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Background and Objectives: With the growth of new information technologies, educational systems have
also undergone changes in terms of using new technologies in teaching and learning. New educational
technologies have the potential to provide free education around the world and to achieve educational
justice. But in developing and underdeveloped countries, due to their many challenges, a digital divide has
been created between the rich and the poor cities which, in itself, has led to educational injustice.
Accordingly, the purpose of this study is to explain the challenges of the digital divide on the implementation
of educational justice in order to solve the problems leading to the realization of educational justice in the
country.
Methods: The present study is a descriptive-analytical study. Therefore, it is a qualitative research and
philosophical analysis. The research approach is analytical and critical. The method of data collection is
library- documentary. The research population includes all the studies that had examined the digital divide
and educational justice and by investigating the background, 30 research studies directly related to this
context were found. The data analysis method was researcher-oriented. The validity of the data was
obtained based on the analysis of experts' views. The reliability of the study was in line with the findings of
other studies.
Findings: The findings of the study indicate that various challenges have affected the digital divide and
educational injustice. The challenges that have caused the digital divide in the country's education systems
are as follows: governance-infrastructure challenges, educational, cultural and economic challenges. The
governance-infrastructure challenge has been analyzed based on the Communication and Information
Technology Development Index and shows inequality in the sub-indicators of access, usage and skills among
the provinces of the country. Thus, the central provinces are in the top rank and the deprived and border
provinces are in the last rank in all three sub-indicators. The educational challenge is also based on
components such as the low level of digital literacy of teachers and families, centralized educational
management, educational policy-making and reliance on traditional teaching methods. The cultural
challenge is also based on components such as gender, race and language. Economic challenge is also based
on components such as: low income of families, poverty, priority of earning a living on learning and
expensive educational technology tools. Solutions to overcome each of these challenges can be listed as
follows: raising the level of digital literacy in students and parents, strengthening the motivation to compete
and strive, emphasizing e-learning methods and using new technology in teaching. Also, some other
solutions such as upgrading the bandwidth of using the Internet, investing in human resources and
developing the internal Internet such as providing Internet access points in every school and library,
providing low-interest loans for public equipment in rural areas and urban slums, measures to reduce
equipment prices (tax exemption, subsidies provision) and low-interest loans for low-income families, free
web education sessions for the deprived, providing free Internet address for all students.
Conclusion: The findings show that the digital divide can be examined at three levels: local, national and
global. At all three levels, four elements are involved in the digital divide, namely education, economy,
governance, and culture. Therefore, in order to get out of the digital divide and achieve educational justice
in the country's educational system, we must first identify the gaps, and then take action to eliminate them.
Therefore, the country's education system can achieve its ultimate goal, which is a fair society, when it can
eliminate the problems facing justice.
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کده بده اسدددتفداده از فنداوریهدای نوین در آموزش و یدادگیری پرداختدهانددب فنداوریهدای نوین آموزشدددی این یدابلیدت را دارد کده
بخش عدالت آموزشددی گرددب اما در کشددورهای در حال توسددعه و
آموزش رایگان را در سددرتاسددر هان فراهم آورد و ت
توسدعهنیافته به دلیل چالشهای فراوان ،مو ب ایجاد شدکاف دیجیتال بین شدهرهای برخوردار و کمتر برخوردار و در نتیجه
مو ب ناعدالتی آموزشدی شدده اسدتب بر همین اسداد هدف پشوهش حاضر تبیین چالشهای شکاف دیجیتال بر ا رای عدالت
عدالت آموزشی را در کشور برطرف سازدب
آموزشی است تا بتواند مشکال پیشروی ت
روشها :پشوهش حاضدر از نو توصدیفی-ت لیلی اسدتب لذا از نس پشوهشهای کیفی و از نو ت لیل فلسدفی اسدتب رویکرد
پشوهش ت لیلی و انت ادی اسددتب روش گردآوری اطالعا  ،کتابخانهای -اسددنادی اسددتب امعه پشوهش ،کلیه پشوهشهایی
اسدت که به بررسدی شدکاف دیجیتال و عدالت آموزشدی پرداخته بودند و با بررسدی پیشدینه ،تعداد 30پشوهش بهصدور مسدت یم
در این زمینه یافت شددب روش ت لیل دادهها ،پشوهشدگرم ور اسدتب روایی دادهها براسداد ت لیل دیدگاه صداحبنظران بهدست
آمدب پایایی پشوهش نیز در همسویی یافتهها با دیگر پشوهشهای انجام گرفته ،صور پذیرفتب
یافتهها :بیانگر آن اسدددت که چالشهای گوناگونی بر شدددکاف دیجیتال و ناعدالتی آموزشد دی اثرگذار بوده اسدددتب از مله
چالشهای عمده که مو ب شدکاف دیجیتال در نظام آموزش و پرورش کشدور شدده اسدت عبارتند از :چالشهای حاکمیتی-
زیرساختی ،آموزشی ،فرهنگی و ایتصادیب چالش حاکمیتی -زیرساختی براساد شاخص توسعه ارتباطا و فناوری اطالعا
مورد ت لیل یرار گرفته اسدت و گویای نابرابری در زیرشداخصهای دسدترسدی ،اسدتفاده و مهار در میان اسدتانهای کشدور
اسدتب بدین صدور که اسدتانهای مرکزی در رتبه باال یرار دارند و اسدتانهای م روم و مرزنشدین در رتبه آخر در هر سده
زیرشداخص یرار دارندب چالش آموزشدی نیز مبتنی بر مؤلفههایی چون پایین بودن سدح سدواد دیجیتال معلمان و خانوادهها،
مدیریت آموزشی متمرکز ،سیاستگذاری آموزشی و تکیه بر روشهای تدریس سنتی استب چالش فرهنگی نیز بر مؤلفههایی
همچون نسدیت ،نشاد و زبان مبتنی اسدتب چالش ایتصدادی نیز مبتنی بر مؤلفههایی چون سدح پایین درآمد خانوادهها ،ف ر،
اولویت تأمین معاش بر یادگیری و گران بودن ابزارهای فناوری آموزشددی معحوف اسددتب راهکارهایی برای برونرفت از هریک
از چالشها میتوان برشددمرد که عبارتند از :باالبردن سددح سددواد دیجیتال در دانشآموزان و والدین ،ت ویت انگیزه ریابت و
تالش ،تأکید بر روشهای تدریس الکترونیکی و بهرهگیری از فناوری نوین آموزشدددی در تدریسب همچنین برخی راهکارهای
دیگر مانند ارت اء سدح باند اسدتفاده از اینترنت ،سدرمایهگذاری در منابع انسدانی و توسدعه اینترنت داخلی؛ ،نظیر تهیه ن اط
دسددترسددی به اینترنت در هر مدرسدده و کتابخانه ،ارائه وام با بهره کم برای تجهیزا عمومی در مناط روسددتایی و مناط
ف یرنشدین شدهری ،ایداماتی برای کاهش ییمت تجهیزا (برداشدتن مالیا  ،ارائه یارانه) و وامهای کم بهره برای خانواده های
کم درآمد ،تشکیل لسا آموزش وب رایگان برای م رومان و ارائه آدرد اینترنتی رایگان به همه دانشآموزان استب
نتیجهگیری :گویای آن اسدت که شدکاف دیجیتالی در سده سدح یابل بررسدی اسدت :م لی ،ملی و هانیب در هر سده سدح ،
چهار عنصددر در شددکاف دیجیتال دخیل هسددتند که عبارتند از :آموزش ،ایتصدداد ،حکمرانی و فرهنگب لذا برای برونرفت از
عدالت آموزشدی در نظام آموزشدی کشدور باید ابتدا شدکافها را شدناسدایی کرد و سدسس نسدبت به
شدکاف دیجیتال و ت
برطرف کردن آنها ایدام نمودب بر همین اسداد نظام تعلیم و تریت کشدور زمانی میتواند به هدف غایی خود که امعه عادل
است دست یابد که بتواند مشکال پیشروی عدالت را از میان برداردب

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،2بهار 1401

مقدّمه
امروزه فناوری اطالعا و ارتباطا (فاوا) ( )ICTبه شددکلی گسددترده و
ژرف وارد زندگی ما انسددانها شددده اسددت و ضددمن دگرگونی چگونگی
زندگی ما ،دسدتاوردها و تسدهیال فراوانی را به ارمغان آورده اسدتب فاوا
شدددراید دیدی را برای رهور وامع معرفتی ایجاد کرده اسدددتب فاوا
بهطور کلی و اینترنت بهطور خاص ،به ا رای طیف وسددیعی از خدما
دید ا ازه داده که بهطور کامل تعامل بین افراد و سددازمانها را تغییر
دهد و شدامل ارتباط بریرار کردن ،انجام کسدب و کار ،دنبال کردن رشدد
ایتصددادی ،بهبود رفاه و حتی شددیوه سددیاسددتگذاری ] [2]،[1اسددتب
هدمدچدندیدن مدرورگدرهددای ایدندتدرنددت ،ایدمدیددل ،وبدال هددا ،دریددانهددای
چندرسدددانهای آنالین ،شدددبکههای ا تماعی ،سدددتجوگرهای آنالین،
سدایتهای ویکی ،دسدترسدی به کتابخانههای آنالین ،تجار الکترونیک
و خددمداتی نظیر دولدت الکترونیدک ،بهدداشدددت الکترونیکی ،یدادگیری
الکترونیکی و بانکداری الکترونیک از فرصددتهای دیدی هسددتند که
در آن ان الب دیجیتدال بده کداربران ا دازه میدهدد بده انوا ارتبداطدا
دید و تعامال بین افراد ،شددرکتها و دولتها بسردازند ][3ب سددازمان
یونسدکو در همین راسدتا متذکر شدده اسدت :درسدیدن به چنین امعهای
میتواند م رک دیدی در توسدعه همه انبه ،به ویشه برای کشدورهایی
باشدد که در کمترین حد توسدعهیافتگی هسدتندب بر این اسداد میتوان
گفدت :ان الب اطالعداتی دو چدالش مهم را محرح کرده اسددددت؛ یکی
پرکردن شکاف دیجیتال و دیگری ضمانت آینده آزادی بیان» ][4ب
امدا بدا رشدددد و گسدددترش فداوا ،پیدامددهدا و آثدار ندامحلوبی نیز در وامع
گوناگون از مله امعه ما نمایان شددده اسددتب این در حالی اسددت که
علیرغم مزایای فراوانی که فاوا ممکن اسددت به ارمغان بیاورد و نه همه
چیز؛ اما فناوریها لزوماً نتوانسددتهاند به نتایج مثبت منجر شددوندب این
ایدده کده فداوا یدک دنیدای کدامالً ددیدد از فرصدددتهدای بیپدایدان فراهم
میکندد ،بدا غفلدت از نبدههدای فرهنگی چدالشبرانگیز مدانندد نسدددیدت،
سدن ،نشاد ،فرهنگ و غرافیا محرح شدده اسدت ][5ب همزمان با گسدترش
فاوا ،به زودی روشددن شددد که دسددترسددی(و بعداً اسددتفاده) از آن ،با
م دودیتهای خاصددی موا هه اسددت و م

ان نباید آن را هانی یا

ل ظده ای فرض کننددب در این برهده بود کده واژه دشدددکداف دیجیتدال»
( )Digital Divideپددیدد آمددب شدددکداف دیجیتدال تمدایز بین دارنددگدان
دسترسی به اطالعا و م رومان دسترسی به اطالعا استب
در تدعدریدف دشدددکدداف دیدجدیدتددال» مدوری ،ویدتددال و اسدددتدداویدندگدو
گفتهاند:دشدکاف بین افرادی که دسدترسدی به فناوری دارند و کسدانی که
دسدترسدی ندارند» ][6ب در مجمو ِ چند گزارش ،در سدالهای متمادی
] [7-8تعریف شددکاف دیجیتال تکامل یافته اسددت و داشددتن صددرف
کامسیوتر  ،ایگزین دسددترسددی به اینترنت و بعداً برابری دسددترسددی به
پهنای باند و انوا اسددتفادههای آنالین را نیز شددامل شدددب در ح ی ت
تمایز بین نابرابری در دسددترسددی و اسددتفاده از فاوا ،منجر به شددکاف
دیجیتال در ه اول و در ه دوم گردیدب
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در شدکاف دیجیتال در ه اول :نابرابریها با تو ه به دسدترسدی به فاوا
اسددت؛ درحالیکه در در ه دوم ،مشددکالتی از یبیل الگوهای مختلف و
شدد اسدتفاده آن در افرادس سدازمانهایی که در حال اسدتفاده بسدیار
هسدتندب دسدترسدی به فاوا (به عنوان مثال :اسدتفاده از اینترنت ف د برای
مرور وب یدا ایمیدل در برابر اسدددتفداده از آن برای یدادگیری الکترونیکی،
شدددبکدههدای ا تمداعی ،سدددتجوی شدددغدل در اینترندت ،بداندکداری
الکترونیک ،سدالمت الکترونیک وببب)ب ت ی ا نشدان داده اسدت که هر
دو نو ت سددیم(در ه اول و دوم) از شددکاف دیجیتال ،عمدتاً بهوسددیله
نابرابری ا تماعی -ایتصدادی میان کشدورها و افراد شدکل گرفته اسدتب از
این رو کسدانیکه از ل اظ ایتصدادی و ا تماعی م روم هسدتند(بهعنوان
مثدال افراد بدا درآمدد پدایین یدا سدددحوح ت صدددیلی پدایین ،افراد معلول،
زنددگی در منداط روسدددتدایی و م روم ،ایلیدتهدای یومی ،زندان و
سالخوردگان) بیشتر از نابرابریهای دیجیتال رنج میبرند ][9-11ب
عالوه بر این ممکن اسدددت چالش شدددکاف دیجیتال نیز براسددداد نو
دسدترسدی یا اسدتفاده از فاوا باشدد که ممکن اسدت یکسدان نباشددب اما
تفاو های یابلتو هی در دسددترسددی به فاوا و برابری اسددتفاده بین
کسدانی که از ل اظ ایتصدادی مرفه هسدتند و کسدانی که ف یر هسدتند،
و ود داردب همچنین انگیزههای درونی برای دسددترسددی به فاوا در این
ایشار نیز رفتار متفاوتی در مورد استفاده از این فناوریها بهو ود آورده
اسدددتب لدذا میتوان گفدت انوا مختلف ندابرابری(اولیده و ثدانویده شدددکداف
دیجیتال) نیازمند ایداما مختلف اسدتب نابرابری در دسدترسدی به فاوا
ممکن اسددت برای مثال از طری یارانه دادن به این فناوریها باشدددب از
آنجاکه عمدتاً م دودیتهای ایتصددادی ،منجر به عدم دسددترسددی به
فناوری اطالعا و ارتباطا (دسددترسددی به اینترنت) شددده و نیز این
م دودیت بیشدتر وابسدته به عدم مهار و آگاهی نسدبت به فاوا اسدت؛
آموزش و پرورش بهعنوان یک عامل حیاتی میتواند یاریرسان باشدب
از سوی دیگر ان الب اطالعاتی و به تبع آن چالش شکاف دیجیتال در
همه ابعاد زندگی انسددانها ریشدده دوانده اسددتب یکی از این ابعاد ،بعد
آموزش و یدادگیری اسددددتب ان الب اطالعداتی مددعی اسددددت کده بدا
آموزشهای آنالین میتوان آموزش را برای همه ایشدار امعه و در همه
بخشدید ][12ب ت ی ا
مکانها فراهم آورد و عدالت آموزشدی را ت
در مورد شدکاف دیجیتال نشدان داده اسدت که چندین عامل ا تماعی-
ایتصدادی منجر به عدم ت ارن در ا رای فاوا و اسدتفاده آن در بین افراد
شدده اسدت که عبارتند از :درآمد ،سدن ،میزان ت صدیال و در رابحه با
دیگران ][13ب در این میان آموزش و پرورش بهعنوان یک عامل بسددیار
مهم شناخته میشود؛ زیرا نهتنها افراد ت صیلکرده بیشتر دوست دارند
که با پیچیدگی تکنولوژی کنش بیشددتری داشددته باشددند ،بلکه آنها در
زندگی شخصی خود نیز در معرض فاوا یرار دارندب
در زمینده آموزش و فنداوری ،شدددکداف دیجیتدال را میتوان در یدالدب
نارسداییهای مربوط به اسدتفاده از فناوری برای بهبود کمّیت و کیفیت
آموزش تعریف کرد؛ شدکافی که میتواند در دو بعد دسدترسدی و برونداد
مبتنی بر فناوری در م یدهای آموزشددی ،مورد بررسددی یرار گیردب در
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خصدوص ن وه و م دار اسدتفاده از فناوری توسدد دانشآموزان در بیرون
و داخدل مددارد ،تفداو هدای یدابدل مالحظدهای و ود داردب م دایسددده
برون دادهدای آموزشدددی مبتنی بر فنداوری یدا بددون فنداوری نیز تفداو
ملموسدی را نشدان میدهد که آنها را میتوان در یالب شدکاف دیجیتال
در م یدهای آموزشدی تعریف کردب فنگرایان در حوزه تعلیم و تربیت،
دربداره روش بهرهگیری از فنداوری اطالعدا هشددددار میدهنددب چراکده
فناوری اطالعا با رشد مست ل خود ،میتواند امور ا تماعی و فرهنگی
را ت ت تأثیر یرار دهدب آنها از سدویی در برنامهریزی درسدی شدیوههای
یدادگیری متادددادی چون دتمرین و تکرار» و یدادگیری در م یدهدای
دتعداملی و مشدددارکتی» را محرح میکنندد و یکی از این دو یحدب را از
نظر تربیتی ارزشمند می شددمرند و از سددوی دیگر موضددو نابرابری در
حوزه فناوری اطالعا که اصدحالحاً شدکاف دیجیتال نامیده میشدود را
به عدم دسدترسدی یکسدان به این فناوری و فرصدتهای دید آموزشدی
نسددبت میدهند ][14ب بر همین اسدداد شددکاف دیجیتال را میتوان
پارادایمی نو در آموزش و پرورش تل ی کردب
از سدوی دیگر یکی از نبههای عملی عدالت ا تماعی ،عدالت آموزشی
اسدددت کده بیشدددتر در یلمرو تعلیم و تربیدت و ن وه آموزش معندا پیددا
میکندب
هر چند رابحه عدالت با هر بخش از نظام ارزشدددی ا تما حائز اهمیت
اسدددت؛ امدا رابحده تعلیم و تربیدت بدا عددالدت فراتر از رابحدهای یدکسدددویده
اسدددتب این از آن روسدددت که نظام آموزش تنها نهادی اسدددت که هم
عددالدت بداشدددد و هم مسدددئول پرورش
میتواند د عداملی هدت ت
شدددهرونددانی عددالدتم ور و تدداومبخش عددالدت برای دامعده شدددنداختده
میشدددود ][15ب در سدددند ت ول بنیادین آموزش و پرورش نیز عدالت
به عنوان یکی از اصدددول عام تربیت مدنظر یرار گرفته اسدددتب بر همین
اسددداد میتوان گفدت کده عندایدت بده ویشگیهدای مشدددترک و متفداو
متربیدان و مربیدان و تو ده بده کوشدددش آندان و نتدایج آن برای بریراری
عددالدت ضدددروری اسدددتب از اینرو در ریدان تربیدت از سدددویی بدایدد
فرصدددتهای برابری برای همگان با تو ه ویشگیهای مشدددترک فراهم
نمود و از سددوی دیگر باید تفاو های فردی(بین فردی و درون فردی)،
فرهنگی و ا تماعی را در ارائه تربیت با کیفیت برای همه متربیان مورد
مالحظده یرار دادب همچنین بدایدد ریدان تربیدت بدهطور موازن(بدا مالحظده
معیارهای دینی و ع لی) و با پرهیز از افراط و تفرید صدور گیردب چرا
کده رعدایدت عددالدت آموزشدددی مهمترین ن ش را در توسدددعده عددالدت
همده دانبده و پدایددار ا تمداعی دارد ][16ب تعداریف مختلفی از عددالدت
آموزشدددی بدا تو ده بده نگرشهدای گونداگون ارائده شدددده اسدددتب تعریف
ابزارگرایان از عدالت آموزشدی بر برابری سدح رفاه افراد تأکید دارد که
از این نگداه ممکن اسدددت افراد از ل داظ تربیتی از امکداندا یکسدددان
برخوردار نباشددند؛ ولی از ل اظ سددح رفاه برابر باشددند و این بیانگر
عدالت آموزشدی از دیدگاه آنان اسدت ][17ب بری هود ] [18دو اصدل
ذیل را الزمه عدالت آموزشی میداند :الف) کودکانی با سح مشابهی از
اسدتعدادها و فعالیت ،باید آینده دورنمای تربیتی یکسدانی بدون تو ه به
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پیش زمینه ا تماعی ،نشادی و نسدیت داشدته باشدندب ب) کودکان با
سدح توانایی کمتر باید از امکانا بیشدتری نسدبت به کودکان با سدح
توانایی باالتر برخوردار باشدندب شدکاف دیجیتال را در دیدگاه بری هود
میتوان الزمه اصددل اول دانسددت؛ چراکه کودکان با سددح مشددابهی از
اسدددتعددادهدا و فعدالیدتهدا هسدددتندد کده بدایدد بددون در نظر پیشزمینده
ا تماعی ،نشادی ،یومیتی ،نسیتی وببب بدان نگریسته شودب
بر همین اسدداد نظریههای عدالت ا تماعی دارای دو دغدغه اسدداسددی
هسدددتندد؛ اول ،توزیع برابر مندابع و مواهدب و دوم ،برابری فرصدددتهدای
مشددارکتب ولی باید به این نکته نیز تو ه داشددت که عدالت توزیعی به
کاهش تمایزها و مشددابهسددازی یا اشددتراک معحوف اسددت؛ درحالیکه
عدالت مشارکتی نارر به تمایز و خاص شدن میباشدب
بدایری و نجفی ] [19پیرامون عددالدت آموزشدددی معت ددندد :دو عنصدددر
اسدداسددی اصددل عدالت ،برابری و نابرابری اسددتب عنصددر برابری مانع از
تبعیض نارواسددت با فرض اینکه برابری در شددراید فراهم گردد ،عنصددر
دوم ،یعنی نابرابری ،میتواند همچنان و ود داشدته باشددب این نابرابری،
زمینهسداز تو ه به تفاو هاسدت؛ تفاو هایی که بهطور عمده ناشدی از
تالشهای متفاو افراد اسددتب بریراری عدالت آموزش دی؛ اصددلی اسددت
نارر به عدالت ا تمداعی و چون یاعدهای تجویزی بیدانگر آن اسدددت که
فعالیتهای رایج در یلمرو تعلیم و تربیت ،باید بهصددور عادالنه بریرار
شددودب عدالت آموزشددی در حوزه توزیع و در سددح کالن ،مسددتلزم آن
اسدددت کده امکداندا تعلیم و تربیدت ،بدهطور برابر میدان منداط مختلف
آموزش و پرورش توزیع گرددب تالش ویشه و یدانونی افراد دخیدل در
تعلیم و تربیدت یدک منح ده ،ممکن اسدددت بده رهور ندابرابری در امکدانا
منجر شددودب اینگونه از نابرابری که متفاو با تبعیض اسددت ،با عدالت،
یابل مع اسدت؛ چراکه تالش ماداعفی را اعمال کردهاندب طبیعی اسدت
کده نتیجده متفداوتی را هم دریدافدت کننددب همین امر در سدددح فرد نیز
صداد اسدتب م صدود از سدح فرد ،فعالیتهای کالمی اسدتب در در ه
نخسدددت ،معلم بدایدد دانش خود را بده طور برابر در اختیدار دانشآموزان
یرار دهدب پس از این مرحله ،اگر برخی از دانشآموزان ،تالش بیشدتری
نشدان دهند؛ ممکن اسدت از فرصدتهای ویشه معلم نیز بهره بگیرند و به
این ترتیب ،عنصدر نابرابری آشدکار میشدودب این گونه از نابرابری نیز که
متفاو با تبعیض است ،با عدالت یابل مع استب
آندرسدون ( )Andersonنیز در همین راسدتا معت د اسدت اگر ب ع عدالت
آموزشددی را م دود به م یدهای آموزشددی کنیم؛ میتوان سدده دسددته
عوامل را در آن دخیل دانسدت )1:مویعیت ،منابع و امکاناتی که از طرف
مسدئوالن نظام آموزشدی تدارک دیده میشدود؛ مانند معلم ،منابع اولیه،
برنامه درسی ،م ید آموزشیب  )2ویشگیهایی که از طرف دانش آموزان
وارد م ید آموزشی میشود؛ مانند زمینه ایتصادی ،فرهنگی و مویعیت
ا تمداعی دانشآموزان و  )3ویشگیهدای ندام سدددود کده در نتیجده
برخورد مت دابدل همده این عوامدل بدهو ود میآینددب مدانندد نو برخورد
معلمدان بدا کودکدان و نو برخوررد دانشآموزان بدا یکددیگر ][20ب لدذا
عدالت آموزشی مفهومی وسیع است که وانب گوناگونی داردب

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،2بهار 1401

گسدتردگی مفهوم عدالت و به تبع آن عدالت آموزشدی ،باعع شدده که
در یلمروهای گوناگون از آن ب ع شدود و رشدد فناوریهای نوین نیز آن
را بیشددتر ت ت تأثیر یرار داده اسددتب در این میان ،در چند ماه اخیر
لزوم تو ده بده آموزشهدای آنالین و مجدازی بدا شدددیو ویرود کروندا در
کل هان و باالخص کشور ایران ،یکی از مهمترین الزاما برای ا رایی
کردن این آموزشها شددده اسددتب اما در چند ماه اخیر و اولویت یافتن
آموزشهدای مجدازی و اسدددتفداده از نرمافزارهدای شددداد(شدددبکده آنالین
دانشآموزان) و آموزشهدای آنالین در نظدام آموزشدددی ایران و نبود
زیرسددداختهای الزم ،چالشها و ناعدالتیهای آموزشدددی چهره خود را
بیشددتر نشددان داده اسددت و باید به تبیین چالشها و آموزشهای برابر
برای همگان پرداخته شدودب گزارشدا ] ،[21-23حاکی از آن اسدت که
آموزشهدای آنالین و
شدددکداف دیجیتدال یکی از موانع مهم برای ت
مجازی برای مناط م روم کشدور و کمتر برخوردار شدده اسدت و عدالت
آموزشدی را با چالش موا ه سداخته اسدتب این درحالیاسدت که اسدتفاده
از فاوا در حوزه آموزش از راه دور میتواند یکی از گزینههای مورد تو ه
برای پرکردن خألهای آموزشدی ،در نبود دسدترسدی به آموزش حادوری
باشدددد و میتواند عامل مهمی در ارت ای عدالت ا تماعی در موضدددو
کیفیت آموزش در مناط روسدتایی و دوردسدت یرار بگیردب از دیگر سدو
نگاه تعلیم و تربیت کشددور ایران به ب ع عدالت آموزشددی و همچنین
اسدناد ت ولی آموزش و پرورش ،ناشدی از هانبینی و دیدگاه اسدالمی
اسدت که در صددد رسدیدن به امعه عادل اسدتب بهعبار دیگر ،معیار
عدالت در اسدددالم ،مبتنی بر ح و ح و افراد اسدددت و تدأمین ح و
افراد ،همان بریرار سدداختن عدالت اسددت و نکته اسدداسددی یابل ذکر در
اینجا آن اسدت که ح افراد مختلف میتواند یکسدان و برابر و متفاو و
نابرابر باشدددد ][24ب بنابراین میتوان ارهار داشدددت که کالم حادددر
علی( ) دربداره عددالدت ،گویدای مبندای فکری حدال حداضدددر در دامعده مدا
اسددت و م ارنت مفاهیم ح و عدالت از دیدگاه حاددر علی( ) مبین
ح  ،عدالت امری ا تنابناپذیر اسدت و چون
آن اسدت که برای ت
عدالت هسدددت ،ح هم معندا پیدا میکندب پس تالزم این دو مفهوم در
نگرش اسددالمی ا تنابناپذیر اسددتب به این صددور مشددهود اسددت که
عدالت آموزشد دی محرح در نظام تعلیم و تربیت ایران و اسدددناد ت ولی
آموزش و پرورش ،ضمن اتکا بر مبنای فلسفی و دینی بر مبنای سیاسی
و برخی موارد منددر در مبدانی ح ویی و مبدانی دامعدهشدددنداختی نیز
استوار استب
بر همین اسددداد مسدددأله این پشوهش آن اسدددت که علیرغم اهمیت
آموزشهدای آنالین و مجدازی و ارتبداطش بدا عددالدت آموزشدددی در نظدام
آموزش و پرورش کشدددور ،هنوز نسدددبدت بده تبیین دیی چدالشهدای
شددکاف دیجیتالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن ،پشوهشددی صددور
نسذیرفته اسددتب از این رو پشوهش حاضددر معحوف به تبیین چالشهای
شددکاف دیجیتال در ا رای عدالت آموزشددی شددده اسددت و درصدددد
پاسخگویی به سؤاال ذیل برآمده است:
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 oچالشهای شکاف دیجیتال در ا رای عدالت آموزشی کدامند؟
عدالت آموزشدی
 oراهکارهای رفع شدکاف دیجیتال در راسدتای ت
کدامند؟

روش پژوهش
پشوهش حاضددر از نو کیفی اسددتب روش پشوهش توصددیفی -ت لیلی
اسدت که با رویکرد ت لیلی و انت ادی انجام پذیرفته اسدتب بدین صدور
که ابتدا با مرا عه به دیدگاه صدداحبنظران و پشوهشهای انجام شددده
پیرامون شددکاف دیجیتال ،مؤلفههایی بهدسددت آمدب سددسس براسدداد
مؤلفدههدا ،چدالشهدا بده دسدددت آمددنددب در نهدایدت نیز بده ارائده راهکدارهدایی
برای رفع شدکاف دیجیتال در نظام آموزشدی کشدور پرداخته شددب امعه
مورد پشوهش کلیه منابع ،کتابها ،اسددناد و گزارشددا پیرامون مفاهیم
شددکاف دیجیتال ،عدالت آموزشددی و چالشهای پیشروی آن اسددتب
نمونه پشوهش  30منبع مربوط به شددکاف دیجیتال و عدالت آموزشددی
اسدتب روش معآوری داده ،کتابخانهای -اسدنادی اسدتب روش ت لیل
دادهها ،پشوهشددگرم ور اسددتب روایی م توایی مبتنی براعتبار منابع و
م داال و گزارشدددا اسدددتب پدایدایی دادههدا نیز مبتنی بر پشوهشهدای
همسو استب

یافتههای پژوهش

چدالشهدا و راهکدارهدای رفع شدددکداف دیجیتدال در ت
آموزشی کشور کدامند؟

عددالدت

در این یسددمت براسدداد دیدگاه صدداحبنظران شددکاف دیجیتال ،به
برررسی کدها و مؤلفههای چالشبرانگیز در شکلگیری شکاف دیجیتال
پرداخته میشدود تا چالشهای عمده شدکاف دیجیتال در کشدور بهدسدت
آیدب
اینک بر اسداد دیدگاه صداحبنظران و پشوهشگران و احصداء مولفهها
در هر چالش ،چهار بعد اصددلی که منجر به شددکاف دیجیتال در کشددور
شده است تبیین میشود:
o

چالش حاکمیتی -زیرساختی

یکی از چدالشهدای مهم در بریراری عددالدت آموزشدددی و رفع شدددکداف
دیجیتال در کشدور ،مشدکال سدیاسدتگذاری فاوا و زیرسداختی همچون
پهنای باند اینترنت ،برخوردار نبودن همه مناط شدهری و روسدتایی از
اینترنت پرسرعت  4Gو  5Gو باالتر استب مجهز نبودن مدارد کشور به
فناوریهای نوین آموزشدی آنالین ،زیرسداخت آگاهیبخشدی نسدبت به
خدانوادههدا و دانشآموزان بر بهرهگیری مفیدد از تکنولوژی هدای ددیدد
همچون موبدایدل ،تدب لدت ،لدب تداب وببب را نیز بدایدد بده عوامدل یبدل اضدددافده
کردب این چدالشهدا از چدالشهدای بنیدادی پیددایش شدددکداف دیجیتدال در
سح کشور میباشد ][37ب
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 کدگذاری مؤلفهها و چالشهای شکاف دیجیتال براساد دیدگاه صاحبنظران:1 دول
Table 1: Coding the components and challenges of the digital divide based on the views of experts

ردیف

دیدگاه صاحبنظران

)کدهای همدسته شده(مؤلفهها

Row

Experts' views

Batch codes (components)

1

 و ود هفت عامل را بهعنوان عامل مؤثر بر نابرابری در،دیماگیو و هارگیتای
ب زمانی که دسترسی1 :م یدهای آموزشی مورد تو ه یرار دادهاند که عبارتند از
ب ویتی در2 دانشآموزان(یا دانشجویان) به اینترنت در خانه بیشتر از مدرسه است؛
 معلمان تأثیر مثبت و بهتری در گرایش به کاربرد فناوری داشته،م ایسه با والدین
ب ویتی دانشآموزان در مناط روستایی و مها رپذیر نمرا پایینتری متأثر3 باشند؛
از شاخصهای نابرابری دسترسی به اینترنت دارند(مثل دسترسی به فناوری
 استفاده مست ل از اینترنت، حمایت معی، توانمندی استفاده مست ل،دیجیتال
بنامعلوم بودن تفاو های استفاده از اینترنت براساد4 مبتنی بر خودکارآمدی)؛
 ب باالتر بودن سواد والدین(در م ایسه با هم) سبب تدارک تسهیال5 نسیت؛
)مبتنی بر فناوری بهتری(بر اساد شاخصهای مساوا در دسترسی به اینترنت
ب بین شاخصهای دسترسی نامساوی به اینترنت(به دلیل6 برای فرزندانشان است؛
 برخورداری از حمایت معی و تنو، استفاده مست ل،موضوعاتی مثل مشکال فنی
 رابحه معنادار و ود دارد؛،استفاده) با خودکارآمدی دانشآموزان در استفاده از آن
ب رابحه معنادار بین خودکارآمدی با بروز رفتار اکتشافی در استفاده از اینترنت و7
انجام تکالیف درسی توسد دانشآموزان و دانشجویان و ود دارد

دسترسی نابرابر به فاوا
Unequal access to ICT

پایین بودن پهنای باند

عمدهترین چالشهای شکاف
دیجیتال
The biggest challenges of the
digital divide

چالش حکمرانی و زیرساختی
Governance and infrastructure
challenge

Low bandwidth

پایین بودن سح سواد دیجیتال
Low level of digital literacy

دسترسی م دود یومیتها
Restricted access for ethnicities

تبعیض یومیتی

چالش آموزشی
Educational challenge

چالش فرهنگی
Cultural Challenge

Ethnic discrimination

نابرابری نسیتی در بهرهگیری از
فاوا
Gender inequality in the usage of
ICT

Demaygo and Hargitay consider seven factors as the factors influencing
inequality in educational settings: 1. When students (at school or university)
have more access to the Internet at home than at school; 2. When, compared
to parents, teachers have a positive and better effect on the tendency to use
technology; 3. When students in rural and immigrant-friendly areas have
lower scores affected by the inequality indicators of the Internet access (such
as access to digital technology, ability to use independently, collective support,
independent use of the Internet based on self-efficacy); 4. Unknown
differences in the Internet use based on gender; 5. The higher literacy of
parents (compared to each other) leads to the provision of better technologybased facilities (based on equal access to the Internet) for their children; 6.
There is a significant relationship between the indicators of unequal Internet
access (due to issues such as technical problems, independent use, collective
support and diversity of use) with students' self-efficacy in using it; 7. There is
a significant relationship between self-efficacy with the occurrence of
exploratory behavior in using the Internet and homework by students at
school and the university [25].

2

، اما همه آنها بر توزیع نابرابر،گرچه تعاریف مختلفی از شکاف دیجیتال و ود دارد
تفاو ها و شکافهای مو ود در فرصتهای دسترسی و کاربرد فناوریهای اطالعا
 بنگاههای،و ارتباطا در میان گروههای معیتی مختلف همچون افراد خانوادهها
تجاری و مناط غرافیایی تاکید دارندب بعای از متخصصان بر این تصور هستند
که شکاف دیجیتال مفهومی در حال تکامل است که در مراحل اولیه به تفاو های
میان کاربران آی سی تی و افراد غیرکاربر(شکاف عمودی) و در مرحله دوم به تفاو
کیفیت و کثر استفاده در میان کاربران این فناوریها(شکاف اف ی) اشاره داردب

توزیع نابرابر منابع
Unequal distribution of resources

تفاو در دسترسی به فاوا

چالش حکمرانی و زیرساختی
Governance and infrastructure
challenge

Differences in ICT access

ایدئولوژی غالب
Dominant ideology

Although there are different definitions of digital divide, they all focus on
unequal distribution, differences and gaps in access to and use of information
and communication technologies among different demographic groups such
as households, businesses and geographical areas are emphasized. Some
experts believe that the digital divide is an evolving concept that in the early
stages refers to the differences between ICT users and non-users (vertical gap)
and in the second stage refers to the difference in quality and frequency of use
among users of this technology (horizontal gap) [ 26].

3

، ایتصادی پایینتری هستند-تیکنور ادعا میکند افرادی که دارای وضعیت ا تماعی
از دستیابی به اطالعا ع ب میمانند و به همین دلیل نوعی شکاف آگاهی میان
 رسانهها را مسبب و مسئول شکاف،این طب ه با طب ه باالتر پدید میآیدب دروین
آگاهی میداند؛ چرا که از نظر او رسانهها اطالعا را کمتر از راههای مؤثر و هدفمند
 معرفی میکنندب یکی از،به افرادی که بهطور منظم پیامها را دریافت نمیدارند
 نهاد تعلیم و تربیت کشور،نهادهایی که شکاف دیجیتال در آن بروز پیدا کرده است

وضعیت ایتصادی م روم
Deprived economic status

فاصله طب اتی
social gap

نابرابری در استفاده از تسهیال و
میزان هزینهها

چالش ایتصادی
Economic Challenge
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عدالت در نظام آموزش و پرورش استب بر همین
است که از مله اهدافش ت
-اساد میتوان گفت شکاف دیجیتال صرفاً معحوف به عدم امکانا نیست و نبه
 ارتباط، دانش و بینش،های گوناگونی در نظام آموزش و پرورش کشور از یبیل انگیزه
 زیرساختها و ببب بر آن تأثیرگذار هستند، ایدئولوژی، با یدر
Tiknor argues that people with lower socioeconomic status lag behind in
accessing information, creating a kind of awareness gap between this class and
the upper class. Derwin blames the media for the awareness gap because in
his view, the media introduces information less effectively and purposefully to
people who do not receive messages regularly. One of the institutions in which
the digital divide has emerged is the country's education institution. one of its
goals s to achieve justice in the education system. Accordingly, it can be said
that the digital divide is not just focused on the lack of facilities and various
aspects in the country's education system such as motivation, knowledge and
insight, relationship with power, ideology, infrastructure, etc. affect it [27]ب

4

 نوعی، عالوه بر تفاو ها در میزان دسترسی به فناوری،به نظر گروهی از م ان
نابرابری در میان کاربران اینترنت در استفاده از سود حاصل از فناوری نیز و ود دارد
که سبب ایجاد شکاف دیجیتالی برای کاربران استب چنانکه نوعی سلسله مراتب
 در حال حاضر شاهد،دید و اختالف طب اتی نو را ایجاد کرده استب در وایع
شکلگیری دو طب ه ثروتمندان و ف رای اطالعاتی هستیمب طب ه اول شامل افراد یا
گروههایی میشود که به ل اظ مالی و فنی از امکانا مناسب و باالیی برای دسترسی
به آخرین اطالعا برخوردارند و در نتیجه از فرصتها و مویعیتهای پیش آمده
 طب ه ف رای اطالعاتی هستند، طب ه دوم،بهترین بهرهبرداری را میکنند و در م ابل
 امکان بهرهبرداری مناسب از فرصتها را، که به دلیل دسترسی نداشتن به اطالعا
نمییابند

1401  بهار،2  شماره،16  جلد،نشریه علمی فناوری آموزش
Inequality in the use of facilities
and the amount of costs

ناآگاهی خانوادهها از فاوا
Families' unawareness of ICT

چالش آموزشی
Educational challenge

کمبودن انگیزه در بهرهگیری از فاوا
Lack of motivation to use ICT

نابرابری در ارائه خدما آموزشی
Inequality in the provision of
educational services

سودگرایی در بهرهگیری از فاوا
Utilitarianism in the use of ICT

اختالف طب اتی
Class differences

چالش ایتصادی
Economic Challenge

According to a group of researchers, in addition to differences in access to
technology, there is a kind of inequality among the Internet users in the use of
technology profits, which causes a digital divide for users as it has created a
new hierarchy and a new class difference. In fact, we are currently witnessing
the formation of two classes, the information- rich and the information-poor.
The first category includes individuals or groups that are have a financial and
technical suitable condition and have high facilities to access the latest
information, and, as a result, make the best use of available opportunities and
situations and in contrast, the second category are the information-poor who
do not have the chance of benefitting from the opportunities due to lack of
access to information [28].

5

شکاف دیجیتال به تفاو در سحوح دسترسی به ابزارهای اطالعاتی مانند رایانه
شخصی و اینترنت مربوط میشود که بهمیزان بسیاری برای موف یت ایتصادی و
پیشرفت شخصی مهم هستندب افرادی که به چنین فرصتهایی دسترسی ندارند؛
طب ه دیدی از ندارها را در امعه تشکیل میدهند و بهطور خاص افرادی هستند
با درآمد و سح سواد پایین که در مناط ف یرنشن شهری یا در روستاها زندگی
، کمبود منابع ایتصادی:میکنندب عوامل مرتبد با شکاف دیجیتال عبارتند از
، شراید نامساعد غرافیایی، سرمایهگذاری م دود در زیرساخت ارتباطا و اطالعا
 سح پایین سواد و مهار های استفاده از فناوریهای اطالعا و،موانع یانونی
ارتباطا و همچنین ف دان دسترسی به نیروی الکتریکی
The digital divide is related to differences in access levels to information tools
such as the PC and the Internet, which are crucial to economic success and
personal development. People who do not have access to such opportunities
form a new class of the poor in society, and, in particular, low-income and lowliterate people living in urban slums or villages. Factors associated with the
digital divide include lack of economic resources, limited investment in ICT
infrastructure, unfavorable geographical conditions, legal barriers, low literacy
and ICT skills, and lack of access to electricity [29].
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شکاف دیجیتال تنها در بین کشورها ایجاد نشده است؛ بلکه درون وامع و ساختار
درونی سازمانها نیز اثرگذار بوده استب اما فرصتهای دسترسی به تجهیزا مبتنی
بر فناوری رایانه و اینترنت در سراسر هان میتواند منجر به توزیع متوازن در
فرصتهای دسترسی شودب توزیع متوازن تجهیزا ساختاری و زیرساختاری(به
 توانایی نسبی کاربران در کنار تنو میزان دسترسی،)صور سختافزار و نرمافزار
 فاصله معنادار در بهکارگیری اطالعا و ارتباطا را سبب شده استب، به تجهیزا
 ا تماعی و،از منظر وندایک به دلیل تاثیر یابلتو ه این تفاو بر توسعه فرهنگی

زیرساخت م دود فاوا

چالش حکمرانی و زیرساختی

Limited ICT infrastructure

مناسبا یدر
Power relations

Governance and infrastructure
challenge

موانع یانونی
Legal barriers
رسمایهگذاری در کالن شهرها
Investing in metropolitan areas

چالش ایتصادی
Economic Challenge

کمبود امکانا
Lack of facilities

ف ر و وضعیت مالی
Poverty and financial situation

سیستم مدیریت متمرکز
Centralized management system

در اولویت نبودن یومیتها و
مرزنشینان

چالش حکمرانی و زیرساختی
Governance and infrastructure
challenge

Non-priority of ethnicities and
border residents

توزیع نامتوازن تجهیزا
Unbalanced distribution of
equipment

چالش آموزشی
Educational challenge

B. Yarigholi et al.

 تو ه به م وله دشکاف دیجیتال» مورد تأکید روزافزون،آموزش و پرورش هان
است
The digital divide is not just between countries; It has also had an impact
within communities and the internal structure of organizations. But
opportunities to access equipment based on computer technology and the
Internet around the world can lead to a balanced distribution of access
opportunities. Balanced distribution of structural and infrastructural
equipment (in the form of hardware and software), the relative ability of users
along with the diversity of access to equipment, has caused a significant gap
in the use of information and communication. From Van Dyke's point of view,
due to the significant impact of this difference on the cultural, social and
educational development of the world, paying attention to the category of
"digital divide" is increasingly emphasized [30].
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شکاف دیجیتالی همچنین به این دلیل و ود دارد که مردم نمیدانند چگونه از این
فناوری استفاده کنند یا این که فناوری متناسب با زندگی آنها فراهم نشده استب
حتی مویعی که افراد به فناوریهای اطالعا مانند اینترنت روی میآورند؛ اغلب
آموزش کافی و الزم را برای به کارگیری آن ندارند یا به خاطر موانع آداب و رسوم
 براساد تعریف سازمان.سیاسی و فرهنگی یادر به استفاده از این فنآوری نیستند
 شرکتها و، فاصله بین افراد، شکاف دیجیتالی،توسعه و همکاریهای ایتصادی
نواحی غرافیایی از نظر دسترسی به فناوری اطالعا و ارتباطا و میزان استفاده
آنان از شبکه اینترنت استب بین آنهایی که دسترسی وایعی به فناوری ارتباطا و
اطالعا دارند با آنهایی که میتوانند از آن به ن و کارا استفاده کنند و آنهایی که
به چنین امکانی دسترسی ندارند فاصله زیادی استب نبود دسترسی به فاوا و خدما
 ایتصادی و فرهنگی فراوانی در پی داردب، زیانهای ا تماعی،آنها

توانایی نسبی کاربران در بهرهگیری
از فاوا
Relative ability of users to use ICT

عدم آشنایی با فناوریهای نوین
آموزشی

چالش آموزشی
Educational challenge

Lack of familiarity with new
educational technologies

پایین بودن سح سواد دیجیتال
Low level of digital literacy

چالش فرهنگی
Cultural Challenge

فرهنگ سنتگرایی
The culture of traditionalism

The digital divide also exists because people do not know how to use the
technology or because the technology is not suitable for their lives. Even when
people turn to information technologies such as the Internet, they often do
not have enough training to use it or are unable to use it due to barriers of
political and cultural customs. According to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the digital divide is the distance among
individuals, companies and geographical areas in terms of access to
information and communication technology and their use of the Internet.
There is a big gap between those who have real access to ICT and those who
can use it efficiently and those who do not have such access. Lack of access to
ICT and its services has many social, economic, and cultural disadvantages
[31].
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شکاف دیجیتال اصحالحی است که بهطور فزایندهای برای تبیین پیامدهای
ا تماعی عدم تعادل دسترسی برخی از بخشهای امعه به فناوری اطالعا و
.ارتباطا و دستیابی به مهار های الزم بهکار میرود
دسترسی به رایانه و اینترنت و امکانا استفاده موثر از این فناوریها برای مشارکت
 سیاسی و ا تماعی اهمیت فزایندهای پیدا میکندب،کامل در زندگی ایتصادی
دسترسی به فنآوریهای آنالین برای اطمینان از عدالت در دسترسی به ایتصاد
 ارائه خدما، برای توانمندسازی دولتها برای دستیابی به اهداف، اطالعا
الکترونیکی و همچنین به مردم ا ازه میدهد تا از فرصتهای رشد ایتصادی ارائه
شده توسد عصر اطالعا استفاده کنند

عدم تعادل در دسترسی برابر
Imbalance in equal
Access

مشارکت پایین
Low participation

چالش فرهنگی
Cultural Challenge

Digital divide is a term that is increasingly used to describe the social
consequences of the imbalance in the access of some sections of the society
to information and communication technology and the acquisition of the
necessary skills.
Access to computers and the Internet and the facilities for the effective use of
these technologies are becoming increasingly important for full participation
in economic, political and social life. Access to online technologies can ensure
equitable access to the information economy, to empower governments to
achieve their goals, to provide e-services, and enable people to take advantage
of the economic growth opportunities offered by the information age [32].

9

، دسترسی مادی:وندایک شکاف دیجیتال را در چهار نو دسترسی متمایز میکند
 دسترسی انگیزشی بهعنوان تمایل به،مربوط به دسترسی به رایانه و اینترنت
 دسترسی به مهار شامل مهار های الزم برای،دسترسی به رایانه و اینترنت
،مدیریت رایانه و دسترسی به اینترنت و دسترسی استفاده بهعنوان زمان استفاده
 فعالیت و خالییت، تنو

دسترسی به رایانه و اینترنت
Access to computers and the
Internet

دسترسی انگیزشی
Motivational access

دسترسی مهارتی
Skilled access

 زیرساختی-چالش حاکمیتی
Governance-Infrastructure
Challenge

چالش آموزشی
Educational challenge
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VanDijk classifies the digital divide into four types of access: material access,
computer and the Internet access, motivational access as a desire to access
the computer and the Internet, access to skills including the skills needed to
manage a computer, and access to the Internet and usage access as the time
of usage, diversity, activity and creativity [33].

شکاف دیجیتالی توسد برخی عواملی ایجاد میشود که شیوه زندگی مردم را نیز
، غرافیا، سن، سح سواد،شکل میدهدب این عوامل را میتوان بهعنوان سح درآمد
 معلولیت و غیره حساب کرد، معیت، زبان،نس
10

The digital divide is created by a number of factors that also shape people's
lifestyles. These factors can be considered as income level, literacy level, age,
geography, gender, language, population, disability and so on [34].

سح سواد
education level

چالش آموزشی
Educational challenge

عوامل فرهنگ
cultural factors

نسیت

چالش فرهنگی
Cultural Challenge

Gender

زبان
Tongue

غرافیا
Geography
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 و زیرساختها راICT شکاف دیجیتال ابتدا دسترسی فیزیکی که دسترسی به
 دسترسی مالی که به شکاف درآمد و وضعیت ا تماعی مربوط،توصیف میکندب دوم
 سروکار دارد که برای استفادهICT میشودب دسترسی شناختی با مهار ها و دانش
از این فنآوریها و بهدست آوردن مزایا مورد نیاز استب نبههای دیگر دسترسی به
 دسترسی به م توا و دسترسی به تولید است که برای،طراحی برای یابلیت استفاده
داشتن محالب و ایدهها با فناوری اطالعا و ارتباطا خصوصاً در اینترنت ضروری
نیستب بسیار مهم دسترسی نهادی است که امکان دسترسی را فراهم می کند و
احتماالً مهمترین نبه آن استب

میزان دسترسی به فاوا
ICT access rate

 زیرساختی-چالش حاکمیتی
Governance-Infrastructure
Challenge

شکاف درآمد
Income gap

چالش ایتصادی
Economic Challenge

وضعیت ا تماعی
social situation

The digital divide is first the physical access that describes access to ICT and
infrastructure. Second, financial access to the income gap and social status.
Cognitive access deals with the ICT skills and knowledge needed to use these
technologies and reap the benefits. Other aspects of accessibility design are
usability, access to content, and access to production which is not necessary
to have content and ideas with ICT, especially on the Internet. Accessibility is
an institution that provides access and is probably the most important aspect
of it [35].
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کنت کنیستون دچهار مفهوم از شکاف دیجیتالی را محرح کدرده اسدت ب از نظدر
 اولدین ندو شدکاف در هدر کشوری اعم از صنعتی و درحال توسعه و در میان،وی
 و ود، یدرتمندد و کدسانی کده از ایدن نعمدتها بیبهرهاند، ت صیل کرده،غنی
- شدکاف زبان،داردب شکاف دیجیتالی دوم که کمتر مورد تو ه یرار مدیگیدرد
 شکاف کشورهای غنی و ف یر،شناختی و فرهنگ استب سومین شکاف دیجیتالی
است که به دو شدکاف فدو مربدوط مدیشود و چهدارمین شکاف نیز به تفاو بین
سبک زندگی افدرادی کده در بحدن فناوری اطالعدا یدا صدنایع نورهدور مدشابه
 مربوط،مانندد بیوتکنولوژی یرار دارند و افرادی که در سایر مشاغل فعالیت میکنند
میشودب

امکانا و زیرساخت
Facilities and infrastructure

ف یر و غنی
Poor and rich

شکاف زبانشناختی و فرهنگ
Linguistic and cultural gap

سبک زندگی افراد
People's lifestyle

 زیرساختی-چالش حاکمیتی
Governance-Infrastructure
Challenge

چالش ایتصادی
Economic Challenge

چالش فرهنگی
Cultural Challenge

Caniston has proposed four concepts of the digital divide. According to him,
the first type of gap exists in any country, both industrial and developing, and
among the rich, educated, powerful and those who do not enjoy these
blessings. The second lesser-known digital divide is the linguistic and cultural
divide. The third digital divide is the gap between rich and poor countries,
which is related to the two gaps above, and the fourth is the gap between the
lifestyles of people who are in the midst of information technology or
emerging industries, such as biotechnology and others who work in other
industries [36].

الف) زیرشاخص دسترسی
 سح آمادگی زیرساختی فاوا را اندازهگیری میکند،زیرشاخص دسترسی
 تلفن، تلفن ثابت:و شددامل پنج معیار و زیرسدداخت دسددترسددی میباش دد
 خدانوارهدای دارای، خدانوارهدای دارای رایدانده، پهندای بداندد بینالمللی،همراه
اینترنتب

 شدداخص توسددعه،از شدداخصهای مهم برای بررسددی زیرسدداخت فاوا
( اسددتب هدف اصددلی شدداخص توسددعهIDI( ارتباطا و فناوری اطالعا
 بررسدددی فرایندد تبددیدل شددددن بده دامعده، ارتبداطدا و فنداوری اطالعدا
اطالعاتی در راسددتای حرکت از یک گام به سددمت گام دیگر اسددت که
 توسدددعده دامعده اطالعداتی را درکشدددورهدای،بدهعنوان یدک ابزار نیرومندد
توسدعهیافته و کشدورهای درحال توسدعه مورد ارزیابی یرار میدهد و دارای
:سه زیرشاخص است

بهبود یاریقلی و همکاران
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سدالهای  1395تا پایان سدال  ،1398زیرشداخص دسدترسدی روند رو به
رشددی را برای بیشدتر اسدتانهای کشدور نشدان میدهدب امتیاز کشدور در
زیرشاخص دسترسی در سال  98از م دار 92ب 3به 76ب 7رسیده است که
در این سدالها  98درصدد رشدد داشدته اسدتب اسدتان تهران طی هفت سدال
اخیر رتبه نخسددت این زیرشدداخص را به خود اختصدداص داده اسددت و
اسدتانهای خراسدان شدمالی و سدیسدتان و بلوچسدتان در رتبه آخر یرار
دارندب میانگین این زیر شداخص تا پایان سدال 76 ،1395ب 7میباشدد که
عدد مربوط به اسدددتان تهران (رتبه نخسدددت این زیرشددداخص) 26س 2از
میانگین بیشدتر و اسدتان سدیسدتان و بلوچسدتان (رتبه آخر این زیرشداخص)
04ب 2از میانگین کمتر اسدتب این زیر شداخص در سدال  1398نیز نشدان
میدهد که تهران با رشدد 854س 0در باالترین رتبه یرار دارد و اسدتانهای
لرسددتان و سددیسددتان و بلوچسددتان با رشددد 605س 0در پایینترین سددح
دسترسی به فاوا یرار داندب

B. Yarigholi et al.

زیر شداخص مصدرف ،میزان بهکارگیری فاوا را اندازهگیری میکند و شدامل
سدده معیار مصددرف میباشدد :کاربران اینترنت ،پهنای باند ثابت (از طری
کابل) ،پهنای باند موبایل ][38ب
در پایان سدال  1395میانگین م دار این زیرشداخص در کشدور 28ب 3بود و
طی سدالهای 1395تا پایان سدال  1398بیشدترین م دار این زیرشداخص
متعل به استان تهران میباشدب در پایان سال  1395پس از استان تهران
اسدتانهای یم و سدمنان یرار دارندب اسدتان تهران با داشدتن امتیاز 87ب4
رتبه اول این زیرشاخص درکشور را داشته که به میزان 59س 1از میانگین
مربوط این زیرشداخص بیشدتر و اسدتان سدیسدتان و بلوچسدتان با امتیاز
89ب 1و یرار داشتن در انتهای دول رتبهبندی استانهای کشور از ل اظ
زیرشدداخص اسددتفاده39 ،ب 1از م دار میانگین کمتر میباشدددب در سددال
 1398نیز اسددتان تهران با میزان اسددتفاده 668سب در رتبه اول یرار دارد و
اسدتان سدیسدتان و بلوچسدتان با رشدد 335سب در رتبه آخر اسدتفاده از فاوا
یرار داشته استب

ب) زیرشاخص استفاده

شکل  :1شاخص سح دسترسی فاوا در استانها سال 1398
Fig. 1: ICT access level index in the provinces in 2019
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شکل  :2شاخص میزان استفاده فاوا در استانها در سال 1398
Fig. 2: ICT usage index in the provinces in 2019

) زیرشاخص مهار
زیر شددداخص مهدار  ،توانمنددیهدا و شددداخصهدای ورودی پیش نیداز و
ضدروری را اندازهگیری میکندب این شداخص شدامل سده معیاراسدت :میزان
ال م حع
بزرگسدداالن باسددواد ،میزان ثبت نام در م حع دوم ت صددیلی (مث ً
راهنمایی ت صدیلی یا دبیرسدتان) ،میزان ثبت نام در م حع سدوم ت صدیلی
ال م حع دبیرسددتان یا دانشددگاه)ب در م ایسدده با دو شدداخص دیگر،
(مث ً
زیرشاخص مهار  ،وزن کمتری در اندازهگیری  IDIدارا است.
میانگین این زیرشاخص تا پایان سال 98 ،1395س 5بوده استب استانهای
پیشدرو در این زیرشداخص به ترتیب اسدتانهای سدمنان ،یزد و اصدفهان
میباشدندب اسدتانهای کردسدتان ،آذربایجان غربی و سدیسدتان و بلوچسدتان
با کمترین میزان بهرهگیری از این زیرشاخص در انتهای دول رتبهبندی
استانهای کشوراز نظر زیرشاخص مهار یرار دارندب در سال  1398نیز
میزان مهار در اسدتان سدمنان با رشدد 218س 0در باالترین سدح بوده و
اسدتان سدیسدتان و بلوچسدتان با رشدد 479سب در پایین ترین سدح مهار
یرار داردب در سددال  1398نیز بیشددترین میزان مهار در فاوا مربوط به
اسدتان سدمنان با رشدد 718سب و کمترین آن مربوط به اسدتان سدیسدتان و
بلوچستان با رشد 479سب بوده است ][39ب
براساد این سه زیرشاخص ،اینک میتوان گفت که متأسفانه توزیع
منابع و زیرساختهای فاوا در کشور در وهله اول ،ناعدالتی ا تماعی را
به و ود آورده است و در وهله دوم ناعدالتی آموزشی را نیز دامن زده
استب بدینصور که استانهای م روم کشور از حدایل امکانا فاوا به
دور هستند و روز به روز نیز فاصله آنها با استانهای مرکزی بیشتر

میشودب این در حالی است که تمامی استانها ح برخورداری از
امکانا فاوا را دارندب همچنین سیاست مدیریت متمرکز و اولویتبخشی
به مناط برخوردار توسد دولتها منجر به ا رایی نشدن سیاستها و
شکاف دیجیتال را بیشتر کرده استب مدیریت ناکارآمد و ناتوانی شرکتها
در توسعه فناوری و همچنین عدم استاندارد واحد در زیرساخت فاوا نیز
از مله انت ادا به بخش حاکمیتی و زیرساختی فاوا در کشور استب
برهمین اساد در دول  2به ارائه راهکارهای عملیاتی در یلمرو
حاکمیتی -زیرساختی اشاره شده است:
o

چالش آموزشی

چالش دوم در زمینه شددکاف دیجیتال ،چالش آموزشددی اسددتب در این
بعدد ،مؤلفدههدای چون پدایین بودن سدددح سدددواد دیجیتدال معلمدان،
خانوادهها و دانشآموزان ،عدم انگیزه و رغبت برای استفاده از فاوا ،تکیه
بر روشهای تدریس سدددنتی و عدم آگاهی نسدددبت به مزایای آموزش
مجازی در نظام آموزشدی کشدور به چشدم میخوردب متاسدفانه در نظام
آموزش و پرورش کشدور نسدبت به آگاهیبخشدی در اسدتفاده ،مهار و
کاربرد فناوریهای نوین آموزشدی غفلت شدده اسدت و این امر باعع شدده
که فاوا به سدمت اسدتفادههای مخرب سدو یابد و از هدف اصدلی خود
که آموزش اسدت ،دور بماندب همچنین سدح سدواد دیجیتال خانوادهها،
معلمدان و مددیران نظدام آموزش و پرورش نسدددبدت بده فنداوریهدای نوین
آموزشدددی بسدددیدار پدایین اسدددت و این امر بیرغبتی و عددم تمدایدل بده
آموزشهای مجازی را بیشدددتر کرده اسدددتب برهمین اسددداد در ادامه
راهکارهایی را برونرفت از چالش آموزشی پیشنهاد میشودب
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1398  شاخص میزان مهار فاوا در استانها سال:3 شکل
Fig. 3: ICT Skills Index in the provinces in 2019

 راهکارهای رفع شکاف دیجیتال در بعد حاکمیتی – زیرساختی:2دول
Table 2: Solutions to bridge the digital divide in the governance-infrastructure dimension

چالش

راهکارهای رفع شکاف دیجیتال

Challenge

Digital Gap Remediation Solutions

ت ویت زیرساختهای ملی و دولت الکترونیک در همه مناط کشور
Strengthening national infrastructure and e-government in all regions of the country

حمایت از بخش خصوصی برای ورود به عرصه فاوا
Supporting the private sector to enter the field of ICT

افزایش پهنای باند در تمامی استانهای کشور
Increasing the bandwidth in all provinces of the country

افزایش دسترسی در مناط کم برخوردار از طری آموزش از راه دور
Increasing access to low-income areas through distance learning

تهیه ن اط دسترسی به اینترنت در هر مدرسه و کتابخانه

 زیرساختی-چالش حاکمیتی
Governance-Infrastructure Challenge

Providing the Internet access points in every school and library

 از طری اتصال دولت های آموزشی و ارائه دادههاس شاخصهای زمان وایعی و دانش،ت ویت سیستمهای مدیریت آموزش
مشترک بین سیاستگذاران و سایر ذینفعان از طری سیستم های مدیریت دانش منظمب
Strengthening the education management systems by connecting training governments and providing real-time
data / indicators and shared knowledge between policymakers and other stakeholders through regular knowledge
management systems.

سیاستگذاری غیرمتمرکز
Decentralized policy making

ت ویت اینترنت داخلی
Strengthening the internal Internet
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دول :3راهکارهای رفع شگاف دیجیتال در بعد آموزشی
Table 2: Solutions to bridge the digital divide in the educational dimension

راهکارهای رفع شکاف دیجیتال

چالش

Digital Gap Remediation Solutions

Challenge

باالبردن سح سواد دیجیتال معلمان ،خانوادهها و دانش آموزان با برگزاری کارگاهها و آموزشهای آنالین
Raising the level of digital literacy of teachers, families and students by holding workshops and online trainings

بهبود کیفیت آموزش و یادگیری از طری نرمافزارهای مناسب با هدف ارائه اطالعا  ،ابزارها و یادگیری تعاملی و استفاده
یدر در تولید تولید رسانههای خود را میدهد.
از فناوری به روش های سازنده ،به دانشآموزان نگاهی انت ادآمیز و ت
Improving the quality of teaching and learning through appropriate software with the aim of providing
information, tools and interactive learning and the use of technology with constructive methods

مدیران مدارد میتوانند دسترسی دانشآموزان به فناوری آموزشی را افزایش دهندب اول از همه ،برای اینکه همه
کارمندان ،کاربران رایانهای ماهر باشند ،کالدهای کامسیوتر را میتوان ارائه دادب پس از آن میتوانند کامسیوترها را در
سح مهار های مختلف ادغام کنندب همه کارکنان باید از مدافعان عدالت باشند و باید هنگام مشاهده نابرابری در
دسترسی یا استفاده از آنها تو ه کرده و ص بت کنندب
School principals can increase students' access to educational technology. First of all, computer classes can be
provided for all employees to become skilled computer users. They can then integrate computers into different
skill levels. All employees should be advocates of justice and should pay attention and speak when they see
inequality in access or use.

چالش آموزشی
Educational challenge

تشکیل لسا آموزش وب رایگان برای م رومان
Organizing free web training sessions for the deprived

ت ویت انگیزه ریابت و تالش در فاای مجازی
Strengthening the motivation to compete and strive in cyberspace

بهرهگیری ازفناوریهای نوین آموزشی در تدریس
Utilization of new educational technologies in teaching

o

چالش ایتصادی

از مله مؤلفههای چالش ایتصدادی که باعع گسدترش شدکاف دیجیتال
در کشدور شددهاند عبار از وضدعیت ایتصدادی مناط م روم ،فاصدله
طب اتی ،نابرابری در اسدتفاده از تسدهیال و میزان هزینهها ،گران بودن
وسددایل فناوری آموزشددی ،سددودگرایی در بهرهگیری از فاوا و اختالف
طب اتی اسدتب این چالش ارتباط مسدت یمی با معیشدت مردم داردب بدین
صور که اولدویت خانوادههای م دروم و مدرزنشین تأمدین خدوراک و
پوشدداک و مسددکن فرزندانشددان اسددت و توانایی خرید کمترین امکانا
فناورانه(موبایل ،خرید بسدته اینترنت) برای ورود به آموزشهای مجازی
و الکترونیدک را نددارنددب حتی بدا تو ده بده تورمهدای چندد مداه اخیر و
بداالرفتن ییمدت موبدایدل ،تبلدت و لدب تداب ،اکثر خدانوادههدا از عهدده خریدد
این امکداندا عدا ز هسدددتنددب لدذا در ادامده راهکدارهدایی را برون رفدت از
چالش ایتصادی پیشنهاد میشودب
o

چالش فرهنگی

یکی دیگر از چدالشهدای شدددکداف دیجیتدال ،چدالش فرهنگی اسدددتب از
مؤلفههای این چالش که بررسددی شددذ میتوان به نسددیت ،نشاد ،زبان،
روسددتانشددینی و مرزنشددینی ،مذهب و سددح ت صددیال اشدداره کردب
اندازهگیری شدکاف دیجیتالی در داخل کشدورها بر سدحوح دسدترسدی و
اسدتفاده از فناوری اطالعا و ارتباطا برای مشدخص کردن فاصدلههای
بین گروهها و فرهنگ تمرکز دارد ،که آیا این افراد براسدداد وضددعیت
ا تماعی و ایتصادی ،مویعیت غرافیایی یا ویشگیهای دیگر گروهبندی
شددهاندب این شدکافها بهعنوان تفاو در دسدترسدی و اسدتفاده از فناوری

اطالعا و ارتباطا بهعنوان نتیجهای از متغیرهای معیتشدناختی از
یبیل ثرو ] ،[40ت صدیال و سدن ] ،[41نسدیت ] ،[42نشاد ]،[43
یا مناط روسدددتایی و مرزنشدددین ] [44بررسدددی شددددهاندب از این رو
ویشگیهای معیتشدناختی نظیر نسدیت ،سدن ،ت صدیال  ،مویعیت
شدغلی و درآمد ،مذهب ،سدبک زندگی وبب میتواند موانع دسدترسدی به
فنداوریهدای ارتبداطی و اطالعداتی از یبیدل رایدانده و اینترندت را در میدان
خرده فرهنگها ایجاد نماید که باعع شدکاف دیجیتال میشدودب فرانسدوا
و همکاران نیز تفاو ها در برخورداری و دسددترسددی به فاوا ،اسددتحاعت
مالی برای اسددتفاده از آن و تفاو تواناییها بین مردم شددمال ،نوب،
شدر و غرب ،ثوتمند و ف یر ،وان و پیر ،باسدواد و بیسدواد و سداکنان
مناط روسددتایی و شددهری ،بیعدالتیهایی را به و ود آورده که منجر
به شکاف دیجیتال شده است ][45ب
در کشور ایران نیز با تو ه به تنو فرهنگی ایوام ،شکاف دیجیتال نیز
خود را در چند نبه نشان داده استب اول اینکه ،فرهنگسازی نسبت
به استفاده از فاوا صور نسذیرفته است و نوعی دتأخر فرهنگی» نسبت
به استدفاده از فناوریهای نوین در فرهندگ کشور و ود دارد،
بددینصدددور کده تکنولوژی آمدده اسدددت؛ امدا فرهندگ اسدددتفداده و
امعهپذیری آن در یومیتها و ایلیتها انجام نسذیرفته اسدتب همچنین
فرهنگها و ایوام بومی کشدددور با گویشهای مختلف و آداب و رسدددوم
خاص خود ،نتوانسددتهاند فناوریهای نوین را در فرهنگ خود بسذیرند و
نوعی بیگدانگی فرهنگی بدا تکنولوژیهدای نوین در بین ایوام و ود داردب
دیگر اینکه با سدلحه روشهای سدنتی یادگیری بر نظام آموزشدی کشدور،
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اغلب احساد نیاز برای بهکارگیری فناوریهای نوین در میان یومیتها
احسداد نمیشدود و همین امر مو ب ع ب افتادن آنها از یادگیریهای
الکترونیک و فناوریهای آموزشدی اسدتب همچنین زنان در یومیتهای
گوناگون کشور ،تعامل کمتری با فناوری دارندب
یک مرور کلی از ت ی ا منتشددر شددده در  20سددال گذشددته به این
نتیجده رسدددیدده اسدددت که زنان در هنگدام یادگیری در مورد رایانهها یا
یادگیری مواد دیگر با کمک نرمافزارهای کامسیوترهای با معایب نسدبت
به مردان موا ه هسدتندب شدواهد نشدان میدهد که شدکاف دیجیتال بر
افراد و بین مرزهدای بینالمللی تدأثیر میگدذاردب شدددکداف دیجیتدال چندد
بعدد داردب ریشدددههدای آن در تفداو هدای ا تمداعی پسدددران و دختران،

کلیشهها و الگوهای وابسته به هت استب در نظریه اشاعه را رز ،طب ه
کمسدواد(کارگر) آخرین گروهی اسدت که به نوآوری تمایل پیدا میکندب
این گروه آخرین گروهی اسدت که دسدتگاه ضدبد ویدویی را خریداری
کرده یا از رایانه اسددتفاده میکند ][46ب شدداخص شددکاف نسددیتی
کاربران در ایران نیز به تفکیک اسدددتان که توسدددد وزارا ارتباطا و
فناوری اطالعا در سدال  1398انجام شدده ،خود گویای این چالش در
کشور ایران نیز میباشدب
لدذا در ادامده راهکدارهدایی برای برون رفدت از چدالش فرهنگی پیشروی
شکاف دیجیتال در کشور پیشنهاد میشودب

دول :4راهکارهای رفع شکاف دیجیتال در بعد ایتصادی
Table 4: Solutions to bridge the digital divide in the economic dimension

راهکارهای رفع شکاف دیجیتال
Digital Gap Remediation Solutions

چالش
Challenge

ارائه وام کم بهره برای خرید تجهیزا فاوا در مناط روستایی و مناط ف یرنشین شهری
Providing low-interest loans to purchase ICT equipment in rural and urban slums

ایداماتی برای کاهش ییمت تجهیزا (برداشتن مالیا  ،ارائه یارانه) و اعحای موبایل ،تب لت و لب تاب برای
خانوادههای م درآمد از م ل کمکهای خیرانه
Taking measures to reduce the equipment prices (tax exemption, subsidies) and provide mobile phones,
tablets and tablets for low-income families from charitable donations

چالش ایتصادی
برداشتن تعرفههای دسترسی به اینترنت برای دانشآموزان م روم و کمتر برخوردار

Economic Challenge

Eliminating the Internet access tariffs for the deprived and underprivileged students

ت ویت ریابت در ارتباطا از راه دور برای تشوی هزینه کم
Strengthening competition in telecommunications to encourage low cost

ارائه آدرد اینترنتی رایگان به همه دانشآموزان
Providing free Internet address to all students

دول  :5راهکارهای رفع شکاف دیجیتال در بعد فرهنگی
Table 5: Solutions to bridge the digital divide in the cultural dimension

راهکارهای رفع شکاف دیجیتال

چالش

Digital Gap Remediation Solutions

Challenge

فرهنگسازی درمیام ایوام نسبت به فناوریها و یابلیتهای آنها در یادگیری
Creating a culture among relatives about technologies and their capabilities in learning

تهیه نرمافزارهای بومی متناسب با گویش ایوام
Provision of native software appropriate to the dialect of ethnicities

حمایت از زنان و دختران در بهرهگیری از فاوا با برگزاری کارگاههای آشنایی به فاوا
Supporting women and girls in using ICT by holding ICT familiarization workshops

استفاده از فاوا برای معرفی فرهنگهای بومی و سبک زندگی آنها
Using ICT to introduce indigenous cultures and their lifestyles

چالش فرهنگی
Cultural Challenge

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،2بهار 1401
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شکل  :4شکاف نسیتی کاربران اینترنت به تفکیک استانها در سال 1398
Fig. 4: Gender gap of the Internet users divided into separate provinces in 2019
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