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۱. مقدمه
شمول دیجیتال را می توان به عنوان یک وضعیت نهایی تعریف کرد که در آن همه فرصت های عادالنه ای برای 

سهیم شدن در جامعه با استفاده از فناوری های دیجیتال دارند )گروه تحقیقاتی شمول دیجیتال، ۲۰۱۷(.

این گزارِش تجربٔه کاربری )UX( برای پناهندگان سابق و مهاجراِن به حاشیه رانده شده، بخشی از مجموعه 
گزارش های دیدگاه های کاربر در مورد شمول دیجیتال بوده که توسط Te Tari Taiwhenua سازمان امور 

داخله )DIA( سفارش داده شده است. هدف این مجموعه درک تجربٔه زیستٔه گروه هایی است که اغلب به صورت 
دیجیتالی به حساب نمی آیند.

آنطور که در گزارش دولت در مورد جمعیت هدف گزارش شده است، پناهندگان سابق و مهاجران به حاشیه رانده 
شده نیز یکی از گروه های هدفی هستند که در مقایسه با سایرین از حمایت کمتری از طرح های دولت برخوردار 

شده اند.  

 Digital inclusion stocktake: What digital inclusion looks like :بخش ۲ گزارش را بخوانید
.across government

اهداف این تحقیق بدین شرح است:

 شناسایی موانع، چالش ها و دغدفه های پناهندگان سابق و مهاجران به حاشیه رانده شده در مورد فرایند 	 
شمول دیجیتال شان

درک میزان شمول دیجیتالی این گروه در چارچوب شمول دیجیتال.	 

این تحقیق تجربٔه استقرار این گروه در آئوتُِروا نیوزیلند را در بازه های زمانی ۳ ماه اول و ۳ سال اول در نظر 
می گیرد.

این تحقیق از آوریل تا ژوئن ۲۰۲۱ در ۶ مکان در نیوزیلند انجام شد. در مجموع، ۴۱ شرکت کننده از ۲۰ گروه 
قومی حضور داشتند. مصاحبه با شرکت کنندگان به صورت عمقی، تک به تک و رو در رو بود. در صورت 

لزوم از مترجم حضوری یا تلفنی کمک گرفته می شد.

https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/155-digital-inclusion-stocktake-what-digital-inclusion-looks-like-across-government/html
https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/155-digital-inclusion-stocktake-what-digital-inclusion-looks-like-across-government/html
https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/155-digital-inclusion-stocktake-what-digital-inclusion-looks-like-across-government/html
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تقدیر و تشکر
DIA از همٔه کسانی که تجربه های خود را به اشتراک گذاشتند و در این پروژه تحقیقاتی UX شرکت کردند، 

صمیمانه تشکر می کند. تیم شمول دیجیتال همچنین از وزارت جوامع قومی برای همکاری با محقق جهت تعامل 
با جوامع محلی از جمله سازمان های مردم نهاد محلی )NGO( برای سازمان دهِی مصاحبه ها و ارائٔه راهنمایی و 

بازخورد قدردانی می کند.

DIA مایل است متذکر شود که اطالعات و یافته های ارائه شده در این گزارش منعکس کنندٔه دیدگاه های مصاحبه 
شوندگان و گروه های مختلفی که آنها نمایندگی می کنند است.

اطالعات گزارش
این گزارش برای Te Tari Taiwhenua سازمان امور داخله و وزارت جوامع قومی آماده شده است.

تهیه شده توسط جاس هوآ.

تاریخ: ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱

یادکرد
Hua, J. )۲۰۲۱, نوامبر(. خالصٔه حقوق کاربران در مورد شموِل دیجیتال — پناهندگان سابق و مهاجرانی که 

 Summary of Digital inclusion user insights — Former refugees and‘ انگلیسی زبان دوم آنهاست
https://www.digital.govt. سازمان امور داخله ’.migrants with English as a second language

nz/dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-refugees-
and-migrants-with-english-as-a-second-language/html

https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-refugees-and-migrants-with-english-as-a-second-language/html
https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-refugees-and-migrants-with-english-as-a-second-language/html
https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/195~summary-of-digital-inclusion-user-insights-former-refugees-and-migrants-with-english-as-a-second-language/html
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۲. یافته های کلیدی
این بخش یافته های کلیدی از بررسی منابع پیشین و تحقیقات انجام شده، و سایر عوامل مؤثر بر شمول دیجیتال 

پناهندگان سابق و مهاجران به حاشیه رانده شده را بطور خالصه ارائه می کند.

دسترسی و مهارت ها ۲مانع اصلی برای شمول دیجیتال برای پناهندگان سابق و مهاجران به حاشیه رانده شده 
هستند. 

عوامل دیگری که مانع شمول دیجیتال این گروه می شوند عبارتند از:

	 تسلط کمتر به زبان انگلیسی

	 موانع فرهنگی

	 موقعیت اقتصادی-اجتماعی پایین.

۲.۱. خالصٔه مرور تحقیقات پیشین
پنج پایگاه داده برای تحقیقات موجود در مورد شموِل دیجیتال برای پناهندگان سابق و مهاجرانی که انگلیسی زبان 

دوم آنهاست )ESL( در نیوزیلند و سایر کشورهای جهان جستجو شد. فیلتر اولیه بر روی چکیده ها ۳۶ مورد 
بازگرداند. سپس، هر کدام از موارد برای تعیین ارتباط با حوزٔه تحقیق بررسی شد. 

از دیدگاه ها نیز برای آگاهی بخشی در طرح تحقیق استفاده شد. 

تفاوت در تعاریف و تجربیات بین "پناهندگان" و "مهاجران" 
تمایزات حقوقِی واضحی بین پناهندگان و مهاجران وجود دارد که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 

بیانیٔه نیویورک برای مهاجران و پناه جویان )مجمع عمومی سازمان ملل، ۲۰۱۶( و کمیساریای عالی سازمان ملل 
متحد برای پناهندگان )UNHCR( تأیید شده است.

پناهندگان و مهاجران با ورود به کشور جدید تجربیات مختلفی خواهند داشت. در نیوزیلند، این گروه ها پشتیبانِی 
استقرار متفاوتی که توسط ادارٔه مهاجرت نیوزیلند )INZ( با مشارکت سایر سازمان های دولتی و ارائه دهندگان 

شخص ثالث ارائه می شود، دریافت می کنند.

شباهت های پیشنهادی بین "پناهندگان" و "مهاجران به حاشیه رانده شده"
گروهی از مهاجران وجود دارند که با چالش هایی مشابه با چالش هایی که پناهجویان سابق در طول فرآیند استقرار 
خود با آن مواجه بوده اند، مواجه می شوند. این مهم شامل چالش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. 

این گروه توسط Belong Aotearoa ]متعلق به آئوتُِروا[ و سایر سازمان های مردم نهاد در نیوزیلند به عنوان 
 Belong Aotearoa, UMMA Trust, RASNZ, NZ Red( .مهاجران به حاشیه رانده شده" توصیف می شوند"

 Cross, Asylum Seekers Support Trust, Aotearoa Resettled Community Coalition, Family
.)Action, 2020
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در نتیجه، سطح باالیی از اشتراک بین پناهندگان سابق و مهاجران به حاشیه رانده شده که نیاز به دسترسی 
به خدمات پشتیبانی برای استقرار خود دارند وجود دارد. بین پناهندگان سابق و سایر گروه های مهاجر، مانند 

مهاجراِن ماهر، اشتراک کمتری وجود دارد. پناهندگان سابق و مهاجران به حاشیه رانده شده تمرکز اصلی در این 
تحقیق هستند.

موضوعات کلیدی شناسایی شده از مرور تحقیقات پیشین
	  موانعی برای استفاده از اطالعات آنالین از منابع رسمی توسط پناهندگان و مهاجران تازه وارد وجود دارد. 

	  فناوری های دیجیتال پناهندگان و مهاجران را قادر می سازد تا یکی از نیازهای کلیدی خود را برآورده کنند: 
ارتباط مقرون به صرفه با شبکه های اجتماعی خود. با این حال، هنوز موانعی برای استفاده از ابزارهای 

دیجیتال به نفع شان وجود دارد. 

	 افرادی که از شمول دیجیتال بهره مند شده اند به شمول اجتماعی و رفاه بهتری دست می یابند.

این ۳ موضوع کلیدی که در بررسی تحقیقات پیشین شناسایی شده اند، تا اندازه ای به پاسخ به سٔواالت موجود در 
دستور کار تحقیِق شمول دیجیتال و همچنین آگاهی بخشی به حوزٔه این تحقیق کمک می کنند. 

موانع شمول دیجیتال برای پناهندگان و مهاجران سابق با عوامل دیگری از جمله چالش های اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی که هنگام استقرار در کشور میزبان جدید به وجود می آیند، بیشتر می شوند. 

 — )MAST( فرض بر این است که افزایش عناصر شمول دیجیتال — انگیزه، دسترسی، مهارت ها و اعتماد
شمول دیجیتال این گروه و در نتیجه عوامل مرتبط با فرآیند استقرار آنها را بهبود می بخشد.

۲.۲ خالصٔه یافته های تحقیق
یافته های تحقیق بر اساس چارچوب MAST، که شامل ۴ عنصر وابسته به هِم انگیزه، دسترسی، مهارت ها و 

اعتماد است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

انگیزه
برخی از پناهندگان سابق و مهاجران به حاشیه رانده شده هیچ تجربٔه قبلی از دستگاه های دیجیتال، اینترنت یا 

خدمات آنالین پیش از آمدن به نیوزیلند ندارند. این مهم باعث ایجاد شکاف در دانش آنها در مورد آنچه می توان با 
فناوری های دیجیتال به دست آورد می شود.

سلسله مراتب نیازها اولویت پیدا می کند و در دسترس بودن ذهنی برای یادگیری کم است. برای کسانی که 
مزایای اجتماعی و اقتصادی فناوری های دیجیتال را درک می کنند، این مزایا به دلیل عدم دسترسی به دستگاه ها 
و مهارت های مربوطه تحقق نمی یابند. ارتباط با خانواده و دوستان خارج از کشور بزرگترین انگیزه و بیشترین 

میزان استفاده از گوشی های هوشمند برای این گروه است. 

https://www.digital.govt.nz/dmsdocument/169~digital-inclusion-research-agenda/html
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"مدت زیادی طول کشید، حتی مثل دوستان یا همکالسی هایی که قبالً با آنها درس می خواندم، آنها قبالً 
تلفن های هوشمند گرفتند و شروع به ظاهر شدن کردند. من بالفاصله گوشی هوشمند نگرفتم. اما باز هم 

متوجه نشدم که این یک چالش است، زیرا نمی دانستم یک گوشی هوشمند چه کاری می تواند انجام دهد. و 
من کامالً به سبک زندگی خودم عادت کرده بودم تا زمانی که تلفنم خراب شد. و بعد مجبور شدم یک گوشی 

جدید بگیرم. و در نهایت یک گوشی هوشمند برای مادرم و خودم گرفتیم. ۳ سال برای من طول کشید."

— شرکت کننده در پژوهش

دسترسی
هزینه اصلی ترین مانع دسترسی این گروه به دستگاه های بزرگتر مانند کامپیوترهای رومیزی، لپ تاپ، بسته های 

اینترنت همراه و اینترنت نامحدود خانگی است. گزارش شده است که اتصال به وای فای عمومی رایگان نامنسجم 
بوده، با سرعت کم یا زمان محدود بوده، یا همٔه موارد فوق را در بر می گیرد.

برای دسترسی به خدمات دولتی، مراجعٔه حضوری همچنان به عنوان روشی مٔوثرتر برای انجام کارهای مهم و 
حل مسائل و سٔواالت تلقی می شود. 

در ۳ ماه اول، قرار مالقات حضوری یا تماس تلفنی با خدمات ترجمه، حالت های ترجیحی دسترسی به خدمات 
است. پشتیبانی شبکه های اجتماعی مانند داوطلبان، مددکاران استقرار، اعضای خانواده یا اعضای جامعٔه محلی 

برای این گروه برای دسترسی به اینترنت، دستگاه ها و خدمات ضروری چه به صورت آنالین و چه غیر آنالین 
کلیدی می باشد. 

دسترسی آنالین سلف سرویس به دلیل عدم تسلط به زبان انگلیسی، کمبود منابع در زبان های قومی، مهارت های 
دیجیتال محدود و ناآشنایی با نحؤه عملکرد سیستم های آنالین امکان پذیر نیست. این روند در۳ سال اول استقرار 

در نیوزیلند برای اکثریت افراد این گروه عمدتاً بدون تغییر باقی می ماند.

برای کسانی که تمایل به استفاده از سلف سرویس آنالین را دارند، این مهم وقت گیر است زیرا باید از ابزارهای 
ترجمٔه آنالین برای درک محتوا و برنامه های کاربردی کمک بگیرند. علی رغم این تالش ها، هنوز در مورد 

سؤاالت، الزامات و شرایط فنی به کمک نیاز است.
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"ما قبل از آمدن چیزی در مورد نیوزیلند نمی دانستیم. کالً درست قبل از آمدن ما به نیوزیلند، اطالعات کمی در 
مورد نیوزیلند به ما داده شد. صادقانه بگویم، ما نمی دانیم نیوزیلند کجاست. وقتی به آژانس اسکان مجدد در اینجا 
رسیدم، آنها به من ]یک[ مددکار پشتیبانی داوطلب ارائه کردند، او تقریباً همهٔ کارها را برای من انجام داد، مانند 
اینکه چگونه به خرید بروم، چگونه از کارت بانکی خود استفاده کنم، چگونه به سازمان تأمین اجتماعی بروم، یا 
چگونه به مدرسه بروم، چگونه اتوبوس سوار شوم یا همهٔ چیزهای دیگری که این مددکار پشتیبانی در آن به من 

کمک می کند و من را راهنمایی و رهبری می کند و از من حمایت می کند تا در یک جامعهٔ جدید مستقر شوم."

— شرکت کننده در پژوهش

مهارت ها
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد آموزش مهارت های دیجیتال ارائه شده به زبان قومی، فرآیند کسب 

مهارت های دیجیتالی مستقل از مهارت زبان انگلیسی را تسهیل می کند. با این حال، باید در سطوح مهارت 
دیجیتال تفکیک واضحی وجود داشته باشد تا آموزش بتواند مؤثر واقع شود. جوامع مورد اعتماد به عنوان بهترین 

واسطه برای کمک به انتقال دانش، ارائٔه پشتیبانی و تسهیل آموزش مهارت های دیجیتالی هستند.

۳ عدد از مهمترین حوزه های مهارت های دیجیتال برای این گروه عبارتند از:

مهارت های تراکنش های آنالین  .۱ 

مهارت های ایمنی و امنیت آنالین  .۲ 

مهارت های مدیریت اطالعات و محتوای آنالین.   .۳ 

۵ عدد از مهمترین مهارت خاص دیجیتالی که این گروه می خواهد آنها را بهبود بخشد عبارتند از:

ذخیره اطالعات در ابر و دسترسی به آن محتوا از دستگاه های مختلف  .۱ 

به روز رسانی منظم دستگاه ها برای جلوگیری از ویروسی شدن و سایر خطرات  .۲ 

مدیریت ایمن پول و تراکنش هایشان به صورت آنالین  .۳ 

MyMSD ،دسترسی و استفاده از خدمات عمومی آنالین، به عنوان مثال، ثبت خودرو  .۴ 

پرداخت آنالین برای کاال یا خدمات.  .۵ 

عدم تسلط به زبان انگلیسی مانع مهمی برای کسب مهارت های دیجیتال است زیرا اکثر آموزش های ارائه شده به 
زبان انگلیسی هستند. 
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"کالس رایگان برای بزرگساالن بسیار مهم است، زیرا برای بزرگساالن، حتی اگر ما یک کامپیوتر داشته 
باشیم، اکثر مردم نمی توانند آن را روشن کنند، نمی دانند چگونه از آن استفاده کنند، بنابراین این نوع دوره های 

کامپیوتر برای آنها بسیار مهم است. اما مشکل دوم این است که این دوره به زبان انگلیسی تدریس می شود. یک 
مشکل بزرگ دیگر هم هست. اگر کسی را داشته باشیم که بتواند به زبان ما تدریس کند، بسیار ارزشمند خواهد 
بود. زیرا در حال حاضر، فناوری در همه جا وجود دارد. بنابراین در آن مرحله، همه باید حداقل دوره اولیه را 
بفهمند. و همانطور که گفتیم دولت یا بسیاری از سازمان ها این دوره های رایگان را ارائه می دهند اما هنوز برای 

ما سخت است. چون ما نمی دانیم، اکثر مردم انگلیسی نمی دانند. درک اصطالحات کامپیوتری دشوارتر است."

— شرکت کننده در پژوهش

اعتماد به نفس پایین و اولویت رفع نیازهای اولیهٔ زندگی بر حضور مستمر در کالس های آموزشی تأثیر می گذارد.

زنان این گروه به دلیل سطوح پایین تر مهارت های دیجیتال و کمبود فرصت و حمایت برای حضور در کالس های 
آموزشی عمدتاً بخاطر وظایف مراقبتی خانگی و به دنبال آن آسیب ها و بیماری ها، در معرض خطر بیشتری از 

حذف دیجیتال هستند.

اعتماد
ترس از ردیابی، به دام افتادن و جمع آوری اطالعات شخصی - از جمله جزئیات کارت اعتباری و حساب بانکی 
- برای اهداف نامرتبط بزرگترین منبع بی اعتمادی است. این امر موانعی را برای انجام فعالیت های آنالین مانند 

خرید آنالین، بانکداری آنالین و پرداخت های آنالین برای خدمات کلیدی ایجاد می کند. 

"نگران کننده ترین و غیرقابل اعتمادترین چیزی که من دوست ندارم سرقت هویت است و شما 
می دانید، برای اطالع شما، محتاط باشید زیرا نمی دانید که آیا این افراد قرار است این اطالعات 

را بدزدند یا نه و مطمئن نیستید که وقتی آن فرم را پر کردید آیا کار درستی کردید."

— شرکت کننده در پژوهش

تجربیات دست اول یا دست دوم قبلی از جرایم سایبری مانند کالهبرداری آنالین، شیادی و هک نیز باعث کاهش 
اعتماد در دنیای دیجیتال می شود.

شبکه های اجتماعی بیشترین میزان اعتماد را دارند و پس از آن وب سایت های دولتی، کانال ها و برندهای معروف 
بانک ها، مخابرات و خبرگزاری ها قرار دارند. نفوذ اجتماعی نیز عامل مهمی در تسهیل پذیرش فناوری های 

دیجیتال است. 
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۲.۳. عوامل دیگری که بر شمول دیجیتالی این گروه تأثیر می گذارد
عالوه بر ۴ عنصر موجود در چارچوب شمول دیجیتال، عوامل دیگری نیز بر شمول دیجیتال این گروه تأثیر 

می گذارند. 

عدم تسلط به زبان انگلیسی و آگاهی از در دسترس بودن خدمات
فقدان مهارت زبان انگلیسی و منابع در زبان های قومی موانعی بلندمدت برای شمول دیجیتال این گروه است. 

این مهم با فقدان آگاهی یا درک از نحؤه کارکرد در نیوزیلند، و اطالعات و خدمات دولتِی در دسترس، به ویژه 
برای کسانی که واجد شرایط اجرای برنامه های اسکان مجدد دولتی نیستند، تشدید می شود.

"منظورم این است که در مقایسه با فناوری موجود، همه چیز بسیار دشوار بود. اما در 
آن زمان، چون من به صورت کامل از خدمات کلیدی اطالع نداشتم، زیرا شما کامالً از 

چیزهایی که در آن زمان ندارید آگاه نیستید، بنابراین فقط به چیزهایی که دارید بسنده می کنید 
و حتی فکر هم نمی کنید. >اوه این سخت است<، شما فقط آن را انجام  می دهید."

— شرکت کننده در پژوهش

موانع فرهنگی
هنگام آگاهی افزایی یا ارائٔه خدمات دولتی، یا انجام هر دو - به خصوص اگر آنالین باشند، باید ویژگی های 

فرهنگی در نظر گرفته شود. برخی از فرهنگ ها پرسیدن سٔوال یا درخواست کمک را شرم آور می دانند. برخی 
از افراد نمی خواهند برای دیگران دردسرساز به نظر بیایند. این منجر به عدم بازخورد برای ارائه دهندگان 

خدمات می شود، به خصوص زمانی که خدمات به خوبی به صورت آنالین یا غیر آنالین ارائه نمی شوند - به 
عنوان مثال، از طریق تلفن یا در یک مرکز خدمات.

"مثل پرسیدن سؤال برای کمک یا چیزی شبیه به آن... زیرا این فرهنگ به نوعی 
شرم آور است که بپرسیم: آیا می توانید به من کمک کنید؟ ]با پس نگری[ من این کار 

را طور دیگری انجام می دادم، حتی اگر متوجه نمی شدم، می پرسیدم."

— شرکت کننده در پژوهش
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موقعیت اقتصادی-اجتماعی
موقعیت اقتصادی-اجتماعی پایین مانع دیگری برای شمول دیجیتال این گروه است، به ویژه در دسترسی به 

دستگاه های دیجیتال، بسته های اینترنت همراه و اینترنت نامحدود خانگی. این مهم بر عناصر انگیزه، دسترسی و 
مهارت در چارچوب MAST تأثیر می گذارد زیرا بهبود شرایط اجتماعی-اقتصادی به زمان نیاز دارد.

دستیابی به آموزش 
به نظر می رسد که دستیابی به تحصیالت عالی با سطح باالتری از شمول دیجیتال به ویژه در عنصر مهارت 

همراه است. این امر در پناهندگان سابقی که تحصیالت عالی را در نیوزیلند دنبال کرده یا در حال دنبال آنند و در 
برخی از مهاجران با پیشینٔه تحصیالت عالی مشاهده می شود. 

۲.۴. شمول دیجیتال و رفاه 

دسترسی به خدمات اجتماعی
شمول دیجیتال تا حدی بر دسترسی این گروه به خدمات اجتماعی در درازمدت به ویژه با حرکت به سمت خدمات 

آنالین بیشتر تأثیر می گذارد. برای این گروه، تفاوت در دسترسی به خدمات اجتماعی و شیوه های دسترسی بین 
کشور قبلی آنها و نیوزیلند قابل تأمل است. این امر با فقدان تجربٔه قبلی در دسترسی به اینترنت و دستگاه های 

دیجیتال و تسلط کمتر به زبان انگلیسی برای اکثر پناهندگان و مهاجران سابق تشدید شده است. این مهم دسترسی 
به خدمات اجتماعی آنالین را چالش برانگیز می کند. 

در ۳ ماه اول حضور در نیوزیلند، حمایِت داوطلبان، مددکاران استقرار، خانواده، دوستان و اعضای جامعه کلید 
دسترسی به خدمات ضروری است. حالت های ترجیحی دسترسی، قرار مالقات های حضوری و تماس تلفنی 

هستند. این روند در ۳ سال اول بدون تغییر باقی می ماند. 

ارتباط اجتماعی و رفاه خود انگاشتی
مقرون به صرفه بودن تلفن های هوشمند، به کمک اتصال اینترنتی نسبتاً پایدار در نیوزیلند، مانند وای فای در 
خانه، راهی مقرون به صرفه و ثابت را جهت تماس با خانواده برای این گروه ایجاد می کند. بنابراین، شمول 

دیجیتال این گروه را قادر می سازد تا ارتباطات خانوادگی و اجتماعی را در خارج از کشور حفظ کنند که در 
غیر این صورت غیرممکن است. این مهم به طور مستقیم با کاهش احساس تنهایی و انزوا، به ویژه برای تازه 

واردان، به سالمت آنها کمک می کند. 
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در صورت اختالل در اتصاالت اینترنتی، اگر این گروه ارتباط خود را با خانواده هایشان در خارج از کشور 
در مورد وضعیت خود قطع کنند، این امر تأثیر منفی بر سالمت ذهنی خود انگاشتی آنها خواهد داشت. اختالل 
در نیوزیلند ممکن است به دلیل اتمام حجم بستٔه اینترنتی یا قطعی در اینترنت باشد. زیرساخت شبکٔه اینترنت یا 
اتصال به آن ممکن است به دلیل رویدادهای سیاسی-اجتماعی یا هزینه های باالی اینترنت در کشور مبدأ مختل 

شود.

"من والدینم، برادرم و ۲ خواهرم را نیز در خانه دارم. متأسفانه آنها در وضعیت خوبی نیستند زیرا جنگ 
در آن منطقه جریان دارد. فکر کردن به آن استرس زا است. خیلی سخت است زیرا شبکه مدام خراب 

می شود. بنابراین من مستقیماً با آنها تماس می گیرم. من از برنامهٔ دیگری برای تماس با آنها استفاده می کنم، 
زیرا سرویس های معمولی کار نمی کنند یا من را متصل نمی کنند. بله، من برنامه را نصب کردم. ما آن 

را شارژ می کنیم و اگر کار کرد، مستقیماً با آنها تماس می گیریم. و در حال حاضر کار نمی کند."

— شرکت کننده در پژوهش
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۳. نتیجه گیری و توصیه ها 
برای اکثریت افراد این گروه، پیشرفت زیادی در شمول دیجیتال آنها در ۳ ماهه اول در مقایسه با ۳ سال اول 

دورٔه استقرار آنها وجود ندارد. با این حال، احساس بهبود شمول دیجیتال برای کسانی که برای مدت طوالنی تری 
در نیوزیلند ساکن هستند - برای مثال، بیش از ۱۰ سال وجود دارد.

این مهم فرصتی را برای تسریع روند شمول دیجیتال این گروه با پرداختن به عناصر دسترسی و مهارت در 
اوایل فرآیند استقرار آنها ایجاد می کند. 

شبکه های اجتماعی مانند داوطلبان، مددکاران استقرار، جامعه و اعضای خانواده قابل اعتمادترین منابع هستند و 
به دنبال آن کانال ها و وب سایت های رسمی دولتی قرار دارند. بنابراین، این شبکه ها باید بیشتر مورد استفاده قرار 

گیرند و کانال ها و وب سایت ها باید به طور فراگیر طراحی شده تا به بهبود شمول دیجیتال این گروه کمک کنند.

توصیه های زیر بر اساس یافته های پژوهشی است، نه توصیه های سیاست گذاری دولت.

فرصت هایی برای حل مسائل دسترسی
اقداماتی که می توانند برای کمک به حل مشکالت دسترسی انجام شوند شامل موارد زیر هستند:

 •  ارائٔه دستگاه هایی مانند لپ تاپ از طریق گزینه های مختلف مالی و اتصاالت اینترنتی که به عنوان یک 
رویکرد مٔوثر ارزیابی شده اند. برنامٔه دسترسی دیجیتالی عادالنه وزارت آموزش و پرورش نمونه ای از 

یک رویکرد موفق است

 •  ارائٔه دسترسی به خدمات کلیدی آنالین از جمله خدمات ضروری دولتی و غیر دولتی بدون استفاده از 
حجم اینترنت

 •  ارائٔه فضاهای اجتماعی مانند کتابخانه های عمومی و عبادتگاه هایی که می توان در آنها به آموزش 
مهارت های دیجیتال و دستگاه ها دسترسی داشت.

فرصت هایی برای حل مسائل مهارت ها
اقداماتی که می توانند برای کمک به حل مشکالت مهارت ها انجام شوند شامل موارد زیر هستند:

 •  ارائٔه آموزش مهارت های دیجیتال به زبان های قومی از طریق واسطه های مورد اعتماد برای کاهش 
زمان محرومیت این گروه از شمول دیجیتال

 •  ارائٔه حمایت هدفمند و همه جانبه از زنان در جوامع قومی، به ویژه در زمینٔه وظایف مراقبتی خانگی 
تا آنها بتوانند در کالس های آموزشی شرکت کنند

 •  ارائٔه آموزش مهارت های دیجیتال با سطوح دستاوردی واضح به طوری که مٔوثر و توانمند باشد، به 
عنوان مثال، آموزش مهارت های دیجیتال مخصوص گوشی های هوشمند به عنوان نقطٔه شروع قبل از 

پیشرفت به آموزش مهارت های دیجیتال پیچیده تر در دستگاه های بزرگتر مانند لپ تاپ 
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 •  ارائٔه آموزش متمرکز بر روی 3 حوزٔه مهم مهارت های دیجیتال که برای این گروه مهم شناخته شده 
اند: مهارت های تراکنش آنالین، مهارت های ایمنی و امنیت آنالین، و مهارت های مدیریت اطالعات و 
 MyMSD، myIR محتوای آنالین. این مهم باید شامل آموزش دسترسی به خدمات آنالین کلیدی مانند

حساب آنالین مهاجرت و بانکداری آنالین باشد.

سایر مالحظات
برای کمک به افزایش شمول دیجیتال پناهندگان سابق و مهاجران به حاشیه رانده شده در نیوزیلند، موارد زیر را 

منظور کنید:

 •  تداوم اولویت دادن به آموزش مهارت زبان انگلیسی 

 •  در دسترس قرار دادن منابع به زبان های قومی به صورت آنالین، به ویژه برای خدمات کلیدی

 •  تبدیل آموزش شمول دیجیتال به بخشی از برنامٔه اسکان مجدد برای پناهندگان سابق و مهاجران به 
ESL حاشیه رانده شده با

 •  سرمایه گذاری بیشتر در افزایش پشتیبانی از شمول دیجیتال برای 3 تا ۵سال اول استقرار 

 •  استفاده از مطالعات طولی برای درک تأثیر حمایت از شمول دیجیتال سریع بر نتایج استقرار

 •  اندازه گیری و رهگیری موقعیت شمول دیجیتال این گروه در زمینٔه استقرار و نتایج استقرار آنها در 
نیوزیلند.

"من از خارج می آیم، شما به من انگلیسی یاد می دهید، و من این زبان را یاد می گیرم، و اینجا 
کار می کنم، مالیات می پردازم، به دولت کمک می کنم. پس بی فایده نخواهم بود، مفید خواهم بود. 

وقتی به من ریاضی بعالوهٔ انگلیسی یاد می دهید، مفیدتر خواهم بود. 
من می توانم کاری بزرگتر از همیشه انجام دهم. 

وقتی شما به من کامپیوتر یاد می دهید، بنابراین من اصول فن آوری اطالعات، انگلیسی و ریاضی را می آموزم. 
من در آینده یک متخصص خواهم بود و به نیوزیلند کمک خواهم کرد تا خیلی سریعتر رشد کند."

— شرکت کننده در پژوهش
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