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هاي بشري از کاربردهاي  اي جامع و فراگیر در طیف کامل فعالیت تکنولوژي اطالعات و ارتباطات به عنوان پدیده
چنـین  حال،  . با اینهاي اقتصادي و سیاسی و در نهایت امر توسعه بسیار تأثیرگذار است شخصی گرفته تا فعالیت

 سازندهبه صورت  هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی در بین افراد جامعه، تأثیرگذاري در صورت انتشار نامتوازن تکنولوژي
شود. در  ، که چنین توسعۀ نامتوازنی، باعث ایجاد شکاف دیجیتال در جامعه میکند و در راستاي توسعه عمل نمی

شهر تبریـز  هاي کلیدي تأثیرگذار شکاف دیجیتال بر توسعۀ پایدار  ایی مؤلفهاین راستا، هدف تحقیق حاضر شناس
و رویکرد حاکم بر آن پیمایشی است. ایـن   ر این پژوهش توصیفی، تحلیلی، علیروش به کار گرفته شده داست. 

سیستماتیک و ساختاري تمامی عوامل دخیل در مانع شدن شکاف دیجیتال در  يدبا دی کهن است آصدد مقاله در 
توسعه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و عوامل تأثیرگذار در این فرآیند را شناسایی کند. در این راستا، متغیرهاي 

تحلیل گردید و  شناسمتخصص و کار 30اده از نظرات با استف MiCMacافزار  شکاف دیجیتال و توسعۀ پایدار در نرم
آمده در این پژوهش، متغیر امکانـات محلـی    عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر مشخص گردید. بر اساس نتایج به دست

هاي اطالعاتی و را در بین دیگر متغیرها داراست و متغیرهاي مهارتبیشترین تأثیرگذاري و کمترین تأثیرپذیري 
هاي اطالعاتی در کنـار متغیرهـاي وضـعیت    گیرند. متغیر مهارت ر میهاي بعدي قرا هاي مدیریتی در رده دخالت

ها دارا  اقتصادي و محل جغرافیایی بیشترین تأثیرگذاري و همچنین بیشترین تأثیرپذیري را در بین دیگر شاخص
ارتباطات  بودند. متغیرهایی که کمترین تأثیرگذاري و بیشترین تأثیرپذیري را در بین دیگر متغیرها دارا بودند شامل

شوند. در نهایت متغیرهاي جنسیت و نوجوانان به عنوان متغیر مستقل شناسایی شدند  اجتماعی، دانش زبان و ... می
توانمندسازي همۀ اقشار گذاري  سیاستبر این اساس،  که داراي کمترین تأثیرگذاري و کمترین تأثیرپذیري هستند.

تـرین پیشـنهاد    هاي اطالعاتی و ارتباطی به عنوان مهم تکنولوژي هاي استفاده از جامعه از لحاظ فراگیري مهارت
  تحقیق حاضر شناسایی گردید.

  
  .2018تبریز  ،ساختاري، توسعۀ پایدار  شهري شکاف دیجیتال، تحلیل کلیدي: هاي واژه

  
  1مقدمه

ــادي،     ــد اقتص ــلی رش ــز اص ــهري مراک ــواحی ش ن
شـود و از   اجتماعی و سیاسی هر کشوري محسوب مـی 

تـرین نقـاط بـراي     این رهگذر خود را به عنوان جـذاب 
نجفـی  انـد (  ایجاد ثروت، خالقیت و نوآوري اثبات کرده

  یجهـان ). بر این اسـاس،  211: 1394کانی و همکاران، 
                                                             

  srostaei@yahoo.comنویسنده مسئول: *

اطالعـات سـبب    يفناور يها در عرصه يشدن و نوآور
هماننـد   یفـرا ملـ   يتـا شـهرها در فضـا    ه استدیگرد

ـ   ،یتـ یچنـد مل  يهـا شرکت  يرا بـرا  یرقابـت روزافزون
 نیداشته باشند به هم گریکدیبا  يکسب منافع اقتصاد

تواند به  یدر جهان نم يشهر هنقط چیاست که ه لیدل
خـود در سلسـله مراتـب     یو نقـش سـنت   گاهیحفظ جا

در  ،ينقـاط شـهر   ریکـه سـا   اچـر  د،یـ نما هیتک يشهر
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در رقابـت هسـتند    گـر ید يبا شهرها يساختار شبکه ا
 ریخـود را در شـبکه ارتقـاء دهنـد و بـر سـا       گاهیتا جا
 شیموضـوع در پـ   نیـ ا ۀالزم  ندیخود غلبه نما يرقبا

 افتنیـ و  يراهبـرد  یابیبازار تیریمد  يگرفتن ابزارها
  ).2: 1391 ،یو جالل ی(مهارت استشهر  ژهینشان و
مثـل انقـالب    یما مسائل ةتحوالت دور نیتر مهم از

ــات ــالیجیو د یاطالعــ ــن ،یتــ ــات،  يآور فــ ارتباطــ
اسـت.   يا و اقتصاد شبکه يساز یخصوص ،يساز يمجاز
شـهر،   نیشـ یپ يهـا  دوره یتکـامل  راتییبا تغ اسیدر ق

اساســاً  يآن و شـهر  یانقالبـ  يهــا یسـخن از دگرگـون  
هـا،   تیـ متفاوت از گذشته اسـت. صـحبت از تکثـر هو   

است. صـحبت   یزومیر تیو هو دیجد یتفکرات ارتباط
اسـت، سـخن از    الیسـ  يو معمار تالیجید ياز معمار
 يتکنولوژ 1کاستلز ۀکه به گفت ییجا، است  يفرامعمار

شـده   طیمح دیاز ق ها تیفعال يآزادساز باعثاطالعات 
ــت ( ــدین)Castells, 1996اس ــب، . ب ــوژي  ترتی تکنول

اي جـامع و فراگیـر    عنوان پدیده اطالعات و ارتباطات به
ــل فعالیــتدر  ــاي  طیــف کام ــاي بشــري از کاربرده ه

هـاي اقتصـادي و سیاسـی     شخصی گرفتـه تـا فعالیـت   
  ). UNDPT 1384: 24تأثیرگذار است (

هــاي اخیــر  توســعۀ بســیاري از کشــورها در ســال
مدیون گسترش ابزارهاي اطالعـاتی و ارتبـاطی اسـت.    
گواه این امر، تجارب کشورهایی چون فیلیپین، مـالزي  

ب شرق آسیا است. تکنولوژي اطالعات و و هند در جنو
هـاي   ارتباطات همانند بسـیاري از تحـوالت و نـوآوري   

مختلف در جوامع شهري کشورهاي پیشرفته به مراتب 
کـه مفهـوم و   با سرعتی بیشتر گسترش یافته تا جـایی 

دامنۀ سواد و دانش را نیز دستخوش تحول نموده است 
  ).404: 1387(ازکیا و ایمانی، 

هـاي   ین با وجـود مزایـاي ورود تکنولـوژي   در این ب
هـاي شـهري، ایـن     برتر اطالعاتی و ارتباطی به عرصـه 

هـایی اساسـی در امـر     تواند باعث ایجاد چالش مورد می
تـرین ایـن    توسعۀ متوازن شهري شـود. یکـی از اصـلی   

موانع، ایجاد شکاف دیجیتال است. شکاف دیجیتال بـه  
از لحاظ کمیت نابرابري در دسترسی همۀ اقشار جامعه 

هــاي اطالعــاتی و ارتباطــاتی  و کیفیــت بــه تکنولــوژي

                                                             
1. Castells 

اطالعـات   جادیها حق ا جامعه شتریدر ب شود. اطالق می
 عیاما توز رد،یگ یهمگان قرار م اریدر اخت یبه طور عمل

رو،  نیـ از ا شود؛ یاز آنان گرفته م ،يگذار به اشتراك ای
جامعه  يبردار مورد بهره کسانیبه طور  یمنابع اطالعات

 توانـد  یمـ  یسالم در صـورت  ۀجامع کی. ردیگ یقرار نم
افراد خود فراهم کند کـه افـزون بـر     يرفاه عادالنه برا

 کسـان یبه طـور   زیرا ن یمنابع اطالعات ،يمنابع اقتصاد
 ,Lievrouw and Farbهمگــان بگــذارد ( رایــدر اخت

اطالعـات،   ياز نظر فناوربرخی از جوامع ). 414 :2003
 بۀبه نو زین نیهستند که ا یژرف یتالیجیددچار شکاف 

را بـا اخـتالل فـراوان روبـرو      یشـهر دانشـ   تحققخود 
ـ   ةفـرآورد  یتـال یجی. شـکاف د کنـد  یم  ۀپخـش ناعادالن

 ياجتماع است و به موجب آن، اعضـا  ۀاطالعات در پهن
به طـور برابـر    ،يزیر و برنامه يریگ میتصم يجامعه برا

 نیـ و در ا ندارنـد  یبه دانش و اطالعات کارآمد دسترس
 یو غنـ  ریـ با فق يماد بعدر منا کهنیصورت، افزون بر ا

و  یبا فقر اطالعات زین ی. در منابع اطالعاتمیروبرو هست
 ;Butcher, 2009: 59( میمــواجه یثــروت اطالعــات

Norris, 2001مطالب مذکور و از آنجا که  ه). با توجه ب
توسعۀ پایدار شهري  تحقق يارهایمع نیتر از مهم یکی

 اطالعـات و ارتباطـات   يتکنولـوژ  ،21متوازن در قـرن  
و کـاهش   يتکنولـوژ  نیا ۀعادالن عیتوز رونیاست، از ا

 يریـ گ در شـکل  ینقـش مهمـ   یتالیجیشکاف د ۀفاصل
 اي شهرهاي دانشی و نزدیک شـدن بـه اهـداف توسـعه    

 خالق، و تجربه با پویا، مردمی با دانشی شهرهاي دارد.
ــه جــایی ــده ک ــاای  تمــام در مــردم و شــده تقویــت ه
 جامعـۀ  تـا  میکننـد  تـالش  هـم  بـا  زنـدگی  هاي بخش

 ارــک و یــــزندگ براي بهتر هاییمکان به را خودشان
  ).1392 پور، حسین و توکلی( نمایند تبدیل

بزرگ کشور،  ياز شهرها یکیبه عنوان  ز،یتبر شهر
ارکـان   تیـ و رعاحرکت به سـوي توسـعۀ پایـدار     يبرا

 نیاز ا یکیچند است.  یبه اهداف لین ازمندیآن ن یاصل
و توسـعۀ   تـال یجیشـکاف د  شـناخت تـأثیرات  اهداف، 

مطالـب مطـرح    ظۀاست. با مالح پایدار شهر بر یکدیگر
تـأثیرات عوامـل    یبررس يبر رو مقاله نیشده، تمرکز ا

و توسعۀ پایدار بر یکـدیگر، درون یـک    تالیجیشکاف د
در  .هاي این دو عامل اسـت  شاخصسیستم متشکل از 



    3                                                                                                                                                                           همکاران و روستایی شهریور

خصـوص   بـه در کشور ( نترنتیبا وجود رشد ا این راستا
ــکاف د  ــهرها)، ش ــالیجیدر ش ــوان  ، ت ــه عن ــیب از  یک

در شـهرها در جهـت تحقـق اهـداف و      یمشکالت اصل
بـه شـمار    ي و توسـعه شـهر  يهـا  سـازمان  يهـا  برنامه

و حرکـت  محـور   ییو دانا تالیجی. تحقق شهر درود یم
در جهـت  به سمت توسـعۀ متـوازن و پایـدار شـهري،     

 گـر یرقابـت بـا د   جـاد یگـاه شـهر و ا  یکردن جا یمتعال
  .رود از جملۀ این اهداف به شمار میشهرها، 
ــپو يشــهر ز،یــتبر تنــوع  يو زنــده اســت و دارا ای
و  یخیتــار يو شــهر یو فرهنگــ یاجتمــاع ،ياقتصــاد

حرکت بـه سـمت شـهر     لیپتانس نیبنابرا ؛است یعلم
شـدن بـه آن    لیبـا تبـد   وزهن یرا دارد، ول بنیان نشدا

زیادي را پـیش روي خـود   و موانع بسیاري دارد  ۀفاصل
در این راستا، انتخـاب شـدن شـهر تبریـز بـه       .بیند می

 2018عنوان پایتخت گردشگري جهان اسالم در سـال  
ترین دالیل انتخاب شهر را نیز اضافه کنید. یکی از مهم

بریز و همچنین عنـوان شـکاف دیجیتـال بـراي ایـن      ت
مقاله، انتخاب این شهر به عنـوان پایتخـت گردشـگري    

هاي اطالعـاتی   و لزوم پیشرفت 2018اسالمی در سال 
 نیاموارد مذکور،  یبا بررسو ارتباطی شهروندان است. 

 لیـ موانـع ن  نیاز مهمتر یکیکه  شود یحاصل م جهینت
 تالیجیشکاف د ۀلئمسزن، یی و متوانابه اهداف شهر دا

 دیــرابطــه، با نیــاســت. در ا رانیــا يشــهرهادر کــالن
 تـال یجیشـکاف د عوامل ایجادکنندة عامل که  اتیریتأث
و توسـعۀ   محـور  شـهر دانـش   يهـا  بر تحقق آرمان که

تـا  ، ردیقرار گ لیتحل شناسایی و مورد ،گذارد یمپایدار 
از نـوع   نیا يبتوان شهرها و مناطق کشورمان را به سو

اي،  جهت دستیابی به چنـین توسـعه   .توسعه سوق داد
  هاي زیر پاسخ داد: بایستی به پرسش

وامـل مـؤثر شـکاف دیجیتـال و توسـعۀ      ن تریمهم -
  پایدار شهر تبریز بر یکدیگر کدامند؟

تــأثیرات مســتقیم و غیرمســتقیم متغیرهــاي شــکاف  - 
دیجیتال و توسعه بر همدیگر چگونه و بـه چـه انـدازه    

  است؟
  
  دبیات و مبانی نظريا

   ايسیاره بر ظهور زمان از آدمی که است معتقد کستلز

 را تاریخی مهم دورة  دو آید،می شمار به زادگاهش که

 قرار دوره  سومین  آستانۀ  در اینک و گذارده سر پشت

 انقالب زمان به آن آغاز که دوره، نخستین .است گرفته

 طبیعـت  بـه  سـلطه  بـراي  تـالش  .گردد می باز صنعتی

 که اند داده نشان نگاران تاریخ  .است آن ساختن متهور

 .است داشته وجود صنعتی انقالب دو کم دست
 کـه  شـد  آغـاز  هیجـدهم  قرن آخر ثلث در: اول انقالب

 همچـون  ماشـینی  جدیـد  يهـا  تکنولـوژي  آن مشخصۀ
  ریسی. نخ ماشین و بخار ماشین
 سـوز،  درون موتورهـاي  بـرق،  اختـراع  بـا  :دوم اتقالب

 کارآمدفوالد گريریخته علمی، مبناي با شیمی صنعت

 و تلگراف گسترش با همراه ارتباطی تکنولوژي پیدایی و
 پیوستگی انقالب دو این بین.  است همراه تلفن اختراع

 کـه  دارد وجود بنیادین يها تفاوت برخی نیز و اساسی

 در علمـی  دانـش  کننـدة  تعیـین  اهمیت آنها ترینمهم

 1850 دهـه  از پـس  تکنولـوژي  توسعه هدایت و حفظ

 سرتاسـر  در صـنعتی  انقالب دو ترتیب این بدین .است

تـار و پـود    تمـام  در و گسترش یافت اقتصادي سیستم
اجتماعی رخنه نمود. منابع انرژي ارزان، قابل دسـترس  
و متحرك باعث تقویت و افـزایش نیـروي بـدن انسـان     
 شد و مبنایی مادي جهت حرکت به سوي ذهن انسـان 

  ).24 ،63 ،68: 1380 کستلز،(را پدید آورد 
اي یکـی از   ظهور جامعۀ شـبکه  که دوره سومین در
آیـد در واقـع، تکنولـوژي     هاي آن به شـمار مـی   ویژگی

اي را  اطالعاتی و ارتباطات، امکان ظهور جامعـۀ شـبکه  
ــع را در درون     ــراد و جوام ــه اف ــت ک ــراهم آورده اس ف

بخشـد و تعـاریف    مـی هـاي تـازه    هاي تازه، هویت قالب
دارد. در عین حال خود ایـن   اي از انسان عرضه می تازه

ــأثیر  ــت ت ــبکه تح ــتخوش   ش ــی، دس ــم داخل دینامیس
جدیـد   الگوهـاي  ایجـاد  نتیجـه  در و دایمـی تغییـرات  

  ).20زیستی و حیاتی در نقاط مختلف است (همان، 
 سـرمایه  يهـا  ویژگـی  را از اي شبکه جامعه کستلز

 این او نظر به. آورد می شمار به اطالعات به متکی داري

 اثر بر 1970دهۀ نیمه و 1960 دهۀ اواخر در جامعه نوع

شـد:   پدیـدار  مسـتقل  تـاریخی  فرآینـد  سـه  همگرایی،
اي  که ظهور جامعۀ شبکه» انقالب تکنولوژي اطالعات«

داري و  پذیر ساخت به تجدید سـاختار سـرمایه   را امکان
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(همچـون  ، 1960-70هـاي   هاي فرهنگی درجـه  نهضت
آزادي خواهی، حقـوق بشـر، فمینیسـم و طرفـداري از     
محـــیط زیســـت). تعامـــل میـــان ایـــن فراینـــدها و 

زنند یک ساختار نـوین   هایی که به آن دامن می واکنش
اي: یـک اقتصـاد    اجتماعی مسلط یعنی جامعـۀ شـبکه  

جهـانی و یـک فرهنـگ نـوین یعنـی      -نوین اطالعـاتی 
ورد. منطـق  فرهنگ مجازي واقعی را به عرصۀ وجـود آ 

ایــن جامعــه و ایــن فرهنــگ،  نهفتــه در ایــن اقتصــاد،
زیربناي کنش و نهادهاي اجتماعی در سرتاسـر جهـان   

  ).617: 1380به هم پیوسته است (کستلز، 
هـاي مربـوط بـه     اندیشه: جامعۀ اطالعاتی و معرفتی

پیدایی و پیشرفت جامعۀ اطالعاتی براي نخسـتین بـار   
آثـار علمـی چنـدتن از    در  1970و  1960هاي  در دهه

شناسـان دانشـگاههاي آمریکـا و     اقتصاددانان و جامعـه 
، 1هـاي فریتـز مـالکوپ    ها و مقاله بیش از همه در کتاب

انـد. بـر اسـاس دیـدگاههاي دو      ، مطرح شده2دانیل بل
محقق اخیر، جامعۀ اطالعاتی سه ویژگی برجسـته دارد  

  ) که عبارتند از:8: 1383(معتمدنژاد، 
کـه بیشـترین تعـداد آنهـا را     » اطالعاتیکارگران « -1
دهنـد، بـه عنـوان یـک      تشکیل می» کارگران صنعتی«
تـرین گـروه در حـال     به وسیع» طبقۀ جدید معرفتی«

 اند. اشتغال تبدیل شده
فنـاوري  «در کنـار  » فناوري فکـري «نوعی ساختار  -2

 به وجود آمده است.» صنعتی
ات هــا ار اطالعــ عنصــر اصــلی تولیــدات و فــرآورده -3

مرزهـاي  «شده تشکیل داده است. نخستین  بندي بسته
اي معطـوف   در جامعۀ اطالعاتی که به گونـه » مفهومی

نیـز هسـت، در مقایسـه بـا     » پسـا صـنعتی  «به جامعۀ 
(ترجمـۀ   3تعیین شده است. ماسـودا » جامعۀ صنعتی«

 -هاي اطالعاتی ) که تولید ارزش12: 1383زاده،  مهدي
محرکۀ جامعۀ اطالعـاتی   را نیروي -هاي مادي نه ارزش

داند، هفده شاخص تمایزبخش براي این دو مفهـوم   می
برشمرده است. وجوه تمـایز بـه طـور خالصـه در سـه      

هـا   اجتمـاعی و ارزش  -بخش فناوري، ساختار اقتصادي
 دهد. نشان می

                                                             
1. Fritz Malchup  
2. Daniel Bell  
3. Masuda 

جامعۀ معرفتی یا جامعۀ دانایی، اصـطالحی اسـت کـه    
حـال  تفسیرهاي مختلفی را برانگیخته اسـت. در عـین   

اند تصویر کمی و روشـنی از آن ارائـه    کشورها کوشیده
اي آنهـا را ترسـیم    اندازهاي توسعه دهند تا بتوان چشم

: 1383پـور،   (ترجمـۀ یـزدان   4کرد. براي نمونـه، تـومی  
25.(  

جوامـع  : جوامع معرفتی به عنوان محرك توسـعه 
ــت  ــی ظرفی ــد،    معرفت ــایی، تولی ــراي شناس ــایی را ب ه

و استفادة اطالعات براي سـاختن   پردازش، انتقال، نشر
کننـد.   گیري از آن جهت توسعه ایجاد می دانش و بهره

آنها باید عرصۀ اجتماعی را که شامل وجوه تکثرگرایی، 
دربرگیري، همبستگی و مشارکت است، توانمند سازند. 

) در خـالل برگـزاري   27: 2005همانگونه که یونسکو (
طالعـاتی  نخستین مرحلـه از اجـالس جهـانی جامعـۀ ا    

تأکید داشت، مفهوم جوامع معرفتی براي توانمندسازي 
فراگیرتر و مساعدتر از مفهوم فناوري و اتصال است که 

شـود.   اغلب در مباحـث جامعـۀ اطالعـاتی مطـرح مـی     
ها و ادارة کـل   موضوعات فناوري و اتصال بر زیرساخت

شبکه تأکید دارند. اینها هرچنـد بسـیار مهـم هسـتند،     
ن هدف نگریسته شوند. به عبـارت دیگـر،   نباید به عنوا

جامعۀ اطالعاتی جهانی تنها در صورتی با معناست کـه  
در جهت توسعۀ جوامع معرفتی باشـد و خـود را بـراي    
رسیدن به توسعۀ انسانی بر پایـۀ حقـوق بشـر تنظـیم     

 کند.
بـا  : جامعۀ اطالعاتی و مسـئلۀ شـکاف دیجیتـال   

جدیـدي  گیري ارتباطات جدید و طـرح مفـاهیم    شکل
چون جون جامعۀ اطالعاتی و معرفتـی مسـئلۀ شـکاف    
دیجیتال بیش از هـر موضـوع دیگـري اهمیـت یافتـه      

سـواد (کـارگر)    ، طبقۀ کم5است. در نظریۀ اشاعۀ راجرز
کند.  آخرین گروهی است که به نوآوري تمایل پیدا می

این گـروه آخـرین گروهـی اسـت کـه دسـتگاه ضـبط        
کند (راجرز  نه استفاده میویدیوئی را خریداري یا از رایا

  ).1369، ترجمۀ کرم، 6و شومیکر

                                                             
4. Toumi 
5. Rogers 
6. Shoemaker 
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کنـد افـرادي کـه داراي وضـعیت      ، ادعا می1تیکنور
تري هستند، از دسـتیابی بـه   اقتصادي پایین -اجتماعی

مانند و به همین دلیل نوعی شـکاف   اطالعات عقب می
آیـد.   آگاهی میان این طبقه با طبقـۀ بـاالتر پدیـد مـی    

را مسـبب و مسـئول شـکاف آگـاهی     ها  ، رسانه2دروین
ها اطالعـات را کمتـر از    داند؛ چراکه از نظر او رسانه می

راههاي مؤثر و هدفمند به افرادي کـه بـه طـور مـنظم     
کننـد (نقـل از    دارند، معرفی مـی  ها را دریافت نمی پیام

  ).1385نورایی، 
گرچه تعاریفی مختلف از شـکاف دیجیتـال وجـود    

ــر توز  ــا ب ــۀ آنه ــا هم ــاوت دارد ام ــابرابر، تف ــع ن ــا و  ی ه
هـاي دسترسـی و کـابرد     هاي موجود در فرصـت  شکاف
هاي اطالعات و ارتباطـات در میـان گروههـاي     فناوري

هـا، بنگاههـاي    جمعیتی مختلف همچون افراد خـانواده 
تجـاري و منـاطق جغرافیـایی تأکیـد دارنـد. بعضـی از       
متخصصان بر این تصور هستند کـه شـکاف دیجیتـال    

تکامل است کـه در مراحـل اولیـه بـه      مفهومی در حد
هاي میان کاربران آي سی تی و افراد غیر کـاربر   تفاوت

(شکاف عمودي) و در مرحلۀ دوم به تفـاوت کیفیـت و   
هـا   کننده در میان کاربران ایـن فنـاوري   کثرت استفاده

  ).3: 2005(شکاف افقی) اشاره دارد (آي تی یو، 
بـه   شکاف دیجیتال به تفاوت در سطوح دسترسـی 

ابزارهــاي اطالعــاتی ماننــد رایانــه شخصــی و اینترنــت 
شود که به میـزان بسـیاري بـراي موفقیـت      مربوط می

اقتصادي و پیشرفت شخصی مهم هستند. افـرادي کـه   
هایی دسترسی ندارند، طبقۀ جدیـدي   به چنین فرصت

ــی  ــه تشــکیل م ــدارها را در جامع ــول از ن ــد (ن و  3دهن
کاف دیجیتـال  عوامـل مـرتبط بـا شـ     ).2002دیگران، 

گــذاري  عبارتنــد از: کمبــود منــابع اقتصــادي، ســرمایه
محــدود در زیرســاخت ارتباطــات و اطالعــات، شــرایط 
نامساعد جغرافیایی، موانع قانونی، سطح پایین سـواد و  

هاي اطالعات و ازتباطات  هاي استفاده از فناوري مهارت
ــه نیــروي الکتریکــی.   و همچنــین فقــدان دسترســی ب

ر کاهش شکاف دیجیتال صورت گرفته هایی د پیشرفت
هـا متفـاوت    است، اما سرعت کاهش در میـان فنـاوري  

                                                             
1. Teknor 
2. Derwin 
3. Noll  

دهند که این کـاهش بیشـتر بـه     است. اسناد نشان می
هاي کشورهاي داراي درآمد متوسط بـراي   دلیل تالش

  ).3: 2005از بین بردن شکاف بوده است؛ (آي تی یو، 
نکتۀ شایان توجه ایـن اسـت کـه هرچنـد شـکاف      

هاي وجود رو به از بین رفتن  ال در مورد فناوريدیجیت
هاي جدیدي  هاي نوظهور دیگر شکاف است، اما فناوري

کنند. به عبارتی بایـد   هاي مختلف ایجاد می را در حوزه
ها جریان دارد.  ناپذیري از این شکافگفت، چرخۀ پایان

تـر   تـر و معـروف   ها قدیمی طورکلی هر اندازه فناوريبه
عۀ آنها بیشتر و تأثیر نسبی آنها بر شکاف شوند، اشا می

 گردد (همان). دیجیتال کمتر می
  

  پیشینۀ پژوهش
از  کــه دارد قــرار معنـایی  نظــام کــانون در توسـعه 

فکـري   نظام در و است برخوردار انگیزي شگفت قدرت
روي  و اندیشـه  روي قـدر  این دیگري مفهوم هیچ نوین
: 1397همکـاران،  اسـت (ملکـی و    نگذاشته تأثیر افراد
 کـه  است جدیدي واژه پایدار توسعهدر این راستا  .)55

انسـانی   جامعـه  سـاخت  و شکل سازگاري براي چالش
طریـق   از توسـعه (آینـده  پیشـرفت  چارچوب در معاصر

حمیدي و محمدي است ( شده تعریف محیطی حمایت
ــن اســاس  .)100: 1397ســبحانی،  ــر ای ــاربرد ، ب ــا ک ب

روزافزون وسایل و تجهیزات مخابراتی و نیـز اینترنـت،   
جهان وارد عرصـۀ جدیـدي شـده اسـت کـه از آن بـه       

شـود. بـه همـراه     آوري اطالعات نام برده مـی  عنوان فن
ــات    ــات و ارتباط ــار اطالع ــرو   ICTانتش ــک قلم در ی

ــش ــایی بخـ ــه از  جغرافیـ ــرو کـ ــن قلمـ ــایی از ایـ هـ
افـزاري   ري و نـرم افـزا  هـایی هماننـد سـخت    زیرساخت

تـر و   رسانی بـاالتري برخوردارنـد، خیلـی سـریع     اطالع
بیشتر از مناطقی کـه فاقـد چنـین امکانـاتی هسـتند،      

کنند و در نتیجه شـکاف آگـاهی و   اطالعات کسب  می
اطالعات در میان مناطق مختلف این قلمرو جغرافیایی 

). شـکاف  1382نیـا و کیـانی،    یابـد (فاضـل   افزایش می
بـراي اولـین بـار توسـط دپارتمـان تجـاري       دیجیتـالی  

). و Kubicek, 2002مطرح شد ( 1998آمریکا در سال 
بعد از آن موضوع بحث محققان زیـادي شـده اسـت و    

اند. شکاف  هرکدام به نوبۀ خود تعریفی از آن ارائه کرده
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دیجیتال در داشتن و نداشتن تکنولوژي اطالعات است 
)Bertot, 2004  ع بحـث محققـان   ). و بعـد از آن موضـو

زیادي شده است و هرکدام به نوبۀ خود تعریفـی از آن  
اند. شـکاف دیجیتـال در داشـتن و نداشـتن      ارائه کرده

که کشـورها  طوريتکنولوژي اطالعات است (همان). به
یا مناطقی کـه از تکنولـوژي بـاالتري برخوردارنـد بـه      

انـد و   آوري اطالعـات بهـره بـرده    میزان بیشتري از فـن 
آوري در  گیـري از ایـن فـن    شورها از نظـر بهـره  سایر ک

اند و این باعث ایجاد شکاف  تري قرار گرفته سطح پایین
دیجیتال گشته است. به سخن دیگر، شکاف دیجیتـالی  
عبارت است از شکاف بین آنهایی کـه داراي دسترسـی   
مؤثر و منظم به تکنولوژي دیجیتال از طریـق اینترنـت   

ي ایـن توانـایی نیسـتند    شخصی بوده و آنهایی که دارا
)Bjorn, Stein, 2007(.  

ــا ــۀ شــکاف    ت ــات بســیاري در حیط کنون مطالع
دیجیتال و مسائل مربط به آن انجام پذیرفتـه اسـت، از   

تــوان بــه مطالعــات، ســازمان توســعه و  آن جملــه مــی
)، دي مگیو 2005)، باقچی (2001همکاري اقتصادي (

ــايها و ــی2001( 1رگیت ــاالس )، پل  NTIA)، 2014( 2ک
ــک2000(  ، همکــاران و )، کیوبریــا2002( 3)، ون دی
ــور)2005( ، رااو ســوبا ، ،)2003( ــترمن و ، اوکون  ، وس
 آنجل، )2006( ، کارتر لموریا و بالنگر ، فرانس)2006(

ــاورت ــو اچ تاپ زیـ ــتر، )2007(  ایـ )، 2009( 4وینچسـ
ــگ، ــیا هلبی ــی)2009( ، فــررو و گارس   آچــیالر ، عل

ــاود و )2011( ــد، گـ ــونی2010( 5مولهالنـ و  6)، میلیـ
) و ... اشاره کرد. ولی در رابطه با طرح 2014همکاران (

شهري، مطالعات چندانی صورت این موضوع در مسائل 
  نگرفته است.

بـر اسـاس تفسـیرات محققـین مختلـف از شـکاف       
هاي مـرتبط بـا    هاي آنها طبق شاخص دیجیتال و یافته

هـاي   راه حـل ایـن شـکاف، بیشـتر مطالعـات بـر ارائـۀ       
سیاستی جهت رفـع شـکاف دیجیتـال متمرکـز بـوده      

ــن سیاســت  ــاخت   اســت. ای ــاخت زیرس ــا از س ــاي  ه ه

                                                             
1. DiMaggio & Hargittai 
2. Polykalas 
3. Van Dijk 
4. Winchester 
5. Gaved & Mulholland 
6. Milioni 

ها، آموزش سـواد اطالعـاتی،    فناوري  اطالعاتی، انتخاب
ــتفاده از    ــا اس ــی ت ــادي و تحــول فرهنگ اصــالحات نه

گذاري خارجی، تقویت فقیران جامعه، همکاري  سرمایه
جـدا از تعـداد مطالعـات     گیـرد.  المللی را در برمـی  بین

 ,Camp and Tsang, 2000, James, 2003شده ( انجام

Wareham et al., 2004هایشان را از یـک   )، که توصیه
هـاي   هـاي فنـاوري   بعد فنی (از طریق مقایسۀ ویژگـی 

هـاي خـاص)    مختلف و ترویج خدمات جهانی در زمینه
بـه صـراحت و یـا بـه      اند، اکثریت پیشنهادها ارائه داده

هـاي سیاسـی و منـافع     طور ضمنی توسـط ایـدئولوژي  
  شوند. مشترك با آن محققان هماهنگ می

پژوهشگران با مطالعۀ این منابع نتیجه گرفتند کـه  
استفاده از مفهوم شـکاف دیجیتـال در حیطـۀ مسـائل     
شهري، موضـوعی بکـر و جدیـد اسـت و ایـن موضـوع       
تاکنون در مقیاس شهري مورد مطالعـۀ چنـدانی قـرار    

با توجه به انتخاب شهر تبریـز  براین ته است. عالوهنگرف
به عنوان پایتخت گردشگري شهرهاي اسالمی در سال 

دهد تا بیشـتر   ، این فرصت را به پژوهشگران می2018
به تحقیق و پژوهش در مورد مشکالت موجـود دربـارة   

ICT     ــعه ــیر توس ــه مس ــام ب ــز در راه گ ــهر تبری در ش
بپردازند. در این راستا، پژوهشـگران عـالوه بـر بررسـی     
موضوع شکاف دیجیتـال در شـهر، بررسـی تـأثیر ایـن      

نیز  2018عامل مزاحم در رابطه با توسعۀ شهري تبریز 
گیرد که نکتۀ تمایز این مقالـه بـا    مورد مطالعه قرار می

  مطالعات پیشین است.
  

  تحقیقروش 
پژوهش بر حسب هدف  نیمورد استفاده در ا روش

ی عل یفیها توصداده يو از نظر گردآور ياز نوع کاربرد
رابطـه علـت و    کیـ پژوهش  نیکه در ایی. از آنجااست
از نظـر رابطـه    قیـ شـود، روش تحق  یم یبررس یمعلول

همـه   یبررسـ  يکـه بـرا   است یاز نوع عل رهایمتغ نیب
 ياز مدل معادالت ساختار قیتحق یمدل مفهوم ۀجانب

 لیـ تحل يابزار برا نیمدل بهتر نیاستفاده شده است. ا
 يآشـکار دارا  يرهـا یهـا متغ  است که در آن یقاتیتحق
ـ   نیهسـتند و همچنـ   يریـ گ انـدازه  يخطا  نیروابـط ب
  ).1388 ،ي(کالنتر است دهیچیپ رهایمتغ
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اسـتفاده شـده    کارشناس 30پژوهش از نظرات  این در
 درخواسـت  کننـدگان  شـرکت  از روش ایـن  در اسـت. 

 دربـارة  را خـود  هـاي  قضـاوت  و نظریـات  کـه  شـود  می
 روش، این دهند. در ارائه انتظار مورد مهم هاي پیشرفت
 مطالعـه  مـورد  موضـوع  زمینـۀ  در پژوه هآیند پژوهشگر

 کارشناسان در اختیار را آن و کرده طرح اي نامه پرسش
 و دهد می قرار مطالعه مورد موضوع زمینۀ در متخصص

 زمینـۀ  در مطلـوب  آینـدة  از خود را تصویر کارشناسان
 و دانـش  از اسـتفاده  بـا  و کننـد  مـی  بیـان  مطالعه مورد

 تأثیرشان چگونگی و وقوع احتمال نسبت به خود تجربۀ
برآورد  جهت کند؛ لذا می قضاوت شان اثربخشی میزان و

 از تأثیر عوامل توسعه و شـکاف دیجیتـال بـر یکـدیگر،    
در قالــب  کارشــناس در ایــن زمینــه نفــر  30تعــداد 

ــخ  پرســش ــده اســت و پاس ــنجی ش ــه نظرس ــاي  نام ه
افزار میک مـک   سازي در نرم آمده پس از نرمال دست به

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

افزار میک مـک   تحلیل ساختار با استفاده از نرم
)MICMAC( :  روش ساختاري، روشی است که بـراي

هـاي   خصوص در سیسـتم بین متغیرها به تحلیل روابط
رود. پتانسـیل   کـار مـی  گسترده و داراي ابعاد متعدد به
ــتفاده از داده  ــن روش در اس ــار   ای ــی در کن ــاي کیف ه

هاي کمی، سبب شده که این روش تبدیل به یکی  داده
پژوهـی شـود. در ایـن     هاي پرکـاربرد در آینـده   از روش

 N*Nاتریس روش متغیرهاي مؤثر بر سیستم در یک م
قرار گرفته و بـر اسـاس نظـرات گـروه کارشناسـان در      

هـاي   شـود. خروجـی   گذاري میارزش 0،1،2،3،4قالب 
تواننـد   افزار بـه صـورت جـداول و نمودارهـایی مـی      نرم

ــتم و     ــط سیس ــاد و رواب ــه درك ابع ــزایی ب ــک بس کم
چگونگی عمل سیستم در آینده داشـته باشـد (ربـانی،    

ساختاري (ماتریس متقـاطع)  ). در تحلیل 259: 1391
افزار میک مک، شش مرحله بـه شـرح    با استفاده از نرم

  شود: زیر انجام می
  

  : مراحل تکنیک تحلیل ساختاري1جدول 
  مراحل  ردیف  مراحل  ردیف

درك سیستمی و مشاهدة پایداري یا عدم پایداري   1
  پرهیز ار تحلیل جزئیدرك کلی از سیستم و   4  سیستم

  شناسایی عوامل ناپایدار کنندة سیستم  5  شناسایی تأثیرات غیرمستقیم متغیرها  2
  شناسایی محیط به واسطۀ سنجش اثرگذاري مراحل اصلی آن  6  هاي اصلی شناسایی عوامل و پیشران  3

  )1392(منبع: زالی، 
  

اثـرات متقابـل) متغیرهـا    تحلیل ساختاري (تحلیل 
ــف     ــواحی مختل ــودار و در ن ــق نم ــدیگر از طری ــر یک ب
مختصات قابل بررسـی اسـت. مختصـات تحلیـل آثـار      
متقابل متغیرها بر یکدیگر چهار ناحیه دارد که هرکدام 

هـا بـر یکـدیگر را     میزان اثرگذاري و اثرپذیري پیشـران 
افزار جدید  نرم ).1391(ربانی،  )2دهد (شکل  نشان می

یک مک توسط مؤسسۀ نوآوري کامپیوتري فرانسـوي  م
ــرد     ــات و راهب ــازمان تحقیق ــز س ــارت مرک ــت نظ تح

ــم ــرم   چش ــن ن ــت. ای ــی اس ــداز طراح ــت   ان ــزار جه اف
اندازسـازي مـورد    هاي راهبـردي و چشـم   گیري تصمیم

). روش 123: 1390بـر،   گیـرد (قلـم   استفاده قـرار مـی  
، ابـداع  1بینی میک مک به وسـیلۀ مایکـل گـودت    پیش

                                                             
1. Michel Godet 

بینی به وسیلۀ میـک مـک را در    شد. گودت روش پیش
بـه   Godet, 2006: 12-18دو مرحله ارائـه داده اسـت (  

ــل از تیمــوري،  ــۀ  1394نق ــد از:  مرحل ــه عبارتن : 1)ک
  : بررسی ارتباط بین متغیرها.2بررسی متغیرها مرحلۀ 

 شـامل  مرحلـه  اولـین : : بررسـی متغیرهـا  1مرحلۀ 

 سیستم داخل در شده شناسایی متغیرهاي همۀ بررسی

 بایسـتی  ؛)بیرونی و درونی متغیرهاي، (است نظر مورد

 نظـر  در متغیرهـا  همـۀ  جامع صورت به که شود توجه

 کند می کمک کارشناسان نظر از استفاده .شوند گرفته

 بـازیگران  همـۀ  و شـده  تر گسترده متغیرها مجموعۀ تا

  .گیرند قرار توجه مورد نظر مورد سیستم در احتمالی
 یـک  در: : بررسی ارتبـاط بـین متغیرهـا   2مرحلۀ 
 در متغیرهـا  که دارد وجود امکان این ساختاري تحلیل
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(ارتبـاط   کننـد  پیدا ارتباط هم با ردیفی دو جدول یک
 کمـی  صـورت  بـه  متغیـر  تا دو ارتباط میزان مستقیم)،

 کـه  اسـت  معنـی  ایـن  به صفر عدد شود. می داده نشان
 ندارد. در ایـن راسـتا   وجود متغیر دو بین ارتباطی هیچ
 مربوطـه  اعـداد  بـا  هـم  را تاثیر متغیرها میزان توان می

= ارتباط ضـعیف،  1= ارتباطی وجود ندارد، 0داد ( نشان
  = ارتباط قوي).3= ارتباط متوسط، 2

در این مرحله شامل شناسایی متغیرهاي کلیدي است، 
بندي مستقیم و سپس  این کار با کمک گرفتن از طبقه

  گیرد. بندي غیرمستقیم انجام می طبقهبا یک 

هـا در یـک ردیـف     بندي مسـتقیم: همـۀ ارتبـاط    طبقه
دهندة اهمیت تأثیر یک متغیـر بـر کـل سیسـتم      نشان

ــان   ــتون نش ــک س ــه ی ــت. مجموع ــزان   اس ــدة می دهن
ــذیري    ــر اســت (ســطح تأثیرپ ــک متغی ــذیري ی تأثیرپ

  مستقیم).
تـا  دهد  بندي غیرمستقیم: برنامه این امکان را می طبقه

هــاي  گســترش تــأثیر را بــه وســیلۀ مســیرها و حلقــه 
ــازخورد مطالعــه قــرار داد و ســرانجام متغیرهــا را      ب

  بندي کرد. طیقه

  

 
  ).Godet, 2012: 15-16: (منبع ماتریس تحلیل ساختاري :1 شکل 

  
  رو پژوهشممحدوده و قل

شهر عنوانی است که در مورد شهرهاي بزرگ کالن
شـهر معمـوال از   رود. یک کـالن  و پرجمعیت به کار می

یک شهر مرکزي و تعدادي شهر اقماري تشـکیل شـده   
 712هـزار و   220شـهري تبریـز بـا    است. منطقۀ کالن

هکتار شامل شهرهاي تبریز، صوفیان، خواجه، باسمنج، 
و و سـایر  سردرود، خسروشـهر، سـهند، ایلخچـی، اُسـک    

باشد. از شمال به شهرسـتان   اش می روستاهاي محدوده
مرند و از جنوب بـه مراغـه و از شـرق بـه شبسـتر و از      

درصـد کـل    81/4شود کـه   غرب به هریس منتهی می
 ،گیـرد (قربـانی   شـرقی را در بـر مـی    وسعت آذربایجـان 

از لحاظ فناوري اطالعات و ارتباطات، این  ).16: 1393
یکی از شهرهاي پیشتاز در زمینۀ نفوذ توان  شهر را می

ها برشمرد. براساس آمار مسـتخرج از   اینترنت و فناوري
شهر پیشتاز ایـران در زمینـۀ نفـوذ     5مرکز آمار ایران، 

   ز،ــاینترنت به ترتیب عبارتند از: تهران، اصفهان، تبری

  یزد و شیراز.  
 ملـل  سازمان مطالعات اساس این شهر همچنین بر

منتشـر شـد،    نیـز  سازمان این الکترونیکی مجلۀ در که
تـرین شـهر    یافته شهر تبریز به عنوان زیباترین و توسعه

ایران انتخاب شد؛ همچنین بر اساس انتخـاب سـازمان   
ملل، این شهر به عنوان شهر سـالم در ایـران برگزیـده    
گردید. به موارد مذکور، انتخـاب ایـن شـهر بـه عنـوان      

را نیـز   2018سال  پایتخت گردشکري جهان اسالم در
اضافه کنیـد تـا بـه اهمیـت ایـن شـهر و لـزوم انجـام         
ــاگون در راســتاي تبــدیل تحقــق شــهر   مطالعــات گون

محور پی برده شود. با ایـن حـال، بـا وجـود دارا      دانایی
در کشـور،   ICTبودن موقعیت مناسب از نظر امکانـات  

هاي شکاف دیجیتال در بـین شـهروندان    توان نشانه می
نامـۀ آمـاري   ا مشاهده نمود. بر اساس سالشهر تبریز ر

تـوان در جـدول    شهر تبریز، مثالی از این شکاف را مـی 
  ) مشاهده نمود.2(

  
   



    9                                                                                                                                                                           همکاران و روستایی شهریور

  در شهر تبریز ICTکرده و درصد  : نسبت درصد جمعیت، جمعیت تحصیل2جدول 
 ICTدرصد استفاده از   التحصیل دانشجو و فارغ  جمعیت  مناطق
  % 13  % 14  %)21( 212206  1منطقه 
  % 18  % 21  %)14( 169047  2منطقه 
  % 16  % 17  %)11( 243400  3منطقه 
  % 17  % 15  %)21( 316126  4منطقه 
  % 9  % 9  %)6( 92274  5منطقه 
  % 7  % 7  %)6( 94897  6منطقه 
  % 8  % 7  %)10( 143460  7منطقه 
  % 3  % 3  %)2( 28700  8منطقه 
  % 0  % 0  %) 0( 324  9منطقه 
  % 8  % 7  %)7( 194564  10منطقه 
  % 100  % 100  1494998  جمع

  1393مأخذ: مرکز آمار ایران و سالنامۀ آماري شهر تبریز، 
  

  هاي تحقیق یافته
بـرآورد متغیرهــاي مـؤثر شــکاف دیجیتــال در   

بـه   در این ارتباط، محققان اقـدام : توسعۀ شهر تبریز
اي جهــت تعیــین اوزان معیارهــا  نامــه تــدارك پرســش

نفر از کارشناسان متخصص مربوطـه در   30کردند و از 

دانشگاه تبریز و شـهرداري تبریـز، نظرسـنجی گردیـد.     
معیار در جدول مربـوط بـه دو عامـل اصـلی      20تعداد 

شکاف دیجیتال و توسعه شناسایی شد. سپس بـا قـرار   
، تــأثیر 20در  20مــاتریس دادن ایــن عوامــل در یــک 

دهـی بـه    هرکدام از این عوامل بر یکـدیگر توسـط وزن  
  ) مشخص شد.3عوامل (از صفر تا 

  

  : معیارها و زیرمعیارهاي پژوهش3جدول 
  نام متغیر  عوامل اصلی  عوامل اصلی

  شکاف دیجیتال

  میزان باسوادي  1
  دانش زبان  2
  دسترسیهزینۀ   3
  امکانات محلی  4
  هنجارهاي فرهنگی اجتماعی  5
  مهارتهاي اطالعاتی  6
  مداخالت مدیریتی  7
  جنسیت  8
  سن  9
  معلولیت و توانمندي جسمانی  10
  محل جغرافیایی  11
  وضعیت اقتصادي  12

  
  

  توسعه

  هاي آموزشی فرصت  1
  هاي اقتصادي فرصت  2
  پذیري دسترس  3
  اجتماعی ارتباطات  4
  مشارکت اجتماعی  5
  محیط زیست  6
  زنان  7
  نوجوانان  8

  منبع: مطالعات نگارندگان



  1- 16: صفحات/  98 زمستان/ سوم و  سی مسلسل شماره/  نهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                        10

تمامی عوامل دخیل، همچون سیستمی بـا عناصـر   
در هم تنیده و به صورت یک ساختار، در نظـر گرفتـه   

شود و ارتباطات این عوامل باهم مورد سنجش قـرار   می
گرفته و عوامل برتـر کـه تأثیرگـذاري بیشـتري دارنـد      

ریـزي و   شود، این عوامل برتر جهت برنامه استخراج می
توسعه و حذف موانع شکاف دیجیتال در جامعه به کار 

شوند تا جامعۀ شهري به سـوي گـامی بلنـد     گرفته می
  جهت نیل به اهداف توسعه گام بردارد.

در ماتریس : تحلیل سیستم و روابط متقابل عوامل
متقاطع، جمع اعداد سـطرهاي هـر متغیـر نیـز میـزان      
ــان     ــر نش ــاي دیگ ــر را از متغیره ــذیري آن متغی اثرپ

دهد. بر اساس نتایج تحلیلی ایـن مـاتریس، متغیـر     می
ــارت  ــی، مه ــات محل ــداخالت  امکان ــاتی، م ــاي اطالع ه

مدیریتی، وضعیت اقتصادي و محـل جغرافیـایی داراي   

تند. بـه منظـور تحلیـل    بیشترین تأثیر در سیستم هس
تـوان   نتایج در نخستین قـدم بـا یـک روش سـاده مـی     

دریافت که تـأثیر متغیرهـا بـا در نظـر گـرفتن تعـداد       
گروههـاي ارتبـاطی در مـاتریس تشـکیل شـده، قابــل      
ســنجش اســت. متغیــري کــه بــر تعــداد محــدودي از 
متغیرها اثر مستقیم دارد، تأثیرگـذازي انـدکی نیـز در    

ایـن ترتیـب، اثرپـذیري مسـتقیم      کل سیستم دارد. به
توان با درنظر گرفتن ستون مربوط  یک متغیر را نیز می

در ماتریس بررسی کرد؛ بنابراین، مجموع عددهاي هـر  
دهندة اثرگذاري متغیر مربوط و مجموع هر  سطر نشان

ستون نمـودار اثرپـذیري آن متغیـر اسـت، پـس تمـام       
ن با نمایش توا ها را می متغیرها و محیط دربرگیرندة آن

ــا محــور مختصــات   آن هــا در یــک نمــودار مفهــومی ب
  ).1388تأثیرپذیري) نمایش داد (زالی،  -(اثرگذاري

  
  : تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل شکاف دیجیتال و توسعه بر یکدیگر4جدول 

  آثار غیرمستقیم  آثار مستقیم  نام متغیر  عوامل اصلی

شکاف دیجیتال
  

  میزان اثرپذیري  میزان اثرگذاري  میزان اثرپذیري  میزان اثرگذاري
  83016168  80038744  41  39  میزان باسوادي

  84870981  69101388  42  33  دانش زبان
  75693983  73759410  37  36  هزینۀ دسترسی
  70918982  94947372  34  47  امکانات محلی

  64939252  85929670  31  43  هنجارهاي فرهنگی اجتماعی
  85635512  91000383  42  45  مهارتهاي اطالعاتی
  51921656  91238066  25  45  مداخالت مدیریتی

  73331462  68587966  36  34  جنسیت
  75707234  76854918  37  37  سن

  55989804  79127528  27  38  معلولیت و توانمندي جسمانی
  85197938  89929934  41  44  محل جغرافیایی

توسعه
 

  

  81357234  90761295  40  45  وضعیت اقتصادي
  92355999  78720948  46  39  هاي آموزشی فرصت
  98772813  78842252  49  38  هاي اقتصادي فرصت

  79059267  79087200  39  39  پذیري دسترس
  79304728  71175582  39  35  ارتباطات اجتماعی
  82661192  75720951  41  37  مشارکت اجتماعی

  79940250  60523649  39  29  محیط زیست
  80421246  57780116  39  28  زنان

  68798370  56766699  33  27  نوجوانان
  MicMacافزار  منبع: محاسبات نگارندگان در محیط نرم
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متغیرهاي بسیار تأثیرگذار مـؤثر در توسـعه از دیـدگاه    
هاي جدیـد شـامل ایـن مـوارد اسـت:       ظهور تکنولوژي

متغیر امکانات محلی، مهارتهـاي اطالعـاتی، مـداخالت    
  جغرافیایی. مدیریتی، وضعیت اقتصادي و محل

  

  
  هاي تحقیق) (منبع: یافتهاثرپذیري  -ها در محور اثرگذاري نقشۀ پراکندگی عوامل و جایگاه آن :2شکل 

  
در مجمـوع،  : تأثیر مستقیم متغیرها بـر همـدیگر  

عوامل داراي دو نوع تأثیرند: مستقیم و غیـر مسـتقیم.   
توان این دسـته   در تحلیل صفحۀ پراکندگی عوامل می
نتـایج تحلیـل    از عوامل را در سیستم شناسـایی کـرد.  

عوامل کلیدي تأثیر شکاف دیجیتـال در توسـعۀ شـهر    
  تبریز، بر اساس تحلیل ساختاري به این شرح است:

 با توجه به  کننده و تأثیرگذار: متغیرهاي تعیین
دار، وجـود   شناسایی سیستم به عنوان سیستم پـاي 
دهندة توان  عوامل ناحیۀ شمال غربی نمودار، نشان

ها بر کل سیستم اسـت. ایـن    تأثیرگذاري کالن آن
امکانات محلی، محـدودیت  متغیرها عبارتند از: 

ایجاد شـده بـه وسـیلۀ دولـت، هنجارهـاي      
 فرهنگی و اجتماعی و درنهایـت معلولیـت و  

تـرین عوامـل    این متغیرها، مهم .توانایی جسمانی
اثرگذار در توسعه و برابري دیجیتال در شهر تبریـز  

  است.
  :ــی ــاي دووجه ــا داراي دو متغیره ــن متغیره ای

ویژگی مشترك اثرگـذاري زیـاد و اثرپـذیري زیـاد     
ها، در متغیرهاي دیگـر   هستند و هر عملی روي آن

شـرقی  شمال نیز تغییر ایجاد خواهد کرد. در ناحیۀ
هـاي   نمودار در شکل شـمارة سـه، عوامـل مهـارت    

اطالعـاتی، وضــعیت اقتصـادي، محــل جغرافیــایی،   
هـاي آموزشـی،    سواد، در دسـترس بـودن، فرصـت   

هاي اقتصـادي و مشـارکت اجتمـاعی قـرار      فرصت

دارند. این عامل بر عوامل دیگـر هـم تـأثیر زیـادي     
  ند.پذیر ها بسیار تأثیر می گذارند و هم از آن می

   :ایـن   متغیرهاي تأثیرپذیر یا نتیجۀ سیسـتم
 3شــرق شــکل شــمارة متغیرهـا در ناحیــۀ جنــوب 

هـا را متغیرهـاي    تـوان آن  مشـخص هسـتند و مـی   
نتیجه نیز نامید. این متغیرهـا از اثرپـذیري بسـیار    
زیاد از سیستم و اثرگذاري بسـیار کـم در سیسـتم    
برخوردارند. در این پـژوهش، ارتباطـات اجتمـاعی،    

انش زبان، محیط زیست، سن و زنان از جملۀ این د
که بر سایر عوامل آنمتغیرها هستند. این عوامل بی

هـا متـأثر    حوزه تأثیر زیـادي داشـته باشـند، از آن   
  شوند. می

 :این متغیرها داراي اثرگـذاري   متغیرهاي مستقل
و اثرپذیري کمی هستند و در ناحیۀ جنـوب غربـی   

ل جنسیت و نوجوانـان  اند. عوام قرار گرفته 3شکل 
ــل    ــع، عوام ــل هســتند. در واق ــن عوام ــۀ ای از جمل

گذارنـد و   مستقل نه بر سایر عوامل تأثیر زیادي می
 پذیرند. ها تأثیر زیاد می نه از آن

توسعۀ کالنشـهر تبریـز از    بر مؤثر عوامل روابط
پـس از مشـخص کـردن     :دیدگاه شکاف دیجیتـال 

وضعیت هریک از عوامل توسعۀ شـهر تبریـز بـا لحـاظ     
هاي شـکاف دیجیتـال و توسـعه، روابـط      کردن شاخص

افزار میـک مـک مـورد بررسـی قـرار       این عوامل در نرم
گرفت که روابط تأثیرات عوامل بـه صـورت مسـتقیم و    
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انـد.   غیر مستقیم در نمودارهاي زیـر نشـان داده شـده   
مل از سطح بسیار ضعیف تـا بسـیار   چگونگی روابط عوا

  قوي در نمودار زیر نشان داده شده است.

  

  
  : تأثیرات مستقیم بسیار ضعیف تا بسیار قوي3شکل 

  هاي نگارندگان مأخذ: تحلیل
  

  
  : تأثیرات غیر مستقیم بسیار ضعیف تا بسیار قوي4شکل 

  هاي نگارندگان مأخذ: تحلیل
  

  هاي تحقیق تحلیل یافته
آمــده، نقــش عوامــل  دســتبــا مالحظــۀ نتــایج بــه

-هـاي اجتمـاعی   شناختی و همچنین شـاخص  جمعیت
اقتصادي در توسعه و شکاف دیجیتـال بـیش از پـیش    

بینـی   شود. به عبـارت دیگـر، نتـایج پـیش     مشخص می
کارشناسان بر این نکته تأکیـد دارد کـه بـراي تبـدیل     
شکاف دیجیتال به برابري دیجیتال و در نهایت تسهیل 

ۀ پایـدار شـهر تبریـز، بایسـتی     حرکت به سـوي توسـع  
هاي مذکور، مورد تجدید نظر و تأمـل   عوامل و شاخص

هـاي   بیش از پیش نهادهـاي شـهري و دیگـر سـازمان    
هـا مـورد توجـه     گذاريمرتبط قرار گیرند و در سیاست

هـاي  عبارتی متغیرهایی هماننـد مهـارت  بهقرار گیرند، 
اطالعــاتی، مــداخالت مــدیریتی، وضــعیت اقتصــادي و 

ل جغرافیـایی در کنـار متغیرهـایی هماننـد سـواد،      مح
هاي اقتصـادي و دانـش زبـان در زمـرة عوامـل       فرصت

اقتصادي، سیاسی و نهادي مورد توجه قـرار   -اجتماعی
گیرند. به عنوان مثال متغیرهاي سواد، دانـش زبـان    می

هاي اطالعاتی ، خود نقـش بسـیار زیـادي در    و مهارت
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که، کسانی  صورت به اینایجاد شکاف دیجیتال دارند. 
  که فاقد دانش زبان و سواد کافی هسـتند، در انتخـاب  
ابزارهاي تکنولوژیکی محدودیت دارند. به عنوان مثـال،  

هاي هوشمند، بیشـتر از   چنین افرادي معموالً از گوشی
ــایر وســیله  هــاي اطالعــاتی و ارتبــاطی هماننــد     س

ــت  کامپیوترهــاي شخصــی اســتفاده مــی  ــد. کیفی کنن
ها، باعـث ایجـاد    ادة این افراد از این نوع تکنولوژياستف

شـود کـه    هاي دیجیتال به نوع دیگري نیـز مـی   شکاف
ــبکه   ــب ش ــت در قال ــدود از اینترن ــتفادة مح ــاي  اس ه

توان به عنوان مصداق این امر برشـمرد.   اجتماعی را می
چنین مبحثی، همچنـین ایـن نکتـه را بـه مـا متـذکر       

نـد بـه عنـوان یـک     توا شود کـه، تلفـن همـراه مـی     می
جایگزین براي کامپیوترهاي شخصی جهـت دسترسـی   
به اینترنت مورد استفاده قـرار گیـرد و بـا گـذر زمـان      
موجب کاهش شکاف دیجیتال شود، امـا بایـد بـه ایـن     
نکتـه توجـه نمـود کــه، دسترسـی بـه تلفـن همــراه و       

هـایی   استفاده از خدمات متنـوع آن، داراي محـدودیت  
هایی کـه   ها و نظرسنجی ا مصاحبهاست. در این راستا، ب

ــه     ــی ب ــکالت دسترس ــا مش ــه ب ــگران در رابط پژوهش
هاي اطالعـاتی و ارتبـاطی از نقـاط مختلـف      تکنولوژي

) انجام دادند، اهم موانـع  10و  7، 4، 2، 1شهر (مناطق 
موجود در راه دسترسـی شـهروندان بـه آن، مشـکالت     
آموزشی (سواد و دانش زبان) و اقتصادي (عـدم تمکـن   

درآمـد عنـوان    خصوص در سـکونتگاههاي کـم  الی) بهم
 آمـوزش  و دانـش  بـا  افـراد  بیشـتر  حـال  این گردید. با

 هـاي  تلفـن  طریـق  از کـه  درآمـد  کم مناطق در پایین
 از کمتـري  مزایاي دارند،ی دسترس اینترنت به هوشمند
 اسـتفادة  امـر،  ایـن  دلیـل . کنند می دریافت را اینترنت

 نـوع  ایـن  از استفاده کیفیت بلکه نیست، ها آن از کمتر
 نـوعی  بـه  مسـئله  ایـن  کـه  است تکنولوژیکی ابزارهاي
. شود می جدید تعریفی با دیجیتال شکاف ایجاد موجب

 وجود همیشه فرض این اینترنتی، هاي فعالیت مورد در
 و اخبـار  خوانـدن  مانند ها فعالیت این از بعضی که دارد
 مخاطـب  بـراي  بیشتري جذابیت کامپیوتري، هاي بازي

 کنند می رد را فرض این پژوهشگران که حالی در دارند،
ــن در و ــتا، ای ــین راس ــتدالل چن ــی اس ــد م ــه کنن  ک

 غیـر  و مفیـد  هاي فعالیت به محور اینترنت هاي فعالیت

 ,Katz & Rice به شود مراجعه( شوند می تقسیم مفید

 ون نظـر  با مقاله این پژوهشگران رابطه این در). 2002
 گوینـد  مـی  کـه  موافقند) 2013(   درسون ون و دیک

 و هـا  فرصـت  کـاربران،  به اینترنتی هاي فعالیت برخی"
ــا رابطــه در بیشــتري منــابع  و آمــوزش کــار، ، شــغل ب

که  دیگران فعالیت با مقایشه در شان اجتماعی موقعیت
 ”دهنـد  می ارائه هستند، کننده سرگرم و مصرفی اغلب

)Van Dijk & Van Deursen, 2013:3 .(ــه  اینگون
 پیشرفت و توسعه به منجر تواند می نهایت در ها فعالیت
 در را مثبتـی  ارــــبسی ایجــنت و شود افراد این زندگی

 کـه  حـالی  در فرآیند این ادامۀ. بکند آنان عاید ندگیز
 وانمندسازيــــ ت و جامعه افراد جانبۀ همه آموزش اــب

 و اطالعـاتی  هـاي  تکنولـوژي  از مـؤثر  اسـتفادة  در آنان
 سـوي  بـه  جامعـه  حرکت موجب شود، همراه ارتباطی

حرکت در  نهایت در و بیشتر هاي فرصت آوردن دست به
 و جامعـه  در پایـدار  توسـعۀ  اهـداف  به مسیر دستیابی

  .شوند می تبریز شهر
  

  گیري نتیجه
ــژوهش، جهــت حــل مشــکالت شــکاف   ــن پ در ای
دیجیتال در شهر و تبـدیل آن بـه برابـري دیجیتـال و     
کمک به امر توسعه در شهر تبریز، عوامل و متغیرهـاي  
مختلفی مورد سـنجش قـرار گرفـت. در ایـن بـین، بـا       

افـزار   بررسی نظرات کارشناسان و تحلیـل آنهـا در نـرم   
MicMac ی از های این نکته مشخص گردید که شاخص

شکاف دیجیتال و توسعۀ پایدار بیشترین تأثیرات را بـر  
دیگر متغیرها دارند. در این بین شاخص امکانات محلی 

هاي  ها دارد و شاخص بیشترین تأثیر را بر دیگر شاخص
هاي  هاي اطالعاتی و مداخالت مدیریتی در رتبه مهارت

با مطالعـۀ متغیرهـاي تأثیرپـذیر     گیرند. بعدي قرار می
هـاي   ، بیشترین عامل تأثیرپذیر، متغیـر فرصـت  توسعه

ــۀ    ــا درج ــادي ب ــر    49اقتص ــدي متغی ــۀ بع و در رتب
  هاي آموزشی قرار دارد. فرصت

با نظري اجمالی بر متغیرهاي مورد استفاده در این 
پژوهش و تحلیل اجمالی آنها در شهري همانند تبریـز،  

تواند مـورد بحـث و    هایی که می یکی از مهمترین بحث
رشناسان و مسئولین شهري در این زمینه قرار جدل کا
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هاي اطالعاتی و ارتباطی  گیرد، مشکل وجود زیرساخت
است؛ همچنین از عوامل بازدارندة دیگر توسعه در شهر 

هـاي   تهـا ماننـد مهـار    توان به دیگر شاخص تبریز، می
ــداخالت مــدیریتی ــایی و اطالعــاتی، م ، محــل جغرافی

  ره کرد.هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی اشا
ــود در    ــر مســتقیم موج ــأثیرات غی ــا ت در رابطــه ب
سیستم، نتایج مشابهی به دست آمـد. بـر اسـاس ایـن     
نتایج، متغیر امکانات محلی بیشترین تأثیر غیرمسـقیم  

هـاي   خصوص بـر متغیـر فرصـت   را بر دیگر متغیرها به
اقتصادي خواهد داشت. بر این اساس با تدارك امکانات 

ــۀ   ــی در زمین ــاطی،  محل ــاتی و ارتب ــوژي اطالع تکنول
هاي اقتصادي بسیاري براي توسعۀ شـهر تبریـز    فرصت

توان متصور بود. در کنار اسـتقرار امکانـات محلـی،     می
بایستی امکان آموزش متـوازن افـراد در جامعـه را نیـز     

هـاي بعـدي مـداخالت مـدیریتی و      پدید آورد. در رتبه
ت غیـر  هـاي اطالعـاتی قـرار دارنـد کـه تـأثیرا       مهارت

  مستقیم و غیر ملموسی بر دیگر متغیرها دارند.
آمــده بــا  دســتجهــت مقایســۀ اجمــالی نتــایج بــه

) 10و  7، 4، 2، 1واقعیات موجود، در مناطقی از شهر (
هایی با شهروندان انجام شد. بیشـترین مـوارد    مصاحبه

هـاي   ذکر شده در دسترسـی نامناسـب بـه تکنولـوژي    
ش مناسب در کنار وضع اطالعاتی و ارتباطی، عدم آموز

درآمـد   نامساعد اقتصادي بـه خصـوص در منـاطق کـم    
عنوان گردید. در این راستا این پژوهش ، ایـن نکتـه را   

کنـد کـه جامعـۀ شـهري تبریـز، بـه وسـیلۀ         تأیید می
هــاي اطالعــاتی و تکنولــوژیکی چندگانــه بــه  نــابرابري

گروههاي مختلفی تقسیم شده است. در کنـار مطلـب   
ــهرون  ــذکور، ش ــی   م ــف دسترس ــطوح مختل ــا س دان ب

اطالعاتی مواجهند که نتـایجی کـامال متفـاوت شـامل     
دهـد،   دست میها و عالیق مختلف به ها، توانایی فرصت

هـا   که خود باعث به کار گمارده شدن افراد در موقعیت

و محتواهاي تکنولوژیکی گوناگون در سـطوح متفـاوت   
اي هـ  شود، که برآیند این عوامـل منجـر بـه تفـاوت     می

بسیاري در حرکت به سـوي توسـعۀ پایـدار در شـهر و     
شود. این نکته بدیهی اسـت کـه شـهروندان     جامعه می

هـاي   ثروتمنـد از نقطـه نظـر دسترسـی بـه تکنولـوژي      
هـا و شـرایط بهتـري     اطالعاتی و ارتباطی داراي فرصت

هـاي گونـاگون،    در شهر هستند، که آنهـا را در عرصـه  
گذاران شـهري  سیاستکند؛ بنابراین  صاحب برتري می

و نهادهاي وابسته جهت هدایت افراد جامعه در جهـت  
توسعۀ متوازن شهري بایستی ابزار خود را به کار گیرند 

اقتصادي، فرهنگی و -هاي مختلف اجتماعی و در بخش
نهادي تغییراتی در جهت توازن دسترسی ایجاد کننـد.  
دسترسی به اطالعات از طریق اینترنت تبدیل بـه یـک   

لیت روزمره در زندگی شهروندان جامعه شده است. فعا
با این وجود، بسیاري از مردم وجود دارند کـه هنـوز از   

هاي اطالعـاتی و ارتبـاطی بـه مقـدار      مزایاي تکنولوژي
ــی  ــاچیزي بهــره م ــد. در هــم گســیختگی  بســیار ن برن

دیجیتالی یک عنصر مدرن است کـه منجـر بـه ایجـاد     
ه اسـت. در ایـن   معایب زیادي در زندگی روزمـره شـد  

راســتا نهادهــاي شــهري عــالوه بــر شناســایی شــکاف 
ــکاف    ــاهش ش ــت ک ــد در جه ــهر، بای ــال در ش دیجیت

اي شـهري بـه    هاي محلی و منطقه دیجیتال در مقیاس
  صورت اختصاصی عمل کنند.

خصـوص میزبـانی   شهر تبریـز جهـت توسـعه و بـه    
نـد تقویـت متغیرهـایی    ، نیازم2018شایسته در سـال  

چند در امر تکنولوژي اطالعاتی و ارتباطی است. ایجـاد  
هاي اطالعاتی، ارتباطی و امکانات محلـی در   زیرساخت

کنار آموزش افراد و ایجاد شرایط بهتر در مـورد شـغل   
افراد (حل مشکالت اقتصادي)به خصوص در مناطق به 
اصطالح پایین شهر، از اهـم مـوارد مـذکور در توسـعۀ     

تواند مورد مالحظـه قـرار گیـرد.    می 2018شهر تبریز 
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