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چکیده
شکاف دیجیتال به نابرابری های موجود میان کشورهای مخـتلف جهان در زمینه دسترسـی به فناوری های اطالعات و ارتباطـات اطـالق
می شود .تحقیقات نشان داده است که علی رغم این که تالش در جهت از میان برداشتن این شکاف از وظایف دولت هاست ولی به دالیل
سیاسی و اقتصادی برخی دولت ها (خصوصا در کشورهای جه ان سوم) در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته اند .در تحقیق حاضر مطابق
نظـر ویلسون در تحقیق حاضر شـکاف دیجیتال بر اساس شاخص های دسترسـی فیزیکی (دسترسی به تجهیزات  ،)ICTدسترسی مالـی
(هزینه خدمات  )ICTنسبت به درآمد سرانه سنجیده شده است .جامعه آماری تحقیق متخصصان حوزه مخابرات و ارتباطات بوده و تحقیق
با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته انجام شده است .یافته ها نشان می دهد که تفاوت معناداری بین عملکرد وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات در دولت های دهم و یازدهم در زمینه دسترسی فیزیکی و دسترسی مالی وجود داشته است .یافته های تحقیق
مبین این امر است که در مجموع دولت یازدهم در توسعه ملی و بین المللی زیرساخت های ارتباطی و کاهش هزینه ها موفق تر عمل کرده
است.
واژگان کلیدی :شکاف دیجیتال ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،دسترسی فیزیکی ،دسترسی مالی.
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مقدمه

شکاف ديجیتالی بین دارندگان دسترسی به اطالعات و محرومان دسترسی به اطالعات است  .براساس تعريف سازمان توسعه و
همکاريهای اقتصادی ( ) OECDشکاف ديجیتالی  ،فاصله بین افراد ،منازل ،شرکتها و نواحی جغرافیايی از نظر دسترسی به فناوری
اطالعات و ارتباطات و میزان استفاده آنان از شبکه اينترنت است .بین آنهايی که دسترسی واقعی به فناوری ارتباطات و اطالعات
دارند با آنهايی که می توانند از آن به نحو کارا استفاده کنند و آنهايی که به چنین امکانی دسترسی ندارند فاصله زيادی است  .نبود
دسترسی به  ICTو خدمات آنها ،زيانهای اجتماعی و اقتصادی در پی دارد .بیشتر اوقات کشورهای در حال توسعه ای که نمی توانند
در بازار جهانی جديد رقابت کنند از انقالب  ICTاستفاده می کنند (شفیعی .)9085،يکی از مهمترين چالش هايی که جامعه جهانی
با آن دست به گريبان است ،تعیین و تفسیر عوامل توسعه يافتگی و عقب ماندگی است .امروزه همزمان با عصر اطالعات ،دانش و به
دنبال آن فناوری اطالعات به عنوان مهمترين عامل توسعه شناخته شده و سطح توسعه کشورها و جوامع با توجه به سطح دسترسی به
اين فناوری و میزان استفاده و بهره مندی از آن سنجیده می شود .به واقع کشورهايی در عصر حاضر توانسته اند رتبه های باالی توسعه
اقتصادی و اجتماعی را در سطح جهانی کسب کنند که اين دو عامل مهم توسعه را به خدمت گرفته و ضمن تولید سخت افزارها و
نرم افزارها ،نهاد افزارهای مورد نیاز آن را نیز ايجاد کرده و از همه مهمتر توانسته اند از مهمترين تولید کنندگان محتوا در محیط
مجازی باشند .اما متاسفانه بسیاری از کشورهای جهان سوم و از جمله بیشتر کشورهای اسالمی از اين نظر در سطح ضعیفی قرار دارند
و با مشکل مواجه هستند (بنی هاشمی .)2395 ،با توجه به پیشرفت سريع تکنولوژی و اهمیت زيرساخت های ارتباطی ،لزوم توسعه و
به روز کردن زير ساخت ها و تالش برای کاهش فاصله با کشورهای توسعه يافته در اين زمینه بسیار دارای اهمیت است .از آنجا که
در دسته بندی کشورها ايران در دسته  starterها قرار و فاصله ی بسیار زيادی با کشورهای پیشتاز در اين زمینه دارد و همچنین اين
امر که يکی از متولیان اين مساله وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است ،بررسی نقش و نحوه ی عملکرد اين وزارتخانه در توسعه
فیزيکی و مالی در جهت کاهش شکاف ديجیتال و همچنین مقايسه ی عملکرد اين مجموعه در دولت های دهم و يازدهم دارای
اهمیت به نظر می رسد.
اهداف تحقیق
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مالحظات نظری
شکاف دیجیتال از منظر عوامل زیرساختی

کامپاين( ) 2339به حرکت مرزهای دشوار شکاف ديجیتالی از مالکیت رايانه های شخصی به دسترسی به اينترنت ،سرعت و پهنای
باند باال توجه کرده است.در اين تعريف ،کامپاين بر نقش کلیدی عوامل زير ساختی تاکید می کند؛ يعنی اگر فرد امکان دسترسی به
آخرين فناوری ها را داشته باشد ،اما امکان اتصال به اينترنت را نداشته باشد ،شکاف ديجیتالی از بین نخواهد رفت .ويجرس()2393
در پژوهشی با عنوان«عوامل موثر بر شکاف ديجیتالی در کامبوج» ،عامل زير ساختی را يکی از مهمترين عوامل تاثیر گذار بر شکاف
ديجیتالی می داند .پترويچ و همکاران ( )2392در پژوهشی چند سطحی ،با بررسی شواهدی از کشورهای عضو بانک اروپايی بازسازی
و توسعه ( )EBRDبا بررسی پژوهش های متعددی که در کشورهای مختلف در حوزه شکاف ديجیتالی صورت گرفته است( به
عنوان مثال ،ويسنته و لوپز 2393،؛ حنفی زاده و همکاران2331 ،؛ آرچیبوگی و کوکو )2332،نشان می دهند که عامل زير ساختی،
تقريباً در تمام آنها يکی از شاخص های مهم توسعه  ICTو شکاف ديجیتالی است(.روشندل و همکاران)9010،
شکاف دیجیتال از منظر اقتصادی

عامل اقتصادی با در نظر گرفتن مواردی مانند هزينه رايانه و تجهیزات اينترنت ،مانند مودم ،هزينه اشتراک اينترنت ،سطح درآمد افراد
و  ...يکی از اين مفاهیم است؛چنانکه بیلون و همکاران()2331معتقدند عامل اقتصادی نقش زيادی در دسترسی فیزيکی به فناوری
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های جديد دارد .با توجه به نظر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (،)OECDسطح درآمد ،عاملی کلیدی در دسترسی به کامپیوتر
و اينترنت است(ونگ شنگ .)2339،مهرا و همکاران( )2332و فوچز( )2331وضعیت اقتصادی و سطح درآمد را به عنوان يکی از
مهمترين عوامل تعیین کننده شکاف ديجیتالی مطرح می کنند .با توجه به پژوهش های متعدد(ويلسون و وونگ2330،؛ فرو و
همکاران ) 2399،که در زمینه دسترسی و نبود دسترسی به فناوری اطالعاتی و ارتباطی انجام گرفته ،وضعیت اقتصادی همواره به عنوان
عاملی تاثیر گذار در ايجاد و رشد شکاف ديجیتالی مورد توجه بوده است(.روشندل و همکاران)9010،
در کشورهای درحال توسعه به علت فقدان زير ساخت های ملی مخابرات و فقدان رونق اقتصادی ،توسعه اينترنت بسیار گران تر و پر
هزينه تر از کشورهای توسعه يافته است .به عنوان مثال در امريکا هر کاربر برای يک ماه اتصال به اينترنت بايد  2دالر بپردازد در
حالی که در اوگاندا بايد  12دالر با بت اتصال ماهانه به اينترنت بپردازد .اين کشورها با مشکالت اساسی تر همچون تغذيه ،ارتباطات
جاده ای ،اشتغال ،برق ،جنگ و نظام های سیاسی بی ثبات نیز مواجه هستند .بودجه بری هزينه ی سنگین تجهیزات کامپیوتری وجود
ندارد و اين گونه امکانات به لحاظ اقتصادی صرفا در اختیار طبقات باال و مستقل قرار می گیرد .در اين کشورها ،از جمله کشور ما
ايران ،به خاطر آنکه اليه ی فیزيکی را مخابرات در اختیار دارد ،اين فناوری در انحصار مراکز دولتی است و دولت متصدی خطوط
ارتباط داده ها نیز هست .از اين رو عدم امکان رقابت ناشی از اين جنبه ،سبب افت شديد کیفیت خدمات اينترنتی می شود(.سعیدی،
)22-29: 9081
ابعاد شکاف دیجیتال

ويلسون شکاف ديجیتال را تحت عنوان نابرابری در دسترسی ،توزيع و استفاده از تکنولوژی های ارتباطی و اطالعات بین دو يا چند
جمعیت تعريف می کند.
مطابق نظر ويلسون هشت جنبه از شکاف ديجیتال وجود دارد:
دسترسـی فیزيکی (دسترسی به تجهیزات  ،)ICTدسـترسی مالی (هزينه خدمات  ICTنسبـت به درآمد سـرانه) ،دستـرسی شناخـتی
(مهارت های  ،)ICTدسترسی طراحی (قابلیت استفاده) ،دسترسی محتوا (دسترسی آنالين به اطالعات و نرم افزارهای کاربردی)،
دسترسی تولید (توانايی تولید محتوای خود) ،دسترسی سازمانی (دسترسی به سازمانهايی که قابلیت دسترسی را ايجاد می کنند)،
دسترسی سیاسی (دسترسی به سازمانهای دولتی که قوانین بازی را می نويسند) (فوچز ،هوراک( )2338 ،گلدوزيان.)9015 ،
چارچوب نظری
شکاف آگاهی و فناوری جدید

فناوری ارتباطی با سرعتی در حال تغییر است که خیلی از افراد از انقالب ارتباطی يا انفجار اطالعات سخن می گويند .بعضی از اين
فناوری های جديد که در فرايند توسعه قرار دارند يا در حال حاضر موجود هستند ،دستگاه های ضبط نوار و ويدئو ،تلويزيون کابلی،
توزيع روزنامه ها در منازل ،دسترسی به خدمات اطالعاتی کامپیوتری از طريق کامپیوترهای خانگی و ارتباط میان کامپیوترهای خانگی
با استفاده از مودم است .بسیاری از اين فناوری ها واجد اين اثر مهیج هستند که استفاده کننده کنترل بیشتری بر فرايند ارتباط و
اطالعات دريافت شده خواهد داشت .بطور نظری اين فناوری به نفع مردم در کل جامعه قابل استفاده است .همان طور که پراکر و
دان ( ) 9192متذکر شده اند :بزرگترين نیروی بالقوه اطالعات کاهش هزينه آموزش است تا جايی که جامعه ما می تواند دسترسی
آزاد و برابر به فرصت های يادگیری برای همه افراد در تمام دوره زندگی آنها فراهم آورد( .ص .)9012
با وجود اين ،در عمل هنوز روشن نیست اثر اين فناوری بر سطح آگاهی عموم ،به ويژه بخش های مختلف مردم ،چیست .بسیاری از
اين فناوری ها گران هستند و به همین سبب ممکن است بیشتر در دسترس افراد مرفه باشند تا در دسترس کسانی که رفاه کمتری
دارند .به اين دلیل و داليل ديگر ،ممکن است که اثر ناخوشايند اين انقالب فناوری در ارتباطات ،گسترش بیشتر شکاف آگاهی باشد
) . (Lepper, 1985پارکر ودان يادآور شده اند :اگر اين خدمات اطالعاتی به طور عام در تمام جامعه در دسترس نباشد ،در اين
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صورت آنهايی که از قبل غنی اطالعاتی هستند ممکن است بیشتر بهره ببرند ،حال آنکه فقرای اطالعاتی نسبتا فقیرتر می شوند.
گسترش اين شکاف آگاهی ممکن است به تنش اجتماعی بیشتر منتهی شود( .ص (.)9011دهقان ،9089،ص )083
اتما( )9182سه مرحله شکل گیری نابرابری اطالعاتی را به شرح زير می دانست
-

توسعه سیستم به طور تبعیض آمیزی برای کسانی که از نظراطالعاتی ثروتمند هستند يا کسانی که سازگاری بیشتری دارند
انجام می شود.

-

انتخاب فردی گروه های استفاده کننده

-

خصوصیات گروه های استفاده کننده(جوانی ،آموزش بهتر،توانايی استفاده بهتراز اطالعات وغیره (اتما ، 9082،به نقل از
نعمتی . ) 92 : 9081 ،

به نظر می رسد بايد به اين مجموعه شکاف میان مناطق مختلف جغرافیايی خارج از جزيره های سیاسی را نیز اضافه نمود .اگر شکاف
آگاهی را به طوری که تفاوت افراد ،گروه ها ،ويا مناطق مختلف جغرافیايی در میزان دسترسی واستفاده از اطالعات در نظر بگیريم،
باورود فن اوری های جديد اطالعاتی وارتباطی وبه خصوص اينترنت و رايانه تحوالت زيادی دراين حوزه داده است ازيک طرف
دامنه گسترده تر اين فناوری افراد بیشتری را تحت پوشش قرار می دهد وازطرف ديگر گرانی ونیز نیازبه مهارت وتخصص باال
محدوديت های را دراين خصوص سبب ساز می شود(.ايسد  ، 2339 ،به نقل از نعمتی .)9081: 92
شکاف اطالعاتی ،پیشرفت کشورهای ثروتمند و عقب ماندگی کشورهای فقیر

پروفسور آرماند ماتالر متفکر فرانسوی بلژيکی تبار علوم ارتباطات از پیشگامان مکتب انتقادی اقتصاد سیاسی ارتباطات به شکاف
عمیق موجود بین کشورهای پیشرفته و عق ب مانده در زمینه اطالعات الکترونی اشاره می کند .اين شکاف نخستین بار در «منشور
جامعه اطالعاتی جهانی» که در کنفرانس سران هشت کشور بزرگ صنعتی در تابستان  2333در اوکیناوای ژاپن تصويب شد مطرح
شد و به طور رسمی از سوی اين کشورها مورد تأيید قرار گرفت .همچنین مقرر گرديد برای مقابله با شکاف ديجیتال کنونی بین
کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه و يافتن راه حل های جلوگیری از عمیق تر شدن اين شکاف بین ثروتمندان اطالعاتی و فقرای
اطالعاتی در تمام کشورهای جهان «گروه مطالعات ديجیتال» مرکب از کارشناسان جهانی ايجاد گردد .ماتالر همچنین با اشاره به
مسايل و مشکالت دسترسی به اينترنت در کشورهای عقب مانده ،تأکید می کند که نرخ اتصال به اينترنت مستقیماً تحت تأثیر میزان
تراکم کاربران در هر کشور است .به همین جهت بهای اتصال به اينترنت در کشورهای پیشرفته بسیار بیشتر از کشورهای عقب مانده
می باشد .عالوه بر اين با ورود شبکه های پر ظرفیت اطالعاتی  ،خطر افزون شدن کمبودهای کیفی (کیفیت انتقال و خدمات) بر
کمبودهای کمی قبلی نیز وجود دارد.
بنابراين به قول فیلیپ کئو مدير اسبق بخش جامعه اطالعاتی يونسکو ،اين فقیرترها هستند که هزينه های ثروتمندان را پرداخت می
کنند .به طوری که هر زمان يک آمريکايی پیامی را از طريق پست الکترونی برای يک دوست آفريقايی خود می فرستد  ،آفريقايی
آن هزينه را می پردازد .پیامهای بین دو کشور آفريقايی نیز از طريق اياالت متحده  ،کارگزار ارتباطی صاحب سلطه و مرکز واحد
شبکه جهانی مبادله می شوند .آرمان ماتالر همچنین يادآور می شود کوشش های بانک جهانی در زمینه توسعه رايانه ها در کشورهای
عقب مانده (که از سال  9115در قالب برنامه کمک به دسترسی همگانی به اطالعات و برخورداری عمومی از امتیازات جامعه
اطالعاتی جهانی صورت می گیرند)  ،به وابستگی بیش از پیش کشورهای مذکور به محتواها و برنامه های ارتباطی و الگوهای فرهنگی
خاص کشورهای پیشرفته صنعتی منجر می شود .بايد به گونه ای عمل شود که با حفظ هويت فرهنگی و استقالل ملی کشورها،
دسترسی همگانی به اطالعات و برخورداری دموکراتیک تمام افراد از تکنولوژی های تعاملی نوين اطالعات و ارتباطات تأمین گردد.
اگر به تعارض ها و تضادهای کنونی در مورد دسترسی به اطالعات توجه الزم معطوف نگردد و به کاربرد واقعی ابزارها و امکانات
ارتباطی بی اعتنايی شود انقالب اطالعات  ،فاصله و شکاف کنونی بین کشورهای ثروتمند و فقیر و نیز بین ثروتمندان و فقرای هر
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کشور را افزايش خواهد داد و در اين صورت به طوری که نمونه های تاريخی نشان می دهند عکس العمل های خشونت آمیز علیه
اين انقالب شدت خواهند گرفت (زارعیان()9019،عباسی)9010،
فرضیه های تحقیق



بین عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات(در دوره ی دهم و يازدهم) از نظر دسترسی فیزيکی رابطه ی معناداری
وجود دارد.



بین عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات(در دوره ی دهم و يازدهم) از نظر دسترسی مالی رابطه ی معناداری
وجود دارد.

روش شناسی

روش تحقیق حاضر پیمايشی است و با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته انجام شده است .پرسشنامه شامل  03سؤال میباشد.
جامعه ی تحقیق حاضر شامل افراد متخصص در حوزه ی فناوری اطالعات و ارتباطات و مخابرات می باشند.روش نمونه گیری با
توجه به کم بودن افراد متخصص با تسلط بر هر دو حوزه هدفمند و تعداد  02نفر را شامل می شود .در تحقیق حاضر ،عالوه بر استفاده
از پرسشنامه ،از مصاحبه عمیق (با ساختار) نیز استفاده شده است .بدين ترتیب که ابتدا يک میز انديشه متشکل از  93نفر کارشناس
در حوزه ارتباطات و مخابرات برپا شد ،پس از مصاحبه عمیق با آنها و نظرسنجی از آنها در زمینه عملکرد وزارت فناوری اطالعات
و ارتباطات(دوره ی دهم و يازدهم) در کاهش شکاف ديجیتال  ،روايی صوری پرسشنامه مجدداً تأيید گرديد.
تعریف متغیرها
متغیر وابسته

متغیر وابسته در تحقیق حاضر کاهش شکاف ديجیتال است که بر اساس شاخص های دسترسی فیزيکی و دسترسی مالی ،اندازه گیری
می شود .دسترسی فیزيکی شامل توسعه خطوط تلفن شهری ،توسعه خطوط تلفن روستايی ،توسعه ديتا(دسترسی به اينترنت) ،توسعه
اپراتورهای تلفن ثابت ،توسعه اپراتورهای تلفن همراه ،افزايش پهنای باند اينترنت ،توسعه زيرساخت های ارتباطی ملی ،توسعه
زيرساخت های ارتباطی بین المللی ،توسعه شبکه اصلی فیبر نوری کشور ،توسعه زيرساخت های دولت الکترونیک است .دسترسی
مالی به کاهش سقف تعرفه خدمات اينترنت خطوط ثابت ،کاهش سقف تعرفه خدمات اينترنت تلفن همراه ،نظارت بر تعرفه
خدمات دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ،توسعه تجارت الکترونیک با هدف کاهش هزينه ها ،سرمايه گذاری در توسعه
زيرساخت های ارتباطی اشاره دارد.
متغیر مستقل

متغیر مستقل در اين تحقیق عملکرد دولت های دهم و يازدهم در نظر گرفته شده است .دولت دهم سال های  9088تا  9012در زمان
رياست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد و تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به عهده ی دکتر رضا تقی پور ،دکتر علی
نیکزاد و مهندس محمدحسن نامی و شروع دولت يازدهم از  9012در زمان رياست جمهوری دکتر حسن روحانی و تصدی وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات در دوره ی وزارت دکتر محمود واعظی را دربر می گیرد.
مدل آماری

با توجه به سطح اندازهگیری دادههای تجربی که رتبه ای میباشند ،ابتدا با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی همچون شاخصهای
گرايش مرکزی (نما ،میانه و میانگین) شاخص های پراکندگی (دامنه تغییرات  ،واريانس و انحراف استاندارد) و شاخصهای توزيع
(خطای معیار ،ضريب کجی و ضريب کشیدگی) به نرمال و متقارن بودن توزيع دادهها پرداخته شد .سپس با استفاده از آزمون مان
ويتنی به بررسی فرضیه ها پرداخته شد.
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یافته های تحقیق
مختصات متغیرهای زمینه ای

 2301درصد از پاسخگويان  25-01سال و  0202درصد بین  05-21سال  9205 ،درصد  55-21سال و تنها يک نفر باالی  51سال
است1808 .درصد از پاسخ گويان دارای تحصیالت فوق لیسانس و  9800درصد لیسانس و  100درصد فوق ديپلم و دکتری دارند.
 5100درصد از پاسخ گويان تخصص ارتباطاتی دارندو  2901درصد مخابراتی و  9205درصد هردو تخصص را دارند.
مختصات متغیر وابسته

در زمینه ی شاخص دسترسی فیزيکی به لحاظ توسعه خطوط تلفن شهری 0905 ،درصد از پاسخگويان توسعه در دولت دهم را متوسط
ارزيابی نموده اند و  1205درصد معتقدند دولت يازدهم در خصوص توسعه خطوط تلفن شهری زياد عمل کرده است .در نتیجه از
ديد پاسخگويان دولت يازدهم در مقايسه با دولت دهم در زمینه توسعه خطوط تلفن شهری عملکرد مطلوبتری داشته است.
به لحاظ توسعه خطوط تلفن روستايی؛ در دولت دهم  5009درصد از حجم نمونه معتقدند که توسعه در حد متوسط و در مورد دولت
يازدهم  53درصد معتقدند که توسعه در حد زياد بوده است.
به لحاظ ( توسعه ديتا( دسترسی به اينترنت ؛ در دولت دهم  2101درصد از حجم نمونه معتقدند که توسعه ديتا در حد متوسط بوده
است و در مورد دولت يازدهم  8202درصد معتقدند که توسعه ديتا در حد زياد بوده که بیشترين میزان حجم نمونه می باشد.
به لحاظ توسعه اپراتورهای تلفن ثابت در دولت دهم  0202درصد از حجم نمونه معتقدند که توسعه اپراتورهای تلفن ثابت در حد
زياد بوده و در مورد دولت يازدهم  5102درصد معتقدند که توسعه اپراتورهای تلفن ثابت در حد زياد بوده که بیشترين میزان حجم
نمونه می باشد.
به لحاظ توسعه اپراتورهای تلفن همراه در دولت دهم  2008درصد از حجم نمونه معتقدند که توسعه اپراتورهای تلفن همراه در حد
متوسط بوده و در دولت يازدهم  1205درصد معتقدند که توسعه اپراتورهای تلفن همراه در حد زياد بوده است.
به لحاظ افزايش پهنای باند اينترنت ؛ در دولت دهم  5009درصد از حجم نمونه معتقدند که افزايش پهنای باند اينترنت کم بوده و
در دولت يازدهم  1205درصد معتقدند که افزايش پهنای باند اينترنت در حد زياد بوده است.
به لحاظ توسعه زيرساخت های ارتباطی ملی ؛ در دولت دهم 2301درصد از حجم نمونه معتقدند که توسعه زيرساخت های ارتباطی
ملی کم بوده و در دولت يازدهم  1205درصد معتقدند که توسعه زيرساخت های ارتباطی ملی در حد زياد بوده است.
به لحاظ توسعه زيرساخت های ارتباطی بین المللی ؛ در دولت دهم 2008درصد از حجم نمونه معتقدند که توسعه زيرساخت های
ارتباطی بین المللی در حد متوسط بوده و در دولت يازدهم  5102درصد معتقدند که توسعه زيرساخت های ارتباطی بین المللی در
حد زياد بوده است.
به لحاظ توسعه شبکه اصلی فیبر نوری کشور ؛ در دولت دهم 1501درصد از حجم نمونه معتقدند که توسعه شبکه اصلی فیبر نوری
کشور در حد متوسط بوده و در دولت يازدهم  5102درصد معتقدند که توسعه شبکه اصلی فیبر نوری کشور در حد زياد بوده است.
به لحاظ توسعه زيرساخت های دولت الکترونیک ؛ در دولت دهم 5100درصد از حجم نمونه معتقدند که توسعه زيرساخت های
دولت الکترونیک در حد متوسط بوده و در دولت يازدهم  5009درصد معتقدند که توسعه زيرساخت های دولت الکترونیک در
حد زياد بوده است.
در شاخص دسترسی مالی به لحاظ کاهش سقف تعرفه خدمات اينترنت خطوط ثابت ؛ در دولت دهم  2008درصد از حجم نمونه
معتقدند که کاهش سقف تعرفه خدمات اينترنت خطوط ثابت در حد متوسط بوده و در دولت يازدهم  2008درصد معتقدند که
کاهش سقف تعرفه خدمات اينترنت خطوط ثابت در حد زياد بوده است.
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به لحاظ کاهش سقف تعرفه خدمات اينترنت تلفن همراه ؛ در دولت دهم  5009درصد از حجم نمونه معتقدند که کاهش سقف
تعرفه خدمات اينترنت تلفن همراه در حد کم بوده و در دولت يازدهم  5009درصد معتقدند که کاهش سقف تعرفه خدمات اينترنت
تلفن همراه در حد زياد بوده است.
به لحاظ نظارت بر تعرفه خدمات دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ؛ در دولت دهم  5100درصد از حجم نمونه معتقدند که نظارت
بر تعرفه خدمات دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات در حد کم بوده و در دولت يازدهم  9901درصد معتقدند که نظارت بر تعرفه
خدمات دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات در حدخیلی زياد بوده است.
به لحاظ توسعه تجارت الکترونیک با هدف کاهش هزينه ها ؛ در دولت دهم  5009درصد از حجم نمونه معتقدند که توسعه تجارت
الکترونیک با هدف کاهش هزينه ها در حد کم بوده و در دولت يازدهم  2301درصد معتقدند که توسعه تجارت الکترونیک با
هدف کاهش هزينه ها در حد زياد بوده است.
به لحاظ سرمايه گذاری در توسعه زيرساخت های ارتباطی ؛ در دولت دهم  2101درصد از حجم نمونه معتقدند که سرمايه گذاری
در توسعه زيرساخت های ارتباطی در حد کم بوده و در دولت يازدهم  5009درصد معتقدند که سرمايه گذاری در توسعه زيرساخت
های ارتباطی در حد زياد بوده است.
آزمون فرضیه ها
یافته های استنباطی

 فرضیه اول :بین عملکرد وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات (در دوره دهم و يازدهم )از نظر دسترسی فیزيکی رابطه
معنی داری وجود دارد.
جدول ( :)1رتبه بندی عملکرد دولت دهم و یازدهم از نظر دسترسی فیزیکی

Sum of Ranks

Mean Rank

N

دولت

912/53

20/81

02

دهم

9095/53

29/99

02

يازدهم

12

توسعه خطوط تلفن شهری

جمع کل

810/33

21/19

02

دهم

9299/33

08/30

02

يازدهم

12

توسعه خطوط تلفن روستايی

جمع کل

992/33

22/09

02

دهم

9011/33

22/11

02

يازدهم

12

توسعه ديتا(دسترسی به اينترنت)

جمع کل

919/53

20/83

02

دهم

9098/53

29/23

02

يازدهم

12

توسعه اپراتورهای تلفن ثابت

جمع کل

831/53

25/03

02

دهم

9293/53

01/93

02

يازدهم

12

توسعه اپراتورهای تلفن همراه

جمع کل

110/33

23/92

02

دهم

9299/33

22/28

02

يازدهم

12

افزايش پهنای باند اينترنت

جمع کل

929/33

22/92

02

دهم

9050/33

22/28

02

يازدهم

توسعه زيرساخت های ارتباطی ملی
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جمع کل

12
111/33

29/95

02

9082/33

20/25

02

دهم
يازدهم توسعه زيرساخت های ارتباطی بین المللی
جمع کل

12
921/33

22/98

02

دهم

9059/33

22/22

02

يازدهم

12

توسعه شبکه اصلی فیبر نوری کشور

جمع کل

903/53

22/80

02

دهم

9021/53

22/99

02

يازدهم

12

توسعه زيرساخت های دولت الکترونیک

جمع کل

توسعه زيرساخت

های دولت

الکترونیک

فیبر نوری کشور

توسعه شبکه اصلی

توسعه زيرساخت

المللی

های ارتباطی بین

توسعه زيرساخت

های ارتباطی ملی

اينترنت

افزايش پهنای باند

تلفن همراه

توسعه اپراتورهای

تلفن ثابت

توسعه اپراتورهای

توسعه ديتا

(دسترسی به اينترنت)

روستايی

توسعه خطوط تلفن

شهری

توسعه خطوط تلفن

جدول ( :)2آزمون Uمن -وایتنی مقایسه عملکرد دولت دهم و یازدهم از نظر دسترسی فیزیکی

Mann201/533
Whitney U
Wilcoxon W 912/533

232/533

239/333

918/333

911/333

905/333

289/533

200/533

981/333

005/333

903/533

921/333

111/333

929/333

110/333

831/533

919/533

992/333

810/333

-2/058

-2/222

-2/891

-2/229

-5/222

-0/285

-0/129

-2/952

3/333

3/333

3/333

3/333

3/333

3/339

3/333

3/333

-0/153
-2/515
Z
Asymp. Sig. 3/333
3/331
)(2-tailed
دولت a. Grouping Variable:

با توجه به اطالعات جدول به خاطر اينکه جامعه نرمال نبوده از آزمون ناپارامتريک من وايتنی گرفته شده است .در باره مقايسه
عملکرد دولت دهم و يازدهم از نظر دسترسی فیزيکی به توسعه خطوط تلفن شهری ،توسعه خطوط تلفن روستايی ،توسعه
ديتا(دسترسی به اينترنت) ،توسعه اپراتورهای تلفن ثابت ،توسعه اپراتورهای تلفن همراه ،افزايش پهنای باند اينترنت ،توسعه زيرساخت
های ارتباطی ملی ،توسعه زيرساخت های ارتباطی بین المللی ،توسعه شبکه اصلی فیبر نوری کشور ،توسعه زيرساخت های دولت
الکترونیک سطح معنی داری برابر  3/333می باشد که نشانگر تفاوت معنی داری بین متغیرهاست .و همچنین میزان من ويتنی توسعه
خطوط تلفن شهری برابر ،2010533توسعه خطوط تلفن روستايی برابر ،005توسعه ديتا(دسترسی به اينترنت)برابر  ،981توسعه
اپراتورهای تلفن ثابت برابر ،2000533توسعه اپراتورهای تلفن همراه برابر  ،2890533افزايش پهنای باند اينترنت برابر  ،905توسعه
زيرساخت های ارتباطی ملی برابر  ،911توسعه زيرساخت های ارتباطی بین المللی برابر ،918توسعه شبکه اصلی فیبر نوری کشور
برابر  ،239توسعه زيرساخت های دولت الکترونیک برابر  2320533می باشد در نتیجه با توجه به اطالعات جدول فرضیه  H0ابطال
و فرضیه  H1تايید میشود.
 فرضیه دوم :بین عملکرد وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات (در دوره دهم و يازدهم )از نظر دسترسی مالی رابطه
معنی داری وجود دارد.

بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات (دوره دهم و یازدهم) در توسعه اقتصادی و اجتماعی 23 / ...
جدول ( :)3رتبه بندی عملکرد دولت دهم و یازدهم از نظر دسترسی مالی

Sum of Ranks

Mean Rank

N

دولت

930/53

29/18

02

دهم

9091/53

20/32

02

يازدهم

12

کاهش سقف تعرفه خدمات اينترنت
خطوط ثابت

کل

999/53

22/20

02

دهم

9018/53

22/99

02

يازدهم

12

کاهش سقف تعرفه خدمات اينترنت
تلفن همراه

کل

518/33

98/11

02

دهم

9282/33

21/09

02

يازدهم

12

نظارت بر تعرفه خدمات دفاتر ارتباطات
و فناوری اطالعات

کل

188/33

29/53

02

دهم

9012/33

20/53

02

يازدهم

12

توسعه تجارت الکترونیک با هدف
کاهش هزينه ها

کل

129/53

23/20

02

دهم

9202/53

22/99

02

يازدهم

12

سرمايه گذاری در توسعه زيرساخت های
ارتباطی

کل

سرمايه گذاری در

های ارتباطی

توسعه زيرساخت

توسعه تجارت

الکترونیک با

هزينه ها

هدف کاهش

خدمات دفاتر

نظارت بر تعرفه

ارتباطات و

فناوری اطالعات

کاهش سقف

تعرفه خدمات

اينترنت تلفن همراه

کاهش سقف

تعرفه خدمات

اينترنت خطوط

ثابت

جدول ( :)4آزمون Uمن وایتنی مقایسه عملکرد دولت دهم و یازدهم از نظر دسترسی مالی

991/533

913/333

93/333

980/533

995/533

Mann-Whitney U

129/533

188/333

518/333

999/533

930/533

Wilcoxon W

-5/291

-2/101

-1/292

-2/121

-2/992

Z

3/333

3/333

3/333

3/333

3/333

)Asymp. Sig. (2-tailed
دولت a. Grouping Variable:

با توجه به اطالعات جدول به خاطر اينکه جامعه نرمال نبوده از آزمون ناپارامتريک من وايتنی گرفته شده است .در باره مقايسه
عملکرد دولت دهم و يازدهم از نظر دسترسی مالی به کاهش سقف تعرفه خدمات اينترنت خطوط ثابت ،کاهش سقف تعرفه
خدمات اينترنت تلفن همراه ،نظارت بر تعرفه خدمات دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ،توسعه تجارت الکترونیک با هدف
کاهش هزينه ها ،سرمايه گذاری در توسعه زيرساخت های ارتباطی سطح معنی داری برابر  3/333می باشد که نشانگر تفاوت معنی
داری بین متغیرهاست .و همچنین میزان من ويتنی کاهش سقف تعرفه خدمات اينترنت خطوط ثابت برابر  ،9950533کاهش سقف
تعرفه خدمات اينترنت تلفن همراهبرابر  ،9800533نظارت بر تعرفه خدمات دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات برابر  ،93توسعه
تجارت الکترونیک با هدف کاهش هزينه هابرابر  ،913سرمايه گذاری در توسعه زيرساخت های ارتباطی برابر  9910533می باشد.در
نتیجه با توجه به اطالعات جدول فرضیه  H0ابطال و فرضیه  H1تايید میشود.
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نتیجه گیری

کاهش شکاف ديجیتال و هموار نمودن مسیر توسعه ديجیتال يکی از مهم ترين عوامل در پیشرفت کشورهای در حال توسعه است.
از ديگرسو يکی از مهم ترين مطالبات شهروندان از دولت ها دسترسی يکسان به فرصت هاست و در زمینه کاهش شکاف ديجیتال و
از میان برداشتن موانع فیزيکی و مالی اين مهم بیشتر به چشم می خورد .در تحقیق حاضر مقايسه عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات بین دولت های دهم و يازدهم با تاکید بر توسعه فیزيکی و مالی بیانگر اين امر بوده است که تفاوت معناداری بین عملکرد
دولت ها وجود داشته است .يافته ها نشان می دهد که در دولت يازدهم گام های مناسبی در جهت توسعه فیزيکی و توسعه مالی و
نهايتا کاهش شکاف ديجیتال برداشته شده است .در اين خصوص کاهش نرخ هزينه دسترسی به اينترنت ،کاهش هزينه اتصال و فراهم
شدن دستگاه ها و وسايل اتصال به اينترنت باعث کاهش شکاف ديجیتال در سال های اخیر شده است .از ديگرسو سرمايه گذاری در
جهت بسترسازی گسترش شبکه اتصال مانند فیبر نوری ،سرمايه گذاری در باال بردن پهنای باند ورودی کشور و هچنین سرعت اتصال
به اينترنت از ديگر عواملی است که باعث تفاوت معنادار عملکرد دولت دهم و يازدهم در خصوص کاهش شکاف ديجیتال گرديده
است .يافته های تحقیق مبین اين امر است که در مجموع دولت يازدهم در توسعه ملی و بین المللی زيرساخت های ارتباطی ،کاهش
هزينه های شهروندان موفق تر عمل کرده است.
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