دورۀ  ،6شمارۀ  ،4زمستان 1395

سواد دیجیتال :راهکاری برای پوشش شکاف دیجیتال و
پرورش شهروند دیجیتال
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چکیده
ورود به عصر فناوری و سیطرۀ اینترنت ،از مصادیق فناوری اطالعات و ارتباطات در دهههای اخیر ،زندگی انسان
عصر جدید را تحت تأثیر قرار داده است؛ اما بیشک تمامی نقاط جهان به یک میزان از امکانات فناورانه و دیجیتالی
بهرهمند نشدهاند و این باعث ایجاد شکافی عمیق میان کشورهای برخوردار و محروم میشود؛ شکافی که با وجود
سرمایهگذاریهای عظیم و تالش دولتها برای رفع آن ،همچنان گریبانگیر برخی مناطق جهان است .سواد دیجیتال یکی
از روشهای رفع این شکاف ،و حاوی مهارتهایی است که به شهروندان دیجیتال ،در نقش افرادی که باید با رفتارهای
امنیتی ،قانونی و اخالقی در استفاده از فناوریهای دیجیتال آشنا باشند ،کمک میکند تا بتوانند بهخوبی دانش خود را
با عصر اطالعات تطبیق دهند و از کمترین امکانات و تجهیزات فیزیکی به بیشترین بهرهداری دست یابند .هدف از این
پژوهش ،بررسی وضعیت شکاف دیجیتال در عصر حاضر و ارائۀ راهکارهایی برای کاهش این شکاف در میان شهروندان
دیجیتال است؛ بنابراین ضمن تشریح مفاهیم سواد دیجیتال و شکاف دیجیتال ،علل ایجاد شکاف دیجیتال بررسی میشود
و درنهایت ،راهکارهایی ،ازجمله تنظیم برنامههای آموزشی ،فرهنگسازی و استفاده از تجارب کشورهای پیشگام برای
برطرفسازی این شکاف ارائه میشود.
واژگان کلیدی :سواد دیجیتال 1،شکاف دیجیتال 2،شهروند دیجیتال.
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مقدمه
پس از رشد سریع شبکۀ گستردۀ وب 6در میانۀ دهۀ ،1990
گذر کشورها از عصر صنعت به عصر اطالعات به موضوع مهمی
در سیاست کشورها تبدیل شد .اتصال به اینترنت و دستیابی
به اطالعات شبکه ،زمینهساز فرصتهای تجاری ،مشارکت

اجتماعی و آگاهی بیشتر و تصمیمگیری آگاهانهتر شد (Noor,

 .)2012اینترنت منبعی غنی برای روابط جدید ،تسهیلکنندۀ
آموزش مداوم ،مشوق رشد فردی ،خلق سرگرمی و نوآوری و
ابداعکنندۀ حرفههای جدید بود ( .)Cohendet, 2003همچنین
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زمینه را برای ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات 1فراهم کرد.
امروز فناوری اطالعات و ارتباطات در همهجا خودنمایی میکند
و مهارت استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی یکی از
مهمترین مهارتهای زندگی است (;Huang et al., 2010
 .)De Jong et al., 2010; Tosun and Baris, 2011فناوری
اطالعات و ارتباطات فقط یادگیری را افزایش نمیدهد ،بلکه
شکافهای دسترسی به منابع یادگیری را نیز کاهش میدهد
( )Elen et al., 2010و در رشد تجارت الکترونیکی (Fathian
 ،)et al., 2008; Ho et al., 20111رشد اقتصادی (�Hanafiza
deh et al., 2009; Andrianaivo and Kpodar, 2011;،
Papaioannou and Dimelis, 2007; Tcheng et al., 2007
 );Seo et al., 2009و پیشرفت کشور ( )Heeks, 2008نقشی
کلیدی دارد .امروز هم کشورهای توسعهیافته و هم کشورهای
درحال توسعه سرمایههای ملی خود را در زمینۀ فناوری اطالعات
و ارتباطات صرف میکنند تا به رشد اقتصادی برسند (Dewan
;and Kraemer, 2000 Andrianaivo and Kpodar, 2011
 .);Tcheng et al., 2007این کشورها همچنین سیاستهایی را
با هدف تسریع ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات با محیطهای
آموزشی اتخاذ کردهاند (.)European Commission, 2008
امروز اگرچه بیش از نیمی از مردم جهان به تجهیزات فناوری
اطالعات و ارتباطات دسترسی دارند ،توزیع منابع در سراسر
ً
جهان یکسان نیست؛ مثال در آسیا ،امریکای شمالی و اروپا به
نسبت افریقا ابزارهای ارتباطی بیشتری دیده میشود؛ حتی در
مناطق متعدد خود ِقارهها هم دستیابی به این تجهیزات متفاوت
است .همانطور که فناوری اطالعات و ارتباطات در رشد
اقتصادی نقشی کلیدی دارد ،نابرابریهای بسیار در دسترسی به
آن هم تعادل اجتماعی و اقتصادی در جهان را مخل میکند
( .)Doong and Ho, 2012دسترسی نابرابر به این فناوریها
در جوامع گوناگون باعث پیدایش شکاف دیجیتال میشود
( .)Wu et al., 2014شکاف دیجیتال جدید فقط در زمینۀ
دسترسی به اینترنت نیست ،بلکه شامل فقدان تعادل در استفاده
از اینترنت است و نیز تهدیدی است برای فضای آزادانهای
که هرکس در آن از فرصت برابر برای مشارکت بهرهمند است
();Peters, 2001 Webster, 2006؛ بنابراین توانایی ادراک
و تحلیل نابرابری مشارکت افراد در اینترنت موضوع مهمی
است که باید به آن توجه شود ( .)Loosen, 2002در کشور
ایران هم مانند سایر کشورهای جهان ،فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی بین افراد جامعه بهگونۀ برابر تقسیم نشده است .ایران در
سال  2008در رتبۀ هفدهم کشورهایی قرار گرفت که بیشترین
کاربران اینترنت را داشتند ،اما از نظر رتبۀ آمادگی الکترونیک،
)1. Information & Communication Technology (ICT

روند صعودی نداشت (خلجی و خانیکی .)1388 ،از لحاظ
بهرهمندی دیجیتالی در میان استانهای کشور ،استان تهران
بهترین وضعیت و استان سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت
را دارد و با دورشدن از مرکز کشور ،شکاف دیجیتال افزایش
مییابد و استانهای مرزی و غربی کشور شکاف دیجیتالی
باالتری را در مقایسه با دیگر استانها حس میکنند (سلطانیفر،
 .)1388برای مثال ،مجموع شهرستانهای آذربایجان غربی
از نظر شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات با سطح
توسعهیافتگی فاصله دارند و از نظر توسعهیافتگی فناوری
اطالعات و ارتباطات ،میان آنها فقدان تعادل ،ناهمگونی و
شکاف دیجیتال دیده میشود؛ تاحدیکه شهرستان ارومیه ،که
از نظر توسعهیافتگی فناوری اطالعات و ارتباطات رتبۀ اول را
دارد ،در مقایسه با شهرستان چالدران ،که رتبۀ آخر را دارد ،دو و
نیم برابر توسعهیافتهتر است (ضرابی و همکاران.)1393 ،
گفتنی است حتی اگر تمامی قارهها ،کشورها ،شهرها و
نواحی به میزان یکسانی از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی
بهرهمند باشند ،دستیابی صرف به محتوا و منابع دیجیتالی
تضمینی نیست که افراد محتواها و منابع را بهگونهای اثربخش
بهکار برند ( .)Noor, 2012افراد باید برای هماهنگی با تغییرات
در دانش و فناوری سواد الزم را داشته باشند (.)Janks, 2010
امروز بسیاری از افراد درگیر کار با فناوریها و رسانههای
دیجیتالاند و از آن برای یافتن اطالعات و برقراری ارتباط به
شیوههای گوناگون استفاده میکنند ،اما همه مهارت ،دانش و
درک کافی از فناوریهای دیجیتال را بهگونۀ برابر ندارند و این
باعث میشود نتوانند بهدرستی از آنها استفاده کنند .آنها
باید برای زندگی موفقیتآمیز در جهانی که از این فناوریها
اشباع شده است آماده شوند (.)Hague and Payton, 2010
سواد دیجیتال حق مهم همۀ افراد در فرهنگ دیجیتال است.
سواد دیجیتال افراد را آماده میکند تا جهان را بشناسند ،از نظر
اجتماعی ،عقالنی و اقتصادی پیشرفت کنند و با فناوری و
رسانههای دیجیتال تعامل داشته باشند (.)Futurelab, 2010
سواد دیجیتال ،کودکان و جوانان را به مهارتها ،دانش و ادراکی
مجهز میکند تا بتوانند فعاالنه در زندگی اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی ،مدنی و اخالقی ،چه در حال حاضر و چه در آینده،
شرکت کنند ( .)Hague and Payton, 2010با توجه به نقش
کلیدی سواد دیجیتال در کاهش شکاف دیجیتال ،هدف از این
پژوهش شناخت صحیح و دقیق پدیدۀ شکاف دیجیتال است
و اینکه از سواد دیجیتال درحکم ابزاری کارا برای کاهش این
شکاف استفاده شود تا بتوان بهرهمندی بهینه از منابع فناوری
اطالعات و ارتباطات را در نقاط جغرافیایی گوناگون با سطوح
بهرهمندی متفاوت امکانپذیر کرد.
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 .1سواد دیجیتال چیست؟
واژۀ سواد واژهای بحثبرانگیز است .سواد به معنی توانایی
رمزگذاری و رمزگشایی کلمات و جمالت است ،اما این واژه
شامل ابعاد ارتباطی هم میشود .سواد ُبعد جامعهشناسی زبانی هم
دارد که به معنی باسوادبودن در زمینههای اجتماعی خاص است
()Barton, 2006; Ivanič, 1998; Lea and Street, 1998
و همچنین ُبعدی چندوجهی دارد که به معنی توانایی رمزگذاری
و رمزگشایی رسانههای گوناگون است ،نهفقط متون نوشتاری
( .)Gee, 2007; Bawden , 2008; Unsworth, 2008امروز
صحبت از انواع گوناگون سواد بسیار متداول است؛ ازجمله سواد
موسیقی ،سواد کامپیوتر ،سواد ریاضی ( .)Kress, 2003یکی از
انواع سوادها ،که بیشک به گوش همۀ ما آشناست ،سواد دیجیتال
است که موضوعی بسیار پیچیده است؛ زیرا ممکن است شامل
هر نوع مهارت کامپیوتری یا هرگونه فعالیتی باشد که در فضای
دیجیتال اتفاق میافتد (.)Knutsson et al., 2012
اگر بخواهیم منشأ تاریخی این واژه را بررسی کنیم ،باید بگوییم
که این واژه را پاول گلیستر 1برای نخستینبار در کتابش به نام سواد
دیجیتال ،که در سال  1991منتشر شد ،بهکار برد و به سادهترین
شکل آن را «سواد الزم برای عصر دیجیتال» تعریف کرد ،اما سواد
دیجیتال مفهومی ایستا نیست؛ همانطور که فناوری اطالعات و
ارتباطات روزبهروز تغییر میکند ،سواد دیجیتال هم به تبع آن پویا
و متغیر است.
سواد دیجیتال در رشتههای متعدد به اشکال گوناگونی تفسیر
ً
میشود ،اما این اصطالح اساسا بهجای رسانهها بر سواد تأکید
میکند ( .)Common sense media, 2009سواد دیجیتال
فقط به فناوری یا ابزارهای دیجیتال مربوط نمیشود؛ زیرا درک
موضوعات اجتماعی و فرهنگی ،تفکر انتقادی و خالقبودن،
مهارتهایی است که افراد باید هنگام کار با هر ابزاری از آنها
بهرهمند باشند .برخی از مردم در استفاده از کامپیوتر یا نرمافزارهای
خاص مهارت کافی دارند ،اما سواد دیجیتال چیزی بیش از این
مهارتهاست و دربرگیرندۀ مشارکت ،امنیت و ارتباط به شکل
مؤثر است .همچنین شامل آگاهی اجتماعی و فرهنگی و خالقیت
است .اینکه از نظر دیجیتالی باسواد باشیم به این معنی است که
بدانیم چه زمانی و چرا فناوریهای دیجیتالی مناسباند و به
کارها کمک میکنند و چه زمانی اینگونه نیستند؛ به عبارتی دیگر،
درک اینکه چگونه و در چه زمانی فناوریهای دیجیتال به بهترین
شکل استفاده میشوند .همچنین سواد دیجیتال داشتن به این
معنی است که به دامنۀ گستردهای از تکنیکها و منابع فرهنگی ،که
به استفاده از ابزار دیجیتال کمک میکند ،دسترسی داشته باشیم
(.)Hague and Payton, 2010
1. Paul Gilster
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مهارتهای سواد دیجیتال برحسب دستیابی به اطالعات
درست با استفاده از منابع اطالعاتی مطمئن ،در فرایندهای
یادگیری مادامالعمر تأثیر مهمی دارند و در فرایند کسب دانش
نقشی حیاتی دارند .برخی از این مهارتها عبارتاند از:
ـ داشتن صالحیت استفاده از فناوری؛
ـ تفسیر و درک محتوای دیجیتال؛
ـ ابداع ابزارهای ارتباطی مناسب و پژوهش و بررسی در مورد
آنها ()Common sense media, 2009؛
ـ تعریف صحیح اطالعات دیجیتال؛
ـ دستیابی به اطالعات دیجیتالی معتبر؛
ـ ارزشیابی کارآمد اعتبار اطالعات دیجیتال؛
ـ یکپارچهسازی اطالعات دیجیتال؛
ـ برقراری ارتباط صحیح با اطالعات دیجیتال؛
ـ تولید اطالعات دیجیتالی مؤثر (.)Çakmak et al., 2013
بادن مفهوم سواد دیجیتال را در چهار بعد زیر بررسی میکند:
زیرساخت :سواد پایهای ،مهارتهای پایۀ فناوری اطالعات
و ارتباطات؛
دانش پیشین :ماهیت اطالعات ،منابع ،خاستگاهها و ...؛
شایستگیها :اکتشاف یا پژوهش ،ترکیب ،تحلیل منتقدانه،
خلق و ارتباط برقرارکردن؛
چشماندازها :یادگیری مستقل ،استفادۀ اخالقی از اطالعات
(احترام به حریم خصوصی) و رفتار اخالقی در ارتباط دیجیتالی
(.)Bawden, 2008
بنابراین براساس تعاریف و مطالب بیانشده نتیجه میگیریم
که سواد دیجیتال ،دانش و مهارت الزم برای زندگی ،یادگیری و
فعالیت مؤثر در جامعۀ دیجیتال است که به شهروندان دیجیتال
کمک میکند با تمرکز بر مهارتهای دیجیتال از فناوریها و
ابزارهای ارتباطی ،مانند تلفن همراه هوشمند ،تبلت و لپتاپ
استفاده کنند تا با روشهای مبتنیبر کامپیوتر ،اطالعات را در
قالبهای گوناگون بهدست آورند ،بفهمند و در زندگی بهکار بندند.

 .2شکاف دیجیتال
اصطالح شکاف دیجیتال برای نخستینبار در دهۀ  1990مطرح
شد و فاصلۀ بین افرادی که هم به ابزارهای فناوری اطالعات و
ارتباطات دسترسی دارند و هم مهارت استفاده از آن را دارند و
افرادی که به آن دسترسی ندارند یا دسترسی محدود دارند شرح
دهد ( .)Jeffrey, 2003برای شکاف دیجیتال تعاریف متعددی
ارائه شده است ،اما آنچه بیش از همه پذیرفته شده است تعریفی
است که در سال  2001ارائه شد« :شکاف دیجیتال نابرابری بین
افراد ،خانوادهها ،شرکتها و مناطق جغرافیایی در سطوح مختلف
اجتماعی ـ فرهنگی است که هم فرصت دستیابی به فناوری
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اطالعات و ارتباطات را دارند و هم میتوانند برای فعالیتهای
مختلف از اینترنت بهرهمند شوند و دستهای دیگر که از این
امکانات برخوردار نیستند» ( .)Li and Ranier, 2013شکاف
دیجیتال به نابرابری در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
در میان کشورها اشاره میکند که شامل سرمایهگذاری در
زمینۀ فناوری اطالعات و ارتباطات ،مهارتهای کامپیوتری،
مهارتهای اینترنتی و در دسترس بودن شبکههای ارتباطات از راه
دور است .شکاف دیجیتال به وضعیت اقتصادی کشورها بستگی
دارد ()Fuchs, 2009؛ زیرا سرویسها و محصوالت فناوری
اطالعات و ارتباطات بیشتر در کشورهای ثروتمند یافت میشوند،
اما کشورهای فقیر هم باید از فناوریهای جدید بهرهمند شوند
(.)Kyriakidou et al., 2011
این حقیقتی است که شکاف دیجیتال روزبهروز بین کشورهای
توسعهیافته و درحال توسعه افزایش مییابد؛ درحالیکه برخی مردم
از قویترین کامپیوترها ،بهترین سرویسهای تلفنی و سریعترین
سرویسهای اینترنت و نیز وفور محتوا در این سرویسها
بهرهمندند و در این زمینه آموزش دیدهاند ،گروه دیگری از مردم
از هیچیک از این مزایا بهرهمند نیستند (.)Guasch et al., 2007
امروز شکاف دیجیتال در بسیاری از نقاط جهان دیده میشود.
در اروپا با وجود تمامی سیاستهایی که برای کاهش شکاف
دیجیتال درنظر گرفته شده است ،هنوز هم در میان کشورهای
اروپایی این شکاف دیده میشود ( .)Jesus et al., 2012در
کشور پرتغال عامل تعیینکنندۀ شکاف دیجیتال عوامل اقتصادی و
فنی نیست ،بلکه اغلب به بعد آموزشی و سطح پایین سواد جامعه
مربوط میشود ( .)Carvalho, 2010در ایاالت متحدۀ امریکا
مشکالت دسترسی و شکاف دیجیتالی بین ثروتمندان ،طبقۀ
متوسط و فقیران دیده میشود (Guasch et al., 2007; Barton,
 .)2000نیوزیلند هم مانند بسیاری از کشورهای جهان درحال
تجربۀ دسترسی نابرابر به اینترنت و دیگر سرویسهای اجتماعی
است .این مسئله منعکسکنندۀ رفاه اقتصادی ـ اجتماعی این
کشور است .ونزوئال هم مانند نیوزیلند جمعیت بسیاری دارد که
به اینترنت دسترسی ندارند و شکاف دیجیتال در آن نهفقط بین
افراد ثروتمند و فقیر دیده میشود ،بلکه بین شهروندان شهرها و
شهروندان روستاهای دورافتاده ،که پهنای باند محدودی دارند،
هم دیده میشود ( .).Deakins and Dillon, 2002موضوع
شکاف دیجیتال در کشور هند نیز درحکم موضوعی بسیار
جدی مطرح شده است .مشکالت ناشی از شکاف دیجیتال در
میان ایالتهای گوناگون هند دیده میشود؛ درحالیکه برخی
مردم ثروتمندند و به منابع بسیاری دسترسی دارند ،گروه دیگر
وضعیت مناسبی ندارند ( .)Singh, 2010کشور چین هم یکی
از کشورهایی است که تحت فشار شکاف دیجیتال است .در
این کشور شکاف دیجیتال در سالهای  1978تا  1990افزایش

یافت ،اما از سال  2000به بعد این شکاف کمتر شد (Loo and

 .)Ngan, 2012در کشور ایران هم امکانات فناوری اطالعات و
ارتباطات بهصورت ناعادالنه میان استانهای کشور تقسیم شده
است؛ نیمی از استانهای کشور در دستۀ متوسط و نیمی دیگر در
دستۀ ضعیف قرار میگیرند .تهران همواره در دستۀ جداگانهای قرار
میگیرد (یوسفان و یوسفیان.)1391 ،
شکاف دیجیتال از ابعاد گوناگون ،ازجمله بعد جغرافیایی،
دسترسی و سواد دیجیتال قابلیت بررسیشدن دارد .از نظر
جغرافیایی ،دو نوع شکاف دیجیتال دیده میشود:
 .1شکافی که در سطح بینالمللی است .این شکاف بین
کشورهای گوناگون جهان دیده میشود؛

 .2شکافی که در سطح داخلی است و آن شکافی است که در
بخشهای گوناگون هر کشور دیده میشود(  (�Ono and Za
 .)vodny, 2007این تقسیمبندی بدون درنظرگرفتن نوع
استفادۀ افراد و نوع دسترسی آنها به فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی ،فقط مناطق گوناگون جغرافیایی را برای تقسیم شکاف
دیجیتال در میان کشورها و داخل هر کشور بررسی میکند.
با توجه به نحوۀ دسترسی افراد به فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی،
شکاف دیجیتال به سه دسته تقسیم میشود:
 .1افرادی که در خانه به این فناوریها دسترسی دارند؛
 .2افرادی که در محل کار به این فناوریها دست مییابند؛
 .3افرادی که مکانی عمومی را برای استفاده از این فناوریها
انتخاب میکنند .این تقسیمبندی نوعی شکاف دسترسی را
مشخص میکند که افراد از چه مکانی برای ارتباط با دنیای
دیجیتال استفاده میکنند.
همچنین میزان تخصص افراد در استفاده از فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی نیز بیانگر نوعی شکاف دیجیتال مبتنیبر
سواد دیجیتال است .میزان توانایی افراد در کار با رایانه ،استفاده
از فناوریها و میزان سواد دیجیتال در افراد گوناگون متفاوت است
و این شکاف سواد بین افراد دنیای دیجیتال است .همچنین برای
تقسیمبندی افراد بر این مبنا ،میتوان براساس معیارهای گوناگون
سواد دیجیتال از گروههای متفاوتی استفاده کرد و افراد را با
تخصصها و تواناییهای متفاوت در گروههای بیانشده جای داد.
شکاف دیجیتال ،تفاوت بین توانایی افراد در استفاده از
فناوریهای اطالعات و ارتباطات موجود در دنیای دیجیتال است
و شامل ابعاد گوناگون ازجمله تقسیمبندی جغرافیایی ،دسترسی
و سواد استفاده از این فناوریهاست .این شکاف ممکن است
تحت تأثیر عوامل متعدد ،مانند شرایط اقتصادی ،میزان تخصص
بهوجود بیاید که در هر کشور و هر منطقه با توجه به شرایط آن،
تأثیر هریک از این عوامل ممکن است کمتر یا بیشتر شود.
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چهارم و باالترین سطح نیز اکتساب اطالعات است که تأثیر
استفاده از اینترنت همراه را در میزان اطالعاتی که افراد جامعه
کسب کردهاند نشان میدهد.
براساس پژوهشهای بررسیشده ،برخی از مهمترین عواملی که
در جوامع گوناگون در جریان شکاف دیجیتال مؤثرند عبارتاند از:

شکاف دیجیتال ناشی از عوامل متعددی است .نیشیجیما و
همکارانش در پژوهش خود موارد متعددی ازجمله سن ،جنسیت،
نوع خانواده و محل زندگی مردم برزیل را بررسی کردند .نتایج
پژوهش آنها نشان میدهد که شکاف دیجیتال در کشور برزیل
رو به کاهش است .همچنین براساس نتایج این پژوهش ،سواد
 .1جنسیت :بیمبر براساس نتایج پژوهش خود ادعا میکند که
دیجیتال ،که از راه تحصیالت ارزیابی شده است ،یکی از عوامل
زنان کمتر از مردان از اینترنت استفاده میکنند .دیگر پژوهشها
اصلی شکاف دیجیتال در این کشور ،بهویژه در میان افراد مسن
نیز نشان میدهند که مردان در استفاده از فناوری اطالعات و
معرفی شده است (.)Nishijima et al., 2017
ارتباطات مهارتهای بیشتری دارند (Jackson et al., 2001
پاسپیتاساری و ایشی در پژوهشی به بررسی این موضوع
Bimber, 2000 Papastergiou and Solomonidou,
پرداختند که آیا تلفنهای همراه و اینترنت همراه ،شکاف دیجیتال
 );2005و نگرش مثبتتری به اینترنت دارند (Looker and
را در میان مردم اندونزی محدود میکند یا خیر .آنها شکاف
)Thiessen, 2003؛
دیجیتال را در سیر ظهور اینترنت همراه در چهار سطح بررسی
 .2سن :در سال  45 ،2011درصد کاربران اینترنتی زیر 25
کردند که این سطوح در شکل  1نشان داده شده است .نتایج
سال بودند؛ به این معنی است که نسل جوان در استفاده از
سَادجوانتر و
سطوح ،،افراد
دهد که
نشانتزمی
پژوهش آنها
هایشان اصلٖ
فعالیاستعَاهل
بیشترٗکٖ
است،
دٗج٘تال ،کِ اس
همۀپژٍّص
ًتاٗجدر اٗي
اساس
ّوچٌ٘ي
کاّص است.
ضدُباالتر
ارسٗاتٖسنین
تحص٘التبه نسبت
راُ فعالترند و
اینترنت
با تحصیالت باالتر ،از اینترنت همراه استفادۀ بیشتری میکنند.
.)Nishijima
al., 2017
ضکاف دٗج٘تال در اٗي کطَر ،تٍِٗژُ در ه٘اى افزاد هسي هعزفٖ
دهند؛ بنابراین شکاف دیجیتالی
آنالینetانجام می
است (صورت
استفاده ضدُ را به
همچنین استفادۀ افراد از اینترنت ثابت در گذشته ،میزان
بین گروههای سنی گوناگون جوامع مشهود است (ITU,
هَضَعکه سؤال
اٗي میکنند
تزرسٖتأکید
دهد .آنها
اٗطٖاه درارافزایش می
اینترنت همر
از
اٌٗتزًت ّوزاُ ،ضکاف دٗج٘تال را در
پزداختٌد کِ آٗا تلفيّإ
پژٍّطٖ تِ
پاسپ٘تاسارٕ ٍ
ّوزاُ)2011; ٍLi؛
and Ranier, 2013
دیجیتال بسیار مهم است و درمورد آیندۀ اینترنت همراه ،نباید به
دٗج٘تال را در س٘ز ظَْر اٌٗتزًت ّوزاُ در چْار سطح تزرسٖ کزدًد کِ
خ٘ز .آى
درکٌد ٗا
دیجیتالهٖ
شکافهحدٍد
اًدًٍشٕ
ه٘اى هزدم
ضکافخوشبین
ّا توسعه
درحال
کشورهای
کاهش
 .3سطح تحصیالت پدر و مادر :محققان بسیاری پیشینۀ
تحص٘الت
تز ٍ تا
نحوۀ جَاى
سطَح،در افزاد
والدیندرو ّؤ
دّد کِ
آىّا ًطاى هٖ
ًتاٗجانپژٍّص
سطوح،است.
دادُ ضدُ
ًطاى
ضکلن 1
سطَح در
تحصیالت،
درآمد ،میز
تمامی
ها در
همچنین آ
اٗي بود.
کودکان از
استفادۀ
تأثیر آن را
تحصیلی
ّوچٌ٘ي شکاف
کٌٌد.در پیدایش
عواملهٖمؤثر
منزلۀ
ّوزاُراد را به
اٌٗتزًت سن اف
جنسیت و
اس که
والدینی
.)Zhao,
اند (2009
اینترنت
سطح ّوزاُ
اٌٗتزًت
استفادُ
گذضتِ ،ه٘شاى
کردهدر
بررسیثاتت
اٌٗتزًت
استفادٓ افزاد اس
ت٘طتزٕ
استفادٓ
تاالتز ،اس
دیجیتال بررسی کردند (.)Puspitasari and Ishii, 2015
دارند در
تحصیالت
اهمیتضکاف
والدینتِ ازکاّص
دیگر ًثاٗد
مقابلّوزاُ،
اٌٗتزًت
باالییآٌٗدٓ
درهَرد
را افشاٗص هٖدّد .آىّا تأک٘د هٖکٌٌد کِ سؤال دٗج٘تال تس٘ار هْن است ٍ
در شکل  1اولین و پایینترین سطح ،مالکیت تلفن همراه است
اینترنت آگاهی بیشتری دارند .این والدین از فعالیتهای
آىّا در تواهٖ سطَح ،درآهد ،ه٘شاى تحص٘الت ،جٌس٘ت ٍ سي افزاد
تَد.
خَش
تَسعِ
درحال
ّوچٌ٘يدوم
کند؛ سطح
ت٘ي می
اشاره
هوشمند
عادی و
کطَرّإهمراه
دٗج٘تالکهدربه تلفنهای
اینترنتی کودکانشان حمایت بیشتری میکنند و آنها را به
)Puspitasari
Ishii,ازand
خدماتکزدًد
اکتزرسٖ
دٗج٘تال
ضکاف
پ٘داٗص
اینترنتثز در
عَاهل هؤ
را تِهٌشلٔ
همان اشتر
است که
همراه
پذیرش
یکنند و خودشان هم در استفاده از
اینترنت تشویق م
تلفن (2015استفاده
همراه است؛ سطح سوم استفاده از اینترنت همراه است و سطح
اینترنت مهارت بیشتری دارند (Hollingworth et al., 2011

دیجیتال
سطح
چهار
شکافدیجیتال
شکاف
سطح
4 :1
شکل :1
شکل

در ضکل  1اٍل٘ي ٍ پاٗ٘يتزٗي سطح ،هالک٘ت تلفي ّوزاُ است کِ تِ تلفيّإ ّوزاُ عادٕ ٍ َّضوٌد اضارُ هٖکٌد؛ سطح دٍم
پذٗزش اٌٗتزًت ّوزاُ است کِ ّواى اضتزاک خدهات تلفي ّوزاُ است؛ سطح سَم استفادُ اس اٌٗتزًت ّوزاُ است ٍ سطح چْارم
ٍ تاالتزٗي سطح ً٘ش اکتساب اطالعات است کِ تأث٘ز استفادُ اس اٌٗتزًت ّوزاُ را در ه٘شاى اطالعاتٖ کِ افزاد جاهعِ کسة کزدُاًد
ًطاى هٖدّد.
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 .);Kiesler et al., 2000همچنین پژوهشها نشان میدهند
که فرزندان خانوادههای با سطح تحصیالت باال در مقایسه
با فرزندان خانوادههای با سطح تحصیالت پایین ،بیشتر از
کامپیوتر استفاده میکنند ()Looker and Thiessen, 2003
و فرزندان خانوادههای با سطح تحصیالت پایین از کامپیوتر
بیشتر برای بازیهای کامپیوتری استفاده میکنند(  (�Buck
 .)ingham et al., 2001این نتایج نشان میدهد که فرزندان
براساس سطح تحصیالت والدینشان از مزایای کامپیوتر و
اینترنت بهرهمند میشوند ()Zhao, 2009؛

افراد نباید فقط مالک فناوریها باشند ،باید بتوانند از
آنها استفاده کنند تا به دانش خود بیفزایند .هر قدر استفاده
از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات به سمت کسب
اطالعات پیش برود ،سطح شکاف دیجیتال در جامعه کاهش
مییابد .عوامل مؤثر در پیدایش این شکاف به دو دسته تقسیم
میشود .1 :عواملی که جزو ویژگیهای هر فرد است؛ مانند
سن ،جنسیت و تحصیالت؛  .2عواملی که مربوط به منطقۀ
جغرافیایی یا جامعهای است که فرد در آن زندگی میکند ،مانند
سطح تحصیالت والدین ،وضعیت اقتصادی کشور ،جمعیت
کشور و سطح آموزش جامعه .تأثیر عواملی که در تخصص
افراد در استفاده از فناوریهای دیجیتال نقش مستقیم دارند
(سطح آموزش جامعه و تحصیالت هر فرد) بسیار بیشتر از
سایر عوامل است؛ بنابراین برای کاهش شکاف دیجیتال ،باید
نخست بر این عوامل تمرکز کرد تا بتوان جامعه را برای انطباق
با دنیای دیجیتال آماده کرد.

 .5جمعیت کشور :تعداد جمعیت جامعه و ویژگیهای
جمعیت ،مانند سن ،گروههای نژادی ،تراکم ،شهرنشینی
و  ...نیز در شکاف دیجیتال مؤثر است (;Bagchi, 2005
Chinn and Fairlie, 2010; Fairlie, 2004; Kraemer
ً
)et al., 2005; Quibria et al., 2003؛ مثال در کشوری
که بیشتر جمعیتش شهرنشین است دستیابی به فناوریها
آسانتر و ارزانتر از مناطق روستاییاش است؛ زیرا این
کشورها زیربنای بهتری برای ارتباطات از راه دور دارند و
هزینههای این زیرساختها کمتر است .شهرها از نیروی
انسانی با مهارت و منابع علمی غنی بهرهمندند (باپتیستا،1
2001؛ کافمن ،لهنر و تودلینگ2003 ،2؛ زیت3وهمکاران،
 .)1999همچنین در شهرها اتصاالت شبکه سرعت باالتری
دارد ()Agarwal et al., 2009؛

 .4پرورش شهروندان دیجیتال و برطرفکردن شکاف
دیجیتال

 .4وضعیت اقتصادی کشور :وضعیت اقتصادی و درآمد یکی
از مهمترین عوامل نابرابری در استفاده از اینترنت و کامپیوتر
است (.)Chinn and Fairlie, 2010; Wijers, 2010
حدود  43/7درصد از شکاف کاربرد کامپیوتر و  20/6درصد
از شکاف کاربرد اینترنت به علت تفاوت درآمد کشورهای
توسعهیافته و کشورهای درحال توسعه است ()ibid؛

 .6سطح آموزش جامعه :گاهی برخی از جوامع از ابزارهایی
مانند کامپیوتر و تلفن همراه استفاده نمیکنند؛ زیرا دانش و
توانایی استفاده از آنها را ندارند (.)Carvalho et al., 2012
آموزش در سطوح باال فقط در مهارتهای کاربران در استفاده
از فناوری مؤثر نیست ،بلکه بر مدیریت و طراحی بهتر فناوری
اطالعات و ارتباطات نیز اثرگذار است (.)Simon, 2004
کیفیت آموزش عنصری کلیدی است که در استفاده از فناوری
هم در کشورهای توسعهیافته و هم در کشورهای درحال توسعه
تأثیر چشمگیری دارد (.)Pick and Azari, 2011

شهروندی دیجیتال به این معنی است که افراد در استفاده از
اینترنت ،تلفن همراه و دیگر رسانههای دیجیتال ظرفیت الزم را داشته
باشند .همۀ ما نیاز داریم که رفتارهای امنیتی ،قانونی و اخالقی را در
عصر رسانههای دیجیتال تمرین کنیم .برنامههای شهروند دیجیتال
شامل ابزارهای آموزشی و برنامهریزی اصولی برای کودکان ،والدین
و معلمان است (.)Common sense media, 2009
چوی و همکارانش در پژوهشی تازه ،مقیاس دیجیتال جامع
شهروندی را براساس اجزای دقیق و فراگیر شهروندی دیجیتال
مطرح کردهاند که میتواند برای اندازهگیری توانایی ،ادراک و
سطح مشارکت جوانان در ارتباطات مبتنیبر اینترنت استفاده شود
( .)Choi et al., 2017مقیاس شهروندی دیجیتال)DCS( 4
5
مدلی پنج عاملی دارد که با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی
استخراج شده است .این پنج عامل ،شامل فعالیت سیاسی
اینترنتی ،مهارتهای فنی ،آگاهی محلی /جهانی ،دیدگاه انتقادی
و اقدامات شبکهای است .آنها با استفاده از این ساختار پنج
عاملی شهروندی دیجیتال به بحث درمورد سه وضعیت صعودی
برای دستیابی به شهروند دیجیتال پیشرفته پرداختند .این موارد در
شکل  2نشان داده شدهاند.
در این بخش برخی استراتژیها برای تدریس سواد دیجیتال و
شهروندی دیجیتال بهاختصار بیان میشود:
 .1درک ضرورتها و اولویتهای کشور در مناطق گوناگون؛

1. Baptista
2. Kaufmann, Lehner & Todtling

4. Digital Citizenship Scale

3. Zitt

5. Exploratory Factor Analysis
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دیجیتال
شکل  :2وضعیتهای شهروندی
شکل  :2وضعیتهای شهروندی دیجیتال

خدمت برای معلمان برگزار شود ،آموزشهایی که از طریق آن
 .2آمادهکردن بسترها و زمینههای فرهنگی و اجتماعی الزم برای
ضَد:فناوری و رسانهها ارتقا دهند و
استفاده از
هایشان را
مدیریتضْرًٍذٕ دمهارت
تجهیز
فنی و
تخصبهینه
استفادۀ
اختصاردرت٘اى هٖ
ٗج٘تال تِ
ات دوٗج٘تال ٍ
سَاد
تذرٗس
ساختارهایترإ
ترخٖاز استراتژّٕا
در اٗي
اصول اصلی یادگیری دیجیتال را بیاموزند؛
پیامدهای اجتماعی (خلجی و خانیکی)1388 ،؛
 .1درک ضرٍرتّا ٍ اٍلَٗتّإ کطَر در هٌاطق گًَاگَى؛
 .3حمایت از توسعه و بهرهگیری از فناوریهای اطالعات و  .10آموزش نحوۀ استفاده از فناوری و اصول اخالقی استفاده از
نیست،تبلکه
فناوری
کار والدین
اماکن؛ٍ زهٌِّ٘إ فرٌّگٖ ٍ اجتواعٖ الزم ترإ آن به
آهادُدر
ارتباطات
ساتهاٍ هذٗرٗ
شناختنتجْ٘
فقط فٌٖ ٍ
ساختارّإ
والدین .از
استفادٓ تٌِْ٘
همۀتسترّا
کردى
.2
باید اصول اخالقی و مسئولیتهای مربوط به کاربرد آنها را
اری)،؛نرمافزاری و
ز
اف
ت
سخ
امکانات
کامپیوتر،
آوردن
م
اهاهذّإ اجتواعٖ (خلجٖ ٍ خاً٘کٖ1388 ،
 .4فرپ٘
نیز بیاموزند .والدین باید به اندازهای آموزش ببینند که بتوانند به
امکان اتصال آنها به شبکۀ جهانی اینترنت؛
؛
اهاکي
ٔ
ّو
در
ارتثاطات
ٍ
اطالعات
ّإ
فٌاٍرٕ
تْرُگ٘رٕ
تَسعِ ٍ
حواٗت از
 .5افزایش .3
فرزندانشان مسئولیت ،امنیت و اصول اخالقی دنیای دیجیتال
دسترسیازبه اینترنت در همۀ
کیفیت
تضمین
سرعت و
)Common sense؛
را آموزش دهند (media, 2009
اماکن (خبازیان و محمدپوران)1386 ،؛
 .4فراّنآٍردى کاهپَ٘تر ،اهکاًات سختافسارًٕ ،رمافسارٕ ٍ اهکاى اتصال آىّا تِ ضثکٔ جْاًٖ اٌٗترًت؛
 .6تبادل تجارب و سرمشقگرفتن از کشورهای پیشگامی همچون  .11تمرکززدایی برخالف دیگر زمینهها ،که ممکن است هزینهبر
)1386؛
هحوذپَراى،
درٗاى ٍ
خثاز
در ّؤ اهاکي (
هایٖ تِ اٗ
دسترس
درنظرگرفتن٘ت
شرطٍ تضو٘ي ک٘ف
سرعت
کرۀ .5افساٗ
هزینۀ چندانی ندارد و بسیار
اطالعات
زمینۀ فناوری
باشد،
ٌترًتملی
بومی و
ویژگی
ص به
جنوبی
سادهتر اجرا میشود؛ زیرا نیاز به ساخت کارخانهها و صنایع
(خلجی و خانیکی)1388 ،؛
 .6تثادل تجارب ٍ سرهطقگرفتي از کطَرّإ پ٘طگاهٖ ّوچَى کرٓ جٌَتٖ تِ ضرط درًظرگرفتي ٍٗژگّٖإ تَهٖ ٍ هلٖ
سنگین در آن نیست و ابزار الزم برای آن ،رایانه و ارتباط
 .7طراحی مجدد آموزش و تعلیم سواد دیجیتال و سواد استفاده از
(خلجٖ ٍ خاً٘کٖ)1388 ،؛
اینترنت با سرعت مناسب است (یوسفان و یوسفیان)1391 ،؛
رسانههای جدید در قالب برنامههای درسی؛
آموزشٖب؛رای ارتقای کیفیت
یهای
والدین و
آموجز٘ان،
این دان
برنامهای
 .8ط7ر.احی
صنعتّابإ درس
قالة ترًاهِ
همکاردر
گسترش جذٗذ
.12رساًِّإ
استفادُ از
تال ٍ سَاد
ش دٗ
سَاد
اساسی ٍ برتعل٘
هجذد آهَزش
طراحٖ
و تنوع آموزش؛
آموزگاران که استانداردهای رفتار اخالقی را در بسترهای
 .8طراحٖ ترًاهِإ اساسٖ ترإ داًصآهَزاىٍ ،الذٗي ٍ آهَزگاراى کِ استاًذاردّإ رفتار اخالقٖ را در تسترّإ دٗج٘تالٖ
دیجیتالی تعریف میکند .در این برنامهریزی باید  .13اجرای برنامههای آموزش ضمن خدمت در زمینۀ همگرایی
ٕان،ضْرًٍذ
(خبازیان وهْارتّا
گٌجاًذُ ضَد ٍ
اتصال ٍ
ّإ خالق٘
اتصالتاٗ وذ هْارت
ترًاهِرٗسٕ
هایٖکٌذ .در ا
تعرٗتف ه
.)1386
محمدپور
هطارکتارتباطات
اطالعات و
گنجاندهت ،ارتثاط،فناوری
مشارکت
خالقیتٗ،يارتباط،
مهار
سطح
در
را
ٖ
اخالق
ٕ
استاًذاردّا
ٍ
کٌٌذ
حفظ
تال
٘
ج
ٗ
د
ٕ
ا
٘
دً
در
را
طاى
ت
٘
اهٌ
تتَاًٌذ
افراد
کِ
داد
آهَزش
ٕ
ا
گًَِ
تِ
را
تال
٘
ج
دٗ
شود و مهارتهای شهروند دیجیتال را بهگونهای آموزش داد  .14فراهمکردن فرصت آموزش و یادگیری مهارتهای مبتنیبر
کٌٌذ؛
رعاٗت
کاربرد ابزار الکترونیکی .بعد از فراهمکردن فرصتهای
امنیتشان را در دنیای دیجیتال حفظ کنند و
بتوانند
تاالراد
که اف
دیجیتالی و کسب آمادگی الکترونیکی برای کاربرد مناسب
استانداردهای اخالقی را در سطح باال رعایت کنند؛
 .9برگزاری دورههای آموزشی برای آموزش سواد دیجیتال و11
آن ،بهصورت همزمان ،نیازسنجی کاربرد ابزار نیز اهمیت
دارد .برای مثال اگر قرار است از تلفن همراه ،کاربری
شهروندی دیجیتال به معلمان و سرمایهگذاری در زمینۀ
آموزش را انتظار داشته باشیم ،ضروری است تأثیر کاربرد
پیشرفت حرفهای معلمان .برخی از معلمان مهارت استفاده
این ابزار در محیط مدارس هوشمند بررسی شود .سپس
از فناوری و رسانههای جدید را ندارند و حتی برخی از آنها
باید به تحلیل وضعیت بومی و فعلی موجود در کشورهای
در این مورد در مقایسه با دانشآموزان خود دانش کمتری
اسالمی دربارۀ توانمندی کاربران در استفاده از ابزار توجه
دارند؛ بنابراین باید مهارتهای پایه را به آنها آموزش داد.
کرد .درنهایت باید به این نکته توجه کرد که چگونه میتوان
میتوان سازمانی را تأسیس کرد که در آن آموزشهای ضمن
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جریان تهیه و تولید ابزار (ابزارهای آموزشی -نرمافزاری) را
به شکل مستقل بهدست آوریم .اگر کاربری ابزار یا علت
استفادۀ مؤثر از ابزار برای مردم در بسیاری از کشورهای
اسالمی تعریف و مشخص شود ،شاهد کاهش مقاومت
فرهنگی خواهیم بود که درحال حاضر بهمنزلۀ علت اصلی
پیدایش شکاف دیجیتالی است .راهبرد مناسب برای این
تصمیم ،فراهمکردن شرایط آموزش مهارتهای اصلی
برای تعامل با اینترنت در مدارس از پایههای ابتدایی است
(خوشنشین و همکاران)1393 ،؛
 .15بهنظر تابش ،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف،
برای برطرفسازی شکاف دیجیتال نخست باید عوامل
بازدارندۀ رشد و توسعۀ اینترنت را شناسایی کرد .او همچنین
پیشنهاد میکند که فرایند خصوصیسازی باید دنبال شود تا
به توسعۀ زیرساختهای ارتباطی کشور کمک شود .تابش
در مورد مشکل شکاف دیجیتال در کشور ایران با تأکید بر
تسلط به زبان انگلیسی در استفاده از اینترنت خاطرنشان
ً
میکند که فارسیکردن دامنهها راهی دیگر است .قطعا
باید سرمایههای تشویقی برای توسعۀ ابزارهای زبان فارسی
درنظر گرفته شود؛ زیرا توسعۀ زبان فارسی در اینترنت به رفع
شکاف دیجیتالی کمک میکند؛
 .16خوارزمی ،عضو انجمن جامعۀ اطالعاتی ،تأکید میکند که
تعریف ،سنجش و ارائۀ راهکار برای رفع شکاف دیجیتالی
مستلزم نگاه میانرشتهای است و نیاز به رهیافتی یکپارچهنگر و
جامعنگر دارد .بهنظر او این مسئله را تیمی متشکل از اعضای
فنی ـ مهندسی در رشتههای فناوری اطالعات و ارتباطات،
علوم اجتماعی (شامل جامعهشناسی ،روانشناسی ،ارتباطات
و اقتصاد و مردمشناسی) ،توسعه و اقتصاد و دارایی ،مدیریت
(شامل مدیریت تحول و کسبوکار) و آمار باید بررسی کند
(جعفری.)1388 ،
شهروندان دیجیتال باید با رعایت اصول امنیتی ،قانونی و
اخالقی دنیای دیجیتال و کسب مهارتهای الزم ،سطح خود را به
جایی برسانند که قادر باشند با سایر شهروندان دیجیتال هماهنگی
و همکاری داشته باشند .فقط کسب مهارتهای فنی و کسب
اطالعات و حتی برقراری ارتباطات متداول با دیگر شهروندان
برای شهروند دیجیتال کافی نیست ،بلکه باید بهحدی در این زمینه
پیشرفت کند که صاحب تفکری انتقادی در دنیای دیجیتال شود.
همچنین با روشهای گوناگون ،مانند تنظیم برنامههای آموزشی
برای تمامی اقشار متناسب با دنیای دیجیتال و با تکیه بر ابزارهای
الکترونیکی ،فرهنگسازی ،حمایت از توسعۀ فناوری اطالعات
و ارتباطات و استفاده از تجارب کشورهای پیشگام در این زمینه،
سطح شهروندان دیجیتال ارتقا داده میشود.

نتیجهگیری
با ورود اینترنت به عصر فناوری ،بهمنزلۀ یکی از قدرتهای
عصر اطالعات و ارتباطات ،امکانات فناورانۀ جدیدی وارد دنیای
فناوری شد ،اما نقاط جغرافیایی گوناگون ،چه در سطح جهانی و
چه در سطح کشوری ،از این امکانات بهگونۀ برابر بهرهمند نبودند
و این فقدان تساوی منجر به پیدایش شکاف دیجیتال در میان
کشورها شد .رفتهرفته توجه مسئوالن به برطرفسازی این شکاف
ن مورد انجام شد که برخی اثربخش
جلب شد و اقداماتی نیز در ای 
بودند و برخی دیگر کارایی الزم را نداشتند .سواد دیجیتال ،که
امروز یکی از ضرورتهای زندگی در عصر دیجیتال است ،یکی
از ابزارهایی است که به برطرفسازی شکاف دیجیتال کمک
میکند .با توجه به نقش تعیینکنندۀ سواد دیجیتال در کاهش
این شکاف ،در این پژوهش به بررسی این مهارت پرداخته شد.
سواد دیجیتال به معنی داشتن مهارتهای الزم برای استفاده از
فناوریهای متفاوت ،درک و تفسیر محتوا و اطالعات دیجیتال و
ارزشیابی اطالعات دیجیتال است .با وجود نابرابری میان نواحی
گوناگون در بهرهمندی از فناوری اطالعات و ارتباطات ،با آموزش
سواد دیجیتال به افراد ،زمینه برای استفادۀ اثربخش از امکانات
موجود فراهم میشود و شهروندان را برای زندگی در عصر دیجیتال
پرورش میدهد .این امر با اقداماتی مانند اولویتبندی نیازهای
فناورانۀ نواحی ،آمادهکردن بسترها و زمینههای الزم فرهنگی و
اجتماعی برای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ،طراحی
برنامههایی جامع شامل آموزش نحوۀ استفاده از سختافزارها و
نرمافزارها ،آموزش اصول اخالقی و نیز راهبردهایی دیگر ،که در
این پژوهش به تفصیل بیان شدهاند ،امکانپذیر است.
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