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 چکیده 
عنوان عاملی توأمان توانمندساز و محدودکننده در دسترسی همگانی به  هدف این پژوهش، بررسی فرهنگ به

دهندۀ نگرانی در خصوص مشارکت  اطالعات در ایران است؛ موضوعی که توجه جامعۀ جهانی به آن، نشان

ماعی، اقتصادی و غیره است. دسترسی آزاد به اطالعات های سیاسی، اجتها در عرصه شهروندان و پاسخگویی دولت

عنوان یک حق سیاسی و مدنی درک شده است و یکی از پیامدهای بالفصل آن شکل در بسیاری از کشورها به

گیری دموکراسی مشارکتی و مشورتی است؛ چراکه دسترسی آزاد به اطالعات، امکان مداخله شهروندان در رویه

این، توانمند شدن  بر کند. عالوهکند و این امر، لزوم پاسخگو بودن دولت را ایجاب می میهای عمومی را فراهم 

سوادان و حتی در  های خاموشی مانند فقرا، بی نشین یا به تعبیر دیگر گروههای حاشیه خصوص گروه شهروندان و به

های  های اجتماعی، از دسترسی هدلیل وجود نابرابری ناشی از روابط قدرت در بین گرو برخی موارد زنان که به

کند. تجربۀ نابرابری برخودار هستند، یکی دیگر از دالیلی است که لزوم دسترسی آزاد به اطالعات را برجسته می

دهد که با دسترسی آزاد به اطالعات، بستری در جهت ارتقای سطح سالمت، آموزش،  کشورهای مختلف نشان می

های ذکر شده فراهم شده است. در این  نت از حقوق انسانی برای گروهبهداشت، درآمد و حتی حفاظت و صیا

های انجام شده در این حوزه، با پرداختن به لزوم حق دسترسی  پژوهش، عالوه بر مرور ادبیات نظری و پژوهش

قاله، این ایم. از این رو، پرسش ما در این ماندازی از وضعیت موجود در ایران ارائه داده همگانی به اطالعات، چشم

 است که کدام عوامل و موانع فرهنگی در دسترسی شهروندان به اطالعات اثرگذار هستند؟

 های خاموش، موانع فرهنگی  دسترسی به اطالعات، جریان آزاد اطالعات، توانمندی، گروه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

شده توسط ارگانمثابۀ حق دسترسی به اطالعات نگهداری  توان بهرا می 1حق آزادی اطالعات

در  2مجمع عمومی سازمان ملل متحد 65طور که در قطعنامۀ  های عمومی تعریف کرد. همان

( آمده است؛ حق 1521) 3اعالمیۀ جهانی حقوق بشر 15تصویب شده و در مادۀ  1522سال 

ها از طریق هر رسانه و بدون جستجو، دریافت و انتقال اطالعات و ایده»آزادی، شامل آزادی 

چنان که در مادۀ (. آن1355شهریور  27، رؤیت شده در 2است )سایت یونسکو« ه به مرزهاتوج

صورت یکسان در نظر گرفته شده است  به 6این قانون آمده است، این حق برای همۀ افراد 15

)اعالمیۀ جهانی حقوق بشر مندرج در سایت دفتر نمایندگی عالی حقوق بشر سازمان ملل 

(. عالوه بر اسناد یادشده در باال، آزادی اطالعات 1355شهریور  27، رؤیت شده در 2متحد

المللی حقوق المللی از جمله عهدنامۀ بینعنوان نتیجۀ آزادی بیان در سایر اسناد مهم بین به

( نیز گنجانده شده است. 1525) 1( و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر1522) 7مدنی و سیاسی

متأخرتر نیز اهمیت آزادی اطالعات مورد توجه قرار گرفته است.  المللیدر برخی از اسناد بین

، حقِ دانستن مورد توجه قرار گرفته است 5مثالً در اعالمیۀ بریزبن در مورد آزادی اطالعات

(؛ همچنین اعالمیۀ ماپوتو در مورد تقویت آزادی بیان، دسترسی به اطالعات و 2010)

( نیز 2006) 11کار دربارۀ رسانه و حکمرانی خوب( و اعالمیۀ دا2001) 10توانمندسازی مردم

 (. 1355شهریور  27اند )سایت یونسکو، رؤیت شده در همگی بر این موضوع توجه داشته

روند پیشرفت حق دسترسی آزاد به اطالعات در طی سالیان گذشته، روندی بسیار خوب 

نگاران برای روزنامه در قانون مطبوعات سوئد و 1722بار در سال  بوده است؛ این حق نخسین

المللی در اوایل قرن بیستم رسمیت شناخته شد، اما شناسایی گستردۀ آن در سطح بین به

صورت گرفته است. ظهور و مطالبۀ این حق و گسترش آن در پیوند با اضمحالل اقتدارگرایی و 
                                                            
1 . Freedom of Information (FOI) 

2 . Resolution 59 of the UN General Assembly  

3 . Universal Declaration of Human Rights 

4 . http://www. unesco. org/new/en/communication-and-information/freedom-of-

expression/freedom-of-information/browse/2/ 
 "Everyone“استفاده شده است یعنی  "هر کس"ین قانون از کلمۀ . در متن ا 6

6 . https://www. ohchr. org/EN/UDHR/Pages/Language. aspx?LangID=eng 
7 . International Covenant on Civil and Political Rights 

8 . American Convention on Human Rights 

9 . Brisbane Declaration on Freedom of Information 
10 . The Maputo Declaration on Fostering Freedom of Expression, Access to Information ad 

Empowerment of People 

11 . The Dakar Declaration on Media and Good Governance 

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/introduction.aspx
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پیشتاز  یافتهبوده است و در ابتدا کشورهای توسعه 1510های جدید از دهۀ ظهور دموکراسی

زاده و زندیان، به نقل از هوشیدری فراهانی، حسن 12: 1352الهی، )عینتصویب این حق بودند 

( و امروزه با تصویب موجی از قوانین اطالعات عمومی، بسیاری از کشورهای در حال 21: 1357

ین کشور قوان 13فقط  1550اند؛ تا جایی که در سال  توسعه نیز این حق را به رسمیت شناخته

(، اما 1355شهریور  27ملی اطالعات آزاد را تصویب کرده بودند )سایت یونسکو، رؤیت شده در 

به تصویب  2012کشور، حق دسترسی آزاد به اطالعات را تا سال  112در حال حاضر، حداقل 

(. ذکر این نکته الزم است 3: 2011، 1به نقل از فینک 2012اند )مرکز قانون دموکراسی، رسانده

یکی از عواملی که در این روند گسترش اثرگذار بوده؛ اقدامات نهادهایی چون بانک جهانی، که 

هایی در اختیار کشورها قرار میصندوق جهانی پول و دیگر نهادهایی است که وام و کمک

دهند. این نهادها تصویب قوانینی در زمینۀ حق دسترسی به اطالعات را مالزم شفاف شدن 

ها قرار شرط دریافت کمکاند و در نتیجه، آن را پیشکاهش فساد دانسته ها ورفتار حکومت

  (.1: 1311اند )اکبری آالشتی، داده

اند، تصویب قانون حق دسترسی آزاد به ( بیان کرده2010) 2طور که رلی و گولیئر همان

ی از اطالعات کشورهای مختلف بنا بر دالیل و روند متفاوتی محقق شده است. مثالً در برخ

پذیری دولت ایجاد کشورها، تصویب این قانون در مسیر تحکیم دموکراسی و پیشبرد مسئولیت

شده است. برای برخی دیگر از کشورها که در پی رشد اقتصادی و مهار فساد بودند، این قانون 

 ;Blanton,2002یک دغدغۀ اساسی بوده است و در پی این بعد ایجاد شده است 

Darbishire&Carson,2006; Halstuk, 2008   به نقل ازRelly & Guillier, 2010: 360 .)

شماری از کشورها قانون حق دسترسی آزاد به اطالعات را برای ایجاد اعتماد عمومی در 

های داخلی منجر به زیر سؤال رفتن دولت از سوی مردم شده شرایطی تصویب کردند که بحران

ای ن(. تعدادی دیگر نیز توافقات محیط زیستی منطقهبه نقل از هما  Grigorescu, 2003) بود

کرد و برخی از امضا کردند که آنها را به رعایت قانون دسترسی آزاد به اطالعات متعهد می

های بین  های مالی یا عضویت در سازمانعنوان شرط دریافت کمک کشورها نیز این قانون را به

 ,Ackerman & Ballestros, 2006; Banisar, 2006; Robertsدولتی به تصویب رساندند )

2006; Relly & Sabharwal, 2009  )به نقل از همان 

                                                            
1. Fink 

2 . Relly &  Guillier 
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اگر بخواهیم نگاهی خالصه بر این قانون در کشور داشته باشیم، باید چنین گفت که قانون 

عنوان  ای یازده ساله دارد. این قانون بهدر ایران سابقه« حق انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات»

از سوی دولت وقت )دولت سید  1313یحۀ انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، در سال ال

( و پس از 21- 22: 1357محمد خاتمی( به مجلس تقدیم شد )هوشیدری فراهانی و همکاران، 

بعد از تصویب از سوی مجلس از سوی  31/6/1311های بسیار زیاد، در تاریخ فراز و نشیب

نیز تأیید گردید )قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، مجمع تشخیص مصلحت نظام 

آیین 1353(. در آبان سال 1: 1311به نقل از اکبری آالشتی،  1311مجلس شورای اسالمی، 

های نامۀ کلی این قانون به تصویب هیئت وزیران رسید و آذر همان سال برای اجرا به دستگاه

 (. 22: 1357مکاران، اجرایی ابالغ شد )هوشیدری فراهانی و ه

باشد. فصل اوّلِ قانون مذکور به تعاریف و  ماده می 23این قانون، مشتمل بر شش فصل و  

کلیات اختصاص دارد، در فصل دوم، آیین دسترسی به اطالعات مورد توجه قرار گرفته است، در 

به اطالعات  باشد، فصل چهارم، به استثنائات دسترسی فصل سوم، ترویج شفافیت مورد اشاره می

اختصاص دارد، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات موضوع فصل پنجم این قانون 

های مدنی و کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است باشد و در فصل آخر، مسئولیت می

های مجلس  مندرج در سایت مرکز پژوهش 1311)قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، 

 المی(. شورای اس

را دارد، مگر آنکه  1بر اساس این قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی 

قانون منع کرده باشد. به عالوه استفاده از این اطالعات و انتشار آنها تابع قوانین و مقررات 

ریان وسیلۀ او تهیه شده، ولی در ج خواهد بود. بنابراین هیچ شخصی حق ندارد اطالعاتی که به

. بر اساس این قانون، اجبار تهیه2سازی آن برای انتشار تغییر یافته است را منتشر کندآماده

دهندگان اطالعات به افشای اطالعات خود، مگر به حکم مقام صالح قضایی کنندگان و اشاعه

باشند اطالعات موضوع این قانون را در ممنوع است. همچنین مؤسسات عمومی مکلف می

ان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند )قانون انتشار و دسترسی آزاد حداقل زم

 (. 5و  1به نقل از همان:  1311به اطالعات، مجلس شورای اسالمی، 

                                                            
ها، آمار نامهات عمومی، اطالعاتی غیرمشخصی نظیر ضوابط و آیین(، منظور از اطالع1. بر اساس بند )ج(  مادۀ ) 1

 باشد. و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم قانون نباشد، می

 اهد بود. ها خو( قانون، اگر این اطالعات به سفارش دیگری تهیه شده باشد، تابع قرارداد بین آن3. بر اساس مادۀ ) 2
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ها از این موضوع، مهم آن است که دسترسی آزاد به فارغ از علت تصویب و هدف دولت

همگانی به اطالعات، منجر به فهم اطالعات برای شهروندان یک ضرورت است. عدم دسترسی 

تواند پیامدهای منفی جدی برای عدالت،  شود که می نادرست و یا عدم شناخت قانون می

 ,Miteeدموکراسی، اصالح قانون، توسعه کشور، حاکمیت قانون و غیره در پی داشته باشد )

دو جهت بررسی  توان از(. به تعبیری اهمیت حق دسترسی آزاد به اطالعات را می1430 :2017

( ارزش ابزاری حق دسترسی آزاد به 2( ارزش ذاتی حق دسترسی آزاد به اطالعات، 1کرد: 

دلیل ارزش ذاتی آن است که این حق، جزء حقوق پایۀ شهروندان  اطالعات. مراد از اهمیت به

د کن رود و به خودی خود ارزشمند است؛ زیرا که پاسخگویی به یک حق را تأمین می شمار می به

تواند در  رو که میو مراد از ارزش ابزاری آن است که حق دسترسی آزاد به اطالعات از آن

ها شود، سطوح تر حکومتصورت اجرای صحیح منجر به شفافیت بیشتر و پاسخگویی مناسب

باالتری از فرصت برابر را برای شهروندان میسر کند، ارتقای توانمندی آنها را موجب شود، به 

تر بیانجامد، بستری برای دستیابی به سایر حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و مشارکت بیش

فرهنگی را فراهم کند و... ارزشمند است. در اهمیت از منظر ارزش ذاتی، دسترسی آزاد به 

منظور تحقق حق، ارزشمند  اطالعات خود هدف است و فارغ از آثار و پیامدها به خودی خود به

تواند ابزاری در  رزش ابزاری، دسترسی آزاد به اطالعات از آنجا که میاست و در اهمیت از منظر ا

( این تفکیک 1312. بهمنی )های مختلف باشد، دارای اهمیت خواهد بودجهت رسیدن به هدف

گرایی قرار داده است )به نقل از دهکردی و افراسیابی، گرایی و هدفرا در دو دستۀ ماهیت

1352 :77.)  

 
 ت اهمیت حق دسترسی آزاد به اطالعات از منظر ارزشمندی آن. عل1شکل شمارۀ 
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آنچه ما در این مقاله، سعی بر انجام آن داریم؛ آن است که از منظر فرهنگی به دسترسی 

های فرهنگی همگانی به اطالعات نگاه کنیم، بدین معنا که این دسترسی تحت تأثیر چه زمینه

شود. از این رو، ع از دسترسی افراد به اطالعات میپذیر است و کدام عوامل فرهنگی مانامکان

کنیم با مرور مبانی نظری و تجربی در حوزۀ دسترسی همگانی به اطالعات، به مطالعۀ  تالش می

ترین عوامل و پیامدهای  این فرایندها و چگونگی سازوکار آنها بپردازیم و عطف به یکی از مهم

مندی افراد است به این موضوع بپردازیم که مفروض دسترسی همگانی به اطالعات که توان

سوادان یا افراد های خاموش مانند فقرا، بی نشین یا به تعبیر دیگر گروههای حاشیه وضعیت گروه

با سطح تحصیالت پایین، معلوالن و حتی در برخی موارد زنان از نظر وجود نابرابری ناشی از 

آزاد به اطالعات چگونه است و  ۀ دسترسیهای اجتماعی، در زمین روابط قدرت در بین گروه

های موجود در این زمینه را مورد توجه قرار دهیم. این موضوع از آن نظر اهمیت دارد نابرابری

دلیل فقدان قدرت، دسترسی آنها به منابع  شود و بههای خاموش شنیده نمی که صدای گروه

 شود. قدرت از جمله اطالعات محدود و حتی سلب می

 ۀ پژوهشپیشین

دسترسی همگانی به اطالعات، موضوعی است که مورد توجه محققان متعددی با 

رویکردهای مختلفی قرار گرفته است. مثالً برخی از پژوهشگران به بررسی این مفهوم در معنای 

؛  هوشیدری فراهانی، حسنRelly & Sabharwal, 2009اند )عام و از منظر حقوقی آن پرداخته

 (. 1352؛ سلیمان دهکردی و افراسیابی، 1357، زاده و زندیان

اند که در دو دهۀ گذشته، ( در مطالعۀ خود به این موضوع پرداخته2005ریلی و سابهاروال )

در سراسر جهان قوانینی برای دستیابی به اطالعات با سرعتی بسیار زیاد تصویب شده است. 

مثابه یک اصالح در سیاست اطالعات  هتوان بزعم این، محققان معتقدند این اقدام را می به

های فراملی ها و شرکتها در گسترۀ جهانی دانست. با توجه به تعامل فزاینده بین دولتحکومت

المللی رابطۀ بین درک مدیران شرکتی و تأکید جهانی بر دسترسی به اطالعات، این مطالعه بین

اس نتایج حاصل از این مطالعه، کند. بر اساز شفافیت در سیاستگذاری دولت را بررسی می

اند، در سطوح باالتر، تعداد قابل توجهی از بندی شدهرتبه« ترینشفاف»عنوان  کشورهایی که به

های ارتباط از راه دور، دولت الکترونیکی، مطبوعات آزاد قوانین دسترسی به اطالعات، زیرساخت

های پایین قرار دارند. یافته و سطح درآمد باالتر نسبت به سایر کشورها با سطح شفافیت
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های ارتباط از راه دور و مطبوعات آزاد بر دهد که زیرساخت رگرسیون این پژوهش نشان می

 ,Relly & Sabharwalگذارند  )صورت قابل توجه تأثیر می برداشت از شفافیت دولت به

2009:148.) 

سازی قانون ترهای پیاده( در مطالعۀ خود به تبیین بس1357هوشیدری فراهانی و همکاران )

دهد که  های این پژوهش نشان میاند. یافتهانتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در ایران پرداخته

نخبگان آزادی اطالعات، لوازم و بسترهای الزم جهت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به 

یاسی، حقوقی، اداری، فنی اطالعات در ایران را در قالب هفت مقولۀ اصلی فرهنگی، اجتماعی، س

بندی هستند، در این آوری آنها معتقد به اولویتو بستر اقتصادی بیان کرده و در زمینۀ فراهم

 دهد. دلیل اهمیتی که دارد، جایگاه مهمی را به خود اختصاص می به« فرهنگ»بندی، اولویت

رسی آزاد به ( در مطالعۀ خود با عنوان حق دست1352سلیمان دهکردی و افراسیابی )

المللی و ملی به بررسی مبانی نظری و اسناد حقوق بشر دسترسی اطالعات در نظام حقوقی بین

اند. بر اساس این مطالعه، آزاد به اطالعات و به بررسی این حق در نظام حقوقی ایران پرداخته

گرا  ها ماهیتشوند؛ برخی از آنکنند، به دو دسته تقسیم می هایی که این حق را بیان مینظریه

پندارند و برخی دیگر نیز هستند و صِرف حق دسترسی به اطالعات را از حقوق بنیادین بشر می

گویند. براساس نتایج حاصل از این مطالعه، از مزایای این حق در توسعه و رشد جامعه سخن می

تی دارد که رسمیت شناخته شده است، لیکن این قانون، ایرادا در نظام حقوقی ایران این حق به

صورت  شود و الزم است که در راستای حل این ایرادها کوشش مانع از اجرای مؤثر و صحیح می

 (. 76: 1352گیرد )سلیمان دهکردی و افراسیابی، 

اند دادهبرخی از مطالعات، تأثیر دسترسی به اطالعات را بر توانمندسازی مورد توجه قرار 

که در زیر به برخی از آنها ( 2013؛ جین و ساراف، 2011؛ سورِش، 2016)باروی و پاندای، 

  اشاره خواهد شد.

پردازند که دسترسی به ( در مطالعۀ خود به این موضوع می2016) 1باروی و پاندای

شود. نمونۀ مورد بررسی آنها مرکز اطالعات و اطالعات چگونه موجب توانمندسازی افراد می

UISCخدمات اتحادیه )
کنند که  با استفاده از این مصداق، استدالل می ( است. نویسندگان2

ای در توانمندسازی شهروندان در بنگالدش تواند تأثیر عمده دسترسی بهتر به اطالعات، می

                                                            
1 . Baroi & Panday 
2 . Union Information and Service Centre 
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دهند. داشته باشد و همبستگی قوی بین دسترسی اطالعات و توانمندسازی را شرح و بسط می

ت، توانایی افراد در انتخاب خود را کند که دسترسی به اطالعا همچنین بیان میاین مقاله، 

دهد که این موضوع، نظر کبیر در مورد توانمندسازی و تأثیر توانایی انتخاب در آن را  افزایش می

 (Baroi & Panday, 2015:1کند ) تأیید می

بر توانمندسازی زنان در هند پرداخته  ICT2( در مطالعۀ خود به تأثیر 2011) 1سورِش

، فنّاوری اطالعات و ارتباطات به مثابۀ یک امر دو وجهی در نظر گرفته است. در این مطالعه

نظیری را برای توسعۀ انسانی، اجتماعی سو فرصتی است که تأثیرات بی شده است؛ یعنی از یک

هایی بر مبنای دسترسی نابرابر بین مناطق و اقتصادی ایجاد کرده است و از سوی دیگر شکاف

طبقات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. در این مطالعه،  های جنسیتی و مختلف، گروه

اند که لزوم توانمندسازی های مختلف شناخته شدهعنوان گروهی مهم و اثرگذار بر حوزه زنان به

بر توانمندسازی در حوزه ICT، (. در این مطالعهSuresh, 2011: 17آنان امری ضروری است )

سازی صورت الکترونیکی، ظرفیت ر معاش، سالمت، آموزش بههای مختلفی اعم از اقتصاد و امرا

و در اختیار قرار دادن اطالعات مؤثر دانسته شده است. در ارتباط با مورد اطالعات که با 

عنوان ابزاری در جهت در اختیار گذاشتن جریان اطالعاتی  به ICTپژوهش حاضر، مرتبط است، 

تواند در راستای تدوین و انتشار اطالعات  که می مبتنی بر حقوق زنان در نظر گرفته شده است

های این حوزه مؤثر باشد و همچنین در مورد موضوعاتی مانند خشونت خانگی و سایر حوزه

المللی مانند (. این موضوع هم از سوی نهادهای بین20-22مرتبط به آنان کمک کنند )همان: 

وی فعاالن حقوق زنان در سطوح ملی و هم از س 3صندوق توسعۀ سازمان ملل متحد برای زنان

 (. 22مورد توجه قرار گرفته است )همان: 

پردازند که اطالعات در تحوالت ( در مطالعۀ خود به این موضوع می2013) 2جین و ساراف

اقتصادی اجتماعی مدرن، نقشی اساسی دارد. پژوهش آنان در مورد کشور هند است و از این رو 

کنند که برای همۀ شهروندان و از جمله  در این کشور اشاره می 2006به قانون اطالعات مصوب 

بضاعت و دارای نیازهای ویژه نیز تصویب شده است. بر طبق این خانمان و بیشهروندان بی

کن کردن فقر درخواست های دولت برای ریشه ها و فعالیت توانند از سیاست قانون، مردم می

 ی انجام شده است و وضعیت به چه صورت است. اطالعات کنند تا ببینند چه اقدامات
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برای  ICTهای مختلف را مبتنی بر  کنند که دولت هند، سیاست پژوهشگران اشاره می

کن کردن فقر با مشارکت بخش عمومی و خصوصی آغاز کرده است، اما در واقع افراد  ریشه

به انجام فعالیت و استفاده از آن ها آگاهی ندارند، بنابراین آنها قادر  نیازمند واقعی از این سیاست

خدمات نیستند. بنابراین اجرای صحیح و عملکرد مناسب، حق دسترسی به اطالعات و بهره

تواند زمینۀ سواد اطالعاتی را در بین افراد فقیر ایجاد کند؛  ها میگیری از خدمات کتابخانه

 بهبود ببخشند. طوری که آنها از حقوق خود آگاهی یافته و سطح زندگی خود را  به

های اجتماعی ها و سایر رسانهدهد که اینترنت، کتابخانه های این مطالعه نشان مییافته

گیرند که اگر حق کنند. پژوهشگران چنین نتیجه میکاربران را با جریان اطالعات توانمند می

خواهد شد.  طور مؤثر اجرا نمایند، منجر به ایجاد دموکراسی واقعی دسترسی به اطالعات را به

تواند شکاف دیجیتالی / اطالعاتی را در بین  زعم ایشان تنها گردش آزاد اطالعات می به

المللی در رابطه با حق اطالعات شهروندان کاهش دهد. از آنجا که تعدادی قوانین ملی و بین

پذیر آسیبهای فقیر و شهروندان وجود دارد، بنابراین نیاز به اعمال مؤثر آنها برای منافع انسان

در راستای افزایش آگاهی، توانمندی و اتکا به خود و حصول دموکراسی واقعی ضروری است 

(Jain & Saraf, 2013: 47.) 

 اندبرخی از پژوهشگران به بررسی این مفهوم در ارتباط با حکمرانی و دولت پرداخته

که برای ( 1510، 3رلیا؛ 2011؛ فینک، 2011، 2؛ برالینر، اینگرامز و پیتروسکی2002، 1)اسالم

  شود.نمونه به چند مورد از آنها اشاره می

( در مطالعۀ خود، ارتباط بین جریان اطالعات و حاکمیت را بررسی کرده 2002اسالم )

مورد توجه قرار گرفته « شاخص شفافیت»است. در این مطالعه، یک شاخص جدید با عنون 

گیرد، ها را که در اختیار عموم قرار میدولتهای اقتصادی است که فراوانی بروزرسانی داده

مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله، همچنین از وجود قانون آزادی اطالعات و مدت زمان 

کنندۀ کل قانونگذاری برای شفافیت استفاده شده است. بر  عنوان شاخص منعکس وجود آن به

دهد کشورهایی که جریان  ، نشان میاساس نتایج این مطالعه، برآورد رگرسیون بین کشوری

   (.Islam, 2006: 121)اطالعات بهتری دارند، حکومت بهتری نیز دارند 
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( در مطالعۀ خود حق دسترسی آزاد به اطالعات را در بستر دولت 2011برالینر و همکاران )

، عنصری زعم ایشان جریان دسترسی آزاد به اطالعات اند. بهمورد بحث و بررسی قرار داده 1باز

حیاتی از روند سیاسی آمریکاست که با ذات دموکراسی گره خورده است. هرچند که اجرای این 

رو بوده است، لیکن ظهور و بروز ایدۀ دولت باز  فانون همواره با مقاومت و ضعف در اجرا روبه

عنوان یک ابزار ضروری و جدی در جهت  کمک کرده است تا دسترسی آزاد به اطالعات به

کار گرفته شود. در یک نگاه  ای شفافیت و پاسخگویی دولت که از اصول دولت باز است، بهارتق

کلی دولت باز مفهومی اعم از قانون دسترسی آزاد به اطالعات است که عالوه بر شفافیت، 

شود و عمالً  های مربوط به ارزشمندی مشارکت عمومی و جلب همکاری را نیز شامل می بحث

 :Berliner et al, 2018واند اجرای هرچه مؤثرتر این حق را عملی کند )ت بستری است که می

867-868.) 

ها و نسبت آن با آزادی های سیاه دولت( در مطالعۀ خود که پیرامون جعبه2011) 2فینک

پردازد که یکی از کارکردهای اصلی قوانین مربوط به آزادی اطالعات است به این موضوع می

ها تحت هاست. با این حال، عملکرد دولتچند و چون عملکرد دولتساختن اطالعات، روشن

ها را با استفاده از های سیاه عمل کرده و ورودیعنوان جعبه هایی قرار دارد که بهتأثیر الگوریتم

کنند. قوانین مربوط فرآیندهایی که عموماً از نظر طراحی شفاف نیستند، به خروجی تبدیل می

ها هستند، ولی اینکه تا ابزار مهم در راستای شفافیت الگوریتمی دولت به آزادی اطالعات، یک

چه میزان اثربخشی الزم را در این حوزه دارند، در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. 

منظور  های بهتر بهبراساس نتایج حاصل از این مقاله، چنین تناقضاتی نیاز به مکانیسم

 (.Fink,2018: 1های دولتی دارد )پاسخگویی مؤثر به الگوریتم

برخی از مطالعات موضوع نابرابری و شکاف در دسترسی به اطالعات را مورد توجه قرار 

 ,McCloud, Okechukwu, Sorensen & Viswanath, 2016; Polat, 2012; Ono ;) اند داده

     (.1357؛ حاج اسماعیلی و کاظمی،  2005

فراتر از دسترسی: موانع جستجوی »هشی با عنوان ( در پژو2012مک کالد و دیگران )

اند که در پی پاسخ به این پرسش بوده« اطالعات بهداشتی در اینترنت در بین فقرای شهرنشین

چگونه موانع ناشی از موقعیت پایین اقتصادی اجتماعی افراد، آنها را در دسترسی به اطالعات 
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کند. در واقع، در این د دارد، محدود میبهداشتی آنالین در شرایطی که انتشار آزاد وجو

عنوان اوّلین عامل بازدارنده جهت کسب  پژوهش، جایگاه پایین اقتصادی و اجتماعی افراد به

اطالعات بهداشتی مورد نیاز در اینترنت در نظر گرفته شده بود که شکاف دیجیتال از پیامدهای 

مهارت استفاده از اینترنت را ندارند و  -1آن بود. پاسخ از این قرار بود که فقرای شهرنشین: 

درصد آنها وقت آزاد برای استفاده از 70 -2اند، بنابراین دچار پدیدۀ شکاف دیجیتال شده

سوادی، هنگامی که با حجم زیادی از اطالعات و منابع اطالعاتی دلیل کم به -3کامپیوتر ندارند، 

 شوند. اند، دچار سردرگمی میدر اینترنت مواجه

( در مطالعۀ خود به بررسی شکاف دیجیتال در کشور ترکیه پرداخته است 2012الت )پو

هایی شده  کند که این شکاف منجر به محرومیت، حذف و طرد گروه و چنین استدالل می

زعم وی شکاف دیجیتال، موضوعی است که به سایر  است که در معرض آن قرار دارند. به

و تقویت کنندۀ آنها خواهد بود. وی چنین استدالل  شود های اجتماعی منجر مینابرابری

پذیرترین ای است که آسیبگونه، بهICTهای فعلی ترکیه در زمینۀ  کند که سیاست می

ها؛ یعنی افراد سالخورده، افراد دارای معلولیت، زنان و روستاییان و افرادی که زبان  گروه

ها  که این گروهشوند، در حالی اری میترکی زبان اوّلشان نیست، دچار نابرابری در برخورد

ها دارند و اضطرار بیشتری بیشترین نیاز را به اطالعات و خدمات حاصل از این فنّاوری

 .(Polat, 2012:596) برایشان وجود دارد 

( در مطالعۀ خود، میزان و دالیل شکاف و نابرابری دیجیتالی را در سه کشور 2006اونو )

کرۀ جنوبی و سنگاپور بررسی کرده است. براساس نتایج حاصل از آسیای شرقی یعنی ژاپن، 

( در هر سه ICTهای ارتباط و اطالعات )رغم نرخ باالی انتشار کلی فنّاوری مطالعۀ او، علی

های مختلف جمعیتی وجود دارد.  کشور، هنوز شکاف آشکاری در دسترسی و استفاده بین گروه

درآمد خانوار، سطح تحصیالت و جنسیت عوامل اصلی دهد که سن،  نتایج مطالعۀ وی نشان می

تعیین کنندۀ نابرابری دیجیتالی در هر سه کشور هستند که البته اندازه و نوع آنها تفاوت قابل 

توجهی در این کشورها دارد؛ مثالً موضوع نابرابری جنسیتی در ژاپن و کرۀ جنوبی بیش از 

ر شرایط نابرابرتری دارند، اما در عوض موضوع شود و زنان در این دو کشو سنگاپور مشاهده می

صورت مشخص، تمایزی  تری است. اونو بهکنندهتحصیالت و درآمد در سنگاپور متغیرهای تعیین

ها شود و از لزوم اقدامات سیاستی دولت بین دسترسی و کاربرد و استفادۀ مؤثر قائل می

کند. بر بسط دسترسی صحبت میگذاری منظور حمایت و گسترش مهارت در کنار سرمایه به
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طور کلی نابرابری در دسترسی و مهارت در استفادۀ مؤثر  نتیجۀ مهم مطالعۀ اونو آن است که به

های اقتصاد و اجتماعی در سه کشور دهندۀ و عامل نابرابری موجود در سایر حوزه ، نشانICTاز 

ها بر تمام حوزهز این فنّاورینوعی دسترسی کمتر و مهارت مرتبط با استفادۀ مؤثر ا است و به

 (.Ono, 2005: 21-22تواند اثرگذار باشد ) های اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می

اند. مثالً ها به بررسی وضعیت کشور در این زمینه پرداخته در ایران نیز برخی از پژوهش

شکاف  ( در مطالعۀ خود با عنوان مقایسۀ سطوح چهارگانۀ1357حاج اسماعیلی و کاظمی )

دیجیتالی بر حسب متغیرهای جمعیتی )مورد مطالعه: شهر رفسنجان(، به بررسی تأثیر 

اند. طبق نتایج حاصل از مطالعۀ آنها، شناختی بر شکاف دیجیتالی پرداختهمتغیرهای جمعیت

متغیر جنسیت در دسترسی فیزیکی و مادی و سواد و مهارت دیجیتال اثرگذار است و مردان در 

وضعیت بهتری دارند. متغیر وضعیت تأهل نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر این  این زمینه،

وضعیت است و افراد مجرد از نظر دسترسی انگیزشی و سواد و مهارت دیجیتالی وضعیت بهتری 

دارند. در این مطالعه، متغیر سن نیز در این شکاف و نابرابری قابل بحث و بررسی است؛ 

ها وضعیت بهتری دارند و سال در انواع دسترسی 20تا  20در محدودۀ سنی  ای که افراد گونه به

یابد. همچنین پایگاه اقتصادی ها کاهش و شکاف دیجیتالی افزایش میبا افزایش سن، دسترسی

اجتماعی با متغیرهایی مانند شغل و درآمد و تحصیالت نیز در این زمینه اثرگذار است و افرادی 

های بیشتری نیز دارند. نتیجۀ نهایی این مطالعه، آن است که ارند، دسترسیکه پایگاه باالتری د

ای را ایفا شناختی در ایجاد و گسترش شکاف دیجیتالی نقش تعیین کنندهمتغیرهای جمعیت

 (. 27: 1357کنند )حاج اسماعیلی و کاظمی،  می

در سراسر جهان مورد تعداد قابل توجهی از تحقیقات نیز قانون دسترسی آزاد به اطالعات را 

 ;Youm, 2001; Grigorescu, 2002; Banisar, 2006; Halstuk, 2008)اند مطالعه قرار داده

Mendel, 2008 به نقل از Relly & Guillier, 2010: 36  وRelly & Guillier, 2010عنوان  (. به

نگی و های سیاسی، فرهشاخص»( در پژوهش خود با عنوان 2010مثال، ریلی و گولیئر )

شاخص کمّی که  12با تحلیل « اقتصادی دسترسی به اطالعات در کشورهای عربی و غیر عربی

اند. نتایج ها پرداختهسنجیدند به تحلیل تطبیقی یافتهعوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را می

این پژوهش، نشان داد کشورهای عربی در هر سه حوزۀ نامبرده شده، در تضاد کامل با 

اند. این مطالعه، غیرعربی هستند که قانون آزادی اطالعات را به تصویب رسانده کشورهای

همچنین نشان داد کشورهایی که جزو جدیدترین پذیرفتگان این قانون هستند، بستر سیاسی، 



  236 صدا از اطالعات )مروری بر دسترسی  ... های کم سهم نابرابر گروه

 

تری برای دسترسی شهروندان به اطالعات دولتی دارند و حتی اگر فرهنگی و اقتصادی ضعیف

های سیاسی و فرهنگی موجود در کشورهای عربی، د، باز هم زمینهشرایط اقتصادی مهیا باش

های فرهنگی که در این پژوهش، روند. شاخصشمار می مانعی اساسی برای شفافیت دولت به

گرایی ساختاری و حقوق مورد سنجش قرار گرفتند؛ عبارت بودند از ادراک فساد، کثرت

  است. اجتماعی که با شاخص برابری جنسیتی سنجیده شده

 مبانی نظری

 رابطۀ فرهنگ و دسترسی آزاد به اطالعات

عنوان مانع  با وجود تصویب این قانون در بسیاری از کشورها، همچنان عواملی وجود دارد که به

در مسیر دسترسی همگانی به اطالعات دخیل هستند. برخی از این موانع، به حوزۀ فرهنگ باز 

شده در جهان و ایران به آنها خواهیم  های انجام پژوهش گردد که در ادامه، با استناد بهمی

 پرداخت. 

پیش از آن ضروری است تعبیر خود را از فرهنگ شفاف کنیم. فرهنگ از آن دسته واژه

اند ناشدنی دارد. آثار زیادی هم هستند که تالش کردههایی است که تعاریف متعدد و بلکه جمع

عنوان چند نمونه نگاه کنید به:  بندی کنند )فقط بهو دستهانواع تعابیر از فرهنگ را شرح دهند 

 . 1(1316؛ میلنر و براویت، 1317؛ اسمیت، 1572؛ ویلیامز، 1311کوش، 

از بین تعابیر متنوع فرهنگ، ما تعبیر مطالعات فرهنگی را از این مفهوم برگزیدیم. البته 

وضوعات است )برای مثال نگاه ای گسترده با دامنۀ وسیعی از ممطالعات فرهنگی، خود حوزه

( و در میان تعابیرِ دوباره متنوع فرهنگ در این 1357گوئیگان، ؛ مک1312کنید به: دیورینگ، 

                                                            
 توانید به این منابع مراجعه کنید:تر در این خصوص می. جهت اطالعات بیش 1

های  ( درآمدی بر نظریۀ فرهنگی، ترجمۀ حسن پویان، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش1317ـ اسمیت، فیلیپ )

 فرهنگی.

محمدی و شهریار ( مطالعات فرهنگی: مجموعه مقاالت، ترجمۀ نیما ملک1312ـ دیورینگ، سایمون، ویراستار )

 ور، تهران: نشر تلخون.پوقفی

( مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی، ترجمۀ فریدون وحیدا، تهران: انتشارات سروش و مرکز 1311ـ کوش، دنی )

 ای صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران.تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه

 .( تحلیل فرهنگی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات1357ـ مک گوئیگان، جیم )

( درآمدی بر نظریۀ فرهنگی معاصر، ترجمۀ جمال محمدی، تهران: نشر 1316ـ میلنر، آندرو و براویت، جف )

 ققنوس.
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کنیم. هال حوزۀ دانش، ما از تعبیر استوارت هال از فرهنگ در مطالعات فرهنگی استفاده می

تأکید همیشگی مطالعات  های مرتبط با فرهنگ رانقطۀ تمایز مطالعات فرهنگی از سایر حوزه

زعم وی، مطالعات فرهنگی، تالش  داند. بهفرهنگی بر ارتباط میان قدرت و سیاست فرهنگی می

های انجام کند اهمیت ارتباط میان قدرت و سیاست فرهنگی را از طریق بررسی بازنمایی می

یاز به تغییر فرهنگی ها و ن های انجام شده برای این گروهای و بازنماییهای حاشیه شده از گروه

(. لذا در بررسی دسترسی آزاد به اطالعات از منظر فرهنگ، ما بر 33: 1352نشان دهد )بارکر، 

صدا هستند و لزوم تغییر به نفع ای و کمکنیم که در این فرایند، حاشیههایی تمرکز می آن گروه

وجود  گی که موجب بهشویم. برخی از موضوعات مورد توجه مطالعات فرهنآنها را یادآور می

کند، عبارتند از طبقه )فقر(، زبان، جنسیت، قومیت و نژاد، ملیت،  آمدن خاموشان را فراهم می

سن و تحصیالت. از بین این موضوعات و سایر موضوعات فرهنگی، ما سواد و آموزش، فرهنگ 

ایم که به نظر، ر دادههای جنسیتی را در این مقاله، مورد مطالعه قراکاری، زبان، و نابرابریپنهان

های خوبی برای ورود به مبحث دسترسی آزاد به اطالعات از منظر ارتباط میان قدرت و دروازه

 فرهنگ هستند و در ادامه، تالش خواهیم کرد تا نگاهی مبسوط به این موارد داشته باشیم. 

 رابطۀ توانمندسازی و دسترسی آزاد به اطالعات

ی آزاد به اطالعات، مبتنی بر این فرض است که اطالعات هرچه رابطۀ توانمندسازی و دسترس

(. Baroi & Panday, 2015:5پذیرتر باشد، امکان توانمندی افراد نیز بیشتر خواهد بود )دسترس

های قدرتمندتر از  تری دارند )عمدتا گروهو بر این اساس، افرادی که دسترسی بیشتر و آسان

 عات بیشتر و در نتیجه توانمندی باالتری را خواهند داشت. ابعاد گوناگون(، امکان حصول اطال

به منظور شرح بیشتر و بهتر این موضوع، الزم است که در ابتدا تأملی بر چیستی مقصود از 

پذیر نیست و توانمندسازی داشته باشیم. ارائۀ یک تعریف مشترک از معنای توانمندسازی امکان

با توجه به شرایط و زمینه« توانمندسازی»ۀ کند؛ واژه می ( تصریح2002) 1طور که نارایان همان

های فرهنگی اجتماعی گوناگون، دارای معانی متعددی است و در نتیجۀ تعدد این شرایط و 

 (.Narayan, 2002: 13آسانی ممکن نیست )  ها بهتمامی زبان ها، ترجمۀ آن به زمینه

نتخاب و عطف به سه بُعد تشریح کرده معنای گسترش ا ( توانمندسازی را به1555) 2کبیر

عنوان  . در چارچوب نظری وی از توانمندسازی، منابع به3و دستاوردها 2، عاملیت1است؛ منابع

                                                            
1 . Narayan 
2 . Kabeer 
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 شوند عنوان نتایج تلقی می عنوان روند و فرایند و دستاوردها به ها، عاملیت بهشرطپیش

(Kabeer, 1999: 437( باروی و پاندی .)در شرح دیدگاه 2016 )گویند که کبیر چنین می

تنها منابع مادی، بلکه منابع انسانی و اجتماعی نیز هستند و این دسته از  زعم وی منابع نه به

منابع نیز نقش مهمی در افزایش توانایی افراد در انتخاب دارند؛ همچنین عاملیت؛ احساس 

وانمندی اشاره دارد. دهد و دستاوردها؛ به نتیجۀ ت گیری را نشان میقدرت یا توانایی تصمیم

های شرطزعم ایشان دسترسی به اطالعات، یکی از منابع مهمی است که از پیش به

گیری را ممکن توانمندسازی است و امکان آگاهی، انتخاب و مشارکت مردم در فرایند تصمیم

 (.Baroi & Panday, 2015:5کند ) می

رویکردهای موجود در باب بندی کلی، وجه مشترک عموم ( در یک جمع2002نارایان )

کند؛ دسترسی به اطالعات، ادغام و مشارکت، توانمندسازی را در چهار مورد خالصه می

پاسخگویی، و ظرفیت سازمانی محلی. مراد وی از دسترسی به اطالعات و نقشی که در 

 تواند بودنِ حاصل از آن می روست که دسترسی به اطالعات و آگاهتوانمندسازی دارد، از آن

امکان اقدامات مؤثر را ایجاد نماید و کمک کند که شهروندان از خدمات استفاده کنند، به 

صورت مؤثر مذاکره کنند،  خدمات گوناگون دسترسی داشته باشند، از حقوق خود آگاه بوده و به

  (.Narayan, 2002: 18چیزی که در فقدان دسترسی به اطالعات میسر نخواهد بود )

توان لی، نحوۀ تأثیرگذاری دسترسی به اطالعات بر توانمندسازی را میبندی کدر یک جمع

تواند بسیج شود، شفافیت و پاسخگویی را افزایش دهد و  گونه شرح داد که اطالعات میاین

العمر و تغییرات اجتماعی باشد. از این  محرکی برای مشارکت، شهروندی فعال، یادگیری مادام

شوند  از وجود یک جامعۀ دموکراتیک بسیار مهم می لحاظ، اطالعات، برای اطمینان

(unesco,2011: 52.) 

نکتۀ بسیار مهم آن است که شرایط افراد گوناگون در استفاده از آزادی اطالعات برابر 

منظور آنکه شهروندان بتوانند از حق آزادی اطالعات خود استفاده کنند، وجود  نیست؛ یعنی به

مهارت و سالمتی ضروری است و با این حساب، بدیهی است که  هایی از آگاهی و سواد،حداقل

ای و قشرها های حاشیه ها قادر به استفاده از حق خود نخواهند بود. عمدتاً گروه بسیاری از گروه

های دیگر باشند، کسانی  ها و سایر گروهتوانند شامل افراد فقیر، زنان، اقلیت پذیر که میآسیب

                                                                                                                                            
1 . access to resources 

2 . agency 

3 . achievements 
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برند و از حقوق کافی نه در بری اجتماعی از کمبود اطالعات رنج میواسطۀ نابرا هستند که به

 (. 63مورد آزادی اطالعات و نه در مورد سایر حقوق دیگر برخوردار نیستند )همان: 

آنچه در ادامه دنبال خواهد شد؛ بررسی همین عوامل و موانع در دسترسی به آزادی 

 ضعیت برابری در این دسترسی چگونه است. اطالعات است تا به این موضوع پرداخته شود که و

 نابرابری جنسیتی 

های اجتماعی، اقتصادی و  دهند رویکرد جنسیتی ناشی از ویژگی های متعدد نشان میپژوهش

فرهنگی جوامع در ارتباط با تفاوت میان زنان و مردان، از جمله عوامل اثرگذار بر نابرابری 

های اطالعاتی و ارتباطی بوده است استفاده از فنّاوریجنسیتی در دسترسی افراد به اطالعات و 

(Treinen & Elstraeten, 2018 ؛Neuman, 2016 1311برهانی و اللمی، ؛ .) 

رو دارای اهمیت است که این بحث جنسیت در حق دسترسی آزاد به اطالعات، از آن

روست و اگر زنان  های قابل توجهی روبهموضوع برای نیمی از جمعیت؛ یعنی زنان، با محدودیت

ر دهیم، این محدودیت صورت جدی در مرکز توجه قرا ای را بهفقیر و ساکن در نقاط حاشیه

ها خبر از تر نمایان خواهد شد و در اصل، این محدودیتصورت جدی برای این گروه جنسی، به

آن دارد که زنان، قادر به استفاده از این حق با همان تکرار، سهولت و میزان موفقیت همانند 

سیاستگذاری خصوص ها بهمردان نیستند. مواردی مانند عدم مشارکت زنان در سیاستگذاری

های حساس به جنسیت، آداب و رسوم سنتی فرهنگی مرسوم، بسیاری از موانع از جمله 

های خانه، عدم تحرک و فقدان آگاهی همگی از جمله مواردی هستند که سوادی، مسئولیت بی

در این نابرابری و عدم تقارن در دسترسی آزاد به اطالعات بین زنان و مردان تأثیر داشته است. 

ها و موانع، در حالی که این گروه، کمترین دلیل همین محدودیت ته آن است که درست بهنک

  (.Neuman, 2016دسترسی را دارند، اما در مقابل، بیشترین نیاز و ضرورت را به اطالعات دارند )

رو هستند. اگرچه ابزارهای  های بسیاری روبهزنان در بسیاری از نقاط جهان با سختی

کار رفته است، اما به نقش قدرتمندی که اطالعات  شمار به های بیمختلفی برای حل این چالش

تواند به زنان کمک  اند بازی کند، توجه کافی نشده است. دستیابی واقعی به اطالعات میتو می

های بهداشتی و تولید محصوالت کشاورزی کند تا تصمیمات مؤثرتری در مورد آموزش، مراقبت

تری در زندگی عمومی شرکت کنند، با طور کامل و سایر موارد مربوط به کسب و کار بگیرند، به

های جنسیتی را برطرف کنند. اهمیت دسترسی آزاد به اسد مقابله کرده و شکافهای فرویه

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2093989971-Laura-Neuman?_sg%5B0%5D=ea0At01g17g6sVk7847lz32LjysBe4tTNr9tIYBnZp-FphBrXoWx-xPjF0odptjRBPOK4h0.CiBFqzEmn25VtD6ieODCgcLHL55aQYvNd8e-X1ZZn6qpGoH6bmq62g8HVmLIgVhuRfrX1ZDzvbGJyI75pM_ClQ&_sg%5B1%5D=UHD-u_s6v0eXg_t0vtnR21JEjzNe7RnFGa1aU6ltX9H7si8CPwml094Snfxm42JaxUT6xDM.UozzEpoQLTdmQM59oRbFBOMIglycdysYMRL8-pHihjA1x75fEKgy572A1DpUjbfCwa9UZaC0cAG7usXddCWZdg
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2093989971-Laura-Neuman?_sg%5B0%5D=ea0At01g17g6sVk7847lz32LjysBe4tTNr9tIYBnZp-FphBrXoWx-xPjF0odptjRBPOK4h0.CiBFqzEmn25VtD6ieODCgcLHL55aQYvNd8e-X1ZZn6qpGoH6bmq62g8HVmLIgVhuRfrX1ZDzvbGJyI75pM_ClQ&_sg%5B1%5D=UHD-u_s6v0eXg_t0vtnR21JEjzNe7RnFGa1aU6ltX9H7si8CPwml094Snfxm42JaxUT6xDM.UozzEpoQLTdmQM59oRbFBOMIglycdysYMRL8-pHihjA1x75fEKgy572A1DpUjbfCwa9UZaC0cAG7usXddCWZdg
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عنوان یک عامل اصلی موفقیت در بر ابر نابرابری توان آن را بهقدر باالست که می اطالعات، آن

  دانست )همان(.های مربوط به حقوق زنان 

رزی سازمان ملل ( برای سازمان غذا و کشاو2011) 1در پژوهشی که ترینن و الستراتن

اند، به چهار دسته مانع انجام داده 3های اطالعات و ارتباطات، پیرامون جنسیت و فنّاوری2متحد

توان این اند که میآی سی تی وجود دارد، اشاره کرده  که در زمینۀ دسترسی و استفاده زنان از

 موانع را در یک معنای اعم به کلیت دسترسی آزاد به اطالعات بسط داد:

ها و نتهای فرهنگی و اجتماعی مانند عدم امکان حضور زنان در کافیمحدودیت -1

نامناسب بودن آن از نظر جانمایی و یا مردانه تلقی شدن آن فضاها، الزام به مشارکت زنان و 

دلیل هنجارهای  دختران در حوزۀ کارهای خانه، دسترسی محدود به اینترنت و تلفن همراه به

 لویت داشتن در دسترس بودن این موارد برای مردان و سایر موارد مشابه؛فرهنگی و یا او

های های متعدد و مسئولیتهای زمان و پویایی مانند مواردی اعم از نقشمحدودیت -2

های مربوط به نگهداری از فرزندان که امکان سنگین مربوط به وظایف خانه و محدودیت

های اطالعات و ارتباطات را و استفاده از فنّاوری پویایی زنان و اختصاص زمان به یادگیری

 کند؛محدود می

ها از این جهت که زنان عموماً درآمد های مربوط به مسائل مالی و هزینهمحدودیت -3

کمتری داشته و استقالل آنها نیز با محدودیت جدی مواجه است و این مورد، امکان هزینه برای 

ین آموزش و دسترسی به آن را برای زنان با محدودیت افزار آای سی تی و همچنخرید سخت

 سازد؛جدی مواجه می

های مربوط به سواد و تحصیالت و ارتباط آن با فقر دسترسی و استفاده از محدودیت -2

صورت کلی  سوادی به گردد. اوّلین نکته آن است که بیاطالعات و ارتباطات به دو موضوع بر می

شود و دومین مورد هم آنکه سطح پایین سواد،  ها میاز این فنّاوریمانع از دسترسی و استفاده 

شود. اهمیت این موضوع برای ها میها و مشکالتی در حین استفاده از این فنّاوریباعث چالش

سوادان جهان و همچنین سطوح پایین تحصیالت را از منظر  زنان از آن روست که عمدۀ بی

باشد   رو این موضوع برای آنها بسیار جدی میند و اینده های جنسی، زنان تشکیل می گروه

(Treinen & Elstraeten, 2018: 27-31.)  

                                                            
1. Treinen & Elstraeten 

2 . FAO  
3 . ICT 
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آموز در مقایسه اند که پسران دانش( در مطالعۀ خود نشان داده1352رحیمی و حسینی )

کنند؛ این موفقیت، به تسلط تر عمل میبا دختران، در جستجوی اطالعات در اینترنت موفق

روند جستجوی اطالعات، نحوۀ تسلط بر جستجوی اطالعات پیشرفته، نحوۀ کار بهتر کافی در 

 (. 12: 1352گردد )رحیمی و حسینی، با مرورگرهای وب و سرعت باالتر بر می

( در مطالعۀ خود به بررسی اثر فنّاوری اطالعات و ارتباطات بر 1352مرادحاصل و مزینی )

دهد که این فنّاوری بر  اند. نتایج مطالعۀ ایشان نشان میتهنابرابری جنسیتی در بازار کار پرداخ

کاهش نابرابری جنسیتی در قالب افزایش سهم زنان از بازار کار تأثیر داشته است، اما همچنان 

های جنسیتی اثر بیشتری داشته است و عوامل ساختاری )اجتماعی و فرهنگی( در این نابرابری

عنوان یک  تواند به کند و صرفاً می آفرینی میدرجۀ دوم نقش اطالعات و ارتباطات در فنّاوری

مکمل در کنار سایر عوامل ساختاری، اثرگذار باشد. مراد از این ترتیب اثرگذاری آن است که اثر 

های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جوامع است و در شرایطی که  فاوا تحت تأثیر ویژگی

تواند بر آنها جتماعی و فرهنگی وجود دارد، فاوا نمیهای جنسیتی در ساختارهای انابرابری

( و 26: 1352تواند تا حدی شرایط را بهبود دهد )مراد حاصل و مزینی،  چیره شود و صرفاً می

تواند سبب سطوح و کمّ و کیف دسترسی و  بدیهی است که آن شرایط اجتماعی و فرهنگی، می

 د که خبر از نابرابری دارد. استفادۀ متفاوتی برای زنان نسبت به مردان باش

برای توانمندسازی زنان را  ICT( ضرورت 1351خانی، مطیعی لنگرودی و صیاد بیدهندی )

اند. براساس نتایج این پژوهش، در بخش مرکزی شهرستان الهیجان مورد توجه قرار داده

ل فرایند فنّاوری اطالعات و ارتباطات، قابلیت ارتقای آگاهی و توانمندسازی را ذیل مراح

توانمندسازی از قبیل مرحلۀ رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل را داراست. نکتۀ بسیار 

مهمی که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته، آن است که فرهنگ سنتی، از عوامل محدود 

های کنندۀ دسترسی زنان به آی سی تی شناخته شده است و بنابراین در فرهنگ سنتی فرصت

شود، اما در مقابل پیشرفت و توسعۀ کلی کشور و بر بین دو جنس در این زمینه مشاهده نمیبرا

دسترسی بیشتر زنان و دختران به آموزش و تحصیالت عالی، سبب دسترسی و استفاده از 

 های اطالعات و ارتباطات برای آنان شده است. فنّاوری

رسید که گنجاندن عامل جنسیت در  توان به این نتیجهشده، می با توجه به مطالب بیان

های اطالعاتی و ارتباطی در تحقق رفع نابرابری جنسیتی در این عرصه، باید مورد سیاستگذاری
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های برابر و تبعیض مثبت برای زنان در بایست با فراهم نمودن فرصتتوجه قرار گیرد و می

 ارد. جامعۀ اطالعاتی، به کاهش نابرابری جنسیتی در این خصوص همت گم

 سواد و آموزش

کند. هم سواد ای است که دسترسی به اطالعات را تبیین میهای پایهسواد یکی از مهارت

صورت کلی و هم سواد مربوط به کامپیوتر و همچنین مهارت کار با بستر  عمومی و پایه به

تواند وضعیت  شده برای دستیابی به اطالعات از جمله موضوعات مهمی است که می تعیین

طور که  متفاوتی را در بین شهروندان مختلف برای دسترسی به اطالعات فراهم نماید. همان

شود که هم دسترسی به اطالعات و هم  گوید؛ سطوح باالتر سواد، موجب می( می2002باونز )

 ,Bovensکار با آن سهل باشد و به تعبیری، اطالعات برای افراد مختلف کاربردوست باشد )

2002: 334.) 

( در مطالعۀ خود به این موضوع اشاره 2020) 1یومیدر، کاتنی، پورتمایر، ماهر و میزنبرگره

اند که موضوع دسترسی به اطالعات، هم از نظر ابعاد فیزیکی و فنی و هم از نظر زبان و کرده

 2«خوانآسان»محتوای قابل فهم برای عموم مردم، درخور توجه است. ایشان از حقی به نام 

خوان بودن  المللی به آن اشاره شده است و آسانکنند که در قوانین بین ت میبودن صحب

ها مورد توجه  عنوان یک حق اساسی برای دسترسی برابر و دربرگیری همۀ گروه اطالعات را به

قرار داده است. مواردی مثل این حق به لزوم حمایت از افرادی که به هر نحوی در جستجو و 

ل هستند، اشاره دارد که عمدتاً افراد دارای سطح سواد پایین، افرادی درک اطالعات دچار مشک

های مرتبط و سایر ناتوانیبا زبان مادری متفاوت نسبت به زبان اطالعات و افراد دارای معلولیت

 (.Heumader et al, 2020: 527ها در این گروه هستند )

؛ چراکه طبق اعالم اتحادیۀ باشد این موضوع راجع به سطح سواد دارای اهمیت کلیدی می

دهند حداقل  المللی نشان می (، مطالعات بین2010ها و مؤسسات )المللی انجمن کتابخانهبین

درصد 60تا  20درصد از جمعیت بزرگسال در اغلب کشورها )این عدد در بعضی کشورها به 26

 3«آموزش پایه»رۀ های خواندن که از تحصیل تا پایان دورسد( سطحی از سواد یا مهارت هم می

                                                            
1 . Heumader, Koutny, Pühretmair, Mahr & Miesenberger 

2 . easy-to-read 

قرار دادیم که اصطالحی است برای تحصیالت تا پایان کالس هشتم  basic educationآموزش پایه را معادل  - 3

 های آموزشی دوازده ساله.  یا نهم در نظام
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(.اهمیت بحث سواد و پیوند آن با Heumader et al, 2020: 527رود را ندارند) انتظار می

دریچۀ ارتقای میزان دسترسی به اطالعات دسترسی آزاد اطالعات در برخی از مطالعات، از 

یان مطالعۀ خود ب( در 2001) 1طور که آلسوپ، کریشنا و اسجُبلومبررسی شده است. مثالً آن

شان؛ یعنی افراد بدون زمین، به ازای هر سال اند، در هندوستان گروه هدف مورد بررسیکرده

 ,Alsop et al) کنند درصد دسترسی به اطالعات بیشتری را تجربه می2.6آموزش بیشتر، حدود 

2006: 16.)  

سواد سالمت الکترونیک: گسترش شکاف دیجیتال به حوزۀ »در پژوهشی دیگر با عنوان 

، محققان به بررسی تأثیر اینترنت بر کاهش و یا افزایش شکاف سطح سواد «اطالعات سالمت

ـ متغیرهای 1اند. این پژوهش، با تمرکز بر سه بُعد؛ افراد در جستجوی اطالعات سالمت پرداخته

ـ فرایندهای جستجوی اطالعات و 2شناختی، های جمعیت سنتی شکاف دیجیتال مانند ویژگی

تفاده از اینترنت با هدف کسب اطالعات در حوزۀ سالمت، به مطالعۀ مسئله تحقیق ـ نتایج اس3

شناختی در فرایند دسترسی به های جمعیت دهند که ویژگی پرداخته بود. نتایج نشان می

های اجتماعی موجود را تقویت  اطالعات و جستجوی آنها اثرگذار بوده است و اینترنت نیز تفاوت

سیع از اینترنت توسط افرادی که از سواد سالمت الکترونیک باالتری کرده است. استفادۀ و

های جدیدی در برخوردار بودند، منافعی را به همراه داشته که این امر، منجر به ایجاد نابرابری

 (.Neter & Brainin, 2012: 1حوزه اطالعات سالمت در بین افراد شده است )

سواد دیجیتال: راهکاری برای »ود با عنوان ( در مقالۀ خ1356کاظم پوریان و عبدلی )

به بررسی وضعیت شکاف دیجیتال و ارائۀ « پوشش شکاف دیجیتال و پرورش شهروند دیجیتال

سازی و استفاده از تجارب کشورهای های آموزشی، فرهنگراهکارهایی از جمله تنظیم برنامه

اند. نویسندگان به این تهپیشگام برای کاهش این شکاف در میان شهروندان دیجیتال پرداخ

مندی از فنّاوری اطالعات و توان نابرابری در بهرهنتیجه رسیدند که با آموزش سواد دیجیتال می

کردن بسترها و  ارتباطات را کاهش داد. آنها بر این باورند که این امر، با اقداماتی مانند آماده

اطالعات و ارتباطات، و طراحی برنامه های الزم فرهنگی و اجتماعی برای کاربرد فنّاوریزمینه

افزارها که منجر به فهم زبان این  افزارها و نرم هایی جامع شامل آموزش نحوۀ استفاده از سخت

 پذیر است. شود، امکانها می فنّاوری

                                                            
1 . Alsop, Krishna & Sjoblom 
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شود، موضوع مربوط به آموزش است یکی از موارد دیگری که در کنار بحث سواد مطرح می

ت و توانایی افراد را برای جستجو و دسترسی به اطالعات ارتقاء دهد. تواند سطح مهار که می

 اند مطالعات متعددی آموزش را شرطی الزم برای دسترسی شهروندان به اطالعات در نظر گرفته

(Martin & Feldman, 1998; Bovens, 2002; Darch & Underwood, 2005; Szekely, 2007 

(. بدیهی است که اختالف وضعیت 1312؛ خسروجردی، Relly & Guillier, 2010: 368به نقل از 

ای درخور توجه صورت قابل مالحظه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه به

اند که کشورهای در حال طور تجربی به این موضوع پرداخته است و محققان متعددی نیز به

های دسترسی به  بحث آموزش و اجرای سیاستدلیل محدودیت منابع، در خصوص  توسعه، به

 ;Darch & Underwood, 2005; Roberts, 2006رو هستند ) های جدی روبهاطالعات با چالش

Neuman & Calland, 2007  به نقل ازRelly & Guillier, 2010: 363) 

بایست چنین گفت که آموزش، نقش زیربنایی در توسعۀ فردی در یک بیان کلی، می

گیری در های فنی و تخصصی، موضعها و تواناییظ ارتقای سطح دانش، مهارت، قابلیتلحا به

گیری نگرش نسبت به محیط پیرامونی دارد. فردی که از سطح تحصیالت برابر مسائل و شکل

شود، چون سطح رو می باالتری برخوردار است، در دسترسی به اطالعات، با موانع کمتری روبه

طور مستقیم بر دسترسی تأثیر دارد، بلکه شبکۀ اجتماعی فرد و سطوح  تنها به تحصیالت نه

: 1312دهد )خسروجردی،  های تکنولوژیکی وی را نیز تحت تأثیر قرار میارتباطی و مهارت

رو با اهمیت است که طبق سرشماری عمومی (. در کشور ما نیز توجه به این موضوع از آن162

سواد مطلق  میلیون نفر از جمعیت کشور، بی 1.1دود ح 1356کشور در سال  1نفوس و مسکن

های محروم  دهند. گروهدرصد را مردان تشکیل می32.7درصد از آنها را زنان و 23.3هستند که 

برند؛ چراکه  از آموزش رسمی بیش از افراد تحصیلکرده از عدم دسترسی به اطالعات رنج می

جر به توانایی محدود در برخورداری از مزایای های خواندن و نوشتن که مندلیل فقدان مهارت به

 برداری از اطالعات جهت تأمین نیازهایشان را ندارند. شود، امکان بهرهدسترسی به اطالعات می

 کاریفرهنگ پنهان

گوید، یکی از کارکردهای اصلی قوانین مربوط به آزادی ( می2011طور که فینک ) همان

ها هاست، ولی با این حال، عملکرد دولتملکرد دولتساختن چند و چون عاطالعات، روشن

                                                            
1. https://www. amar. org. ir/Portals/0/amarmozuii/infographics/114-17_5. pdf 
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های سیاه عمل کرده و مانع از شفافیت عنوان جعبه هایی قرار دارد که بهتحت تأثیر الگوریتم

فرهنگ پنهان»گیرد؛ (. بخشی از چیزی که جلوی این شفافیت را میFink,2018: 1شوند ) می

طور که دنینگ  شود. همانمشاهده می هااست که به طُرُق مختلف، توسط دولت« کاری

گوید؛ آنچه مهم است این است که مقامات عمومی در بسیاری از موارد، میل به ( می1313)

سازند. حتی برخی اعمال خواهند مخفی بماند، فاش نمیکاری دارند و چیزی را که میپنهان

هاست )به ات یا رسانهدولت در جهت مانعیت شهروندان از دسترسی به انواع خاصی از اطالع

  (.117: 1352نقل از زندیه و ساالرسروی؛ 

کاری گوید؛ از ابتدای طرح آزادی اطالعات، بحث پنهان( می1510گونه که رلیا ) همان 

عنوان شرایطی که منع دسترسی عمومی به اطالعات آزاد را موجب شود، طرح  نیز به 1رسمی

دالیل مختلف؛ مثل حفظ منافع و امنیت ملی،  به شد و هدف از آن، بیان استثنائاتی بود که

های استراتژیکی را منجر شود، های خارجی و هر آنچه حساسیت مالحظات مربوط به سیاست

کاری (. فارغ از اینکه پنهانRelyea,1980: 149این دسترسی به اطالعات مصلحت نباشد )

دسترسی آزاد به اطالعات را  شود، نتیجه آن است که تحقق حقرسمی به چه دالیلی انجام می

  شود.رو ساخته و باعث اجرای ناقص آن می با محدودیت روبه

شود؛ در واقع، کسانی که دارای طلبی نیز ناشی میکاری از بستر قدرتتمایل به پنهان

ترند که از کاری دارند؛ چراکه در عرصۀ قدرت کسانی موفققدرت هستند، تمایل به پنهان

: 1352نقل از زندیه و ساالرسروی، به  2007)راسکوویرو وایلنیو،  برخوردارنداطالعات بیشتری 

(. بنابراین به نام حفاظت از استقالل کشور، تا جایی که ممکن است اطالعات از دسترس 130

 شود. عموم دور نگه داشته می

 ( در پژوهشی به بررسی عوامل محدود کنندۀ شفافیت اسنادی1352زندیه و ساالرسروی )

های دریافت اطالعات از ناحیۀ شهروندان ناشی از رفتار مقامات عمومی در برخورد با درخواست

اند اند و در نهایت، سعی کردهاعالمیۀ جهانی حقوق بشر پرداخته 15با استناد به مادۀ 

های آنها نشان داد راهکارهایی در جهت رسیدن به استاندارد شفافیت اسنادی ارائه دهند. یافته

عنوان ابزار مهمی در نظر گرفته  در تحقق حق دسترسی افراد به اطالعات، شفافیت، به که

شود، باید از  شود که بر اساس آن، اسناد اطالعاتی که توسط نهادهای عمومی منتشر می می

دالیلی چون فرهنگ پنهان ها و مقامات دولتی بهشفافیت برخوردار باشند. با این حال، دولت

                                                            
1. official secrecy 
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کنند و  ل ساختاری و سیاسی چون امنیت ملی، در مقابل این حق، مقاومت می، و عوام1کاری

شود که مانع از تحقق حق  این موضوع، منجر به ظهور انواعی از شفافیت غیر استاندارد می

 شود. دسترسی آزاد به اطالعات می

کاری: از ویژگی هستیتحول مفهوم پنهان»( نیز در پژوهشی با عنوان 1351ساالرکیا )

آید که پنهان ، در پی پاسخگویی به این پرسش بر می«شناختی تا ابزاری برای فعالیت اطالعاتی

کاری، چه بخشی از هویت اطالعات را به خود اختصاص داده و چه جایگاهی در اطالعات دارد؟ 

شناختی  های هستی کاری را از ویژگیوی با مطرح کردن دو فرضیه که یکی از آنها پنهان

رسد که پنهان داند، به این نتیجه میو دیگری آن را ابزاری برای کار اطالعاتی میاطالعات 

ای هستی شناختی در آن دارد کاری، اساساً بخش جدانشدنی از هویت اطالعات است و ریشه

 (. 27: 1351)ساالرکیا، 

 زبان و دسترسی آزاد به اطالعات

ات تأثیرگذار است و در شرایطی مانع زبان عامل دیگری است که در دسترسی افراد به اطالع

: 1311کند )برهانی و اللمی،  زبانی، دسترسی افراد به اطالعات مورد نیازشان را محدود می

تواند منجر  های ارائه دهندۀ آنها موضوعی است که می(. زبان غالب و رایج اطالعات و پایگاه71

های زیادی از دسترسی به  که گروهشود و خروجی آن باشد  2نوعی از شکاف مبتنی بر زبان به

های حاصل از این دسترسی نابرابر اطالعات ارزشمند و مورد نیازشان محروم شوند و نابرابری

 .(Polat, 2012:595) تشدید شود

های مرتبط با زبان را در ( در مطالعۀ خود نقش موانع و محدودیت2012) 3گرازی و وِرگارا

درصد 20اند. در پاراگوئه حدود اینترنت در پاراگوئه بررسی کرده پذیری با رایانه و اتصال بهوفق

درصد دوزبانه و مسلط به هر دو زبان 60؛ حدود 2زبانه و صرفاً مسلط به گوارانی از مردم، یک

زبانه و فقط مسلط به اسپانیایی هستند. نتایج این مطالعه،  اسپانیایی و گوارانی و مابقی، یک

( بسیار ناهمگن ICTهای اطالعات و ارتباطات )و تسری فنّاوری دهد که نحوۀ بسط نشان می

                                                            
کاری به معنای استفاده از پنهانایم، فرهنگ پنهانبا توجه به مفهومی از فرهنگ که در این مقاله اتخاذ کرده . 1

های کاری به عنوان یکی از خلقیات یا مؤلفهکاری در جهت قدرت است. بنابراین به هیچ وجه، منظورمان پنهان

 ها نیست. ها و ملتروهفرهنگی گ

2 . linguistic divide 
3 . Grazzi & Vergara  

4 . Guaraní 
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زبانه و صرفاً مسلط به  شود و افراد یک ای در این زمینه مشاهده میهای جدیبوده و نابرابری

عنوان  گوارانی در شرایط نابرابری نسبت به سایرین قرار دارند و از همین منظر، خود این زبان به

 رود شمار می جهت گسترش آی سی تی و کار با آن برای مردم به یک مانع فرهنگی جدی در

(Grazzi& Vergara, 2012: 161.)   

دهد، افرادی که صرفاً بر یک زبان تسلط عالوه بر آن، شواهدی وجود دارد که نشان می

 های دیگر دارند )هر زبانی عالوه بر زبان مادری( در موقعیتدارند، با افرادی که مهارت در زبان

( به آن اشاره شده است، 1352طور که  در مطالعۀ رحیمی و حسینی ) برابر قرار ندارند. همان

شود و آن گویند، مهارت زبان دوم، باعث خالقیت در فکر می( می1555) 1جانسون و جانسون

اند، این تفکر خالق، به عملکرد بهتر در فضای بیان کرده 2001) 2گونه که هارتلی و بندیکسِن

کند و در نتیجه، افراد دارای مهارت در دو یا چندین زبان، در تعامل با یارانه و  ی کمک میمجاز

دهند )رحیمی و حسینی،  جستجوی اطالعات مورد نیاز، عملکرد بهتری از خود نشان می

1352 :15-11 .) 

طلبد؛ مانند فضای مجازی، این، در فضاهایی که زبان تخصصی خود را می بر   عالوه

 & Neterگیرد )افراد به اطالعات تحت تأثیر دانستن و آشنایی با آن زبان قرار می دسترسی

Brainin, 2012 های ( و تسلط بر نحوۀ استفاده از آن فنّاوری1356کاظم پوریان و عبدلی، ؛

باشد. شکاف دیجیتال یکی  کار گرفته شده در آنها موضوعی مهم میجدید عطف به زبان رایج به

این وضعیت است که به مرور زمان و با دسترسی بیشتر افراد به کامپیوتر، سطوح از پیامدهای 

  ورانه به آن اضافه شده است.های دیجیتالی و دسترسی بهرهدیگری مانند مهارت

( به آن اشاره کرده2011، 2010) 3یکی از ابعاد سطح مهارتی، که ون دیورسن و ون دایک

ن بدین معناست که اگر افراد، از این مهارت برخوردار اند، سواد جستجوی اطالعات است. ای

های آن را در جهت وری از قابلیتنباشند و یا با زبان این فضا آشنایی نداشته باشند، امکان بهره

( Van Deursen& Van Dijk, 2015: 381دسترسی به اطالعات مورد نیازشان نخواهند داشت )

ارتباط میان جستجوی اطالعات در اینترنت با  رحیمی و حسینی در مطالعۀ خود به بررسی

اند. براساس نتایج حاصل از مطالعۀ آموزان گرگانی پرداختهمهارت زبان انگلیسی در میان دانش

آنها یکی از مواردی که در مورد زبان مورد نیاز فضای مجازی و جستجوی اطالعات در پایگاه

                                                            
1 . Johnson & Johnson  

2 . Hartley & Bendixen  

3. Van Deursen  & Van Dijik 
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ارتباط زبان انگلیسی و مهارت در آن با  های مختلف مهم است، تسلط بر زبان انگلیسی است.

سواد اطالعاتی، افزایش کارآمدی و کاهش اضطراب رایانه، تأثیر مستقیمی بر جستجوی مؤثر 

 (.11: 1352اطالعات و استفاده از آنها دارد )رحیمی و حسینی، 

 دلیل توان پایین اقتصادی در جهت دسترسی فیزیکی و در نتیجه نشین بههای حاشیه گروه 

های اجتماعی  عدم برخوداری کافی از دانش و زبان مورد نیاز جهت استفاده، بیش از سایر گروه

 گیرند. تحت تأثیر این شرایط قرار می

 گیرینتیجه

شود، قدرت است. یکی از همراهان فرهنگ، به معنایی که در مطالعات فرهنگی غالباً استفاده می

به فرهنگ پرداخته و لذا وقتی از موانع فرهنگی نوشتاری که از نظر گذشت، از مسیر قدرت 

صدا تمرکز دارد و نه نشین و کمهای حاشیه گوید بر گروهدسترسی به اطالعات سخن می

 های فرهنگی یک گروه یا ملت. آنچنان که مرسوم است بر اصطالحاً خصلت

عات را دالیل مختلف، قانون حق دسترسی آزاد به اطال های زیادی، بهدیدیم که دولت

شک، قدرت در این میان تأثیرگذار بوده است. یکی از پیامدهای تصویب کردند و بدون

های خاموش یا مورد تبعیض  دسترسی همگانی به اطالعات، توانمند شدن گروه« مفروض»

شود. اینجا، باز هم با سادگی و یا اصالً محقق نمیاست؛ چون در عمل به « مفروض»است. 

، در چرخۀ باطلی گرفتار هستیم: دسترسی آزاد به اطالعات برای توانمند توجه کردن به قدرت

 ها آزادانه به اطالعات دسترسی ندارند.  ای است، اما در عمل، همین گروههای حاشیه کردن گروه

داشته « دسترسی»شود که تأمل بیشتری در مفهوم  شرح بیشتر این موضوع، زمانی محقق می

طور همزمان از سه نوع دسترسی  بایست بهی آزاد به اطالعات، میباشیم. در بررسی حق دسترس

. مراد 1سخن گفت؛ دسترسی انگیزشی، دسترسی مادی و فیزیکی، و دسترسی مهارتی و کاربردی

از دسترسی انگیزشی آن است که اساساً خواست و ارادۀ الزم برای جستجوی اطالعات و داشتن 

عنوان یک امر ضروری باشد؛  رش افراد به این موضوع، بهدغدغه در افراد وجود داشته باشد و نگ

                                                            
( حاصل شده است؛ البته 2016ها برای محقق، از مطالعۀ ون درسون و ون دایک ).  ایدۀ انواع این دسترسی 1

ها در ارتباط با دسترسی به اینترنت و شکاف دیجیتال بوده است و مرتبط با حق دسترسی آزاد به ۀ آنمطالع

های موجود در این پژوهش این تفکیک را در مطالعۀ ها و ایده باشد، لیکن عطف به مرور سایر پژوهشاطالعات نمی

  ایم. عنوان مقالۀ آنها در زیر آمده است:حاضر نیز مبنا قرار داده

Toward a Multifaceted Model of Internet Access for Understanding Digital Divides: An Empirical 

Investigation 
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افزار افراد از ها و وجود سختمنظور از دسترسی فیزیکی و مادی آن است که از نظر زیرساخت

لحاظ فیزیکی و مادی برایشان  موقعیت الزم برخوردار باشند و ابزار و امکان تحقق این امر، به

مکان دیگری هم از نظر وسایل و هم از نظر هزینۀ مالی فراهم باشد و دسترسی در خانه یا هر 

برایشان میسر باشد و در نهایت، مراد از دسترسی مهارتی و کاربردی نیز آن است که افراد مهارت 

و دانش الزم برای جستجوی اطالعات و کار با بسترهای موجود را بلد باشند، محتوای مطالب را 

 ن، امکان کاربرد عملی را میسر کنند. درک کنند و بسته به خواست و نیازشا

طور  ها و قوانین، به بدیهی است که تحقق این حق، زمانی رخ خواهد داد که سیاست

گانه تمرکز نمایند؛ حال آنکه در عمدۀ موارد، صِرف وجود این حق همزمان بر این وجوه سه

راموشی سپرده شده های تحقق مرتبط با چند وجه آن به فمورد توجه قرار گرفته و مکانیسم

 است. 

ای است که هم از گونههای محروم در وجوه گوناگون به رسد که وضعیت گروه به نظر می

منظر عاملیت و هم از منظر ساختار، فرصت در وضعیت برابری با سایر قشرها جامعه قرار ندارند 

ز ناتوانی و شود که خود از یک طرف ا و نابرابری عمیق و شدیدی در این زمینه مشاهده می

آید و از طرف دیگر خود مجدداً بازتولیدکنندۀ ناتوانی و محرومیت بیشتر است و محرومیت برمی

شود که مانع از تغییر وضعیت  ها مشاهده می یک دور باطلِ نابرابری و محرومیت برای این گروه

 گردد. سمت برابری می به

 توضیح داد:  توان این موضوع را به قرار زیربه لحاظ شماتیک می

 
. دورِ باطل توانمندی کمتر، دسترسی آزاد به اطالعات کمتر و محرومیت و نابرابری 2شکل شمارۀ 

 بیشتر
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توان پیوند آن را با بحث رسد که عطف به سه نوع دسترسی مطرح شده در باال می نظر می به

ت است که دسترسی صورت برجسته مورد توجه قرار داد. جریان به این صور از توانمندسازی به

تواند به سطوح باالتری از توانمندی منجر شود و از طرف دیگر توانمندی  بیشتر به اطالعات، می

شود. حال از آنجا که طبق دیدگاه محققان باالتر نیز منجر به دسترسی باالتر به اطالعات می

 2و سطح عاملیت( توانمندی از ارتباط متقابل د2002) 1بانک جهانی، آلسوپ، برتلسن و هلند

شناختی و... ( و ساختار های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روانها و دارایی)شامل انواع سرمایه

های شود و از آنجا که انواع دسترسی )شامل قوانین و هنجارهای فرهنگی( ناشی می 3فرصت

جریان دسترسی بایست یادشده در باال در پیوند با ایجاد و تقویت این دو مورد قرار دارد، می

هایی که در شرایط نابرابر هستند،  جانبه برای گروهآزاد به اطالعات با یک حمایت و کوشش همه

ها، شاهد واسطۀ تقویت عاملیت و ساختار فرصت مرتبط با این دسترسی تسهیل شود و به

ای های حاشیه خصوص گروه ها و به جانبۀ اطالعات برای همۀ گروهتوانمندی در دسترسی همه

 که در شرایط نابرابری از قدرت و توانمندی هستند، باشیم. 

عنوان متغیر تأثیرگذار مطالعات فرهنگی در مبحث دسترسی آزاد به  وارد کردن قدرت به

دسترسی آزاد و همگانی به اطالعات « همگانی بودن»و « آزاد بودن»شود در  اطالعات، باعث می

شود؛ اینکه زبان، تحصیالت، عاتی پروبلماتیک میتأمل جدی کنیم. در این تأمل جدی، موضو

قومیت و نژاد، طبقه و جنسیت بر دسترسی آزاد به اطالعات تأثیر جدی دارند؛ اینکه حتی پس 

های  از دسترسی به اطالعات، پردازش اطالعات و توان استفاده از آن در جهت مثبت برای گروه

های کمتر برخوردار، در واقعیت هم  ت؛ اینکه گروهتوان عمالً بسیار دشوار و بنابراین نادر اسکم

 برند. کمترین استفاده را از آزاد شدن دسترسی به اطالعات می

برخوردار که در مطالعۀ حاضر مورد بحث و های کم آن وجوهی از نابرابری مربوط به گروه

 بررسی قرار گرفت، به شرح زیر بودند: 

                                                            
1 . ALSOP, BERTELSEN & HOLLAND  
2 . Agency 

3 . Opportunity Structure 
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 دسترسی آزاد به اطالعات با مطالعات فرهنگی در مطالعۀ حاضرهای مورد بررسی . تقاطع3شکل شمارۀ 

دهند  نشان می« کندفقر احمق می»( در کتاب 1351کالم آخر آنکه، موالینیتن و شفیر )

رو گیری را عمالً با دشواری روبهشود و بنابراین تصمیم فقر، باعث کاهش پهنای باند ذهن می

های موجود نشان دهیم در مورد دسترسی و نظریه کند. ما تالش کردیم با مرور پیشینهمی

اصطالحاً آزاد به اطالعات، زبان و تحصیالت و جنسیت و غیره هم عمالً همین تأثیر را دارند. 

رساند که بگوییم آزاد کردن دسترسی به اطالعات، تنها قدم نخست این استدالل ما را بدانجا می

معنای دسترسی  ن دیگر، آزادی دسترسی بهدر دسترسی همگانی به اطالعات است. به بیا

ها و جنسیتفاصله است، بین این دو زبان« هافرهنگ»ها و همگانی نیست. بین این دو فرسنگ

قدرت به های خاموش و کم ها فاصله است. همزمان با آزاد کردن دسترسی، توانمند کردن گروه

شک توانمندی خودشان، بیشناخت اطالعات و یادگیری چگونگی استفاده از آن در جهت 

توان آن را تبعیض مثبت به نفع مسئلۀ پراهمیتی است؛ سیاست و تغییری فرهنگی که می

های خاموش دانست. بدون در نظر گرفتن این مهم، آزادی دسترسی به اطالعات چیزی  گروه

ی گوید دموکراسی صرفاً زمانجز توهم آزادی نیست. احتماالً حق با گرامشی است وقتی می

های های محروم نشان دهد که با عدالت، برابری و برخورداریتواند راه آزادی را به ملت می

توانیم با کلماتی که به بحث این مقاله مربوط است، جمالت گرامشی فراگیر همراه باشد. ما می

شود  را چنین بازنویسی کنیم که: دسترسی همگانی به اطالعات تنها زمانی به تحقق نزدیک می

 های همگانی همراه شود. ه با تالش برای عدالت، برابری و برخورداریک
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