
 

  
  

  يعموم يها در كتابخانه يو فرهنگ يبا گسترش خدمات آموزش يتاليجيشكاف د ميترم

  

  1يزدان منصورياندكتر 

  30/9/1390 پذيرش:     13/4/1390 دريافت:
  

  چكيده

هاي  وارد شده؛ و به فرصتهاي اطالعاتي و ارتباطي  به حوزه فناوري 1990است كه از دهه  مفهومي » شكاف ديجيتالي: «هدف
پردازد و  ها اشاره دارد. مقاله حاضر به مرور اين مفهوم مي هاي مختلف اجتماعي در دسترسي به اين فناوري نابرابر گروه

  هد.د هاي عمومي در ترميم آن ارائه مي راهكارهايي در زمينه نقش كتابخانه

زبان (امريكا، انگلستان، كانادا، استراليا، ايرلند،  كشور انگليسيعمومي هفت  كتابخانه 28 از متشكلاي هدفمند  : نمونهروش
اند، انتخاب شد. سپس، با كمك  بيني كرده نيوزيلند و آفريقاي جنوبي)، كه اقداماتي در زمينه عبور از شكاف ديجيتال پيش

بررسي قرار گرفت. در پايان، بر  پيشنهادي آنها مورد اقداماتمطالعه شد و  ها سايت اين كتابخانه وب» تحليل محتواي كيفي«
اقدامات به عمل آمده، راهكارهايي براي ترميم شكاف ديجيتالي   اي از پايه تحليلي مبتني بر مرور آثار و توجه به گزيده

  پيشنهاد گرديد.

هاي سواد  از مهارت ها اي و برخورداري كاربران آن هاي عمومي از امكانات رايانه : بر پايه ميزان برخورداري كتابخانهها يافته
دهد كه  ها نشان مي اطالعاتي چهار سطح شكاف ديجيتالي (عميق، نيمه عميق، متوسط و سطحي) شناسايي شد. يافته

ها است.  مهمترين راهكار در ترميم شكاف ديجيتالي توجه به رويكرد آموزشي و توسعه خدمات جانبي كتابخانه
 براي يافزار نرم و يافزار سخت يساز تيظرف ،يا انهيرا امكانات و منابع زيتجه: از عبارتندي ديگر در اين زمينه راهكارها
 خدمات به كاربران يدسترس امكان يآور فراهم ،يساز مجموعه يمش خط در يبازنگر ،ي موجودا انهيرا يها نظام ارتقاء

 روزآمد و جاديا ،ياطالعات سواد يها كارگاه يبرگزار ،يكيالكترون مرجع زيم مانند يحضور ريغ خدمات جاديا ،ينترنتيا
 به كاربران قيتشو و  يآموزش ينهادها با تعامل ،يوب خدمات از استفاده بهكاربران  بيترغ و كتابخانه تيسا وب يساز

  .است شده استفاده ياطالعات نينو يابزارها از آنها در كه يخدمات از استفاده

و انتشار منابع انگليسي فراوان در اين زمينه، تا كنون در منابع  : با وجود اهميت موضوع شكاف ديجيتاليارزش و اصالت
تواند تا حدودي براي توليد منابع فارسي  فارسي به اين موضوع توجه كافي نشده است. بر اين اساس، انتشار اين مقاله مي
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  مرتبط در اين زمينه مفيد باشد.

  هاي عمومي طالعاتي، خدمات كتابخانههاي عمومي، سواد ا : شكاف ديجيتالي، كتابخانهها كليدواژه

  

  مقدمه

در هاي اطالعاتي و ارتباطي  فناوريابزار و رساني بر اهميت استفاده از  كتابداري و اطالعدر آثار 

آور  بر اثر تكرار ماللكه گاه  درپي، ي پي. اين تأكيدهاشده استتأكيد رساني  ها و مراكز اطالع كتابخانه

رساني دنيا به يك اندازه از اين  ها و مراكز اطالع استوارند كه تمام كتابخانههمگي بر اين فرض ، اند شده

هاي استفاده از اين ابزار  مندند، و تمام كاربران اين مراكز نيز به يك اندازه از مهارت ابزارها بهره

ن منابع و ها سهمي برابر از اي برخوردارند. اما گويا واقعيت جز اين است. به طوري كه نه همه كتابخانه

  هاي مورد نياز براي استفاده از اين ابزار. ابزارها دارند و نه همه كاربران سهم يكساني از مهارت

مندي جوامع بشري يا طبقات مختلف يك جامعه از  شرايط كنوني حكايت از نابرابري در بهره

ويند. محققان و مديران گ مي 1»شكاف ديجيتالي«هاي اطالعاتي و ارتباطي دارد كه اصطالحاً به آن  فناوري

شوند  ها مي هاي اين فناوري رساني گاه چنان شيفته و مجذوب امكانات و قابليت ها و مراكز اطالع كتابخانه

هاي به كار بستن اين ابزار، از جمله عبور از شكاف  كنند كه آيا پيش شرط كه به سادگي فراموش مي

ن گفتن درباره امتيازها و دستاوردهاي ابزارهاي نوين در ديجيتالي، فراهم است يا خير؟ از اين رو، گاه سخ

  ماند، در حالي كه تا تحقق شرايط مطلوب راه دشواري در پيش است.  هاي قابل تحسين باقي مي حد حرف

شود كه آيا به دليل وجود شكاف ديجيتالي سخن گفتن درباره  در اين شرايط پرسش ديگري مطرح مي

حاصل است و اصالً نبايد به آن سمت و سو نظر افكند؟ البته  هاي نوين بي يها و كاربردهاي فناور برتري

توان حركت در اين مسير را تا فراهم شدن همه امكانات براي همه  پاسخ به اين پرسش منفي است و نمي

 ها و كاربران به تعويق انداخت. نكته مهم در اينجا فقط طرح اين مسئله است كه همواره بايد با كتابخانه

نگاهي واقع بينانه به مسائل نگريست و فراموش نكرد كه كاربرد بهينه هر ابزار مستلزم فراهم آمدن 

  تمهيدات الزم است. 

يكي از مهمترين تمهيدات در اين عرصه شناخت شكاف ديجيتالي، آگاهي از عوامل ايجاد آن و 

ن سه جنبه شكاف ديجيتالي كند به اي چگونگي گذر از آن است. بر اين اساس، مقاله حاضر تالش مي

هاي عمومي را در عبور از آن تبيين كند. اما ابتدا الزم است، مفهوم شكاف  بپردازد و نقش كتابخانه

                                                           
1 Digital Divide 
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  تر معرفي كنيم. ديجيتالي را دقيق

  

  ؟شكاف ديجيتالي چيست

 هاي شكاف ديجيتالي به معناي نابرابري افراد يك جامعه، يا جوامع مختلف، در دسترسي به فناوري

و پس از گسترش اينترنت در دنيا  1990اطالعاتي و ارتباطي ديجيتالي است. اين مفهوم از اواسط دهه 

مطرح شد. اما به درستي مشخص نيست اين واژه براي نخستين بار توسط چه كسي پيشنهاد شده است. 

رد معنا و مفهوم هرچند در مورد معرفي مبدع اين اصطالح اتفاق نظري وجود ندارد، اما خوشبختانه در مو

آن اتفاق نظر الزم وجود دارد. تقريباً، در تمام منابع موجود شكاف ديجيتالي اشاره به نابرابري دسترسي 

؛ هميلتون، 2003؛ برتوت، 1386افراد به امكانات فناوري اطالعاتي و ارتباطي دارد (مثل: اسفندياري، 

دارد كه در آن در برخي مناطق دنيا عموم مردم با  ). شكاف ديجيتال اشاره به واقعيتي2008؛ و جيمز، 2004

هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي دسترسي دارند. در  سهولت و سادگي به انواع ابزارهاي الكترونيكي و فناوري

مقابل، در بسياري از مناطق ديگر، اغلب افراد از دسترسي به حداقل اين امكانات محرومند. اين نابرابري 

از جمله آموزش، بهداشت، رفاه و - رسي به اطالعات تقريباً بر تمام شئون زندگي افراد آشكار در سطح دست

  بهره از اين امكانات هستند.  گذارد. درنهايت گروهي برخوردار و گروهي بي تأثير مي -درآمد

  

  مفاهيم مرتبط با شكاف ديجيتالي

و » 2هاي ديجيتالي شاخص فرصت« و 1»آمادگي ديجيتالي«مفاهيم مرتبط با شكاف ديجيتالي عبارتند از 

شكاف «، و 6»گسست فناوري«، 5»فقر اطالعاتي«، 4»محروميت اجتماعي«، 3»اي شاخص آمادگي شبكه«

ظرفيت سازي فناوري اطالعاتي و «همچنين، يكي ديگر از مفاهيم مرتبط با شكاف ديجيتالي ». 7دانشي

توانند به  مندان مي اله خارج است و عالقهاست. تشريح تك تك اين مفاهيم از حوصله اين مق 8»ارتباطي

  ).2008؛ و جيمز، 2007؛ جيمز،  2006آثار موجود در اين زمينه مراجعه كنند (مثل: راگنار، 
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  عوامل ايجاد و تشديد شكاف ديجيتالي

عوامل متعددي در بروز شكاف ديجيتالي مؤثرند كه به دليل گستردگي و تنوع آنها در اينجا فقط 

هاي اصلي بروز اين وضعيت  وار به مواردي اشاره كرد. در نگاهي كلي مهمترين عامل ستتوان فهر مي

عبارتند از: اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي، جغرافيايي، سياسي و آموزشي. اغلب برآيند تأثير 

و  توان دليل اصلي را شناسايي همزمان چند عامل بر بروز اين شكاف مؤثر است كه گاه به دشواري مي

  معرفي كرد. 

هاي مالي و اقتصادي مهمترين عامل ايجاد شكاف ديجيتالي  رسد كه محدوديت چنين به نظر مي

بين توان مالي افراد و جوامع و بروز شكاف ديجيتالي وجود دارد. به   شوند و ارتباط مستقيمي محسوب مي

تر از  جيتالي به مراتب عميقبيني كرد كه در جوامع فقيرتر شكاف دي توان به سادگي پيش طوري كه مي

اي امكان برخورداري از ابزارهاي فني و  جوامع متوسط يا ثروتمند است. چرا كه وقتي فرد يا جامعه

توان اهميت توانايي  تواند بهره كافي از امتيازهاي اين منابع ببرد. هرچند نمي اي را نداشته باشد، نمي رايانه

جيتالي ناديده گرفت، اما فقر تنها دليل بروز شكاف ديجيتالي نيست مالي را در پيشگيري يا ترميم شكاف دي

و تخصيص بودجه و امكانات مالي تنها شرط ترميم آن نخواهد بود. چرا كه توان مالي فقط يكي از عناصر 

آيد. اين درست است كه شكاف ديجيتالي در جوامعي كه از  ضروري در اين زمينه به شمار مي

شود، اما مشكل  هاي نوين برخوردار نيستند بيشتر مشاهده مي ي توسعه فناوريهاي الزم برا زيرساخت

شكاف ديجيتالي جهاني است و جوامع صنعتي و پيشرفته نيز به داليل ديگري با اين پديده دست به گريبان 

كند. بلكه در بسياري از موارد  هستند. به سخني ديگر، شكاف ديجيتالي فقط دركشورهاي فقير بروز نمي

هايي از شكاف ديجيتالي  در درون يك كشور، حتي اگر از نظر صنعتي و اطالعاتي نيز پيشرفته باشد، نمونه

شود. مثالً، در جوامع صنعتي غرب اروپا و امريكاي شمالي كه معموالً در  بين اقشار مختلف مشاهده مي

و نژادي  هاي قومي  د و اقليتآمارهاي شاخص آمادگي الكترونيكي امتيازهاي بااليي دارند، افراد كم درآم

  هاي تاريخي و اجتماعي خود از تبعات اين شكاف ديجيتالي در رنجند.  به دليل پيامدهاي محروميت

ها مؤثر است.  همچنين، گاهي عواملي مانند ميانگين سني افراد جامعه در بروز اين شكاف ميان نسل

هاي  اند مهارت از سالمندان به دليل آنكه نتوانستهمثالً، در اغلب جوامع، حتي در كشورهاي صنعتي، بسياري 

توانند به اندازه جوانان از امكانات موجود  هاي اطالعاتي ارتقاء بخشند، نمي خود را با گسترش فناوري

مند شوند. بنابراين، شكاف ديجيتالي نه تنها ميان كشورهاي مختلف جهان وجود دارد، بلكه در داخل  بهره

شود. عالوه بر اين زبان نيز  هاي سني مختلف ديده مي ت مختلف اجتماعي و گروهيك اجتماع بين طبقا
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تواند به عنوان يك مانع براي استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در ايجاد شكاف ديجيتالي مؤثر باشد. از  مي

ماني، ژاپني و آنجا كه درصد بسيار بااليي از منابع الكترونيكي به پنج زبان يعني انگليسي، اسپانيايي، آل

دهند.  ها سهم كمتري از اين منابع را به خود اختصاص مي شوند، ساير زبان چيني در اينترنت يافت مي

از منابع را از دست  بنابراين، كساني كه به حداقل يكي از اين چند زبان مسلط نباشند حجم عظيمي 

  دهند.  مي

ايجاد شكاف ديجيتالي تأثير بگذارد. مثالً، به  تواند بر در كنار عوامل فوق موقعيت جغرافيايي نيز مي

هاي اطالعاتي در روستاهاي مناطق  فناوري هاي الزم براي دسترسي به دليل دشواري در ايجاد زيرساخت

ها كمتر از مناطق شهري است. اين  كوهستاني، معموالً ميزان استفاده ساكنان اين مناطق از اين فناوري

هاي متعددي در  شود و در كشورهاي پيشرفته نيز گزارش عه محدود نميمشكل به كشورهاي در حال توس

) به اين معضل در 2001خصوص شكاف ديجيتالي در مناطق روستايي منتشر شده است. مثالً كورتين (

) در گزارش خود به شكاف ديجيتالي در مناطق روستايي كانادا اشاره كرده 2007استراليا پرداخته و اليور (

ي از مطالعات نيز به تأثير جنسيت بر بروز شكاف ديجيتالي اشاره شده است. مثالً سينگ است. در برخ

هايي كه براي حضور زنان در  ) در مطالعه خود دريافت كه در برخي از جوامع به دليل محدوديت2004(

كمتر از مردان كنند،  هاي اجتماعي وجود دارد، تعداد زناني كه از اينترنت و امكانات آن استفاده مي فعاليت

  است. 

عالوه بر عوامل فوق، محتوا و نوع منابع اطالعاتي موجود در اينترنت نيز در بروز شكاف ديجيتالي مؤثر 

است. به سخني ديگر، از نظر موضوعي و محتوايي منابع اينترنتي بسيار ناهمگون و متفاوتند. در نتيجه در 

شود. به اين ترتيب ممكن  موضوعات ديگر يافت ميها منابع ديجيتال كمتري نسبت به  بعضي از موضوع

است منابع مورد نياز يا مورد عالقه برخي از كاربران يا در فرمت الكترونيكي موجود نباشد يا امكان بازيابي 

هاي  تواند بين ميزان استفاده گروه آنها به سادگي ميسر نشود. به اين ترتيب سهم ناچيز برخي از منابع مي

و فيزيكي  ). همچنين، شرايط جسمي 2003؛ ساليناس، 2001تفاوت ايجاد كند (كالين،  مختلف كاربران

توانند مانعي براي استفاده آنان از ابزارهاي الكترونيكي باشد. افراد نابينا، كم بينا، ناشنوا، و  كاربران نيز مي

گاهي محروميت افراد از اين معلوالن شانس برابري با افراد سالم در استفاده از فناوري ندارند. در نتيجه 

  آنان است.  ابزار ناشي از مشكالت جسمي

ها و اقشار جامعه را در بر  هاي عمومي طيف وسيعي از گروه در مجموع از آنجا كه كاربران كتابخانه

هاي  ها، مانند كتابخانه ها بيش از انواع ديگر كتابخانه گيرند، توجه به شكاف ديجيتالي در اين كتابخانه مي
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كننده   هاي متفاوت جزء جامعه استفاده انشگاهي، اهميت دارد. كاربان با سنين متفاوت، سواد و مهارتد

مندي از منابع موجود مورد توجه  هاي عمومي هستند و الزم است نيازها و توانايي آنها در بهره كتابخانه

  باشد.
  هاي مختلف بر بروز شكاف ديجيتالي : مقايسه تأثير مؤلفه1جدول 

  هاي كم بهره  گروه  هاي برخوردار گروه  عامل مؤثر بر ايجاد شكاف ديجيتالي  يفرد

  جوامع فقير  جوامع پيشرفته  هاي اطالعاتي و ارتباطي زيرساخت  1

  فقرا  ثروتمندان  عوامل مالي و اقتصادي (درآمد)  2

  كم سوادان اطالعاتي  با سوادان اطالعاتي  هاي سواد اطالعاتي مهارت  3

  كاربران تك زبانه  كاربران دو زبانه  هاي زباني رتزبان و مها  4

  روستائيان  شهر نشينان  موقعيت جغرافيايي محل زندگي  5

  سالمندان  جوانان و نوجوانان  سن   6

  زنان  مردان  جنسيت  7

  معلوالن  افراد سالم  و فيزيكي شرايط جسمي  8

  و نژادي هاي قومي اقليت  افراد بومي  موقعيت اجتماعي  9

 
  پژوهشله بيان مسئ

هاي اجتماعي مطرح است،  هرچند موضوع شكاف ديجيتالي و اهميت آن به طور عام و براي همه گروه

پردازد مربوط به شكاف ديجيتالي در  اي كه اين مقاله به آن مي اما با توجه به هدف و رويكرد مقاله، مسئله

هاي  ط به ناهمگوني توزيع فرصتهاي عمومي است. مسئله اصلي اين تحقيق مربو ميان كاربران كتابخانه

مندي آنان از سودمندي اين ابزارها است.  هاي اطالعاتي و ارتباطي و ميزان بهره كاربران كتابخانه به فناوري

توانند از امكانات موجود در  شوند و نمي هايي از كاربران به حاشيه رانده مي در چنين شرايطي، گروه

  ه كنند.هاي عمومي به خوبي استفاد كتابخانه

  

  پژوهشپيشينه  ي گذرا برمرورو  هاي اين مطالعه پرسش

  سه پرسش اساسي در اين پژوهش مطرح بوده است كه عبارتند از:

 هاي عمومي كدامند؟ مهمترين عوامل ايجاد كننده شكاف ديجيتالي در جامعه كاربران كتابخانه -

 توانند براي پر كردن شكاف ديجيتالي استفاده كنند؟ هاي عمومي از چه راهكارهايي مي كتابخانه -

 شوند؟ هاي عمومي به چند دسته تقسيم مي بر اساس وجود شكاف ديجيتالي كتابخانه -
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رساني مدتهاست كه نسبت به بروز شكاف  دهد كه محققان كتابداري و اطالع مرور پيشينه نشان مي

ار اين رشته بارها منعكس شده است. به نحوي كه در اند و اين موضوع در منابع و آث ديجيتالي هشدار داده

هاي كتابداري كمك به ترميم شكاف ديجيتالي به  هاي عمومي و انجمن برخي از كتابخانه "بيانيه رسالت"

هاي منتشر شده در اين  هاي عمومي معرفي شده است. برخي از گزارش هاي كتابخانه عنوان يكي از رسالت

كنند. مثالً نتايج تحقيق برتوت  ها در ارتباط با شكاف ديجيتالي اشاره مي انهزمينه به وضع موجود كتابخ

ها  هاي عمومي مورد بررسي در امريكا، اين كتابخانه درصد از كتابخانه 72) نشان داده است كه در 2003(

ي عمومي در ها اند. به سخني ديگر، بسياري از كاربران كتابخانه تنها محل دسترسي كاربران به اينترنت بوده

اين كشور به هر دليل در منزل يا محل كار خود از دسترسي به اينترنت محرومند و براي استفاده از اين 

كنند. بر اين اساس، حتي فراهم آوردن تعدادي رايانه  شبكه به كتابخانه عمومي محله خود مراجعه مي

ترميم شكاف ديجيتال باشد. برتوت تواند گام مؤثري در  هاي عمومي مي متصل به اينترنت در كتابخانه

هاي عمومي پرداخت. نتايج تحقيق وي  ) به بررسي وجوه مختلف شكاف ديجيتالي در كتابخانه2003(

 2001هاي مختلف كاربران در دسترسي به منابع الكترونيكي داشت. كالين ( حكايت از نابرابري زياد گروه

جهاني مطرح كرده و خواستار انجام اقدامات  ) اهميت شكاف ديجيتالي را در حد يك موضوع2003و 

  المللي الزم براي عبور از اين شكاف شده است. ملي و بين

  

  روش پژوهش

يافته به بررسي  هاي عمومي در تعدادي از كشورهاي توسعه كتابخانه  سايت  پژوهشگر با مرور وب

كاربران پرداخت. سپس تعدادي از  ميان ها در زمينه كاهش آثار شكاف ديجيتالي در اقدامات اين كتابخانه

 ا،ياسترال كانادا، انگلستان، كا،يامرشامل  زبان يسيانگل كشوردر هفت عمومي  يها كتابخانهراهنماهاي وبي 

هايي  كه شامل كتابخانه 1»نمونه هدفمند«ي گزينش شد. در گام بعد يك جنوب يقايآفرنيوزيلند، و  رلند،يا

كتابخانه در اين  28كتابخانه). البته، تعداد  28جام داده بودند، به دست آمد(شد كه اقداماتي در اين زمينه ان

هاي مورد بررسي به موضوع شكاف ديجيتالي توجه  نمونه به اين معنا نيست كه فقط همين تعداد از كتابخانه

هاي كافي  كرده بودند. بلكه اين عدد فقط به اين معناست كه گزينش اين تعداد كتابخانه در يك نمونه داده

داد. زيرا مقايسه آنها نشان داد كه  هاي پژوهش در اختيار پژوهشگر قرار مي براي پاسخگويي به پرسش

نمونه به دست آمده به اندازه كافي پاسخگوي نياز اين مطالعه است و پژوهشگر پس از انتخاب اين تعداد 

                                                           
1 Purposeful Sample  
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» اشباع«هاي گردآوري شده به مرحله  گيري را متوقف كند. اصطالحاً در اين مرحله داده تواند نمونه مي

دهد. زيرا تشابه اقدامات  ها يافته جديدي در اختيار پژوهشگر قرار نمي رسيده است و ادامه گردآوري داده

  گيري ضرورتي ندارد. داد كه نمونه به حد اشباع رسيده و ادامه نمونه ها نشان مي انجام شده در اين كتابخانه

 هر يك از در يشنهاديپ اقداماتها،  وب سايت اين كتابخانه 1»ي كيفيتحليل محتوا«با كمك  سپس،

 به توجه و شده يبررس آثار مرور بر يمبتن يليتحل با در ادامه. گرفت قرار يبررس و يابيارز مورد ها آن

فهرست  .ديگرد يمعرف يتاليجيد شكاف ميترم يبرا يعمل ييراهكارها آمده، عمل به اقدامات يا دهيگز

آمده  2هاي عمومي در اين كشورها در جدول  هاي كتابخانه ي مورد استفاده براي مرور فعاليتها سايت

  است. 
  زبان هاي عمومي در كشورهاي انگليسي هاي كتابخانه : نشاني فهرست 2جدول

  نشاني اينترتي سايت  عنوان سايت راهنما  كشور

  http://lists.webjunction.org/libweb/Public_main.html  هاي عمومي  سايت كتابخانه راهنماي وب  امريكا

  /http://www.collectionscanada.gc.ca/gateway  هاي عمومي كانادا دروازه كتابخانه  كانادا

 /http://www.libdex.com/country/england  هاي عمومي انگلستان فهرست كتابخانه  انگلستان

 /http://www.library.ie/libraries/public-libraries  هاي ايرلند فهرست كتابخانه  ايرلند

  /http://www.nla.gov.au/apps/libraries  هاي استراليا دروازه ملي كتابخانه  استراليا

 /http://www.publiclibrariesofnewzealand.org.nz  هاي عمومي نيوزيلند فهرست كتابخانه  نيوزيلند

  http://library.stanford.edu/depts/ssrg/africa/rsalibs.html  ها و آرشيوهاي آفريقا كتابخانه  آفريقاي جنوبي

  

 هاي عمومي در گذر از شكاف ديجيتالي راهكارهاي كتابخانه

توانند  هاي عمومي براي پر كردن شكاف ديجيتالي مي دهد كه كتابخانه نتايج بررسي حاضر نشان مي

ها و راهكارهاي  نهادي به سه دسته برنامهراهكارهاي متعددي در پيش گيرند. در اين مقاله راهكارهاي پيش

  اند.  كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت تقسيم شده

  

  هاي كوتاه مدت ترميم شكاف ديجيتالي راهكارها و برنامه

 اي، هاي عمومي به منابع و امكانات رايانه تالش براي تجهيز هر چه بيشتر كتابخانه .1

 هاي مختلف كتابخانه، نت و خدمات اينترنتي در بخشآوري امكان دسترسي كاربران به اينتر فراهم .2

                                                           
1 Qualitative Content Analysis 
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برگزاري جلسات سخنراني و دعوت از صاحب نظران حوزه اطالعات و ارتباطات براي ترغيب  .3

 هاي نوين، كاربران به استفاده از فناوري

 هاي راهنما و بروشورهاي آموزش استفاده از ابزارهاي نوين اطالعاتي ارتباطي، تدوين كتابچه .4

 سايت كتابخانه و ترغيب آنان به استفاده از خدمات وبي، روزآمد سازي وب ايجاد و .5

تشويق و ترغيب كاربران به استفاده از خدماتي كه در آنها از ابزارهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي  .6

 استفاده شده است،

 .هاي اطالعاتي و ارتباطي مرتبط با فناوري هاي هاي كتاب درباره موضوع برگزاري نمايشگاه .7

  راهكارهاي ميان مدت ترميم شكاف ديجيتالي

اندازي خدمات غير حضوري مانند ميز مرجع الكترونيكي و معرفي مزايا و كاربردهاي اين  ايجاد و راه .1

 خدمات به كاربران،

ارتقاء سطح دسترسي به منابع از طريق عضويت همزمان در چند كتابخانه، امانت از شعب مختلف و  .2

 ها. هر يك از شعبه امكان بازگشت كتاب به

اي و  گردآوري منابع آموزشي مفيد و به زبان ساده در زمينه آموزش چگونگي استفاده از منابع رايانه .3

 افزاري آفيس، افزارهاي پر كاربرد مثل بسته نرم نرم

توانند با اقداماتي خالقانه به بهبود عملكرد خدمات خود بپردازند. انجام اين  هاي عمومي مي كتابخانه .4

هاي هنگفت نيست. بلكه كافي است با نيازشناسي به موقع و توجه  قدامات الزاماً به معني صرف هزينها

 بيشتر به كاربران، سطح سودمندي خدمات را به نحو قابل توجهي ارتقاء بخشند. 

 هاي سواد اطالعاتي و آموزش مادام العمر، هاي مهارت ها و كارگاه برگزاري كالس .5

 اي آنان، هاي رايانه هاي بازآموزي براي كتابدارن جهت ارتقاء مهارت كالساستمرار در برگزاري  .6

  هاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات. هاي مطالعه در زمينه ايجاد گروه .7

  راهكارهاي دراز مدت ترميم شكاف ديجيتالي

وجود و كسب اي م هاي رايانه افزاري براي بازنگري و ارتقاء نظام افزاري و نرم سازي سخت ظرفيت .1

 آمادگي براي به خدمت گرفتن امكانات تازه،

 اي، هاي بين كتابخانه هاي اطالعاتي و ارتباطي براي تشكيل شبكه ايجاد و گسترش زيرساخت .2

ها به نحوي كه از يك سو منابع متناسب با سطح  سازي كتابخانه مشي مجموعه بازنگري در خط .3

اي فراهم شود و از سويي ديگر منابع آموزشي در اختيار  ههاي سواد رايان اطالعات كاربران فاقد مهارت

 هاي الزم را در آينده نزديك كسب كنند، آنان قرار گيرد تا مهارت
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هاي استفاده از  ها) براي گسترش آموزش (مدارس و دانشگاه توسعه تعامل با نهادهاي آموزش رسمي  .4

 هاي اطالعاتي و ارتباطي، فناوري

  

  گيري نتيجه

دهد كه وجود شكاف ديجيتالي مانع بزرگي براي ارائه خدمات  حقيق حاضر نشان ميهاي ت يافته

توانند با اتخاذ راهكارهايي از  ها مي شود. اما خوشبختانه اين كتابخانه هاي عمومي محسوب مي كتابخانه

منابع  وضع موجود عبور كنند. آموزش كاربران در اين ميان بسيار مهم است و اگر نگوييم مهمتر از تأمين

هاي عمومي به همان اندازه  اي است، از آن اهميت كمتري ندارد. به سخني ديگر، متوليان كتابخانه رايانه

هاي اطالعاتي كاربران خود  كه دغدغه گردآوري، سازماندهي و ارائه خدمات را دارند، بايد نگران مهارت

هاي  ها بردارند. در نتيجه كاربران كتابخانه هايي براي بهبود اين مهارت نيز باشند و با اتخاذ تدابيري گام

العمر و مستقل تبديل  آموزند و به يادگيرندگان مادام هاي مطالعه مستقل را مي عمومي به تدريج مهارت

  خواهند شد.

هاي عمومي از امكانات  گيرد كه بر اساس ميزان برخورداري كتابخانه مقاله حاضر در پايان نتيجه مي

توان چهار سطح از شكاف  هاي سواد اطالعاتي مي ها از مهارت اري كاربران اين كتابخانهاي و برخورد رايانه

شود،  نمايش داده شده است. همانطور كه در اين شكل ديده مي 1ديجيتال را شناسايي كرد كه در شكل 

ال با توجه به دو مولفه مذكور، چهار سطح اين شكاف عبارتند از: شكاف ديجيتال عميق، شكاف ديجيت

  نيمه عميق، شكاف ديجيتال متوسط و شكاف ديجيتال سطحي.

  

    

  هاي اطالعاتي و ارتباطي  وجود ابزار و فناوري

  در كتابخانه عمومي
  

  نيمه عميق  شكاف ديجيتالي

  (نياز به آموزش سواد اطالعاتي)

  شكاف ديجيتالي عميق

  (نياز همزمان به آموزش و تجهيزات)
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  شكاف ديجيتالي سطحي

  (نياز به حفظ ابزار و استمرار آموزش)

  شكاف ديجيتالي متوسط

  (نياز به تجهيز كتابخانه)
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  ياطالعات سواد از كاربران يبرخوردارفناوري اطالعات و . عبور از شكاف ديجيتال با توجه به امكانات 1شكل 

  

هاي عمومي بايد نسبت به اهميت شكاف ديجيتالي آگاه  يان كتابخانهسخن پاياني اين است كه متول

هايي براي عبور از اين شكاف  باشند و با توجه به مباحثي كه در اين اثر و آثار مشابه مطرح شده است، گام

ها  هاي عمومي به تدريج از سودمندي خدمات اين كتابخانه بردارند. در غير اين صورت، كاربران كتابخانه

سرد خواهند شد. بنابراين، الزم است با تحليل وضع موجود اقدامات الزم براي حركت به سوي وضع دل

هاي عمومي متعلق به تمام اقشار اجتماع هستند و كمك اين  بويژه آنكه كتابخانه مطلوب انجام شود.

معه مفيد و مؤثر تواند در بهبود اين وضعيت در سطوح مختلف جا ها به ترميم شكاف ديجيتالي مي كتابخانه

  باشد.
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