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 یهـا  روش. داده شـده اسـت   یحتوضـ  یجیتـال شـکاف د  یلتحل یها از روش یو تعداد یجیتالکاف دمفهوم ش ،مقاله یندر ا :چکیده
. متفـاوت دارنـد   یمحاسـبات  یهـا  گونـاگون و فرمـول   ینشـانگرها  ،گونـاگون  هـای  یهنما. اند شده یدهنام یهنما ،یجیتالشکاف د یلتحل

.  اسـت  یهنما یک ۀمحاسب یبرا یادیبن یا لهئمس ینخت باشد و اس یا اند تا اندازهتو یم یجیتالشکاف د ینشانگرها یها داده یگردآور
 اسـتاندارد  یـۀ نما یک ۀمحاسببرای نشانگرها  ینااند، اما هو محاسبه کرد یرا گردآور یرانا یها استان یاز نشانگرها یبرخ نگارندگان،

 یاجتمـاع  ینـابرابر  تر یقنشان دادن دق یبرا .دنددا یرا نشان م ها استان یانشکاف ژرف م ،ینشانگرها به صورت حاد ینا. نبودند یکاف
 ینشـانگرها  یبر رو k-meansمشهور  یبند خوشه یتمالگوراز  ،یرانا یها استان یاندر م فناوری اطالعات و ارتباطات یریدر به کارگ

 یـرا ز ،کشـور دارد  های استان ریگد یاندر م یکتایی یتوضع ،تهرانکه  دادنشان  یبه خوب یبند خوشه یجنتا. استفاده شده استها  استان
 یا اطالعات بـه شـکل ناعادالنـه    یاست که فناور یبدان معن یجهنت ینا. شود یگذاشته م یا جداگانه ۀدر خوش ییتهران همواره به تنها

  .پخش شده است یرانا یها استان یانم
  

  .یبند شهخو یکی،الکترون یآمادگ یران،اطالعات، ا یفناور یجیتال،شکاف د: های کلیدیواژه
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  مقدمه. 1
سـازی، سـاختاربندی، مـدیریت،    به فناوری گردآوری، ذخیره

پـردازش، دسـتیابی و    ،سازی، انتقال اطالعات و در نهایـت فشرده
امـروزه  ]. 1[ شـود  تفسیر این اطالعات، فناوری اطالعات گفته می

 از اطالعـاتی کـه در دنیـا بـه صـورت سـاالنه تولیـد        003/0 فقط
طالعـات دیجیتـالی بـه    و ا] 2[باشد  می اپیبه صورت چ ،شود می

ایـن شـتاب در   ]. 3[ در حـال افـزایش اسـت    چشمگیریصورت 
های گوناگونی بر زندگی انسان  پیشرفت فناوری اطالعات به شکل

ها، تصویر، فیلم،  ای که ارائۀ زندۀ پدیده شته است به گونهگذار یثتأ
]. 4[ تمـا بـدل شـده اسـ     ۀبه بخشی از زندگی روزمر... ویدئو و

یــک کــاالی ارزنــدۀ اقتصــادی شــده اســت و  ،اکنــون اطالعــات
آوری، جمع ۀای در زمین رسانی از فناوری پیشرفتهمؤسسات اطالع

امـروزه   در واقع،. اطالعات برخوردارند ۀانباشت، پردازش و اشاع
. آید ها به حساب می ترین منابع سازمان یکی از با ارزش ،اطالعات

ثر، سازنده، دقیق و ؤهای صحیح، م گیریمدر دنیای امروزی، تصمی
 ].5[ به موقع مدیران، به اطالعاتِ یکپارچه وابسته است

در یـک دهـۀ گذشـته،    ایـران   ،به گمان برخی از پژوهشگران
. ]6[ پیشرفت بسیار خوبی در زمینۀ فناوری اطالعات داشته اسـت 

 همچنین برخی بر این باورند که فناوری اطالعات به دلیل نو بودن
کنـد تـا    و شتاب بسیار زیاد آن، فرصتی برای کشورمان فراهم مـی 

ماندگی گذشـته بـه پیشـرفت بزرگـی      بتوانیم بدون توجه به عقب
  ].7[ دست یابیم

بـه شـکلی    1شـکاف دیجیتـالی   تاکوشش شده  ،در این مقاله
آن بررسـی  های کمّـی   رسمی توضیح داده شود و برخی از روش

ها دربردارندۀ تعدادی نشانگر  وشهر کدام از این ر. معرفی گردد
برخـی از ایـن   . هستند که باید به صورت عددی گردآوری شوند

توان در کشور گردآوری کـرد و گـردآوری    های کمّی را نمی داده
   ،هـا  در ادامـه بـر روی ایـن داده   . دشـوار اسـت   سـیار برخی نیز ب

  .دکرگیری  کاوی انجام شده تا به شکل بهتری بتوان نتیجهداده

  یشینپ یها بر پژوهش یگذر .2
   یکار پژوهش یران،ا یها استان یاندر م یجیتالشکاف د ینۀدر زم

                                                 
1. Digital divide 

ـ   یکار ینتر مهم .انجام نشده است یچندان انجـام   یـن از ا یشکـه پ
 یکارهـا  یـران، در ا ییتمرکزگرا یکل ینۀالبته در زم. است] 8[ ،شده
شکاف  ینۀدر زم همچنین .تاکنون انجام شده است ]9[ مانند یادیز
گونـاگون   یهـا  در بخـش  یکـی الکترون یآمـادگ  یو بررس یجیتالد

 استان تهـران  های یرستاندب یسۀانجام شده است، مانند مقا ییکارها
 یبنـد  ، طبقـه ]11[ هـا  دانشـگاه  یکـی الکترون یآمادگ یابی، ارز]10[

 یکـی الکترون یسـنجش آمـادگ   یبرا ی، مدل]12[ی فناور یها پارک
در  یکیالکترون یو آمادگ] 14 و 13[ کوچک و متوسط های شرکت

  ].15) [شرکت نفت(ی منابع انسان

  یجیتالشکاف د. 3
ــات و   ۀدر مســیر توســع ــاوری اطالع ــا ورود فن ــاعی ب اجتم

نیازهــای بشــری صــرفاً در اقتصــاد و معــاش   ،)ICT(ارتباطــات 
بلکه هر روز نیازهای بشـری فراتـر از معیشـت     ،شود خالصه نمی

انسان برای تحکیم آسایش و رفـاه   همروزا. دگردروزمره نمایان می
هـا حـق    در بیشـتر جامعـه  . نیازمند دانش و اطالعات اسـت  ،خود

امـا   ،گیـرد در اختیار همگان قرار می یعملبه طور ایجاد اطالعات 
منابع  ،از این رو؛ شود می گرفتهگذاری، از آنان توزیع یا به اشتراک

. گیـرد  معه قرار نمـی برداری جابه طور یکسان مورد بهره یاطالعات
تواند رفاه عادالنه برای افراد خـود   سالم در صورتی می ۀیک جامع

بـه  بر منابع اقتصادی، منابع اطالعـاتی را نیـز    افزونفراهم کند که 
هـای غیـر    جامعـه ]. 16[ در اختیـار همگـان بگـذارد    طور یکسان
دچار شکاف دیجیتالی ژرفی  ،فناوری اطالعاتاز نظر دموکراتیک 

ـ  . هستند اطالعـات در   ۀشکاف دیجیتالی، فرآوردۀ پخـش ناعادالن
ــ ــه موجــب آن  ۀپهن ــه  ،اجتمــاع اســت و ب ــرایاعضــای جامع    ب

به طور برابـر بـه دانـش و اطالعـات      ،ریزیگیری و برنامهتصمیم
، افزون بر اینکـه در منـابع   صورتدر این . کارآمد دسترسی ندارند
اطالعاتی نیز بـا فقـر    در منابع ،رو هستیمهمادی با فقیر و غنی روب

 ].18و  17[یم مواجه 3و ثروت اطالعاتی 2اطالعاتی

تـوان از دو جنبـه بررسـی     دیجیتال برای ایران را مـی  شکافِ
کـه  ، شکاف دیجیتال میان ایران و دیگر کشورها ،از یک سو :کرد

                                                 
2. Information Poverty 
3. Information Wealth 
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   دارد آننشــان از افــزایش  برخــی از آمارهــای رســمی و خبرهــا
هـای   دیجیتـال میـان اسـتان    فِشـکا  ،از سوی دیگـر  ؛]20و 19[

  .پرداخته شده است آنکه در این مقاله به  ،کشور

  یجیتالشکاف د یابیارز یها روش. 4
هـای گونـاگونی بـر روی ارزیـابی گسـترش       امروزه مؤسسـه 

کنند که هر کدام از  فناوری اطالعات و شکاف دیجیتال مطالعه می
نامیـده   2که نمایهرا دارند ۀ خود بندی ویژو دسته 1نشانگرها ،هاآن
هـای   هـای مشـترکی نیـز میـان نمایـه      نشانگرها و دسـته . شود می

ها بیشتر برگرفته از تعریف  تفاوت میان نمایه. وجود داردگوناگون 
ـ  ،بـرای نمونـه   ؛و نوع نگاهی است که به این مقوله دارند  ۀاتحادی

خـود بیشـتر بـه     یهـا  ، در یکی از نمایهITU المللی مخابرات، بین
  .های مخابراتی اهمیت داده استنشانگر

های ارزیابی شکاف  بسیاری از روش ،برخی از پژوهشگران نیز
بـرای   ؛داننـد  را نادرست مـی  هاآندانند و گاه  دیجیتال را کافی نمی

تواننـد   می که افراد چه کاریموضوع  ها به این در این روش ،نمونه
 مهـارتِ ارتی، عبـ بـه   ؛]21[ شـود  پرداخته نمی ،با رایانه انجام دهند

  مـدرک   ،دقت شود که اغلـب . شود کاربر چندان در نظر گرفته نمی
سودمندی که یک فرد با رایانه انجام  و دهندۀ میزان کار واقعینشان
نوع از  یک بررسی تحلیلی بر روی چند] 22[مقالۀ . دهد، نیست می

های گوناگون دیگری  نمایه .های ارزیابی انجام داده است این روش
که در آن، یکـی از  ] 23[مانند وجود دارد یا پیشنهاد شده است نیز 

 .این پیشنهادها بررسی شده است

  DOI 3یجیتالفرصت د یۀنما. 1ـ4
ITU       نمایۀ فرصـت فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات را بـه

 2006عنوان معیاری اصلی در سنجش جامعۀ اطالعاتی از سال 
مکـانِ بهـره بـردن    ا ،این معیـارِ ترکیبـی  . ]24[ ایجاد کرده است

فراگیـر   از نظر تشهروندانِ یک کشور را از دسترسی به اطالعا
جا، برابر تقسیم شدن و کـم هزینـه    بودن، موجود بودن در همه

کشـورها را ارزیـابی    ،هزمینـ  این نمایه در سـه . سنجد بودن می
 :کند می

                                                 
1. Indicators 
2. Index 
3. Digital Opportunity index 

  :دارای نشانگرهای زیر است: فرصت .1
 راه؛درصد جمعیت زیر پوشش تلفن هم )الف
تعرفه دسترسی به اینترنـت بـه صـورت درصـدی از      )ب

  درآمد هر فرد؛
تعرفه تلفن همراه به صورت درصـدی از درآمـد هـر     )ج

 .فرد
 :های زیر است دارای نشانگر: زیرساخت .2

 همـۀ های با یک خط تلفن ثابت بـه   نسبت خانواده) الف
 ها؛ خانواده

 همــۀهــای بــا یــک کــامپیوتر بــه  نســبت خــانواده )ب
  ؛ها نوادهخا

های دارای دسترسی بـه اینترنـت در    نسبت خانواده) ج
  ؛ها خانواده همۀخانه به 

نفـر   100تعداد مشترکان تلفن همـراه بـه ازای هـر    ) د
  ؛مقیم

  .نفر مقیم 100تعداد مشترکان اینترنت به ازای هر ) ه
  :های زیر است دارای نشانگر :وری بهره. 3

بـه   کننـد  تفاده مـی نسبت افرادی که از اینترنت اس) الف
  افراد جامعه؛ همۀ

نسبت مشترکان اینترنت با پهنای باند زیاد بـه کـل   ) ب
  ؛مشترکان اینترنت

نسبت مشترکان تلفن همراه با پهنای بانـد زیـاد بـه    ) ج
  .کل مشترکان تلفن همراه

  UNCTAD4اطالعات از  یفناور یۀنما. 2ـ4 
بخـش  در واقـع،  شـد و   یـزی ریـه پا 1964در سال این نمایه 

از پنج سـازمانِ   یکیاست که  5مجمع سازمان ملل متحداز  یمهم
 ییهـا  بـا موضـوع   ومجموعۀ سازمان ملل متحـد اسـت   یرز یاصل

]. 25[ و توسـعه سـروکار دارد   گـذاری  یههمچون تجـارت، سـرما  
 UNCTAD یهـا  از بخـش  یکـی  ،اطالعات یفناور یلبخش تحل

 ینـۀ هـا در زم  اطالعات و داده یبه گردآور 2004است که از سال 
را  1995از سـال   ییهـا  البتـه داده  ؛اطالعات پرداخته است یفناور

 46تعداد نیز  2010سال  گزارش .خود دارد یها درون گزارش یزن
                                                 
4. United Nations Conference on Trade and Development 
5. United Nations General Assembly 
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نسـبت بـه گـزارشِ     یشترنشانگر ب 5 کند که یم یفنشانگر را تعر
گذاشته  یردستۀ ز 6نشانگرها در  .]26[دارد  2005در سال  یشینپ

  :اند شده
  یرساخت؛ز یشانگرهان. 1
افراد  یلۀبه وس ICT یریو به کارگ یدسترس ینشانگرها. 2

  ؛ها دهو خانوا
  ی؛اقتصاد یها بخش یلۀبه وس ICT یریبه کارگ ینشانگرها. 3
  ؛ICTساخت و گسترش  یها بخش ینشانگرها. 4
  ؛ICT یکاالها یتجارت جهان ینشانگرها. 5
  .در آموزش ICT ینشانگرها. 6

  )e-readiness( یکیکترونال یآمادگ. 3ـ4
 ،اطالعـات  یفنـاور  ینۀاز چند شرکت بزرگ در زم ای یهاتحاد

 یهـا  از شـرکت  یکـی  IBMشرکت . است را ارائه کرده یهنما ینا
 یـزان م ،تاکنون 2000از سال  یهاتحاد ینا. است یهاتحاد یندرون ا
 یـه نما ینهمـ  یـۀ را بـر پا  یـا اقتصاد برتر دن 68 یکیالکترون یآمادگ
 یـن ا. نمـوده اسـت  انه منتشـر  یگـزارش آن را سـال   کرده وی بررس
 یـر ز یدستۀ کل 6و در  یفیو ک ینشانگر کمّ 100در قالب  یبررس

  :]27[شود  یانجام م
  ؛)0/25ضریب ( یفناور یها یرساختاتصال و ز .1
  ؛)0/20ضریب(ی اقتصاد یطشرا .2
هـای   فرآورده ۀیدکنندکننده و تول مصرف ارتباط میان یزانم .3
ICT )؛)0/20 ضریب  

  ؛)0/15ضریب (یاسی و س یحقوق یطشرا .4
  ؛)0/15 ضریب( یو فرهنگ یاجتماع یطشرا .5

تاکنون  ،هایشان ها و ضریب های هر کدام از دسته البته تعریف
شـود،   یکه به هـر کشـور داده مـ    امتیازی. تغییرهایی داشته است

شـکل  آن  یـۀ بـر پا  یزن یبند است که رتبه 10تا  صفر بین یازیامت
بـه کـار    یوزن یانگینروش م یی،نها یازمحاسبۀ امت یبرا. گیرد یم

ـ  یارهـا وزن هـر کـدام از مع  . برده شده است هـا  آن یروهدر روب
کشـور، در   60 یـان م 50 رتبـۀ  ،2001در  ایران .نوشته شده است

 60 یــانم 52 ۀرتبــ ،2003کشــور، در  60 یــانم 53رتبــۀ  ،2002
 59 ۀرتبـ  ،2005کشـور، در   64 یـان م 57رتبـۀ   ،2004کشور، در 

 ،2007کشـور، در   68 یـان م 65 ۀرتبـ  ،2006کشور، در  65 یانم

در  ور،کشـ  70 یـان م 70رتبۀ  ،2008کشور، در  70 یانم 69رتبۀ 
 70 یـان م 69رتبـۀ   ،2010در  و کشـور  70 یـان م 68رتبۀ  ،2009

 یانۀسـال  یهـا  گـزارش  یـۀ پا آمارها بـر  ینا. کشور را داشته است
  .است  EIU 1روه اقتصادی هوشمندو گ IBMشرکت 

ــزانم .6 ــ ی ــت  یدسترس ــدمات پش ــه خ ــار  کســب و یبانیب ک
  .)0/05 ضریب( یکیالکترون

  DAI یجیتالد یها فرصت یهنما. 4ـ4
در  یجهـان  یـۀ نما ینبه عنـوان نخسـت   یجیتالد یدسترس یۀنما
کشور جهـان   178، 2002در سال  ICTکشورها از منظر  یبند رتبه

 یـۀ اتحاد توسـط  یبند رتبه ینا ؛کرده است یسرا در آمار خود برر
 یابـزار سـودمند   DAI یۀنما. شده است ITUمخابرات  یالمللینب

 یتلقـ  ICTجهان در امـر   یکشورها یشرفتپ یندۀآ ییشناسا یبرا
دارا بـودن   ،هماننـد  هـای  یـه نما یگـر با د آن یزوجه تما ، وشودیم

 یمـال  ییو توانـا  یالتهمچـون سـطح تحصـ    یـدی جد یرهایمتغ
را بـا تمرکـز بـر     یشـین پ هـای  یـه نما های یتمحدود DAI .است

مناسب برطـرف   یو انتخاب نشانگرها یپوشش کشور ی،دسترس
کشـورها   یـازدهی امت یدسته بـرا  5نشانگر دارد که در  8د و کن یم

است کـه در   یازیامت ،هر کشور یابیمالک ارز .گذاشته شده است
 یازهـا امت یـن ا هایت،ر ند. شود یبه آن داده م 1 و صفر یانم یعدد

 یبنـد دسـته  یینبـاال، متوسـط و پـا    ی،گروه عـال  4کشورها را در 
  .نشانگرها در ادامه نوشته شده است. کند یم

 یتعداد مشترکان تلفن ثابت و همـراه بـه ازا  : ساختیرز .1
  یت؛نفر جمع  100هر 

 یبه عنوان درصد ینترنتبه ا ینرخ دسترس: یمال ییتوانا .2
  ؛نهاز درآمد سرا

 ینـام بـرا  ثبـت  یـزان سواد در افراد بالغ و م یزانم: دانش .3
  ؛ها اول، دوم و سوم مدرسه یها سطح
ـ  ینترنـت باند ا یپهنا: یفیتک .4 و  یـت بـه جمع  یالمللـ ینب

  ؛نفر  100هر  یباند به ازاپهن ینترنتمشترکان ا
نفـر   100 یبـه ازا  ینترنـت تعـداد کـاربران ا  : یریکـارگ   به .5
  .یتجمع

                                                 
1. Economist Intelligence Unit 
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  ICT-OIاطالعات و ارتباطات  یفرصت فناور یۀمان. 5ـ4
ITU اطالعات و ارتباطات را به عنـوان   یفرصت فناور یۀنما

 یجـاد ا 2005از سـال   یدر سنجش جامعۀ اطالعات یاصل یاریمع
بـه   یدسترسنحوۀ است که  یمفهوم ی، مدلیهنمااین  .کرده است

ورها را کشـ  یر،ز ینۀدر دو زمسنجد و  یرا مآن و کاربرد  ینترنتا
  :کند یم یابیارز

 یاقتصـاد  یتورانه و ظرف بهره ییبه توانا: اطالعات یچگال .1
 پـردازد و  یم ICT یۀو سرما ICTهمچون کارمندانِ  ییها و مفهوم

  :است یرز ینشانگرها یدارا
تلفن در هر صد نفر، مشترکان  یها تعداد خط: شبکه )الف

  ی؛مللال ینباند ب یتلفن همراه در هر صد نفر، پهنا
نـام   ثبـت  یـزان نسبت سـواد بزرگسـاالن، م  : مهارت )ب

  .ها مدرسه
  ICT کشـور از  یـک به کاربرد اقتصـاد  : کاربرد اطالعات .2

  :است یرز یها نشانگر یدارا و اشاره دارد
در هـر صـد نفـر، نسـبت      ینترنـت کاربران ا: کاربرد )الف

در هـر   یانـه تعـداد را و  یزیون،تلو یدارا یها دهخانوا
  ؛صد نفر

در هر صد  ینترنتتعداد مشترکان باندپهن ا: یچگال )ب
  .)یقهدق(ی خروج یالمللینب یها مکالمه ۀنفر، تعرف

   1IDIاطالعات و ارتباطات یتوسعۀ فناور یهنما. 6ـ4
شـده   ICT-OIو  DOI  ،DAIهـای  یـه نما یگزینجا یهنما ینا
انجـام شـده    ITU یبه درخواسـت عضـوها   یگزینیجا ینا. است

 یبـرا  یکتـایی  یـۀ نما یشـین، پ هـای  یهکردن نما یبترکاست که با 
 ۀتوســعۀ جامعــ یبــرا یــاریو مع یجیتــالدنبــال کــردن شــکاف د

 گیـری  نـدازه ا IDI یاصـل  یها هدف]. 28[ ددهمیارائه  یاطالعات
  ]:29[ است یرز یموردها
  ؛آن در گذرِ زمان در کشورها ینو تکو ICTسطح توسعۀ . 1
  ؛و در حال توسعه یافته هتوسع یدر کشورها ICT یشرفتپ. 2
  یجیتال؛شکافِ د. 3
و  هــا ییتوانــا یــۀبــر پا ICTدر  یشــرفتبــالقوۀ پ ییتوانــا. 4
  ؛ها مهارت

                                                 
1. ICT Development Index 

 کند یفراهم م یسه سطح یچارچوب مفهوم یک یه،نما این
  :نوشته شده است یچارچوب مفهوم ینا یها سطحیرکه در ز

 یا شـبکه  یها ساختیردهندۀ سطح ز نشان: ICT یآمادگ. 1
  ؛ICTبه  یدسترسو 

  ؛هدر جامع ICT یریدهندۀ به کارگ نشان: ICTشدت . 2
مـؤثر در   هـای  یو خروج ها یجهدهندۀ نت نشان: ICT یرتأث. 3

  . ICT یریبه کارگ
 ،»یدسترسـ « یـۀ نمایرسـه ز  ی،چارچوب مفهوم ینا یۀپا بر

 یر،در ز. شده است یفتعر IDI یبرا» مهارت«و  »یریبه کارگ«
 یربه همراه درصـد تـأث   یهنمایرسه ز یناز اهر کدام  ینشانگرها

  :نوشته شده است IDI ییها در محاسبۀ نها آن
  )چهل درصد( ICTبه  یدسترس. 1

نفـر سـکنه    100هر  یثابت به ازا یها تعداد تلفن )الف
  ؛)20%(

نفر  100هر  یتلفن همراه به ازا یها تعداد اشتراک) ب
  ؛)%20( سکنه

 یهبر ثان یتحسب ب بر لیالمل ینب ینترنتباند ا یپهنا) ج
  ؛)%20(ینترنت هر کاربر ا یبه ازا

هـا   بـه همـۀ خـانواده    یانهدارندۀ را یها دهنسبت خانوا )د
  ؛)20%(
بـه   ینترنـت بـه ا  یدارندۀ دسترس یها نسبت خانواده )ه

  ).%20( ها همۀ خانواده
  )چهل درصد( ICT یریبه کارگ. 2

کنه سـ  100هـر   یبـه ازا  ینترنـت تعداد کاربران ا )الف
  ؛)33%(
 سـکنه  100هـر   یتعداد مشترکان بانـدپهن بـه ازا   )ب

  ؛)33%(
 سـکنه  100هـر   یتعداد مشترکان تلفن همراه به ازا )ج

)33%.(  
  )درصد یستب( ICT یها مهارت. 3

  ؛)%33(نرخ سواد بزرگساالن  )الف
 یـک در  یلیمقطـع تحصـ   یننام در دومنسبت ثبت )ب

  ؛)%33( یلیسال تحص
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 یـک در  یلیمقطـع تحصـ   ینر سومنام دنسبت ثبت )ج
  ).%33( یلیسال تحص

و در  86برابر با  2007در سال  یرانرتبۀ ا یه،نما ینا یۀپا بر
  .بوده است 84برابر با  2008سال 

به کار گرفته شده در  یجیتالشکاف د یها شاخص. 5
  پژوهش ینا

 یتوجه به مقاالت و نشانگرها با سعی شدهپژوهش،  یندر ا
کشـور،   یکنـون  یتهـا بـا وضـع   کـردن آن گ هنارائه شده و هما

آمـار مربـوط بـه     یشود و بـا گـردآور   یدهنشانگرها برگز ینبهتر
و  یـابی، هـا ارز  اطالعـات اسـتان   یها، اندازۀ گسـترش فنـاور   آن

؛ بنـابراین،  دگـرد  یبررسـ  هـا آن یـان م یجیتـالی فاصلۀ د یتوضع
  :شد یبنددسته یرشده در سه گروه ز یدهبرگز نشانگرهای

نرخ نفوذ تلفـن ثابـت، نـرخ نفـوذ تلفـن      : هایرساختز) الف
تعــداد (داده  ۀشــبک یتوضــع ی،تلفــن همگــان یتهمــراه، وضــع

  ؛)شده یردا یها پورت
 یبـردار بهره(یی روستا ICT یتعداد مرکزها: یریبه کارگ) ب
هـا   مدرسـه  یت، وضـع )تعداد شـعبه ( یکالکترون ی، بانکدار)شده

یبـر  با ف ینترنتاتصال به ا( ها دانشگاه یت، وضع)ینترنتاتصال به ا(
  ینترنت؛، تعداد کاربران ا)نوری
، تعـداد  )ییروسـتا  ـیشهر(درصد باسوادان : یمنابع انسان) ج
، تعـداد  )ییروسـتا  ــ یشـهر (یـت  سطح درآمد، جمع یان،دانشجو
  .یشخص یانۀرا یدارا یها دهخانوا

  شده یگردآور یها داده. 6
 یگونـاگون  یهـا  منبـع از  ،بخـش  ینا یها هر کدام از جدول 

 یـا دشوار  یارها بس از آن یشده که به دست آوردن برخ یگردآور
کـه   انـد کـرده کوشـش  نگارندگان . بوده است یرگ کم زمان دستِ

 یناز ا یبرخ. قرار دهندجدول  یکدر را اطالعات مربوط به هم 
شـرکت   های یتاز سا یزن یو برخ یرانآمار ا یتاز سا ،اطالعات
ها تا  داده ینا. شده است یها گردآور منبع یگرو د یرانمخابرات ا

هـا بـا   و بـدین سـبب، برخـی از داده    شده یگردآور 1388سال 
هـایی ماننـد خراسـان     وضعیت کنونی متفاوت است؛ البته اسـتان 

رضوی و همانند آن نیز، که در آن زمان بـه تـازگی از هـم جـدا     
های کـافی   دادهشده بودند، به دلیل اینکه تازه افزوده شده بودند، 

   .نداشتند

  یریبه کارگ. 1ـ6
از معیارهای مهم  ،به کارگیری فناوری اطالعات در یک استان

دربردارنـدۀ   )1( جـدول . به دست آوردن شکاف دیجیتـال اسـت  
اسـت کـه بـرای     1بانکـداری الکترونیـک   دارنـدۀ های  تعداد شعبه

، 2یروستای ICTهای  تعداد اداره ؛نامیده شده است» بانک« ،سادگی
 ؛نامیده شـده اسـت  » روستا«ستون دیگری از این جدول است که 

 هـای  تعداد مدرسه: اند ازهای دیگر جدول به ترتیب عبارتستون
های متصل  تعداد دانشگاه ؛نامیده شده» مدرسه«که  3متصل به شبکه
 4تعداد کاربران اینترنتو  نامیده شده» دانشگاه«که  به شبکۀ جهانی

  .ده شده استنامی» اینترنت«که 
  

  

                                                 
1. E banking, number of branch 
2. number of office in ICT village 
3. number of school connected to network 
4. number of users of internet or internet penetration   

 های به کارگیریداده):1(جدول

 اینترنت دانشگاه مدرسهروستابانکاستانردیف

 27.5 10 700750375آذربایجان شرقی 1

 19.3 19 40725653آذربایجان غربی 2

 18.3 4 31225673اردبیل 3

 27.5 12 956320335اصفهان 4

 24.5 4 23967151ایالم 5



 
 ترویجی محاسبات نرم ـنشریه علمی/    38

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  یرساختز. 2ـ6

هـای  1 دهندۀ اطالعات مربوط به زیرسـاخت نشان) 2( جدول
بـر   هها به کمک آمارهای چندسال این داده. فناوری اطالعات است

ترین  مهم. شده استهای شرکت مخابرات، گردآوری  روی سایت
ای که برای معیارهای شکاف دیجیتال اهمیت فراوانـی دارد و   داده

                                                 
1. Infrastructure 

  
ترافیـک شـبکه    ،شود های آن به کار گرفته می در بسیاری از روش
ولی ایـن داده بـا همـۀ     ،تر از آن برای داده است برای تلفن و مهم

. در اختیـار ایـن پـژوهش قـرار نگرفـت      ،شـده های انجام پیگیری
ضـریب   ،2ضریب نفوذ تلفن همراه شاملگردآوری شده ی اه داده

  .در هر استان است 4و تعداد تلفن عمومی 3نفوذ تلفن ثابت
  

                                                 
2. mobile penetration 
3. fixed line penetration 
4. public phone 

 اینترنت دانشگاه مدرسهروستابانکاستانردیف

 427.5 369172316بوشهر 6

 7627.5 38722161349تهران 7
 417.3 303111203چهارمحال و بختیاری 8

 1027.5 18211388خراسان جنوبی 9

 1527.5 1282466598خراسان رضوی 10

 427.5 16575103لیخراسان شما 11

 1821.6 73814650خوزستان 12

 1023.7 28515858زنجان 13

 1227.5 32887337سمنان 14

 2527.1 310157106سیستان و بلوچستان 15

 1227.5 1125317371فارس 16

 427.5 331156126قزوین 17

 727.5 3215068قم 18

 412.3 24012562کردستان 19

 813 516200106کرمان 20

 516.2 448140139کرمانشاه 21

 48.6 11815395کهگیلویه و بویراحمد 22

 427.5 33622097گلستان 23

 715 41325288گیالن 24

 49.4 27521260لرستان 25

 1622.4 66828421مازندران 26

 721.6 31025764مرکزی 27

 824.9 34219982هرمزگان 28

 520.8 40526870همدان 29

 27.5 5 200 127 384 یزد 30
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    زیرساخت):2(جدول
 های عمومی تعداد تلفن ضریب نفوذ تلفن ثابتضریب نفوذ تلفن همراهاستانردیف

 11208 28.4038.03آذربایجان شرقی 1

 8110 27.2932.67آذربایجان غربی 2

 4631 24.7133.63بیلارد 3

 14150 42.0339.17اصفهان 4

 1535 29.3225.27ایالم 5

 2979 39.0334.53بوشهر 6

 35080 48.3843.42تهران 7

 1715 29.9127.68چهارمحال و بختیاری 8

 1779 21.0729.94خراسان جنوبی 9

 13732 25.7130.44خراسان رضوی 10

 1554 17.1925.45خراسان شمالی 11

 12199 33.1821.86خوزستان 12
 2821 29.6729.67زنجان 13

 2616 42.2541.71سمنان 14

 5430 18.2515.87سیستان و بلوچستان 15

 13424 39.8931.85فارس 16

 3518 34.0432.8قزوین 17

 3637 41.5934.04قم 18

 3365 25.7228.53کردستان 19

 6283 26.7225.68کرمان 20

 5450 31.5325.96کرمانشاه 21

 1525 23.2319.87کهگیلویه و بویراحمد 22

 3745 24.9730.14گلستان 23

 7318 33.1036.29گیالن 24

 3787 22.9223.9لرستان25

 10271 35.1144.9مازندران26

 4289 28.0932.46مرکزی27

 2476 38.1324.95هرمزگان28

 3922 25.9431.47مدانه 29
 3288 36.7438.56یزد 30

  یمنابع انسان. 3ـ6
ــم ــرین بخــش یکــی از مه ــال  ت ــای بررســی شــکاف دیجیت  ،ه

تعـدادی از   ،در ایـن بخـش  . هاسـت  نشانگرهای مربـوط بـه انسـان   
جمعیـت  . گذاشته شده اسـت  )3( درون جدول ،شدههای یافت داده

  »ریـشه« ،یـسادگ یک ستون از این جدول است که برای 1شهری

                                                 
1. city population 

  
: انـد از های دیگر جدول به ترتیب عبـارت ستون. نامیده شده است
حسـب   که بر 3درآمد ؛نامیده شده» روستایی«که  2جمعیت روستایی

کـه   تعـداد دانشـجو   ؛نوشـته شـده   دهآمد خـانوا  هزار ریال در 100
؛ نامیده شـده » رایانه«تعداد رایانۀ شخصی که  ؛نامیده شده» دانشجو«

                                                 
2. Rural population 
3. Income 
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  .نامیده شده است» روستا با«و درصد باسوادان روستایی که  ،نامیده شده» شهری با«صد باسوادان شهری که در
 منابع انسانی ):3(جدول 

 
 روستا با شهر با رایانه دانشجو درآمد روستایی شهری استانردیف

 24 60 158917 24025391200820521.3117804 آذربایجان شرقی 1

 27 52 87056 17249541148505605.0349160 یآذربایجان غرب 2

 30 50 38594 715597512195580.9830154 اردبیل 3

 13 74 330012 3798728758890576.53143376 اصفهان 4

 29 52 15067 33123121070360615828 ایالم 5

 28 58 43411 577465303409600.6819048 بوشهر 6

 6 84 1381479 122604311161889716.5497599 تهران 7

 37 45 33855 442298414624561.6521530 چهارمحال و بختیاری 8

 35 46 19806 326695308305384.217716 خراسان جنوبی 9

 24 62 261041 38119001779980119.97120467 خراسان رضوی 10

 36 42 23878 392458414365482.514699 خراسان شمالی 11

 24 60 184262 28735641383946610.17125500 خوزستان 12

 30 50 35788 559340405261565.7336417 زنجان13

 20 68 38550 440559149183528.357149 سمنان 14

 30 38 45276 11931981206547469.4160840 سیستان و بلوچستان 15

 30 55 235956 26529471650614632.81121253 فارس16

 25 60 55705 777975365203641.856984 قزوین17

 4 82 65377 98309463639497.820937 قم 18

 28 50 43993 855819584337542.9618482 کردستان 19

 30 52 94394 15525191089748533.6872279 کرمان 20

 25 57 61258 1255319618718540.4233109 کرمانشاه 21

 38 43 17245 30219232984968022505 کهگیلویه و بویراحمد 22

 38 43 54291 79512681958452632457 گلستان 23

 34 49 102117 1295751110910459261622 گیالن 24

 30 51 48783 102015069144850854109 لرستان 25

 37 48 139012 15541431368233685.5123525 مازندران 26

 23 61 72899 93207341918452174887 مرکزی 27

 40 42 49980 66132574060564625427 هرمزگان 28

 32 50 63923 980771721225522.344010 همدان 29

 16 72 64256 789803200988542.3555367 یزد 30
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  یبندخوشه. 7
و بـه   اسـت  2کـاوی  هـای داده  یکـی از شـاخه   1بندی خوشه

هایی  به زیردسته) ها یا شیء(ها  ای از داده فرآیند تقسیم مجموعه
، یـک   به این ترتیب یـک خوشـه  . شود گفته می  با مفهوم خوشه

های همانند است که مانند یـک گـروه واحـد رفتـار      سری داده
است، با این تفـاوت کـه    3بندی بندی همان دسته خوشه. کند می

بنـدی   باشـند و گـروه   معین نمیها از پیش تعریف شده و  دسته
 .گیرد ها بدون نظارت انجام می داده

های  مورد نظر ما از نقطه Xهای  فرض کنید که مجموعۀ داده
 A، در فضـای ویژگـی   )ها یـا رکوردهـا   یا الگوها، گروه(ای  داده

یـافتن   ،بنـدی  خوشـه  هـدف در این صورت، تشکیل شده باشد، 
ها کل مجموعه بوده و  نهمۀ آ هایی است که اجتماع زیرمجموعه

  .دنها اشتراکی نداشته باش دو به دوی آن
  :1فرمول 

kCCCX ∪∪∪= L21 و   φ=∩∩ kCCC L21   
  

شده بر پایۀ اصـل بیشـترین شـباهت      بندی های خوشه ء شی
هـای   میان عضوهای هر دسته و کمتـرین شـباهت میـان دسـته    

ای تنظـیم   گونـه  ها بـه  شود، یعنی خوشه بندی می گوناگون گروه
بیشـترین شـباهت را بـا     ، های درون هر خوشه شود که شیء می

کـه   اسـت به عنوان یک کالس   هر خوشه. یکدیگر داشته باشد
بنـدی را بـه    تـوان خوشـه   یمـ . شـود  هایی از آن مشتق می قانون

هـا و   بندی تعریف کرد، با این تفاوت کـه کـالس   صورت دسته
بـدون    بندی شده نیست و خوشهها از پیش تعریف برچسب آن

  .گیرد نظارت انجام می
های مهـم و بـه    ، یکی از روشk-meansبندی  روش خوشه

هاسـت کـه امـروزه نیـز بـه       بنـدی داده  نسبت قدیمی در خوشه
گروه مجزا بخـش   kها را به  و داده] 32ـ30[خوبی کاربرد دارد 

خص گروه مشـ  Kدر این الگوریتم باید در آغاز، تعداد . کند می
بندی انجام شـود؛ البتـه ایـن تعـداد بایـد از       باشد، سپس خوشه

                                                 
1. Clustering 
2. Data mining 
3. Classification 

یک الگـوریتم   K-meansالگوریتم . های بیشتر نباشد تعداد داده
بنـدی تصـادفی اولیـه آغـاز     تکرارشونده است که با یک بخش

دهد تـا   ها را ادامه می ها میان خوشه د و جابجا کردن دادهشو می
این ]. 33[ها کمینه شود  مجموع مربعات خطاهای درون خوشه
  ]:34[الگوریتم دربردارندۀ چهار مرحله است 

ها به صورت تصـادفی   مرکز خوشه از میان داده Kتعداد . 1
های گوناگونی برای بهبود این گـزینش   روش(شود  می برگزیده 

  .)اولیه ارائه شده است
ــاقی دیگــر داده. 2 ــای ب ــده درون خوشــه ه ــته  مان ای گذاش
  .ین فاصله را از مرکز آن دارندشوند که کمتر می

یـک مرکـز    ،هـای کنـونی درون هـر خوشـه     بر پایۀ داده. 3
  .شود خوشۀ جدید محاسبه می

شود و اگر نتیجه هنوز  تابع کیفیت یا ارزیابی محاسبه می. 4
هـای مناسـب    د وگرنه خوشهگرد برمی 2خوب نبود، به مرحلۀ 

  .دنشوها تقسیم میها میان آن و داده شودیافت می
کوشد تا تـابع زیـر را کـه مجمـوع      می K-meansالگوریتم 

  .، کمینه کندمربعات خطاهاست

∑∑
= =

−=
k

j

n

i
j

j
i

j

yxe
1 1

2)(2  
  

)(در ایــن تــابع،  j
ix  برابــرi ای اســت کــه درون  امــین داده

تــاکنون . ام اســت jمرکــز خوشــۀ  yjام قــرار دارد و  jخوشــۀ 
سازی شده ی گوناگونی از این الگوریتم پیشنهاد و پیادهها شکل

  .بندی به کمکِ آن را بهبود بخشد است تا کارِ خوشه

 ابزار به کار گرفته شده. 1ـ7

در . بندی وجـود دارد  ابزارهای آمادۀ گوناگونی برای خوشه
برای بـه کـارگیری    ه کهشد استفاده 4تاینکلمن ژوهش، ازاین پ

ابـزار   SPSSتوان بـه جـای    البته می ؛شدنصب با SPSSآن باید 
افـزار آمـاری    یـک نـرم   SPSS .را نیز به کار برد PSPPمتن باز 

را  SPSSنیز برخی از امکانات  PSPPاست و نسخۀ متن باز آن 

                                                 
4. Clementine  
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هـای   کند تا به سادگی بتوان الگوریتم کمک می تاینکلمن .دارد
  .کار بردبه ها  کاوی را بر روی داده بندی و داده گوناگون خوشه

 های کشور بر پایۀ شکاف دیجیتال بندی استانخوشه. 2ـ7

های  های استان بندی داده های خوشه به نتیجه ،در این بخش
. شـود  گوناگون کشور که پیش از این نوشته شد، پرداختـه مـی  

تعداد . بندی به کار برده شده است برای خوشه k-meansروش 
  مشـخص شـده باشـد     ها در این الگوریتم بایـد از پـیش   خوشه

هـای   راه. بندی را انجام دهد تا الگوریتم بتواند بر پایۀ آن خوشه
 .هـا وجـود دارد   گوناگونی برای به دست آوردن تعـداد خوشـه  

 two-stepبنـدی   الگوریتم خوشـه  کارگیری ها به راهیکی از این 
هـا فقـط باعـث     است، اما بـه کـارگیری آن بـر روی ایـن داده    

د که در یک خوشه، تهـران و در خوشـۀ   شناسایی دو خوشه ش
  از سوی دیگـر در ایـن کـار،    . های دیگر قرار گرفت دوم، استان

هایی با توجه به تعـداد خوشـۀ    به دست آوردن اینکه چه استان
شـوند، سـودمند اسـت؛     گوناگون در کنار یکدیگر گذاشته مـی 

 با تعداد خوشۀ متفاوت k-meansچندین بار الگوریتم  ،بنابراین
بـرای تعـداد   . اجـرا شـد  ) 4تا تعداد خوشه  2تعداد خوشه  از(

  اسـت و تهـران    two-stepخوشۀ دو، نتیجـه هماننـد الگـوریتم    
هــا در خوشــۀ دیگــر گذاشــته  در یــک خوشــه و دیگــر اســتان

بندی بـه قـرار    شوند، اما برای تعداد خوشۀ سه، نتیجۀ خوشه می
  :زیر است

ر، فـارس،  آذربایجان شـرقی، اصـفهان، بوشـه   : خوشۀ یکم
  قزوین، مرکزی، قم، سمنان و یزد؛ 

  تهران؛: خوشۀ دوم
  .ها دیگر استان: خوشۀ سوم

 k-meansالگـوریتم  برای را  تاینکلمنخروجی ، )1(شکل 
دهد؛ البته برای  بندی با تعداد خوشۀ چهار نشان می برای خوشه

اینکه این شکل بهتر در صفحه نشـان داده شـود، فاصـلۀ میـان     
در شـکل کـم شـده    ) هـای عمـودی   لۀ میان خطفاص(ها  خوشه
   .است

  
  برای همۀ نشانگرها K-MEANS تمیالگور نمودار خروجی): 1(شکل 

  
هـای   هـا دارای اسـتان   بندی، هر کدام از خوشـه  در این خوشه

  :زیرند
آذربایجان شرقی، بوشهر، فارس، قزوین، مرکزی، : خوشۀ یکم

  مازندران؛
  تهران؛: خوشۀ دوم

یــل، آذربایجــان غربــی، چهــار محــال و اردب: خوشــۀ ســوم
بختیاری، گیالن، گلسـتان، همـدان، هرمزگـان، ایـالم، کرمـان،      
کرمانشاه، خوزستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان 
شمالی، کهگیلویه و بویر احمد، کردستان، لرسـتان، سیسـتان و   

  بلوچستان، زنجان؛
  .اصفهان، قم، سمنان، یزد: خوشۀ چهارم

هـا   اسـتان تفاوت میان تهران را بـا دیگـر    ،ه خوبیبین شکل ا
تهران در یک خوشه به صورت جداگانه باز هم زیرا  ،دهدمینشان 

فنـاوری  نشـانگرهای  گذاشته شده و در بهترین وضـعیت از نظـر   
. های خوشۀ سوم دارند اطالعات است و بدترین وضعیت را استان

ای  اعادالنـه روشن است که امکانـات بـه صـورت ن    ،از این نمودار
ای کـه تهـران در    های کشور پخش شده است؛ به گونه میان استان

ها دارد که همواره در  چنان تفاوتی با دیگر استانهمۀ نشانگرها آن
ها بسیار بـاالتر   گیرد و در بیشتر زمینه قرار می یک خوشۀ جداگانه
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هاسـت و امکانـات بسـیار بیشـتری در اختیـار آن       از دیگر اسـتان 
   .ده استگذاشته ش

  . کننده استکمک) 4(ها، جدول  برای مقایسۀ میان دیگر استان
این جدول، میانگین برخی از نشانگرها را برای هر خوشـه نشـان   

تـوان بـه کمـک آن، وضـعیت شـکاف       ای مـی  دهد و تا اندازه می
  .ها را نیز شناسایی کرد دیجیتال میان دیگر استان

مرکز خوشـۀ خـود در   ، فاصلۀ میان هر استان را با )2(شکل 
بـه ایـن ترتیـب     .دهد بندی با تعداد خوشۀ چهار نشان می خوشه
 ای بـا  چه فاصـله  اـه ه هر کدام از استانـشود ک اً روشن میـتقریب

به مقایسۀ  توان دارند و بهتر می) 4(عددهای داده شده در جدول 
  .ها پرداخت میان استان

  
وشهمیانگین برخی از نشانگرهای هر خ):4(جدول

 
 خوشه چهار خوشه سه خوشه دو خوشه یک نشانگر
  536/245  530/368  716/5  600/515  درآمد
  497/25  385/053  3872/0  583/833  بانک

  38/37  27/33  43/42  35/762  ضریب نفوذ تلفن ثابت
  27/5  20/105  27/5  25/667  اینترنت

  40/652  26/766  48/38  34/093  ضریب نفوذ تلفن همراه
  69207/25  45069  497599  85583/5  دانشجو
  124548/75  67400/368  1381479  117650  رایانه

  74  49/158  84  57  شهر با
  13/25  31/421  6  27/833  روستا با

  5922/75  4809/316  35080  7614/833  های عمومی تعداد تلفن
  235  120/105  1349  212/167  مدرسه
  9  8/526  76  8/833  دانشگاه
  146  188/105  216  322/667  روستا

  
  

 بندی با تعداد خوشۀ چهارشهمیان هر استان با مرکز خوشه در خوۀفاصل):2(شکل
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  گیرینتیجه. 8
های بررسـی   به موضوع شکاف دیجیتال و روش ،در این مقاله
باعث کاهش رشد کلـی فنـاوری    ،شکاف دیجیتال. آن پرداخته شد
دهندۀ میـزان عـدالت در عرصـۀ    شود و همچنین نشان اطالعات می

 ،بررسی شکاف دیجیتال درون یک کشـور . فناوری اطالعات است
های مهم فناوری اطالعات است کـه بایـد بـه آن دقـت      ضوعاز مو
   ،بســیار زیــاد درون یــک کشــور وجــود شــکاف دیجیتــالِِ. نمــود
دهندۀ همسان نبودن تقسیم امکانات و همچنین رشـد نیـافتن   نشان

کاهش شکاف دیجیتـال  . کلی فناوری اطالعات در آن کشور است
آن کشور باعث رشد فناوری اطالعات درون  ،در سطح یک کشور

 .شود می
دهنـدۀ میـزان   نشان ،های عددی گردآوری شده به روشنی داده

اخـتالف ژرف   ،بندی ولی خوشه ،شکاف دیجیتال در کشور است
با توجه بـه  . دهد های کشور را به شکل بهتری نشان می میان استان

روشن است که امکانات بـه صـورت    ،های درون هر خوشه استان
ای که  به گونه ،های کشور پخش شده است ای میان استان ناعادالنه

نیمـی از  . گیـرد  تهران همواره در یک خوشـۀ جداگانـه قـرار مـی    
های کشور در دستۀ متوسط و نیمی دیگر در خوشۀ ضعیف  استان

هم مـردم و هـم    ،در پیش آمدن این شکاف بزرگ. گیرند قرار می

ـ  تعدادی از عامل ]35[در . مسئوالن مقصرند ن های تشدیدکنندۀ ای
تـوان بـا از میـان     شکاف توضیح داده شده است که به سادگی می

های کشور در زمینۀ  شکاف میان استان ،ها آنثر برداشتن یا کاهش ا
هـا کـه    بـرخالف دیگـر زمینـه    .فناوری اطالعـات را کـاهش داد  

تمرکززدایی در زمینۀ فنـاوری   ،بر باشد تواند هزینه تمرکززدایی می
 ،تواند انجام شود تر می رد و بسیار سادهندا اطالعات هزینۀ چندانی

ها و صنایع سنگین در آن وجود ندارد  زیرا نیاز به ساخت کارخانه
. رایانه و خط اینترنت با سرعت مناسب است ،و ابزار الزم برای آن
  .ریزی بهتر، این شکاف کاهش یابد امید است با برنامه

هـای   تـر شـدن، نیـاز بـه پـژوهش      این پژوهش بـرای کامـل  
تری در ایـن   های دقیق دارد تا بتوان به نتیجه نیزگوناگون دیگری 

توان انجـام داد،   یکی از کارهایی که در این زمینه می. زمینه رسید
امکـان   ،هـایی اسـت کـه در ایـن پـژوهش      به دسـت آوردن داده 

های گونـاگون دیگـری    همچنین روش. گردآوری آن نبوده است
هـا را نیـز   تـوان آن  کـه مـی  برای شکاف دیجیتال ارائه شده است 

های گونـاگون دیگـری بـرای     از سوی دیگر، روش. آزمایش کرد
. هـا را بررسـی نمـود   تـوان آن  بنـدی وجـود دارد کـه مـی     خوشه

توان به پارامترهایی پرداخت که بتوانند در جهت کم  همچنین می
 .ها مفید باشند کردن این شکاف جدی میان استان
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