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ارائه کننده:

فیصل کریمی ،استاد ژورنالیزم دانشگاه هرات

همذهِ
ضىبف دیجیتبلی عجك تعشیف سبصهبى ّوىبسیْبی التصبدی ٍ تَسعِ اص
هحذٍدُ ثیي وطَسی ،ثِ داخل وطَسّب ًیض وطیذُ ضذُ است ٍ ضىبف
افشاد خبًَاسّب ،صبحجبى حِشَف ٍ هٌبعك جغشافیبئی دس جبیگبُ ّبی هختلف
التصبدی-اجتوبعی دس دستشسی ٍ استفبدُ اص تىٌَلَطی ّبی اعالعبتی ٍ
استجبعی ثِ ضىبف دیجیتبلی هَسَم است.
ایي ثحث وِ اص سبل  1950دس جلسبت سبصهبى هلل ٍ یًَسىَ ثِ عٌَاى
هْنتشیي دغذغِ عصش حبضش هغشح ضذ ،ثِ ثشسسی ٍضعیت دستشسی

اثضاسّبی استجبعی پشداخت.
وطَسّبی هختلف ثِ اعالعبت ٍ 

ثٌب ثِ تعشیف:
ضىبف دیجیتبلی ) (DIGITAL DIVIDEثِ هعٌبی ٍجَد ًبثشاثشی
فٌبٍسیّبی استجبعی ٍ اعالعبتی ) (ICTثیي

دس دستشسی ٍ استفبدُ اص
عمتهبًذُ است.

تَسعِ یبفتِ ٍ

وطَسّبی

تبسیخچِ ضىبف دیجیتبلی
اصغالح ضىبف دیجیتبلی یب ثِ عجبست دیگش  Digital Divideاٍلیي
ثبس اص سَی فشدی ثِ ًبم لٍَیذ هَسیست ًَیسٌذُ پیص گفتبس وتبة
«ضىبف دیجیتبلیً ،وبی یه ثحشاى یب خلك یه اسغَسُ ًَضتِ ثٌجبهیي
ام.وبهپیي اسائِ ضذُ است.
دٍلت اهشیىب دس صهبى ولیٌتَى ٍ ثب هطبٍسُ ّبی الگَس دس جْتی گبم
ثشهیذاضت وِ ایي ضىبف ثب گستشش آهَصش وبّص یبثذ ًِ فمظ دس
اهشیىب وِ دس سبیش ًمبط جْبى.
عذُ ای ثِ علت تبویذ دٍلت ولیٌتَى ثش هسبلِ ضىبف دیجیتبلی ،آى
دٍلت سا سبصًذُ ایي اصغالح هی داًٌذ ،اهب فعبالى ٍ پظٍّطگشاى هتعذدی
هعتمذًذ وِ لٍَیذ هَسیست اٍلیي ثبس ایي اصغالح سا اسائِ دادُ است.

هفَْم ضىبف دیجیتبلی
ثِ عجبست دیگش ضىبف دیجیتبلی ثِ فبصلِ ثیي وسبًی وِ ثِ فٌبٍسی
ّبی اعالعبتی ٍ استجبعی دستشسی داسًذ ٍ اص هضایبی آى ثْشُ هٌذ هی-
ضًَذ ٍ وسبًی وِ فبلذ ایي دستشسی ّستٌذ ،گفتِ هی ضَد .دس دًیبیی
وِ ّش سٍص ثیص اص پیص ،استجبط افشاد دس فضبی هجبصی ضىل هی گیشد،
ثی ضه اهىبى دستشسی ثِ تىٌَلَطی ثشای اداهِ چٌیي حیبتی،
اجتٌبةًبپزیش خَاّذ ثَد.
ثِ ساستی دس چٌیي ضشایغیٍ ،ضعیت  62دسصذ اص افشاد ایي وشُ خبوی
ًىشدُاًذ ٍ یب 40

وِ دس عَل عوش خَد حتی یه ثبس اص تلفي استفبدُ
دسصذ اص سبوٌیٌی وِ اص ًعوت ثشق هحشٍم اًذ ،چِ خَاّذ ضذ؟
فبصلِی دیجیتبلی،گسل دیجیتبلی ،گَدال دیجیتبلی ٍ

ضىبف دیجیتبلی،
هعبدلّبیی وِ هب ،فبسسی صثبًبى ،ثشای اصغالح Digital Divide

غیشُ،
 ،ثىبس هی ثشین.

ضىبف دیجیتبلی ثیي وطَسّبی جْبى هعوَال ثب تَجِ ثِ تعذاد وبسثشاى
ایٌتشًت هَسد سٌجص لشاس هی گیشد ٍ دس داخل یه وطَس ،ثش هجٌبی
ضبخص ّبی گًَبگَى سٌجیذُ هی ضَد:

ضبخص ّبی ضىبف دیجیتبلی

جٌسیت
سي
هعلَلیت ٍ تَاًوٌذی جسوبًی
هحل جغشافیبیی
ٍضعیت التصبدی

هَلعیت اجتوبعی
هیضاى سَاد
داًص صثبى
ّضیٌِ دستشسی
هْبستْبی اعالعبتی

ثبسصتشیي ضبخصْبی ضىبف دیجیتبلی
• ضىبف دیجیتبلی جٌسیت

هٌظَس اص ضىبف دیجیتبلی جٌسیت ،فبصلِ ثیي صًبى ٍ هشداى دس دستشسی
ثِ فٌبٍسی ّبی اعالعبتی ٍ استجبعی ،تعذاد ون صًبى ٍ دختشاى دس دٍسُ ّبی
تحصیلی هشتجظ ثب فٌبٍسی ّبی اعالعبتی ٍ استجبعی ٍ ،فمذاى یب اًذن ثَدى
تعذاد صًبى دس ًْبد ّبی تصوین گیشی هشتجظ ثب فٌبٍسی ّبی هزوَس است.

• ضىبف دیجیتبلی سبلوٌذی

ضىبف دیجیتبلی سبلوٌذی وِ حبوی اص فبصلِ ثیي جَاًبى ٍ سبلوٌذاى دس
استفبدُ اص خذهبت اعالعبتی ٍ استجبعی است وِ دس هَسد صًبى سبلوٌذ ٍضع
ثذتشی پیذا هی وٌذ ثِ ایي هعٌی وِ صًبى سبلوٌذ اص هشداى سبلوٌذ
دستشسی ووتشی ثِ فٌبٍسیْبی اعالعبتی داسًذ.

عَاهل هَثش ثش ضىبف دیجیتبلی
هظبّش ٍ ًوَدّبی فٌبٍسیْبی اعالعبتی ٍ استجبعی ٍ وبسآهذیْبی آى
ثبیذ ولیِ گشٍّْبی ریٌفع سا پَضص دّذ .هٌظَس اص پَضص عبم ایي
است وِ ولیِ آحبد جبهعِ اص اهىبًبت جبهعِ اعالعبتی ثشخَسداس
ضًَذ.
اهب هتبسفبًِ دس عصش فٌبٍسی اعالعبتً ،بثشاثشی ثِ صَس هتفبٍتی
ظبّش ضذُ ٍ فمش جذیذی ثب عٌَاى فمش اعالعبتی سا هَجت گشدیذُ
است.

عَاهلی وِ دس هحذٍدیت دستشسی ثِ اعالعبت دخیل
اًذ عجبستٌذاص:
 هیضاى ثبسَادی هشدم جبهعِ
 داًص صثبى
ّ ضیٌِ دستشسی
 اهىبًبت هحلی
ٌّ جبسّبی فشٌّگی ٍ اجتوبعی
 هْبستْبی اعالعبتی
 هحذٍدیتْبی اعوبل ضذُ ثِ ٍسیلِ دٍلتْبی غیش دهَوشاتیه

وِ استذالل
است 

لَحبًِ ٍ غیشهٌغمی


سبدُ
دس عیي حبل ثسیبس
هیتَاًذ هٌجش ثِ
استجبعبت 

اعالعبت ٍ


تىٌَلَطی
استفبدُ اص


وٌین

ّوچَى

هطىالتی
جَاهع ضَد ،چشا وِ


هطىالت

توبهی

حل
صیست ٍ ایذص ٍجَد داسًذ.


هحیظ
گشسٌگی ،جٌگ ،تخشیت
ایي عمبیذ هَافمبى ٍ هخبلفبى صیبدی داسًذ:

ًبظشاى هعتمذًذ دس

عذُ ای 
اص
اعالعبت


اهشٍصی،تىٌَلَطی

جْبى
هْن ٍ ضشٍسی
چٌذاى 

هسئلِ 
ای

ًویضَد.
هحسَة 



ثشخی دیگش فٌبٍسی دیجیتبلی
سا ثِ عٌَاى عبهل ثبلمَُ ای
ثشای ًجبت هشدم عمت هبًذُ
جْبى هی داًٌذ.

پیبهذّبی ضىبف دیجیتبلی
سشعت پیطشفت فٌبٍسی ًطبى هی دّذ وِ جْبى ثِ دٍ ثخص هجضا تمسین
خَاّذ ضذ .ثسیبسی اص وطَسّب ثِ عمت هبًذگی سٍص افضٍى گشفتبس هی ضًَذ ٍ
وطَسّبی صبحت تىٌَلَطی ّن سٍص ثِ سٍص پیطشفت خَاٌّذ وشد ٍ ثِ ّویي
تشتیت ثْشُ وطی اص وطَسّبی تَسعِ ًیبفتِ افضایص خَاّذ یبفت.
پیبهذ ضىبف دیجیتبلیًَ ،عی استثوبس فشٌّگی ،ثحشاى ثی َّیتی ًسل
جَاى ،یبع ٍ افسشدگی دس سغح جَاهع خَاّذ ثَد .جَاهعی وِ هتحول ثشٍص
ًبٌّجبسیْب ی اجتوبعی سٍص افضٍى اص لجیل ثضّىبسی ،دصدی ،هیل ثِ اعتیبد،
افضایص عالق ٍ سست ضذى ثٌیبًْبی خبًَادگی ٍ ...خَاٌّذ ثَد.

از توجه شما سپاسگزاریم.

پایان

