLI PCFI PNFI RMSEA CMIN/DF 
93/0  92/0 93/0  96/0 92/0 55/0 53/0 06/0 24/3 
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 كلـي    طـور  بـه    .اسـت    آمـده    مـدل    برازش   معيارهاي   ترين مهم   از   تعدادي   ،10   جدول   در
 شده،   ترسيم   مدل   بنابراين   .هستند   قبول   قابل   مدل   برازش   هاي  شاخص  همة  كه   گفت   توان  مي  
  .شوند   داده   پوشش   ها  نظريه   با   حدودي   تا   توانند مي   ما   تجربي   هاي  داده   كه   دهد  مي   نشان  

  
 گيري   نتيجه   .8

 شكاف   كه   الؤس   اين   به   پاسخ   و   دانشجويان   بين   در   ديجيتالي   شكاف   وضعيت   بررسي
براي    شده تعيين   فاهد ا ينتر مهم  از  كند،  مي   پيروي   مدلي   چه   از   دانشجويان   بين   در   ديجيتالي  

 ديجيتالي   شكاف   رد گذارتأثير   عاملي   جنس   ،آمده   دست به   نتايج   مبناي   بر   .بود   حاضر   پژوهش
 جنس  ند دار   تأكيد   كه   است   پيشين   هاي  پژوهش   نتايج   از   برخي   با   تضاد   در   نتيجه   اين   .نيست  
 ,Ono and Zavodny, 2007; Cooper  ( است   ديجيتالي   شكاف   ةزمين   در   اثرگذار   متغيري  

2006; Dlodlo, 2009 .(  هاي  پژوهش   هاي  يافته   بين   موجود   هاي  تفاوت   رسد مي   نظر به 
 پژوهش   اين   واقع،  در   .باشد شده   انتخاب   آماري   ةجامع   از   ناشي   حاضر   پژوهش   و   پيشين  
 ،تحصيلي   متفاوت   سطوح   با   ،مردم   عموم  شامل  و   پرداخته   كرده  تحصيل   افراد   به   صرفاً  

 ;(     پيشين   هاي  پژوهش   از   برخي   خالف   بر   ،نيز   درآمد  نتايج مربوط به متغير    .است نبوده

Cho et al., 2003  Chakraborty and Bosman, 2005; Ono and Zavodny, 2007(،      حاكي از
بوده  علت اين   به   احتماالً   امر   اين   .بود ديجيتالي   شكاف   ةمقول در   متغير   اين  تأثيرگذارنبودن 

 دسترسي   كامپيوتر   و   اينترنت   به   دانشگاه   در   اندازه   يك   به   تقريباً   دانشجويان     ةهماوالً    كه   است  
    .اند  بوده خانواده   به   وابسته   مالي   نظر   از   ها آن   اغلب   ثانياً و  شته دا  

 هم   و   جنس   با   ارتباط   در   هم   كامپيوتر و اينترنت،از    استفاده   مكان   متغيرپژوهش    اين   در
   از   حاكي   شده   گزارش   مقادير   .گرفت   قرار   بررسي   مورد   ،ديجيتالي   شكاف   با   ارتباط   در  

 كه   داد  نيز نشان جنس   بررسي متغير .است   ديجيتالي   شكاف   ةزمين   در     متغيراين  يگذارتأثير
 از   استفاده  براي    تري  متنوع   يها نامك   به   ،زن   دانشجويان   با   مقايسه   در   ،مرد   دانشجويان  
 اين   .روند  مي   نت كافي   به   زنان   از   بيشتر   مردان   ،مثال  راي ب   .دارند   دسترسي   اينترنت   و   كامپيوتر  
 هاي  فضا   در   حضور  براي    زنان   محدوديت   و   ها  نت  كافي     ةمردان   فضاي   از   ناشي   تواند  مي   امر  
 اينترنت   و   كامپيوتر   از   كار   محل   در   زنان   از   تربيش   مرد   دانشجويان   ،ديگر   سوي   از   .باشد   مردانه  
    .است   مردان   اشتغال   باالتر   ميزان  علت به    موضوع   اين   كه   كنند  مي   استفاده  

 مقـادير    ،ديجيتـالي    شكاف   و   اينترنت   و   كامپيوتر   از   استفاده   ميزان   ميان   ارتباط   بررسي   در
 افـزايش   طوري كـه   به. است   ديجيتالي   شكاف   رد متغير   اين  تأثيرگذاري  نشانگر   شده   گزارش  



 161         پور  عدلي  صمد  ديگران  و   قاسمي   وحيد 

  

 آناليـن    مشـاركت   بارة در   موضوع   اين   .دارد   پي  در   را   ديجيتالي   شكاف   كاهش   استفاده،   ميزان  
 اجتمـاعي    هـاي   شبكه   طريق   از   افراد   آنالين   مشاركت   ميزان   هرچه   ،واقع  در   .است   صادق   نيز  
 امـر    ايـن    .يابـد  مـي  كاهش   ديجيتالي   شكاف   ؛شود مي   بيشتر   وبالگ   و   ،چت   ايميل،   مجازي،  
  .است   بيشتر   ةاستفاد   و   مشاركت   به   ها  فعاليت   اين   ةكنند ترغيب   ماهيت  علت    به   احتماالً  

 پژوهشـگران    از   بسياري   نظر   در   اينترنت   و   كامپيوتر   از   استفاده   به   نسبت   جنسيتي   نگرش
 در   جنسـيتي    نگـرش    .شـود  يمـ تلقـي   مهم   بسيار   امري   ارتباطات   و   اطالعات   فناوري     ةحوز  
 از   ناشـي    اضـطراب    بـا    مسـتقيم    ارتبـاط    در   )Cooper, 2006(     پيشـين    هاي  پژوهش   از   برخي  
 الگوهـاي    در   ريشـه    كـامپيوتر    از   ناشـي    اضـطراب    ،كـوپر    نظر   از   .است   داشته   قرار   كامپيوتر  
 محسـوب    پسـران    بـازي      ةوسـيل    كامپيوتر  معنا كه  بدين .دارد   پسران   و   دختران   پذيري  جامعه  
 ايـن    فضـاي    ،هسـتند    مـرد    كـامپيوتري    ي  هـا   برنامـه    طراحان   بيشتر   يي كهجا آناز  و   شود  مي  
 ،كـامپيوتر    از   ناشـي    اضطراب   موجب  درنتيجه  و   آشناستنا   زنان   براينيز    ها  بازي   و   ها  برنامه  
 ايـن    بـا    .شـود  در ميان آنان مي  يفرد   عملكرد   در   اختالل   و   ،كامپيوتر   به   نسبت   نگرش   تغيير 
 .نـدارد    يتـأثير    ديجيتـالي    شكاف  ر د   متغير   اين   كه   دارند   آن   از   نشان   آماري   هاي  آزمون   حال،  
 .دارد   وجـود    رابطه   جنس   و   جنسيتي   نگرش   بين   كه  حاكي از آن بود    آماري   هاي  بررسي   البته  
 و   كـامپيوتر    از   اسـتفاده    كـه هسـتند     هايي  كليشه   به   معتقد   زنان   از   بيشتر   مردان   ،اساس   اين   بر  
  .كنند  مي   قلمداد   مردانه   امري   را   اينترنت  

 .بود  در اين پژوهش  بررسي   مورد   متغير   آخرين   كامپيوتر   از   ناشي   اضطراب
 ;(     اند  دانسته   مؤثر   ديجيتالي   شكاف   در   را   كامپيوتر   از   ناشي   اضطراب   پيشين   هاي  پژوهش  

Vandenbroeck et al., 2008  Cooper, 2006.(   ناشي   اضطراب   تأثير   نيز   تحقيق   اين   هاي  يافته 
بر اساس نتايج    ،اين   بر   عالوه   .كند  مي   تأييد   ديجيتالي   شكاف  ايجاد  ررا د كامپيوتر   از  
  .است   مردان   از   بيشتر   زنان   بين   در   كامپيوتر   از   ناشي   اضطراب   ميزان   ،ها  بررسي  

 ديجيتالي   شكاف   كه بر اين مبني آن   اصلي   پرسش   به   پاسخ  ، براي حاضر پژوهش   هاي يافته  
 شكاف   ابعاد   بين   در   كه   است آن   از   حاكي   ،كند؟  مي   پيروي   مدلي   چه   از   دانشجويان   بين   در  
 و   است   ديجيتالي   شكاف     ةكنند تبيين   ابعاد   ساير   از   بيش   مهارتي   دسترسي   بعد   ،ديجيتالي  
 گوناگون   ابعاد   در   مردان   و   زنان   .گيرند مي   قرارآن    از   پس     استفاده   ةزمين   و   انگيزشي   دسترسي  
 دسترسي   بعد   در   معنادار   تفاوت   تنها   و   ندارند   ديگر يك   با   معناداري   تفاوت   ديجيتالي   شكاف  
 اينترنت   و   كامپيوتر   با   كار   مهارت   ةزمين   در   معناداري  نحو   به   مردان   ،بعد   اين   در   .است   مهارتي  
 دسترسي   ديجيتالي،   شكاف   ةچهارگان   ابعاد   بين   در   .گيرند  مي   قرار   زنان   از   باالتر   سطحي   در  
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 كه   ابعاد   ساير   خالف   بر   .است   داده   اختصاص   خود   به   را   صفر   به   نزديك  كميتي  فيزيكي  
بعد  ؛دارند   غيره   و   ،تحصيلي     ةرشت   شخصيتي،   هاي  ويژگي   فردي،   هاي  توانايي   در   ريشه  
 نوع   اين     در   بيروني   عوامل   كه   معنا   بدين   .است   بيروني   امري     اي  اندازه   تا   دسترسي   در   شكاف  

 قابل   حد   تا   اينترنت   و   كامپيوتر   به   دسترسي   كه   جهت   اين   از   و   گذارندتأثير   بسيار   دسترسي  از 
 زمينه   اين   در   افراد   است،   شده   مينأت   دانشگاه   در   دانشجويان   براي   رايگان   صورت  به   قبولي  
در مورد    كهقابل پذيرش است از اين نظر نيز  امر   اين   .ندارند   ديگر يك   با   چنداني   تفاوت  

در  وداشته  اينترنت   و   كامپيوتر   از   استفاده   مكاندر زمينة را دانشگاه بيشترين فراواني  ،مردان
    .داده است  اختصاص   خود   به   را   فراواني   بيشترين   ،خانه   از   پس   ،نيز   زنان  مورد 
 و   شده  انجام   هاي  آزمون  دانشجويان، با توجه به   بين   در   ديجيتالي   شكاف    ميزان نهايت  در

 امر   اين   .است   شده   گزارش   »كم«   و   »كم   حدي   تا«   حد   در   ،شده   ترسيم   ساختاري     ةمعادل   مدل  
 جامعه   ةكرد تحصيل   قشر   كه   دانشجويان   .باشد   شده   انتخاب   آماري     ةجامع   از   ناشي   تواند  مي  
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