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دهیچک

نقـش  . چشـمگیري افـزایش یافتـه اسـت     به طورهاي اخیر اجتماعی در سال نحوة زندگینرخ تغییر 

ی ت زندگی بشري در قالـب شـهرهای  ء کیفیاجتماعی و ارتقا ۀاطالعات و ارتباطات در توسعفنّاوري 

زنـدگی اجتمـاعی    ةتصویري که از آیند. استشوند انکارناپذیر بنا میفنّاوري که مبتنی بر این نوع از 

شود، در قالب شـهرهاي الکترونیـک   اي نه چندان دور ترسیم میامروز و ساختارهاي شهري در آینده

ـتن دانـش الزم در     وامع پیشرفاه شهروندان الکترونیک در ج. گیردشکل می روي فـردا در گـرو داش

ـاتی اسـت کـه در سـبک زنـدگی الکترونیـک وجـود خواهـد داشـت          فقـر  . ارائه یا استفاده از امکان

را در  یفرضـ یخطـ و  دارداشاره  یکیالکترونشهروندان  انیمنوع دانش در  نیاکمبودبه  کیالکترون

ـ الکترونبه آن خط فقر  کهکندیممیتقسریرفقیغو ریفقافراد جامعه را به دو قشر و میترسجامعه  کی

ـ پاخط فقر بر  ۀمحاسبه آستان يبرایروشمقاله  نیادر . مییگویم شـهروند   کیـ یاساسـ يازهـا ینۀی

  .است شدهارائهکیالکترون

  اطالعات و ارتباطات، شهروند الکترونیک فنّاوري الکترونیکی،  ۀشدن، جامعجهانی :يدیکلواژگان

                                                                                                                              

دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات*

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران**

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات***

و فناوري عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات****

  عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و دانشجوي دکترا مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف *****

3/4/90: تاریخ پذیرش            26/4/89: تاریخ دریافت 
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  همقدم

اطالعـات و  فنّـاوري  سـوم مرهـون ظهـور     ةهـزار در  يبشـر جوامع  شرفتیپتوسعه و 

ارتباطات
1
کـه بـود   يگریدرنسانس گر  نظاره جهان، يالدیمستمیبدر اواسط قرن . است 

اعصار، ۀهمدر . داشت یپها را در  معاش و رفتار انسان ةویششگرف در  یراتییتغجادیا

. اسـت  بـه رفـاه داشـته    دنیرسـ در جهت  شیخویزندگةویشرییتغدر  یسعنوع بشر 

و علـوم   هـا يفنـاور در استفاده از  یسعشیخواز اجداد  تیتبعبه  زینسوم  ةانسان هزار

ـ نوو ندبخشـ او را بهبـود   یزنـدگ طیشـرا تواننـد یمـ کهدارد  ينوظهور رفـاه   دبخشی

نـگ و  ر کـه اسـت   یقتـ یحقاطالعات و ارتباطـات،  فنّاوري .او باشند يفردو  یاجتماع

. نو را بـه ارمغـان آورده اسـت    یمیمفاهه و کردرییتغامروز را دچار  يبشرجوامع  يرو

کیالکترونچون، شهر  ییها واژه
2

ـ الکترون، شهروند  کی
3

ـ الکترون، دانشـگاه   کی
4

، دولـت  

کیالکترون
5

کیالکترون، اقتصاد 
6

کیالکترونآموزش، 
7

ـ ازائیـده   یهمگ... و   فنّـاوري  نی

باعث فنّاوري نیاظهور  ،گریدبه بیانی . ستا يجارها  ن بر زبانهستند که امروزه نامشا

یسـنت جوامـع   میمفـاه یتمـام پسـوند بـه    کیبه عنوان  "کیالکترون"ةواژاضافه شدن 

 يروشیپيها تیواقعکه  کند می فیتوصرا  ها آناز  یکیالکترونیتیروااست و  يبشر

و ) 2007رامـون و همکـاران،   (، )2002ویتـت و همکـاران،   (هستند کیالکترونجوامع 

  . )2010دوکاس و همکاران، (

فقر ۀمسئلکنونی  يبشردر جوامع  یاجتماعمشکالتاز  یکی
8

یکی . است ياقتصاد

در اجتماع و بـه تبـع آن عـدم     یطبقاتيها فاصلهجادیا،فقر اقتصادي يمدهاایپاز یکی 

نظران بـر   احباز ص ياریبس). 2005بانک جهانی، (تحقق عدالت و رفاه اجتماعی است 

 ياقتصـاد یطبقاتيها فاصلهتواندیماطالعات و ارتباطات فنّاوري ظهور  کهباورند  نیا

سـاختن   ریپذ امکان، با فنّاوري نیاۀتوسع). 2005مرکز تجارت جهانی، (دهد  کاهشرا 
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ـ ، سـالمت، خـدمات   آمـوزش جامعه به  ریفققشر  یدسترس در فضـاي   يتجـار و  یدولت

از . دهـد  کـاهش و متمـول جامعـه را    ریفققشر  انیمموجود  ۀفاصلدتوانیم، کیالکترون

شـهروندان  شـوند،   که خدمات در این جوامع به صورت الکترونیکـی ارائـه مـی   آنجایی

توانند در زندگی فـردي و اجتمـاعی خـود     در صورت داشتن دانش کافی می کیالکترون

نـو، چـون فقـر     ییها واژهفیتعردر  یسعمقاله  نیا). 1997پاول گیلستر، (موفق باشند 

ـ الکترونو خط فقر  کیالکترون ـ و  کی ایـن خـط در جوامـع     جهـت بـرآورد  مـدلی ۀارائ

ــالکترون ــه2در بخــش . دارد کی ــر  يا مقدم ــاهب ــالکترونشــهر  میمف و شــهروندان  کی

ـ الکترونفقـر   ةواژ3در بخش . ارائه شده استکیالکترون کی
1
ـ تعررا   در . میکنـ یمـ فی

کیالکترونخط فقر  4بخش 
2
هـاي مـرتبط و    محاسبه شـاخص  يبرایروشو  فیتعررا  

نتایج بررسـی و محاسـبه    5در بخش . کردیمارائه  کیالکترونآن در جوامع  برآوردنحوه 

عـالی وزارت علـوم،    آموزشآستانه خط فقر در میان کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی 

بحث بهنیز 7و بخش  یتآيکارهابه  6در بخش . است آورده شدهفنّاوري تحقیقات و 

  .اختصاص یافته استگیري  و نتیجه

زنـدگی انسـان در همـه اعصـار نتیجـه       ةظهور تغییرات اساسی در جهت بهبود شیو

ـ ارمغـان  کـه   کیالکترونشهر . دانش اوست شرفتیپ  یارتبـاط و  یاطالعـات دانـش   یترق

ۀجامعازینکهاست یتیواقعبلکه، ستیناکتشافایاختراع  کی،استسوم ةهزارانسان 

در  کـه اسـت   يشـهر ت از عبار کیالکترونشهر. امروز آنرا به وجود آورده است يبشر

بـه صـورت بـرخط و     یخصوصـ و خدمات دولتـی  رینظشهروندان ةروزمرآن امورات 

تیفیکو در هفت روز هفته با  يروز شبانهطور  به
3

قابلیت اطمینانو 
4

. شود باال انجام می

ـ الکترونيشـهرها در. شود می يهـا  تیـ موجودیتمـام یکـ یالکترونيهـا  تیـ روا،کی

ةمـوز ، کیالکترونۀکتابخان، کیالکترون، دولت کیالکتروندانشگاه  :چون یسنتيشهرها

اطالعـات و خـدمات    یتمـام و  شوندیمنیگزیجا... و  کیالکترونينمایس، کیالکترون

يشـهرها یدگرگـون ). 1384جاللی، (دشویمبه شهروندان ارائه  یکیالکترونبه صورت 
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 هـا  آناز زمـره   کـه را بـه دنبـال دارد    ياریبسيایمزاکیالکترونيشهرهاو ظهور  یسنت

زمـان   کـاهش ، یرسـان  خـدمت شیافـزا درآمـدها،   شیافـزا ، هـا  نهیهزکاهشتوان به  می

  . کرداز خدمات اشاره  يریگ بهره

ینگرشـ یاجتمـاع یزنـدگ ، بـه  کننـد یمـ یزندگکیالکترونيشهرهادر  کهيافراد

کـرده   زیمتمـا یسنترا از شهروندان  ها آندارند که  یسنتيشهرهامتفاوت از شهروندان 

سـت و  آشناو ارتباطـات  اطالعـات  فنّاوري با  کهاست  يفردکیالکترونشهروند . است

هـدف وجـودي   ). 1386متواضع، (را دارد  کیالکترونيشهرهاتوان استفاده از خدمات 

رساندن بـه شـهروند    ياری. به افراد جامعه است رسانی بهتر خدمت کیالکترونيشهرها

اسـت   يامروزاهداف جوامع  نیتر بزرگ، از کیالکترونشهروند  کیبه  رییتغيبرایسنت

راهـی  ... و  هـا  گـاه  شینمـا و  ها کارگاهيگزاربرمناسب و  یآموزشيهايزیر برنامهکه

در ایـران نیـز   . )1388وزارت کـار و امـور اجتمـاعی،    (مهـم اسـت    نیابه  دنیرسيبرا

ها به شهروند الکترونیک چند سالی اسـت کـه آغـاز     مهارت آموزشهاي  برگزاري دوره

  ).2010مقصودي و همکاران، (شده است و در دستور کار قرار دارد 

ـ الکترونشهروند  یاتیحاز الزامات  یکی، کیالکتروندانش  اگـر شـهروند   . اسـت  کی

ـ الکترونيشـهرها یکـ یالکترونخـدمات   از يریـ گ بهرهارائه یا ییتواناکیالکترون را  کی

امـروزه در   کـه آنچـه  . او بسـیار دشـوار خواهـد بـود     يبـرا زنـدگی   ۀادامنداشته باشد، 

ـ الکترونيشـهرها يسـو تحـول بـه    یکشـت داران سکاندستورکار ـ قـرار دارد،   کی ۀارائ

 بـه عنـوان  . اسـت  کیالکترونی براي ارتقاء سطح دانش شهروندان آموزشياستانداردها

ICDLیالملل نیبادیبناز سويها که  طرح نیااز  یکینمونه، 
1

 یسـع اسـت،   شـده ارائـه 

ـ الکترونرا به شهروند  نترنتیاو  وتریکامپبا  کاريبراالزم  هايمهارتدارد  موزد ابیـ  کی

  ). ICDL ،2007بنیاد بین المللی (

ـ الکترونجوامع  یاساسازین، کیالکترونارتقاء سطح دانش شهروندان  . اسـت نیـز  کی

 یمبانالزم را از  یآگاهکیالکترونشهروند  کیاگر  کهدیآیموجود ه ب نجایااز  ازیننیا

 یکـ یالکترونبه زنـدگی   تواندینماطالعات و ارتباطات نداشته باشد، فنّاوري يابزارهاو 
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از  یکـ یکـه گفـت   تـوان یمـ ،گـر یدبـه عبـارت    ؛خود ادامه دهد یا آن را بهبود بخشد

 یکـ یالکترون، دانـش  کیالکتروندر جوامع  یاجتماعرفاه به دستیابیامل در عو نیترمؤثر

اطالعات و ارتباطـات بـراي افـراد در    فنّاوري الزم به ذکر است که دانش الزم از  .است

  .شود هر جامعه متناسب با خدماتی است که در آن جامعه ارائه می

در تمامی  کهرا ارائه کرد  یگوناگونفیتعارکیالکترونفقر  ةواژ يبراتوان  اکنون می

ـ الکترونمتعارف جوامع  امکاناتاز  تیمحرومینوعها آن بنـا بـه   . شـود یمـ لحـاظ   کی

ـ فقافـراد   ییشناسا، تیمحرومفیتعر ـ از دو  ری . شـود یمـ مطـرح   ینسـب مطلـق و   ۀجنب

ـ ةکننـد  میترسـ ، شـود یمنییتعدو جنبه  نیااز  کیبر اساس هر  کهيا آستانه خـط   کی

  . کند افراد جامعه جدا می ریسارا از  ریفقافراد کهاست  یفرض

ارائه یـا اسـتفاده از خـدمات    در کیالکترونشهروند  یناتوانمطلق به  یکیالکترونفقر 

الکترونیـک، حمـل و نقـل الکترونیـک،      آموزشنظیر بانکداري الکترونیک، (الکترونیک 

ـ الکترونشهر کیدر  يضروريازهاینحداقل  به عنوان...) تجارت الکترونیک و  بـه   کی

ـ بـا   آشناییرینظ(اطالعات و ارتباطاتفنّاوري دلیل نداشتن دانش کافی از   سـتم یسکی

عامل
1

پرداز واژه يافزارها نرمبا  آشنایی، نترنتیابا  آشنایی، 
2

ارسـال و   ةنحـو بـا   آشنایی، 

 یتواننـا نیز، بـه   ینسبیکیالکترونفقر . شودیمگفته ...) و  یکیالکترونيها نامهافتیدر

، در گـر یدبـه عبـارت   . شـود کند، اطالق می که در آن زندگی می يا جامعهدر  نسبی فرد

سـه یمقاخـود   يهايهمشهرگریدبا  کیالکترون، شهروند ینسبیکیالکترونفقر  فیتعر

 یکـ یالکترونخط فقر  برآورد، به منظور یکیالکتروناز انواع فقر  هر یکانتخاب . شودیم

. است تیاهمحائز  کیالکترونيشهرهاییفقرزدايها استیسياجرا، در ینسبمطلق و 

 فیتعررا از جهات گوناگون  کیالکترونفقر  ۀمسئلهدر ادام ،تر شدن مطلب روشن يبرا

  :مینمائیمبررسی... و  تیفیک، بعد و وسعت، یزمانمختلف  يها جنبهو از 

ـ الکتروناز نقطه نظر بعد و وسعت، فقر : بعد و وسعت )الف بـه دو   تـوان یمـ را کی

از جوامـع   یبرخـ بـه   يموردکیالکترونفقر . کردمیتقسریفراگو فقر  يموردفقر  ۀدست

ـ الکتروندر مقابـل فقـر   . شـود یمافراد خاص جامعه مربوط  ایخاص  ، قشـر  ریـ فراگکی
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یتوانـائ کـه به عنوان نمونـه افـراد مسـن جامعـه ـ     د ـ ریگیماز جامعه را در بر  يریکث

  .را ندارند کیالکترونيایدنبا ارتباط  يبرقرار

گذرا و دائم مورد  ۀجنباز دو  توانیمرا  کیالکتروناز نقطه نظر زمان، فقر : زمان )ب

ـ الکترونفقر . بررسی قرار داد زمـانی   ةدور يبـرا و  ژهیـ وطیشـرا گـذرا معمـوالً در    کی

ي ـ  اقتصـاد مختلـف   يهـا  تیمحدودرینظينامساعدطیشرا. دیآیممشخص به وجود 

تواندیمکیالکتروناطالعات و ارتباطات به شهروندان فنّاوري در انتقال دانش  یتماعاج

ـ ر برنامـه کیبا  کهباشد  يفقرنیچناز عوامل بروز  یکی  کـالن در سـطح   حیصـح يزی

 کـه قـرار دارد   یکیالکتروندر سوي دیگر، فقر دائم . است کنترلجامعه، به سرعت قابل 

ـ الکترونی از شـهروندان  برخ کهکندیماشاره  یطیشرابه  ینـوع دچـار   یلـ یدال، بـه  کی

ـ الکترونتحول به شهروند  ۀقافلو از  ندشد يداریپاو  سکون و قـادر   نـد اجـا مانـده   کی

  .دنملحق شو کارواننیابه  ستندین

و دانش  مدركۀدسترا به دو  کیالکترونفقر  توانیمتیفیکاز نقطه نظر : تیفیک)ج

ـ ب،ركمدکیالکترونفقر . کردمیتقس ـ اةکننـد  انی شـهروند   کیـ کـه اسـت   تیـ واقعنی

اطالعات و ارتباطـات خـود در   فنّاوري دانش  زانیماستانداردي از  نامهیگواهکیالکترون

شـهروند   کیتوانمندي  زانیممربوط به  دانش، کیالکتروندر مقابل آن فقر . ندارد اریاخت

منـدي از   براي بهره شیخوات اطالعات و ارتباطفنّاوري در استفاده از دانش  کیالکترون

ـ الکتروناز شهروندان  یبرخاست  ممکن. است کیالکترونخدمات شهر  دچـار فقـر    کی

اسـت   ممکـن دانش نباشند و در مقابل  کیالکترونباشند اما دچار فقر  مدركکیالکترون

. برنـد ینمبه سر  مدركدر فقر  کهیدرحال؛از شهروندان دچار فقر دانش باشند یگروه

  .دچار هر دو نوع فقر باشد کیالکترونشهروند  کیاست  ممکنهمچنین 

ـ الکترونطور که گفته شد، هـر تعریفـی از فقـر    همان  ینـاتوان ایـ تیـ محرومبـه   کی

جامعـه  کیـ خـود در   یاساسـ و  يضروريازهاینحداقل  تأمیندر  کیالکترونشهروند 

خـود   زیـ نيضـرور يازهـا ینشایان ذکـر اسـت کـه حـداقل     . کنداشاره می یکیالکترون

فقـر  . شـود یمـ رییتغهاي مختلف دچار ها و مکانثابت نبوده و معموالً در زمان یمفهوم

 یناتوانبه  ینسبها و فقر  این حداقل تأمینمطلق به ناتوانی مطلق شهروند الکترونیک در 

ـ یمعسـطح   کیبه  دنیرسدر  کیالکترونشهروند  مطلـوب   ایـ الزم  ياسـتانداردها از  ین
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ـ ببـه  . کند، اشاره میجامعهجتماعی در فردي و ا یزندگ ـ الکترون، در فقـر  گـر یدانی کی

  . شودیمدهیسنججامعه الکترونیک  افرادبا سایر  سهیمقافرد در  يازهاینتأمینینسب

، بـه  یاجتمـاع بـه رفـاه    دنیرسـ يبـرا فـردا   يایـ دنجوامـع   یکـ یالکترونشهروندان 

در . و ارتباطــات نیــاز دارنــداطالعــات فنّــاوري دانــش از  يهــا حــداقلاز  يا مجموعــه

 یکـاف ةانـداز نظر دانش الکترونیک به  از نقطه کیالکترونشهروند  کیداراییکهیصورت

يسـو به  ایدنتحول  يباالو با نرخ  ستینریپذ امکاناو  یکیالکترونزندگی  ۀادامنباشد، 

. گرفـت  قـرار خواهـد  از ابهام  يا هالهدر  زیناو  يبشراتیحۀادام، کیالکترونيشهرها

ـ الکترونشهروند  کیيبراها  حداقل نیاةکنند نییتعکهيا آستانه اسـت، بـر اسـاس     کی

ـ برآوردکنندهو  شودمیهایی محاسبه شاخص ـ الکتروندر جامعـه   یفرضـ خـط   کی  کی

خـط قـرار دارد را    نیاریزکهيشهروندو  مییگویمکیالکترونبه آن خط فقر  کهاست 

اطالعـات و  فنّـاوري  از  یدانش، مرز ینسبکیالکترونقر خط ف. نامیم می کیالکترونریفق

. رنـد یگیمـ از نصف قرار  تر نییپااز افراد با توجه به آن  ینیمعدرصد  کهارتباطات است 

ـ الکتروندر جوامـع   ینسـب کیالکترونتعاریف فقر  يرو شیپمشکالتاز  یکی  نیـ اکی

ـ فقبـه عنـوان    کیالکتروناز افراد جامعه  یگروههمیشه  کهاست  . شـوند یمـ یمعرفـ ری

و رفاه افراد جامعه، معضل  شرفتیپزانیمنسبی، بدون توجه به  کیالکترونفقر  بنابراین،

  .انگارد می ریناپذ اجتنابو  یدائممسئلهفقر را به صورت یک 

نسبی در یک جامعـه، عبـارت   کیالکترونخط فقر  کهگفت  توانیمبه طور خالصه 

اطالعـات و ارتباطـات، در   فنّـاوري  از دانـش   کیلکتروناشهروند  ییدارااست از مقدار  

از ایـن   کـه يافراد. است ازیننی از رفاهبه سطح معی دنیرسيبراکه  نیمعمکانزمان و 

ـ الکترونيشـهرها امکاناتسطح رفاه در استفاده از  ـ فق،برخـوردار نیسـتند   کی یتلقـ ری

را بـراي سـنجش دانـش    هـایی  شـاخص  تـوان یمـ با استفاده از این تعریـف،  . شوندیم

 بـرآورد آسـتانه فقـر و    ۀمحاسب يبرارا  یمختلفهايروشو  کردالکترونیک افراد تعیین 

بـا تکیـه بـر     یروشمقاله،  نیادر . ارائه کرد کیالکترونيشهرهادر  کیالکترونخط فقر 

  .شودیمشهروندان به خدمات شهرهاي الکترونیک ارائه  یاساسيازهاین

یک شهروند الکترونیک الزم  کهشودیمروش فرض  نیادر . یاساسيازهاینروش 

يشــهرهااز دانــش الکترونیــک را داشــته باشــد تــا بتوانــد از خــدمات  یحــداقلاســت 
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کـه بـا    هـا  اي از دانش مجموعه. توانمند باشد ها آناستفاده کند و یا در ارائه  یکیالکترون

ـ  توانـد از رفـاه اجتمـاعی در بهـره     شهروند مـی  ها آنداشتن  ردن از خـدمات شـهرهاي   ب

ـ برخـوردار باشـد، در حقیقـت دارا    ها آنالکترونیک یا ارائه  ـ . ی او هسـتند ی ی فـرد  دارای

 ۀآسـتان  ۀهاي مذکور بر سبد خدمات الکترونیک، در محاسـب  دانش تأثیرمتناسب با میزان 

به بیان دیگر، هـر شـهروند الکترونیـک بایـد     . گیرد فقر الکترونیک مورد استفاده قرار می

اطالعـات و ارتباطـات متناسـب بـا اقـالم سـبد خـدمات        فنّاوري ی کافی از دانش یاراد

اي خواهد بـود کـه خـط فقـر      کافی در حقیقت آستانه دارایی. الکترونیک را داشته باشد

و جامعـه را بـه دو قشـر فقیـر و غنـی تقسـیم        شـود الکترونیک بر اساس آن برآورد می

  .کندمی

اطالعـات و ارتباطـات   فنّاوري توان دانش  کترونیک میبا تعیین اقالم سبد خدمات ال

خـدمت متمـایز    nاگـر سـبد خـدمات شـامل     . کردالزم را متناسب با این اقالم تعریف 

اطالعات و فنّاوري بنامیم، مجموعه دانش  snتا  s1را به ترتیب  ها آنالکترونیک باشد که 

ـ مند شدن و یا توانمن ارتباطات الزم را نیز که براي بهره خـدمات سـبد الزم    ۀدي در ارائ

حال باید ضریب اهمیت هر یک از . گیریم در نظر می Lmتا  L1شوند  تشخیص داده می

 هـاي روشاز . هاي تبیین شده را در مورد هر یـک از خـدمات سـبد تعیـین کـرد      دانش

در ایـن مـدل از رویکـرد    . تـوان اسـتفاده کـرد    گوناگونی براي تعیین ضریب اهمیت می

AHP1
توان ضریب اهمیت هـر یـک    می AHPبا استفاده از ماتریس . ده شده استاستفا 

و برآینـد ضـریب    کـرد را تعیـین   siبراي هر خدمت Lkنسبت به دانش Ljهاي  از دانش

 ،از سـوي دیگـر  . نشـان داد aijبه صورتمحاسبه و  siرا براي خدمت Ljاهمیت دانش 

تعیـین کـرد و   AHPبا روشضریب اهمیت هر خدمت را نسبت به دیگر خدمات سبد  

در سبد  siاگر ضریب اهمیت خدمت . ضریب اهمیت هر خدمت از سبد را بدست آورد

نشان داده Ajبراي سبد خدمات با Ljنشان دهیم، ضریب اهمیت دانش Biخدمات را با 

  .آید دست میه ب 1ۀشود و از رابط می

: 1رابطه 



n

i
ijij aBA

1

                                                                                                                              
1. Analytical Hierarchy Process
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دانـش   دارایـی هاي ارزیـابی   شاخص، Lmتا L1هاي  دانش هر یک از ،از سوي دیگر

شـهروندان   دارایـی گیـري   کارهاي مختلفـی بـراي انـدازه    راه. شهروند الکترونیک هستند

تـوان بـه    جملـه مـی  هاي مـذکور وجـود دارنـد کـه از آن    الکترونیک بر مبناي شاخص

ی اعـم از  زشـ آموهـاي   هـاي اسـتاندارد، بررسـی میـزان اثربخشـی دوره      برگزاري آزمون

. کـرد شهروندان اشـاره  از سويها نامهحضوري یا غیر حضوري، تکمیل پرسش آموزش

میـزان  تـوان   می، Ljهاي  در هر یک از زمینه سنجش میزان دانش شهروندان الکترونیکبا 

در ایـن رابطـه   . کـرد محاسبه  2متناسب با سبد خدمات از رابطه هر فرد رادانش  دارایی

Gjسبه شده براي فرد در دانش مقدار دانش محاLj وAj   ضریب اهمیت دانـش در سـبد

  .خدمات است

j:2رابطه 

m

j
j AGG 

1

  

 ۀنگـاري جامعـ  به آینـده  با توجهبا سنجش دانش هر فرد متناسب با سبد خدمات و 

خط فقر الکترونیک نسبی در جامعه تعیـین   برآوردرا براي  اي توان آستانه ، میالکترونیک

هـا دارا   قابل اخـذ را از تمـامی دانـش    ةالزم به ذکر است که فردي که حداکثر نمر.کرد

. کنـد را ارائـه   هـا  آنمند شود و یـا   درصد خدمات سبد بهره 100تواند از  باشد قطعاً می

تـوان حـداکثر    مـی  2با جایگذاري حداکثر امتیاز قابل اخذ هر دانش در رابطـه   بنابراین،

درصد خدمات سبد را دارد تعیین  100ۀمند شدن یا ارائ ی بهرهیفردي را که توانا دارایی

فـردي کـه    دارایـی نمایش دهیم، حـداکثر   jgmaxرا با Ljاگر حداکثر امتیاز دانش . کرد

زیر قابل  ۀمند باشد از رابط بهره ها آندرصد خدمات سبد را ارائه کند و یا از  100بتواند 

  .محاسبه است

j:3رابطه 

m

j
j Agg 

1
maxmax  

درصـد از خـدمات سـبد نیـز از      مند شدن یا ارائه  الزم جهت بهره داراییمقدار 

  .قابل محاسبه است 4رابطه 

maxmax:4رابطه  g
100

  

درصـد خـدمات سـبد     100باید توجه داشت که لزوماً براي اینکـه فـردي بتوانـد از    



یآموزشيها نظامپژوهش در       222

اي  نیست، بلکه بسته به جامعه maxدارایی، داشتن کندرا ارائه  ها آند و یا مند باش بهره

ن از دانـش کـه   شود ممکن است با داشتن مقـداري معـی   که فرد در آن در نظر گرفته می

درصـد خـدمات سـبد را     100از آن دانش است نیز بتوانـد   داراییکمتر از مقدار بیشینه 

با این فرض دو دیدگاه بـراي تعیـین اینکـه فـردي     . مند باشد بهره ها آناز  ارائه کند و یا

کنـد و   فرد توجـه مـی   داراییاولین دیدگاه تنها به مجموع . فقیر است یا خیر وجود دارد

محاسبه شود و کمتر از آسـتانه بـرآورد شـده     2فردي با استفاده از رابطه  داراییچنانچه 

  .شود فقیر شناخته می ،طه زیر باشدبراي خط فقر با استفاده از راب

j:5رابطه 

m

j
j Agg 

1
minmin  

minmin:6رابطه  g
100

  

 دارایـی حـداقل   ming.اسـت   Ljالزم از دانـش   داراییحداقل  jgminدر رابطه فوق 

حـداقل دانـش الزم بـراي ارائـه یـا       minدرصد و  100مندي از  الزم براي ارائه یا بهره

مقداري از دانش که فرد بتوانـد   بنابراین،. درصد خدمات سبد استمند شدن از  بهره

باید بیشـتر از   شودمند  درصد خدمات سبد را ارائه کند و یا از آن بهره 100با داشتن آن 

min فـردي از دانشـی کمتـر از مقـدار حـداقل آن       داراییچنانچه  ،ین روشدر ا .باشد

بیشتر از مقـدار حـداقلی آن داشـته     داراییکه در دانش دیگري دانش باشد، در صورتی

تـوان گفـت کـه فـرد بایـد در       مـی  ،به بیان دیگـر . ممکن است فقیر شناخته نشود ،باشد

خدمات برخوردار باشد تا بتواند از هاي الزم براي سبد  کافی از دانش داراییاز  ،مجموع

فقـر را   ۀمسـئل در مواردي کـه  . را ارائه کند ها آنو یا  شودمند  درصد خدمات بهره 100

  .تواند مطلوب باشد دهیم این دیدگاه می براي گروهی از افراد مورد بررسی قرار می

از  هـاي الزم مقـداري بیشـتر    فـرد در تمـامی دانـش    داراییدر دیدگاه دوم، چنانچه 

در ایـن دیـدگاه حـداقل    . شـود الزم در آن دانش باشد فقیر محسوب نمی داراییحداقل 

 هـا  آندرصد از خدمات سبد را ارائه کند و یا از  الزم براي اینکه فردي بتواند  دارایی

  .شود جداگانه از رابطه زیر محاسبه به طورها  از دانش هر یکمند باشد باید براي  بهره

jjj:7رابطه  Ag  minmin
100
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او  دارایـی هـا   در این روش در صورتی فرد فقیر است که حداقل در یکـی از دانـش  

فـرد بایـد بـه شـکلی      ،بـه بیـان دیگـر   . در آن دانش باشـد minکمتر از مقدار حداقل 

رایی زیاد او در یـک دانـش   داهاي الزم را داشته باشد و  کافی از دانش داراییجانبه  همه

.کم او در دانش دیگر نخواهد بود داراییکننده جبران

الکترونیک باید اقالم سبد نیازهاي اساسـی شـهروندان را در    جوامعبدیهی است که 

هـاي   ریـزي  و بـر اسـاس آن برنامـه    کننـد انداز تحول و توسـعه خـود تبیـین     سند چشم

پـس از تعیـین سـبد    . بـه انجـام رسـانند   بلندمدت و کوتاه مدت شهري و اجتمـاعی را  

تـوان آسـتانه    نیازهاي اساسی و با توجه به اسناد باالدستی توسعه و تحـول شـهري مـی   

مند شـدن از سـبد خـدمات الکترونیـک      دانش شهروندان الکترونیک را براي بهره دارایی

و افـراد  برآورد شدهبا تعیین این آستانه خط فقر الکترونیک نسبی در جامعه . کردتعیین 

ریزي براي این خط، برنامه برآوردپس از . شوندجامعه به دو قشر فقیر و غنی تقسیم می

کـار  دانش شهروندان و کاهش فاصله طبقـاتی موجـود در دسـتور    داراییافزایش سطح 

  .گیرد ریزان شهري و اجتماعی قرار می برنامه

که بـا  را نش شهروندان دا داراییتوان میزان در یک جامعه فرضی می ،به عنوان مثال

درصـد جمعیـت واقـع     80بـراي   شـده ارائـه درصد خدمات  50مندي از  وجود آن بهره

 20بـا تعیـین ایـن آسـتانه     . فقر الکترونیک نسبی در نظر گرفت ۀشود به عنوان آستان می

در ایـن   بنـابراین، . در زیر خط فقر الکترونیک قرار خواهنـد گرفـت   افراد جامعهدرصد 

درصـد   50بـردن از کمتـر از    ی بهرهشود که توانای یر به کسی اطالق میفقفرضی،  ۀجامع

  .را دارد شدهارائهخدمات 

کنندگان از خـدمات الکترونیـک نیسـتند    ن شهرهاي الکترونیک تنها استفادهشهروندا

بـه  هـاي دولتـی و خصوصـی و یـا      دهندگان این خدمات نیز در قالب سازمانبلکه ارائه

ـ دانـش   دارایـی ان همین شـهرها هسـتند کـه افـزایش     فردي از شهروند صورت از  ناآن

مسـتقیم   تـأثیر شهرهاي الکترونیک  ۀاطالعات و ارتباطات بر نرخ تحول و توسعفنّاوري 

خـدمات   ةکننـد توانـد ارائـه   بـا دارا بـودن آن مـی    دانشی که یـک شـهروند   ۀآستان. دارد

فقر نسبی دیگـري اسـت    خط ةکنندبرآوردالکترونیک به دیگر همشهریان خود باشد نیز 

زائـی و کـارآفرینی اسـتفاده     ریزي توسـعه و تحـول شـهري، اشـتغال     که از آن در برنامه
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  . شود می

شهروندان که بـا وجـود آن    داراییتوان میزان  فرضی ذکرشده می ۀدر جامع بنابراین،

درصد  60الکترونیک براي  ۀجامعدرصد خدمات سبد نیازهاي اساسی در  70ۀتوان ارائ

خدمات در شهر الکترونیـک هسـتند وجـود دارد را بـه عنـوان       ةدهندکه ارائه افرادياز

 افـراد جامعـه  درصد  40با تعیین این آستانه . آستانه فقر الکترونیک نسبی در نظر گرفت

در ایـن جامعـه فرضـی،     بنـابراین، . در زیر خط فقر الکترونیـک قـرار خواهنـد گرفـت    

ـ   شـو  فقیر تلقی می خدمت ةدهندارائه درصـد خـدمات    70کمتـر از   ۀد کـه توانـائی ارائ

عضو آن به طور متوسط زیر خط فقـر قـرار    افرادهمچنین سازمانی که . را دارد شدهارائه

خدمات الکترونیک به شهروندان شـهر الکترونیـک اسـت و     ۀدارند سازمانی فقیر در ارائ

خـود در رفـع    دانـش پرسـنل   دارایـی هاي مرتبط و افزایش سـطح   آموزشباید با انجام 

فقیـر بـه قشـري از جامعـه      ةالزم به ذکر است که واژ. مشکل فقر سازمانی خود بکوشد

گیري یا ارائه خدمات الکترونیک را ندارنـد، بـه عبـارت     که توان بهره یابداختصاص می

ممکن است شـهروند و بـه    بنابراین،. توصیفی از یک مفهوم بالقوه است ةاین واژ ،دیگر

ـ    غیر فقیر تلقی شوند که بدین معناسـت کـه تـوان بهـره     اي تبع آن جامعه  ۀبـردن یـا ارائ

خدمات الکترونیـک نیسـتند    ةکنندخدمات الکترونیک را دارا هستند، اما در حقیقت ارائه

توانـد بـه دالیـل گونـاگونی      این تنـاقض مـی  . برند و یا از خدمات الکترونیک بهره نمی

بـاط موجـود میـان فقـر الکترونیـک و فقـر       ارت ها آننیتر مهمصورت پذیرد که یکی از 

وجود فقر اقتصادي باعـث شـود تـا فـرد      ،ممکن است ،به عبارت دیگر. اقتصادي است

نتواند از ابزارها و امکانات الزم جهت بهره بردن یا ارائه خـدمات الکترونیـک در شـهر    

از آن هایی نیـز وجـود دارنـد کـه     حلبراي رفع این مشکل راه. مند شود الکترونیک بهره

ریزي صحیح اجتماعی براي در اختیـار گذاشـتن ابزارهـاي     توان به انجام برنامه جمله می 

اطالعات و ارتباطات به طور عموم براي شهروندان اشاره کرد که خود یکـی از  فنّاوري 

  ).1990،بانک جهانی(راهبردهاي اصلی فقرزدائی است 

نفري از کارشناسان  24جامعه ، یک شدهارائهبه منظور تحقیق و بررسی صحت مدل 

عالی به عنوان یکی از دفاتر فعال در مسیر تحقق اهـداف   آموزشدفتر نظارت و ارزیابی 

. مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت  فنّاوري دولت الکترونیک در وزارت علوم، تحقیقات و 
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این دفتر در حال حاضر ارائـه   از سويالکترونیک  به صورتدر این بررسی خدماتی که 

). 1جـدول  (د ان به عنوان سبد خدمات الکترونیک قابل ارائه در نظر گرفته شده شوند،یم

اطالعات و ارتباطات بـراي توانمنـد بـودن در ارائـه     فنّاوري هاي الزم از  مجموعه دانش

اولویـت  AHPبا استفاده از مـاتریس  ). 2جدول (د ان خدمات سبد مذکور نیز تبیین شده

هاي دفتـر   دیگر خدمات سبد با توجه به اهداف و مأموریتاز خدمات نسبت به  هر یک

مراحل تعیـین   5و  4، 3جداول . تعیین و ضریب اهمیت هر خدمت در سبد محاسبه شد

همچنین، ضریب . دهند سازي و محاسبه ضرایب اهمیت را نشان می ضرایب اولیه، نرمال

 هر یـک براي  2ل شده در جدوهاي ذکر ها نسبت به دیگر دانش نشاهمیت هر یک از دا

بـه عنـوان نمونـه، ضـرایب     . انـد  مشابه روش فوق تعیین شده 1از خدمات سبد جدول 

هـا   ذکر شده است و ضرایب اهمیت دانش 6در جدول  s1ها براي خدمت اهمیت دانش

، برآیند 1با استفاده از رابطه . آورده شده است 7براي تمامی خدمات سبد نیز در جدول 

). 8جدول (ها بر سبد خدمات نیز محاسبه شده است  از دانش یک هرگذاري تأثیرمیزان 

از  2اطالعـات و ارتباطـات ذکـر شـده در جـدول      فنّاوري سنجش میزان دانش افراد از 

خود اظهاري صورت پذیرفته اسـت و بـا اسـتفاده از     به صورتطریق یک پرسشنامه و 

). 9جـدول  (رفتـه اسـت   از افـراد مـورد محاسـبه قـرار گ     هر یکدارایی، میزان 2رابطه 

هـاي فـرد از    دارایـی برآورد خط فقـر الکترونیـک در ایـن بررسـی مبتنـی بـر مجمـوع        

درصـد حـداکثر    75،درصـد خـدمات   100هاست و حداقل دانش الزم براي ارائه  دانش

jj(امتیاز قابل کسب در آن دانش در نظر گرفتـه شـده اسـت     gg maxmin 0.75 .(  بـا

درصـد خـدمات سـبد دفتـر      100ۀفردي که توان ارائ داراییداکثر ح 3ۀاستفاده از رابط

. محاسبه شده است 78.21583maxgعالی را دارد برابر با  آموزشنظارت و ارزیابی 

درصد خدمات سبد را دارد بـا اسـتفاده    100ۀفردي که توان ارائ داراییهمچنین حداقل 

  .محاسبه شده است 58.66187mingبرابر با  5ۀاز رابط

هـاي   ها و سـازمان  محترم دولت مبنی بر اینکه تمامی وزارتخانه هیئتپیروي ابالغیه 

دولتی در راستاي تحقق اهداف دولت الکترونیک موظف به ارائه تمامی خـدمات خـود   

فنّـاوري  الکترونیک هستند، دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و  به صورت

پیشـنهاد  . دانـد  الکترونیـک مـی   به صورتتمامی خدمات خود  ۀلزم به ارائنیز خود را م
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 100ماهـه و نهایتـاً طـی دو سـال      6شود، براي رسیدن به این هدف طی چهار گـام   می

بـرآورد خـط فقـر الکترونیـک     . درصد خدمات خود را به صورت الکترونیک ارائه دهد

ـ     بـه صـورت  درصـد خـدمات   40ۀبراي وضع موجود با حداقل دانـش الزم بـراي ارائ

.شوددرصد به این آستانه اضافه می 15الکترونیک انجام شده است و در هر گام 

درصد از خدمات سبد دفتـر   40فردي که بتواند  داراییحداقل  6با استفاده از رابطه 

محاسـبه شـده    23.46474minبرابر با  ،کندعالی را ارائه  آموزشنظارت و ارزیابی 

درصد از کارشناسان دفتر زیر خط فقـر   45با توجه به این آستانه، در حال حاضر . است

ایشـان و ارتقـاء سـطح دانـش      آمـوزش ریزي براي  الکترونیک نسبی قرار دارند و برنامه

نگاهی به وضعیت مطلوب در گام بعدي یعنی رسیدن . مرتبط باید در اولویت قرار گیرد

نشـان   شـود، مـی الکترونیـک ارائـه    به صورتدرصد خدمات  55به وضعیتی که در آن 

درصد کارشناسان زیر خـط فقـر    58موجود دانش کارشناسان دفتر،  داراییدهد که با  می

و ارتقاء سطح دانش کارشناسانی کـه اکنـون    آموزشنه تنها باید در  بنابراین،؛ قرار دارند

ید در ارتقـاء دانـش   تالش کرد، بلکه با ،زیر خط فقر الکترونیک برآورد شده قرار دارند

 40بـیش از   ۀدیگر کارشناسان نیز که باالي خط فقر الکترونیک قرار دارند و توانائی ارائ

تـا در گـام بعـدي بتـوان بـه وضـعیت        کـرد درصد خدمات سبد را دارند نیـز کوشـش   

  . تري دست یافت مطلوب

نّـاوري  فمطلوب از دانـش   داراییهمچنین، با توجه به حضور افراد توانمند و داراي 

. هاي داخلـی تـرجیح داده شـده اسـت     آموزشاطالعات و ارتباطات در دفتر، استفاده از 

الزم به ذکر است که خط فقر الکترونیک نسبی همواره گروهـی از افـراد جامعـه را بـه     

معضـل فقـر    ،نیـز اشـاره شـد    3طـور کـه در بخـش    و همان کندعنوان فقیر معرفی می

کارشناسـان   دارایـی با توجه به نتایج حاصل از سنجش . کند جلوه می هالکترونیک همیش

بـه عبـارت دیگـر    . دفتر، تمامی کارشناسان باالي خط فقر الکترونیک مطلق قـرار دارنـد  

  . خدمات الکترونیک ناتوان مطلق نیستند ۀیک از کارشناسان در ارائ هیچ
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  عالی آموزشاقالم سبد خدمات الکترونیک دفتر نظارت و ارزیابی  )1(جدول

  ذینفعان  عنوان خدمت  ردیف

1S   علمی هیئتتخصیص سهمیه بورس اعضاي  

عالی، متقاضیان ، اداره کل بورس  آموزشسسات ؤها و مدانشگاه

فنّاوريوزارت علوم، تحقیقات و 

2S   عالی، متقاضیان آموزشسسات ها ومؤ دانشگاه  علمی در مرتبه مربی هیئتصدور مجوز استخدام عضو  

3S  

تأمینةعلمی با استفاده از قانون نحو تهیئجذب اعضاي 

  )طرح سربازي(علمی هیئت

  عالی، متقاضیان آموزشسسات ؤها و م دانشگاه

4S   عالی، متقاضیان آموزشسسات ؤها و م دانشگاه  علمی هیئتتبدیل وضعیت استخدامی اعضاي  

5S  ران، مدیرانعالی، ناظ آموزشسسات ؤها و م دانشگاه  عالی آموزشسسات ؤنظارت و ارزیابی م  

6S  ها ها، بخشنامه نامه ینیاطالع رسانی، آ  

علمی،  هیئتعالی، اعضاي  آموزشسسات ؤها و م دانشگاه

  دانشجویان

  

  خدمات سبد ۀاطالعات و ارتباطات الزم براي ارائفنّاوري دانش  ۀمجموع )2(جدول

  ها مهارت  عنوان  ردیف

١L  
با نرم افزار مایکروسافت  آشنایی

  اکسس

هاي ورود اطالعات، طراحی جداول، ساخت پرس و جو، ساخت گزارشات، رمتکمیل ف

VBAبرنامه نویسی 

٢L  
با نرم افزار مایکروسافت  آشنایی

  ورد

  تایپ فارسی، صفحه بندي، ساخت جداول

٣L  
با نرم افزار مایکروسافت  آشنایی

  اکسل

تی، ساخت هاي داراي فرمول محاسباورود اطالعات در صفحات گسترده، ایجاد سلول

  هانمودار

۴L  با مایکروسافت شیرپوینت آشنایی  

ها و جداول  هاي ورود اطالعات، برقراري ارتباط میان لیستطراحی لیست، طراحی فرم

  افزار فرانت پیج یا شیرپوینت دزاینر با نرم آشناییاکسس، 

۵L  با ویندوز و اینترنت آشنایی  

بسته آفیس، استفاده از موتورهاي  افزارهاي نصب ویندوز، نصب درایورها، نصب نرم

  هاي تحت وب جستجو، تکمیل فرم
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  از خدمات سبد در مقایسه با دیگر خدمات هر یکضریب اهمیت  )3(جدول

  S1S2  S3  S4  S5  S6  

S11  
5

1  
3

1  
7

1  
5

1  
9

1  

S25  1  3  
5

1  
3

1  
5

1  

S35  
3

1  1  
7

1  
7

1  
9

1  

S47  5  7  1  
5

1  
7

1  

S55  3  7  5  1  
3

1  

S69  5  9  7  3  1  

)2(سازي ضرایب اهمیت جدول نرمال) 4(جدول

  S1S2  S3  S4  S5  S6  

S10.031250.0140.0120.0110.0410.059

S20.156250.0690.110.0150.0680.105

S30.156250.0230.0370.0110.0290.059

S40.218750.3440.2560.0740.0410.075

S50.156250.2060.2560.3710.2050.176

S60.281250.3440.3290.5190.6150.527
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ضرایب اهمیت خدمات سبد )5(جدول

B1B2  B3  B4  B5  B6  

0.16734386  0.523354491  0.314189669  1.009303262  1.3701957  2.615613014  

  S1خدمت ها در  ضریب اهمیت دانش )6(جدول

S1  L1L2  L3  L4  L5  

L11  9733

L2
9

1
1

3

1

7

1

7

1

L3
7

1
31

3

1

5

1

L4
3

1
7313

L5
3

1
75

3

1
1

ها در خدمات سبد ضرایب اهمیت دانش )7(جدول

  S1S2  S3  S4  S5  S6  

L1A11 =2.314889A21  =2.347234A11 =2.127899A11 =2.09236A11 =0.165801A11 =0.134469

L2A12 =0.164455A22 =0.73477A12 =1.382783

A12

=1.347244

A12 =1.416407A12 =0.776936

L3A13 =0.34326A23  =0.238664A13 =0.241464

A13

=0.239094

A13 =0.582532A13 =0.361074

L4A14 = 1.232968A24 = 0.479705

A14 =

0.410938

A14

=0.385174

A14 =

0.663551

A14 = 1.303334

L5A15 =0.944429A25    = 1.199627A15 =0.836916

A15

=0.936128

A15 =2.17171A15 =2.424187
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ها در سبد ضرایب اهمیت دانش )8(جدول

A1A2  A3  A4  A5  
4.9724586.1782542.2418495.29305311.30939

2شده از رابطه کل محاسبه ةها و نمر کارشناسان در هر یک از دانش ةنمر)9(جدول

G1G2  G3  G4  G5  G
10.4311720.4775860.250.0365320.29206320.27کارشناس 

200.3259140.02758500.0565335.70کارشناس 

30.3726490.4775860.21166700.88992336.71کارشناس 

40.31763410.14721100.19895920.68کارشناس 

50.1295551100.7547.70کارشناس 

6110.944830.991133177.31کارشناس 

70.1295550.531087000.46899520.64کارشناس 

80.48618710.7392520.008867153.64کارشناس 

90.4861870.651750.77758500.87589146.38کارشناس 

100.1880790.5000.34060116.73کارشناس 

1100.575914000.7247628.17کارشناس 

12010.47850400.66795437.60کارشناس 

1300.78108000.19895914.68کارشناس 

140.9930941110.92065675.80کارشناس 

150.2430940.250.11962600.22797312.44کارشناس 

160.2430940.750.50.50.7548.12کارشناس 

170110154.55کارشناس 

180.1295550.7275860.02758500.21323115.53کارشناس 

1900.151750.092041002.93کارشناس 

2000.379337000.1278828.07کارشناس 

210.8588360.901750.8420410155.61کارشناس 

220100011.15کارشناس 

230.2591110.370585000.79583729.30کارشناس 

240.5182220.15175000.79583728.15کارشناس 
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هاي ساختاري و جمعیتی مخصـوص بـه خـود را     ویژگی هر یکالکترونیک  جوامع

هاي کلی، منجر بـه پدیـد آمـدن     رغم شباهت به هاي متفاوتی  وجود چنین ویژگی. دارند

بـا   جوامـع از ایـن   هـر یـک  . شوداي از خدمات الکترونیکی قابل ارائه می طیف گسترده

لکترونیک خود بایست در تبیین اقالم سبد خدمات ضروري ا خود می افرادتوجه به نیاز 

هاي کالن شهري و اجتماعی که  ریزي ها و برنامه مطابق با طرح ،بر اینعالوه . کننداقدام 

افـراد  دانش  ۀبایست آستان روند، می به عنوان اسناد فرادستی توسعه و تحول به شمار می

بینـی شـده در اسـناد     هـاي پـیش   نیز متناسب بـا اهـداف و مأموریـت   الکترونیک  جوامع

  . تعریف شودها آنتوسعه و تحول  يراهبردۀفرادستی و نیز برنام

هایی براي ارتقـاء سـواد دیجیتـال شـهروندان سـنتی       هاي اخیر تالش اگرچه در سال

 آوردبـر بـا   امـا براي گذر از شهرهاي سنتی به شهرهاي الکترونیک صورت گرفته است، 

بـا   هـا  آنهاي  خط فقر الکترونیک در کشور و تعیین قشر فقیر جامعه و تحلیل نیازمندي

تـري   ی مطلـوب آموزشهاي  توان دوره ، میشودمیتوجه به خدمات الکترونیکی که ارائه 

  . کردنیاز جامعه طراحی و اجرا  متناسب بارا 

هاي مـرتبط  تعیین شاخصدقیق ارتباط میان فقر اقتصادي و فقر الکترونیک و  ۀمطالع

وجود فقر اقتصادي  بای براي رفع فقر الکترونیک یکارها راه ۀتواند در ارائ گذار میتأثیرو 

تواند منجر به کـارآفرینی   اطالعات و ارتباطات میفنّاوري ارتقاء سطح دانش . مفید باشد

  . شودنیز و ارتقاء سطح رفاه عمومی 

 ۀجامعـ در اقشـار و طبقـات مختلـف     کیونالکترۀجامعریفققشر  یپراکندگیبررس

نتیجه این بررسـی در  . توان به آن پرداخت از مباحثی است که می گریدیکیامروز نیز،  

تحول به سوي جوامـع الکترونیـک    راهبردها و  شناخت وضع موجود و تعیین مأموریت

خـط   آوردبرفقر الکترونیک و  ۀآستان ۀمحاسب يگریدهايروش.بسزائی دارد تأثیر،فردا

  .گیردتواند مورد مطالعه قرار فقر نیز می

  گیرينتیجه

تیـ محروماز  کـه ست فردا يایدنکیالکتروناز انواع فقر در جوامع  یکیکیالکترونفقر 

 کیـ خود در  یاساسو  يضروريازهاینحداقل  تأمیندر  کیالکترونشهروند  یناتوانای

ـ ادر . دیـ گویمـ سخنیافککیالکتروننداشتن دانش  لیدلبه  کیالکترونشهر  مقالـه   نی
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ـ الکترونخط فقر  برآوردآستانه فقر الکترونیک و  ۀمحاسبيبرایروش بـر پایـه سـبد     کی

اسـت و بـه    شـده ارائـه AHPگیري  خدمات ضروري جامعه و مبتنی بر رویکرد تصمیم

عالی به عنـوان یکـی    آموزشنمونه کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی  ۀعنوان یک جامع

خـدمات دولـت الکترونیـک در وزارت علـوم، تحقیقـات و       ۀهاي فعال در ارائ حوزهاز 

  .اند مورد بررسی قرار گرفتهفنّاوري 
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