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مقدمه
به	موازات	استفاده	از	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	
در	تمامی	ابعاد	حیات	بشری،	جهان	به	سرعت	
در	حال	تبدیل	به	یک	جامعه	اطالعاتی	است.	
امروزه	امکان	دستیابی	به	اینترنت	و	استفاده	از	
منابع	اطالعاتی	در	تمامی	جوامع	بشری	روندی	
تصاعدی	را	طی	می	نماید	و	جوامع	مختلف	هر	
ایجاد	 متعدد	 زیرساخت	های	 به	 توجه	 با	 یک	
ارتباطات،	 و	 اطالعات	 فناوری	 مزایای	 از	 شده	
زی��رس��اخ��ت	ه��ای	 ای��ج��اد	 می	نمایند.	 اس��ت��ف��اده	
با	 آشنا	 ک��ار	 ن��ی��روی	 تربیت	 و	 قانونی	 ارت��ب��اط��ی،	
از	 نمونه	هایی	 ارتباطات،	 و	 اط��الع��ات	 ف��ن��اوری	
رشد	 اس��ت.	 این	خصوص	 در	 انجام	شده	 تالش	
توسعه	یافته	 کشورهای	 بین	 دیجیتالی	 شکاف	
روستایی،	 و	 شهری	 جوامع	 توسعه،	 حال	 در	 و	
و	فاقد	مهارت،	 آموزش	دیده	 و	 شهروندان	ماهر	
با	 راب��ط��ه	 در	 ت��ردی��دی	 و	 ج��ای	هیچ	گونه	ش��ک	
و	 سیاست	ها	 از	 تبعیت	 و	 استراتژی	ها	 تدوین	
جامعه	 یک	 به	 نیل	 ب��رای	 مناسب	 رویکردهای	
مدرن	اطالعاتی	را	باقی	نگذاشته	است.	تمامی	

کارشناسان	و	سیاست	گذاران	کشورهای	متفاوت	
ک��ه	فناوری	 ب��ه	ای��ن	م��وض��وع	اذع���ان	ن��م��وده	ان��د	
اطالعات	و	ارتباطات	دارای	پتانسیل	الزم	برای	
اقتصادی،	 اجتماعی،	 ابعاد	 تمامی	 در	 توسعه	
کثر	 ا راس��ت��ا	 ای��ن	 در	 اس��ت.	 سیاسی	 و	 فرهنگی	
به	منظور	 را	 خ��اص��ی	 اس��ت��رات��ژی	ه��ای	 ک��ش��وره��ا،	
تدوین	 ارتباطات،	 و	 اطالعات	 فناوری	 توسعه	

نموده	اند.
ع��ل��ی	رغ��م	ع��دم	وج���ود	م���ح���دوده	ای	مشخص	
و	ش��ف��اف	ب���رای	ه��ر	ی��ک	از	ع��ن��اص��ر	م��وج��ود	در	
ب���خ���ش	ه���ای	س���ه	گ���ان���ه	زی���رس���اخ���ت	ف���ن���اوری	
اط���الع���ات	و	ارت���ب���اط���ات،	م���ی	ت���وان	ب���ا	ل��ح��اظ	
امکانات	سخت	افزاری	 به	کارگیری	 وزن	 نمودن	
ن���رم	اف���زاری	در	ه��ر	ی��ک	از	ب��خ��ش	ه��ا،	ب��ه	یک	 و	

مرزبندی	خاص	دست	یافت:	
-	عناصر	زیرساخت	اطالعات:	نیازمند	استفاده	
گسترده	ای	 فیزیکی	 امکانات	 و	 تجهیزات	 از	
روتینگ،	 سوئیچینگ،	 سیستم	های	 نظیر	
شبکه	ای	گسترده	از	خطوط	تلفن	ثابت،	سیار	
و	شبکه	های	رادیویی	است.	در	این	رابطه	و	

 فناوری اطالعات و ارتباطات 
در ارتباطات توسعه

چکیده
فناوری اطالعات و ارتباطات در دهه های اخیر نقش بزرگی در توسعه جوامع و 
تبدیل شدن آن ها به جامعه اطالعاتی بر عهده داشته است و پیشرفت در این فناوری 

به طور معمول پیشرفت در دیگر جنبه های توسعه ها را در پی دارد.
در این مقاله نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در ارتباطات توسعه بررسی شده 
و کشور سنگاپور به عنوان نمونه ای مناسب معرفی شده است. در نهایت وضعیت 

کشورمان در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.
کلمات▪کلیدی:▪

علوم  توسعه،  سنگاپور،  توسعه،  ارتباطات  فاوا،  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری 
ارتباطات، توسعه روستایی

داود▪مؤمنی▪▪
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه	تهران
davoodmomeni@ut.ac.ir
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به	منظور	انجام	عملیات	و	مدیریت	زیرساخت	
ت��ج��ه��ی��زات	 و	 ع��ن��اص��ر	 از	 م��ت��ش��ک��ل	 ف��ی��زی��ک��ی	
و	 س��خ��ت	اف��زار	 از	 می	بایست	 س��خ��ت	اف��زاری،	

نرم	افزارهای	متعددی	استفاده	شود.
علی	رغم	 	:)IT( اط��الع��ات	 ف��ن��اوری	 مجموعه	 	-
سخت	افزاری	 عناصر	 از	 گسترده	 استفاده	
نرم	افزار	 اطالعات،	 فناوری	 زیرمجموعه	 در	
عملیات	 کثر	 ا و	 داشته	 حضوری	چشمگیرتر	
مستلزم	 بخش	 ای��ن	 ب��ه	 ش��ده	 داده	 نسبت	

استفاده	از	نرم	افزار	است.
کاربردهای	اطالعات:	ارائه	سرویس	ها	 -	بخش	
کارایی	 گسترده	به	منظور	افزایش	 و	خدمات	
در	 اجتماعی	 متفاوت	 ابعاد	 در	 ب��ه��ره	وری	 و	
رابطه	 این	 در	 اس��ت.	 اطالعاتی	 جامعه	 یک	
بخش	 حمایت	 و	 محوری	 نقش	 به	 توجه	 با	
بخش	 دستاوردهای	 و	 اطالعات	 زیرساخت	
و	 ارائه	سرویس	ها	 امکان	 اطالعات،	 فناوری	
گسترده	و	پویایی	در	بخش	 خدمات	متنوع،	
ک��ارب��رده��ای	اط��الع��ات،	فراهم	م��ی	گ��ردد.	در	
ک���ارب���رده���ای	اط���الع���ات،	ع��ل��ی	رغ��م	 ب��خ��ش	
و	 عملیات	 م��ح��ور	 س��خ��ت	اف��زار،	 از	 اس��ت��ف��اده	
پ��ی��اده	س��ازی	 و	 ط��راح��ی	 را	 اس��اس��ی	 هسته	

نرم	افزار	تشکیل	می	دهد.	
که	مالحظه	می	شود،	در	زیرساخت	 همان	گونه	
اطالعات	علی	رغم	استفاده	از	نرم	افزار،	سخت	افزار	
ح��ض��وری	ب��رج��س��ت��ه	دار	داش��ت��ه	و	ای��ن	وضعیت	
کاربردهای	 و	 اطالعات	 فناوری	 بخش	های	 در	
اط���الع���ات،	ب��رع��ک��س	اس���ت.	پ��س	از	ای��ج��اد	هر	
اطالعات	 ف��ن��اوری	 سه	گانه	 بخش	های	 از	 ی��ک	
و	ارت��ب��اط��ات،	زی��رس��اخ��ت	ف��ن��اوری	اط��الع��ات	و	
ارت��ب��اط��ات	ای��ج��اد	و	ام��ک��ان	ارت��ب��اط	آن	ب��ا	سایر	
همه	جانبه	 توسعه	 به	 نیل	 به	منظور	 بخش	ها	
راستا	الزم	است	 این	 در	 وجود	خواهد	داش��ت.	
ای��ج��اد	س��ه	بخش	 ک��ه	ت��الش	الزم	در	خ��ص��وص	
سیستماتیک	 مستمر،	 ب��ه	ص��ورت	 اش��اره	ش��ده	
تعلل	 اس��ت	 بدیهی	 ش��ود.	 دن��ب��ال	 هدفمند،	 و	
استفاده	 امکان	 فوق،	 از	بخش	های	 هر	یک	 در	
از	م��زای��ا	و	دس��ت��اورده��ای	ف��ن��اوری	اط��الع��ات	و	
می	نماید.	 مواجه	 مشکل	 با	 عماًل	 را	 ارتباطات	

گسترده	 کشورها	با	توجه	به	جایگاه	 در	برخی	از	
ایجاد	 در	 ارت��ب��اط��ی	 و	 س��خ��ت	اف��زاری	 تجهیزات	
انجام	شده	 تالش	 تمامی	 اطالعات،	 زیرساخت	
در	جهت	توسعه	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات،	
محدود	به	این	بخش	بوده	و	به	سایر	بخش	ها	
کمتر	 کاربردهای	اطالعات(	 )فناوری	اطالعات	و	
زیرساخت	 که	 نکنیم	 فراموش	 می	گردد.	 توجه	
گزینه	های	 و	 ارت��ب��اط��ی	 بستر	 ص��رف��ًا	 اط��الع��ات،	
و	 دستاوردها	 از	 استفاده	 به	منظور	 را	 متعددی	
ارتباطات	در	اختیار	 و	 مزایای	فناوری	اطالعات	
می	بایست	 و	 داده	 ق��رار	 جامعه	 یک	 شهروندان	
تالش	مضاعفی	در	جهت	توسعه	سایر	بخش	ها	
و	یا	ایجاد	زیرساخت	های	جانبی	دیگر	نیز	صورت	
پذیرد.	مثاًل	بدون	وجود	یک	زیرساخت	قانونی،	
ام��ک��ان	اس��ت��ف��اده	از	م��زای��ای	ف��ن��اوری	اط��الع��ات	
ت��ج��ارت	 ه���م	چ���ون	 م������واردی	 ارت���ب���اط���ات	در	 و	

الکترونیکی،	وجود	نخواهد	داشت.

فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	در	خدمت	توسعه
در	 م����داوم����ی	 رش����د	 	،1970 ده����ه	 اواس������ط	 از	
کاربردهای	 فناوری	های	اطالعات	و	ارتباطات	و	
آن	ها	در	توسعه	به	وجود	آمد.	ایاالت	متحده	و	
اطالعاتی	 جوامع	 به	 غربی	 اروپ��ای	 کشور	 چند	
کشورها	 که	در	این	 تبدیل	شدند.	بدین	معنی	
نرم	افزار	 و	 توزیع	سخت	افزار	 و	 پ��ردازش	 تولید،	
محسوب	 اصلی	 فعالیت	های	 ج��زو	 اطالعاتی	
فرهنگی،	 از	 نقل	 ب��ه	 	1976 )راج���رز،	 م��ی	ش��ود.	
می	توان	 را	 ارتباطی	 و	 اطالعاتی	 فناوری	 	)1390
که	 الکترونیکی	 وسایل	 ک��رد:	 تعریف	 این	گونه	
برای	به	دست	آوردن،	پردازش،	ذخیره	و	انتقال	
 1995 )هیکس،	 می	شوند.	 استفاده	 اطالعات	
اطالعاتی	 فناوری	 	)1390 فرهنگی،	 از	 نقل	 به	

زیرساخت اطالعات  �
صرفا بستر ارتباطی را 

کرده و برای توسعه  فراهم 
سایر بخش ها باید تالش 

کرد.



شماره 9
فروردین 94

23

به	صورت	 را	 دیجیتالی	 اط��الع��ات	 ارت��ب��اط��ی،	 و	
صفر	و	یک	ذخیره	می	کند	و	سپس	داده	ها	را	از	
می	دهد.	 انتقال	 مخابراتی	 شبکه	های	 طریق	
رادی��و	 مثل	 قدیمی	تر	 ارتباطاتی	 فناوری	های	
که	 هستند	 آنالوگ	 سیستم	های	 تلویزیون،	 و	
سیگنال	های	 ب��ه	ص��ورت	 اط��الع��ات	 آن	ه���ا	 در	
ام��واج	 ط��ری��ق	 از	 و	 ش��ده	 ن��گ��ه��داری	 الکتریکی	
الکترومغناطیس	منتقل	می	شوند.	نمونه	های	
فناوری	اطالعاتی	و	ارتباطی	عبارت	اند	از	تلفن،	
و	 رایانه	 ارتباطی،	 م��اه��واره	ه��ای	 همراه،	 تلفن	
فناوری	ها	 این	 بعد	 به	 	1975 سال	 از	 اینترنت.	
داشته	 خوبی	 بسیاری	 رش��د	 س��وم	 جهان	 در	
است.	آزمایش	»تلویزیون	ماهواره	ای	آموزشی«	
روستایی	 تلفن	 هم	چنین	 و	 هندوستان	 در	
ب��ه��ره	ب��رداری	قرار	 که	در	پ��رو	م��ورد	 م��اه��واره	ای	
گ��رف��ت،	ن��م��ون��ه	ه��ای��ی	از	ف��ن��اوری	اط��الع��ات��ی	و	

ارتباطی	در	دهه		های	1970	تا	1980	هستند.
گ��س��ت��رش	دف���ات���ر	تلفن	 ی���ک	پ���دی���ده	ج���دی���د،	
که	خدمات	تلفن	در	ازای	 همگانی	بوده	است	
ارائ��ه	 را	 فتوکپی	 و	 فکس	 نیز	 و	 هزینه	 پرداخت	
می	دهند.	دفاتر	تلفن	همگانی	در	بیشتر	نواحی	
شهری	و	برخی	نواحی	روستایی	در	جهان	سوم	

دایر	شده	اند.

است	 راه	حل	ها	 از	 دیگر	 یکی	 اینترنتی	 اتوبوس	
و	 ش��ده	 پیاده	 دنیا	 کشورهای	 بسیاری	 در	 که	
نتایج	حاصل	از	آن	بسیار	سودمند	بوده	است.	
روستاییان	 آم��وزش	 امر	 در	 می	تواند	 پ��روژه	 این	
بسیار	مفید	واقع	شود.	پروژه	اتوبوس	اینترنتی	

برای	اولین	بار	در	سال	1998	با	اهداف	آموزشی	
تعریف	 روستایی	 مناطق	 در	 و	 مالزی	 کشور	 در	
	،UNDP شد.	این	پروژه	با	حمایت	و	همکاری	
خ��ودروس��ازی	 و	شرکت	 م��ال��زی	 آم���وزش	 وزارت	
اتوبوس	دارای	 این	 اجرا	است.	 مالزی	در	حال	
رنگی،	 پرینتر	 دستگاه	های	 رایانه،	 دستگاه	 	21
کس	 اسکنر،	پرده	LCD،	دوربین	دیجیتالی،	فا
ارائه	شده	در	 رنگی	است.	خدمات	 تلویزیون	 و	

اتوبوس	اینترنتی	شامل	موارد	زیر	است:
1.	آموزش	مهارت	های	اولیه	استفاده	از	رایانه.

2.	آم����وزش	م��ه��ارت	ه��ای	اول��ی��ه	اس��ت��ف��اده	از	
اینترنت.

گرافیکی. 3.	آشنایی	با	نرم	افزارهای	
این	اتوبوس	به	طور	منظم	بر	طبق	برنامه	از	پیش	
تعیین	شده	از	روستاها	بازدید	کرده	و	در	هر	روستا	
	 اص��واًل م��ی	ش��ود.	 متوقف	 م��دت	24	ساعت	 ب��ه	
اتوبوس	اینترنتی	با	هدف	آموزش	طراحی	شده	
کامپیوتر	 ولی	از	امکانات	آن	برای	آشنایی	مردم	با	

و	خدمات	IT	نیز	استفاده	می	شود.
که	 ارتباطی	 و	 اطالعاتی	 ف��ن��اوری	 پشتیبانان	
طریق	 از	 روس��ت��اه��ا	 توسعه	 ش��دن	 یکپارچه	 از	
کاربردها	و	 مخابرات	حمایت	می	کنند،	برخی	از	
کشورهای	در	حال	توسعه	 استفاده	های	آن	در	
)بار،	1998،	 کرده	اند.	 برجسته	 زیر	 به	صورت	 را	

	به	نقل	از	فرهنگی	1390(
ت��وزی��ع	س��ری��ع	اط��الع��ات	م��رب��وط	به	 کسب	و	 	-
ب����ازاره����ا،	ق��ی��م��ت	ه��ا،	رون���ده���ای	م��ص��رف	و	

موجودی	انبار.
شیالت،	 ک��ش��اورزی،	 محصوالت	 ب��ازاری��اب��ی	 	-
و	 ت��دارک	 و	 قیمت	 کرات	 مذا صنایع	دستی،	

تنظیم	حمل	ونقل.
مواد	 مثل	 ورودی	ه��ای��ی	 تهیه	 ب��رای	 تنظیم	 	-

خام،	تجهیزات	و	ابراز	آالت.
س��پ��رده	گ��ذاری،	 مثل	 مالی	 م���راودات	 ان��ج��ام	 	-
پ���رداخ���ت	ص���ورت	ح���س���اب	ه���ا	و	ق���ب���وض	و	

دست	یابی	به	وجوه	نقد.
کو	توریسم. -	تسهیل	توریسم	روستایی	و	ا

قبیل	 از	 تحصیلی	 ف��رص��ت	ه��ای	 گ��س��ت��رش	 	-
آموزش	از	راه	دور.

اتوبوس اینترنتی یک  �
راه حل برای آموزش 

که در  روستاییان است 
کشورهای  بسیاری از 

دنیا پیاده شده و نتایج 
حاصل از آن بسیار 

سودمند است.
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که	این	امر	شامل	انتشار	 -	ترویج	طب	از	راه	دور	
و	 ب��ی��م��اری	ه��ا	 تشخیص	 پزشکی	 اط��الع��ات	
کز	بهداشت	از	راه	دور	 کارکنان	در	مرا آموزش	

است.
-	تسهیل	راه	های	سریع	و	آسان	برای	تماس	با	

اعضای	خانواده،	بستگان	و	دوستان.
پیش	بین	 و	 ن��ج��ف	آب��ادی	 ام��ی��دی	 هم	چنین	
ف��ن��اوری	 ب���رای	 دی��گ��ری	 ک��ارب��رده��ای	 	)1385(

اطالعات	و	ارتباطات	در	روستا	بیان	می	کنند.
ک��ارب��رد	ف��ن��اوری	اط��الع��ات	و	ارت��ب��اط��ات	در	 	-
توسعه	اجتماعی	و	آموزش	روستاییان	به	منظور	

حفاظت	از	منابع	طبیعی.
کثر	 یکی	از	مهم	ترین	عرصه	های	درآمدزا	برای	ا
آسیایی،	 کشورهای	 به	ویژه	 جهان	 کشورهای	

کشورها	است. منابع	طبیعی	این	
حدی	 ب��ه	 طبیعی	 منابع	 ع��رص��ه	ه��ای	 وس��ع��ت	
تنهایی	قادر	به	اصالح	 به	 که	دولت	 زیاد	است	
و	نگهداری	این	عرصه	نبوده	و	بر	همین	اساس	
و	 اجتناب	ناپذیر	 مردمی	 مشارکت	های	 جلب	

ضروری	است.
ح���وزه	ه���ای	آب��خ��ی��ز	ج��ن��گ��ل،	م��رات��ع	و	ارض���ای	
منابع	 ع��رص��ه	ه��ای	 م��ه��م	ت��ری��ن	 از	 ک���ش���اورزی	
منابع	 این	 بهره	برداران	 کثر	 ا که	 است	 طبیعی	
ع��دم	 م����وارد	 ک��ث��ر	 ا در	 و	 هستند	 روس��ت��ای��ی��ان	
اطالع	رسانی	صحیح	و	عدم	آموزش	این	دسته	
عرصه	های	 این	 تخریب	 باعث	 بهره	برداران	 از	
اطالعات	 دارای	 که	 اف��رادی	 می	گردد.	 طبیعی	
مدیریت	 با	 می	توانند	 باشند،	 علمی		 صحیح	
صحیح	نه	تنها	نیاز	خود	را	از	عرصه	های	طبیعی	
این	 توسعه	 و	 اص��الح	 در	 بلکه	 س��ازن��د،	 مرتفع	
علمی	 پژوهش	های	 باشند.	 فعال	 نیز	 مناطق	
طریق	 از	 روستاییان	 آم���وزش	 ک��ه	 داده	 نشان	
احیای	 در	 بسزایی	 نقش	 گروهی	 رسانه	های	

منابع	طبیعی	داشته	است.
ارائه	 در	 ارتباطات	 و	 اطالعات	 فناوری	 کاربرد	 	-
راه	دور	در	روستا.	 از	 آم��وزش	 ب��رای	 راه��ک��اری	
آموزش	الکترونیکی،	آموزش	مبتنی	بر	فناوری	
ارتباطی	مانند	رادیو،	تلویزیون	از	راه	وسایل	
ارتباطی	و	شبکه	های	رایانه	ای	به	ویژه	اینترنت	

آم��وزش	نه	تنها	م��ورد	نیاز	 اس��ت.	در	روستاها	
کشاورزان	 آم��وزش	 بلکه	 است	 دان��ش	آم��وزان	
کیفیت	محصول	و	برای	 برای	بهبود	و	ارتقای	
دام	پ���روران	محلی	ب��رای	پ��رورش	دام	و	طیور	
در	 بهره	وری	 ارتقای	 باعث	 که	 ضرورتی	است	

محصوالت	کشاورزی	می	گردد.
از	بررسی	تجارب	و	عملیات	های	مناسب	در	مورد	
فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	درمی	یابیم	که	آن	ها	
تقاضامحوری،	 هستند:	 ویژگی	ها	 ای��ن	 دارای	
ب��ودن،	 ب��ه	ص��رف��ه	 قابلیت	دس��ت��رس��ی،	م��ق��رون	
ک��ارب��رد	آس��ان،	 ج��ام��ع��ه	م��ح��وری،	ن��وگ��را	ب����ودن،	
اساس	 بر	 ارائه	محتوا	 انتقال،	 قابلیت	 پایداری،	
و	 آم��وزش	 به	 توجه	 به	جنسیت،	 نیاز،	حساس	
تبادل	 و	 ارزیابی	 انتخاب،	 در	 اساسًا	 کارآموزی.	
کشاورزی،	 نوین(	در	بخش	 و	 )بومی	 فناوری	ها	
می	کند.	 ایفا	 را	 مهمی	 نقش	 ک��ش��اورزی	 ترویج	

نوین	جهانی	نسبت	 گرایش	 به	 توجه	 با	 کنون	 ا
به	الگوی	ترویج	تقاضامحور،	این	بخش	به	جای	
انتقال	صرف	فناوری	در	قالب	واسطه	های	اطالع	
یا	دانش	رسانی،	زمینه	و	بستر	الزم	را	برای	مبادله	
پژوهشگران،	 بین	 دان��ش	 و	 اطالعات	 منصفانه	
ک��ارگ��زاران	ترویج	و	سایر	بخش	های	 ک��ش��اورزان،	
و	 اط��الع��ات	 نظام	 اج��زای	 تعبیری	 به	 یا	 مرتبط	
بر	این	اساس	 کشاورزی	فراهم	م��ی	آورد.	 دانش	
تقاضامحور،	 ترویج	 تحقق	 راهکارهای	 از	 یکی	
کاربرد	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	در	این	عرصه	
و	ظهور	ترویج	الکترونیک،	ترویج	مبتنی	بر	وب	و	
یا	به	تعبیری	دیگر	ترویج	مجازی	است.	منظور	
ارتباطات	 از	 استفاده	 ترویج	مجازی	 رهیافت	 از	
دیجیتالی	 و	 تعاملی	 چندرسانه	ای	 و	 رای��ان��ه	ای	
کشاورزی	است؛	 برای	تسهیل	و	اشاعه	فناوری	

پژوهش های علمی نشان  �
داده که آموزش روستاییان 
از طریق رسانه های گروهی 

نقش بسزایی در احیای 
منابع طبیعی داشته است.
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استفاده	 شامل	 مجازی	 ترویج	 دیگر	 عبارت	 به	
اینترنت،	 ارتباطات،	 و	 فناوری	اطالعات	 از	 مؤثر	
چندرسانه	ای،	 نظام	های	 خبری،	 نظام	های	
نظام	های	آموزشی	مبتنی	بر	رایانه	و	شبکه	های	
است.	 بین	المللی	 و	 ملی	 محلی	 اط��الع	رس��ان��ی	

)حسینی	و	نیک	نامی،	1385(

نقش اینترنت در توسعه روستایی
جهان	 کشورهای	 به	 اینترنت	 	،1990 ده��ه	 در	
از	 برخی	 در	 آن	 نفوذ	 گرچه	 ش��د.	 ص��ادر	 س��وم	
است	 کند	 بسیار	 توسعه	 ح��ال	 در	 ک��ش��وره��ای	
)چون	هنوز	فناوری	اطالعات	به	عنوان	فناوری	
ظرفیت	های	 از	 ول��ی	 م��ی	ش��ود(	 تلقی	 ش��ه��ری	
جهان	 در	 روستایی	 توسعه	 برای	 قابل	توجهی	
توجه	 با	 در	حال	حاضر	 اس��ت.	 ب��رخ��وردار	 سوم	
نه	تنها	 اجتماعی–اقتصادی	 وض��ع��ی��ت	 ب���ه	
استفاده	 اینترنت	 مزایای	 از	 روستاها	 در	 اف��راد	
کوچک	و	متوسط،	 می	کنند،	بلکه	سازمان	های	
توسعه،	 مسئوالن	 غیردولتی،	 س��ازم��ان	ه��ای	
سازمان	های	 سایر	 و	 روستایی	 بهداشت	 کز	 مرا
می	شوند.	 بهره	مند	 آن	 از	 توسعه	 ب��ه	 وابسته	

)ریچاردسون،	1998	به	نقل	از	فرهنگی	1390(
توسعه	 پشتیبانی	 ب���رای	 م��ی	ت��وان��د	 ای��ن��ت��رن��ت	
ش��ود.	 اس��ت��ف��اده	 مناطق	 بیشتر	 در	 روس��ت��ای��ی	
زیر	 شرح	 به	 اینترنت	 از	 استفاده	 م��وارد	 عمده	

است:	)فرهنگی،	1390(
کشاورزی	اینترنت	می	تواند	به	عنوان	 -	در	حوزه	
به	کار	 اط��الع��ات	 و	 جهانی	 ب��ازاره��ای	 دروازه	

گرفته	شود.
گاهی	 آ اینترنت	 اجتماعی،	 توسعه	 حوزه	 در	 	-
و	دان���ش	م���ورد	ن��ی��از	درب����اره	اس��ت��رات��ژی	ه��ای	
موفق	توسعه	را	فراهم	می	سازد	و	تالش	های	
س��ازم��ان��ی	ج��ه��ان��ی،	م��ن��ط��ق��ه	ای	و	م��ل��ی	را	

اثربخش	می	نماید.
م��ش��ارک��ت��ی،	در	 ارت���ب���اط���ات	 روی���ک���رده���ای	 	-
ج��ری��ان	ه��ای	پ��ای��ی��ن	ب��ه	ب���االی	اط��الع��ات	و	
روستایی	 مناطق	 از	 تحقیق	 نتایج	 رساندن	
ارزش	 شهری	 کز	 مرا در	 سیاست	گذاران	 به	
شایانی	دارد.	اینترنت	می	تواند	برای	مستند	
ک����ردن	اق���دام���ات	دان����ش	م��ح��ل��ی	اس��ت��ف��اده	
بین	 افقی	 جریان	های	 ترتیب	 بدین	 و	 شود	
آسانی	 به	 و	سازمان	ها	 روستایی	 اجتماعات	

شکل	می	گیرد.
اینترنت	 از	 کوچک	می	توانند	 کسب	و	کارهای	 	-
ب��ازاره��ای	جدید	و	 از	 کسب	اط��الع��ات	 ب��رای	
کسب	وکار	و	اطالعات	مالی	مهم	 دسترسی	به	

استفاده	نمایند.
بین	 اخ��ب��ار	 مبادله	 ب��رای	 می	تواند	 اینترنت	 	-
گرفته	شود.	 کشورهای	در	حال	توسعه	به	کار	
کانال	های	 توسعه،	 ح��ال	 در	 کشورهای	 در	
اث��رب��خ��ش	ان��دک��ی	ب���رای	م��ب��ادل��ه	اط��الع��ات	و	
را	 فرصت	 ای��ن	 اینترنت	 دارد.	 وج��ود	 اخ��ب��ار	
اجتماعات	 روزن��ام��ه	ه��ا،	 ت��ا	 می	کند	 ف��راه��م	
بتوانند	 س��وم	 در	جهان	 گ��روه	ه��ای	خ��اص	 و	
به	جهان	 را	 اخبار	خود	 و	 ایده	ها	 دیدگاه	ها،	
ب��ی��رون	ان��ت��ق��ال	ده��ن��د	و	ه��م	زم��ان	اخ��ب��ار	و	

اطالعات	دنیای	خارج	را	دریافت	نمایند.
برشمردن	 ضمن	 	)2001( ک��ل��رادو	 توسعه	 م��رک��ز	
و	 اخبار	 انتشار	 اش��اره	شد،	 آن	ه��ا	 به	 که	 مزایایی	
از	دیگر	مزایای	 را	 نیاز	روستاییان	 اطالعات	مورد	
به	 اینترنت	می	داند.	در	جوامع	روستایی	 کاربرد	
عمومی،	 محافل	 در	 حضور	 م��ح��دودی��ت	 دلیل	
نداشتن	 گاهی	 آ و	 تصمیم	گیری	ها	 در	 مشارکت	
از	قوانین	جدید،	مردم	از	بسیاری	از	اخبار	حتی	

اینترنت می تواند  �
برای پشتیبانی توسعه 

روستایی در بیشتر 
مناطق استفاده شود. 

عمده موارد استفاده 
از اینترنت عبارتند از: 

کشاورزی، توسعه  حوزه 
اجتماعی، ارتباطات 

کسب و  مشارکتی، 
کوچک و مبادله  کارهای 

اخبار.
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اخ��ب��ار	م��رب��وط	ب��ه	خ��ودش��ان	ب��ی	اط��الع	هستند؛	
ج��ادوی��ی	 اب����زاری	 ه��م	چ��ون	 اینترنت	 ب��ن��اب��رای��ن	
می	تواند	آخرین	اخبار،	اطالعات	و	نتایج	تحقیقات	
گون	و	متنوع	را	بدون	نیاز	به	 گونا در	زمینه	های	
حضور	مستقیم	ایشان	در	جامعه	در	اختیار	آن	ها	
قرار	دهد.	آموزش	در	زمینه	اقتصاد	محلی،	عدالت	
توسعه	 محیط	زیست،	 ک��ش��اورزی،	 اجتماعی،	
اقتصادی،	مسائل	مرتبط	با	دام	و	پ��رورش	دام،	
کوچک	و	بازار،	از	جمله	مباحثی	 ع	و	باغ	های	 مزار
که	با	استفاده	از	اینترنت	به	اطالع	افراد	 هستند	
مناطق	محروم	روستاییان	رسانده	می	شود.	)به	

نقل	از	کوثری،	1383(

نعمت  توسعه  ب���رای  اط��الع��ات  ف��ن��اوری  آی��ا 
است یا دردسر؟

بر	 ج��دی	 محدودیت	های	 که	 ک��رد	 قبول	 باید	
بین	 در	 اط��الع��ات	 ف��ن��اوری	 از	 استفاده	 راه	 س��ر	
ک��ش��وره��ای	ج��ه��ان	س���وم	وج��ود	 روس��ت��ای��ی��ان	
از	 ح��اص��ل	 م��زای��ای	 م���ورد	 در	 متأسفانه	 دارد.	
گفته	 بسیار	 ارتباطی	 و	 اطالعاتی	 فناوری	های	
ش���ده	اس����ت،	ام���ا	در	م����ورد	اث�����رات	م��ن��ف��ی	آن	
تحلیل	 آن	که	 مهم	تر	 است.	 شده	 اندکی	 بحث	
فقرای	 روی	 پیش	 چالش	های	 از	 کمی	 بسیار	
کاربرد	 روستایی	در	استفاده	از	مزایای	ناشی	از	

فناوری	های	اطالعاتی	و	ارتباطی	وجود	دارد.
دست	مایه	 ارتباطی،	 و	 اطالعاتی	 فناوری	های	
را	 آن	 ک��ه	 اس��ت	 رسانه	هایی	 و	 عرضه	کنندگان	

و	 م��ی	دان��ن��د	 ن��وگ��رای��ی	 و	 توسعه	یافتگی	 نشانه	
به	جای	آن	که	آن	را	ابزاری	برای	رسیدن	به	توسعه	
یک	 به	 تبدیل	 را	 آن	 از	 استفاده	 کنند،	 معرفی	
ارائ��ه	 توسعه،	 اصلی	 منظور	 ن��م��وده	ان��د.	 ه��دف	
بیشترین	سرعت	 با	 و	 بیشتر	 افراد	 برای	 فناوری	
از	 بتوانند	 م��ردم	 که	 گ��ون��ه	ای	 به	 اس��ت؛	 ممکن	
منافع	فناوری	های	اطالعاتی	و	ارتباطی	بهره	مند	
شوند.	)هیکس،	1999	به	نقل	از	فرهنگی	1390(

امیدوارکننده	ای	 نتیجه	های	 از	 بسیاری	 به	رغم	
که	از	استفاده		آزمایشی	از	فناوری	های	اطالعاتی	
و	ارتباطی	به	دست	آمده	است،	استفاده	از	این	
یک	 به	 کنون	 تا فقرزدایی،	 در	جهت	 فناوری	ها	
گیر	نینجامیده		است.	جدا	از	 حرکت	همگانی	و	فرا
مشکالت	موجود،	فرا	راه	سنجش	تأثیر	فناوری	ها	
چالش	های	 گیرند،	 ق��رار	 ارزی��اب��ی	 م��ورد	 باید	 که		
امیدبخش	 تجربه		 یک		 تبدیل	 مسیر	 در	 مهمی	
به	یک	بسیج	همگانی	وسیع	وجود	دارد.	برای		
قباًل	 که	 از	چیزهایی	 فراتر	 فناوری	 گسترش	یک	
کلیدی	 پذیرفته	شده	است،	به		چندین	عامل	
مؤثر	نیاز	است	تا	از	ناپایداری	و	نامطمئن	بودن		
مدافعان	 گرچه	 ا بکاهد.	 پذیرفته	شده	 م���وارد	
ارتباطی	 و	 اطالعاتی	 ف��ن��اوری	ه��ای	 از	 استفاده	
این	 قاعده	مندسازی	 پی	 در	 فقرزدایی،	 ب��رای		
باید	هم	چنان	 عوامل	مؤثرند،	تالش	های	آن	ها	

تداوم	یابد.
زمینه	ساز	 آینده	 در	 که	 کتورهایی	 فا از	 بسیاری	
اطالعاتی	 فناوری	های	 حضور	 ش��دن	 نهادینه	
جامعه	 توسعه		 ملی	 ط��رح	ه��ای	 در	 ارتباطی	 و	
هنجارهای	 به	 توجه	 با	 ب��ود،	 خواهند	 موجود	
اس��اس	چگونگی	 ب��ر	 و	 سازمانی	 رف��ت��ار	 م��وج��ود	
هر	 از	 بیش	 اساسی،	 اصالحات	 اج��رای	 امکان		
بستگی	 جامعه	 آن		 ساختار	 و	 بافت	 به	 چیزی	
گسترش	 و	 اش��اع��ه	 م��ی��زان	 نتیجه	 در	 دارن����د.	
ارت��ب��اط��ی	در	مقوله		 و	 اط��الع��ات��ی	 ف��ن��اوری	ه��ای	
همراه	 کمتری	 پیشرفت	 با	 	 احتمااًل فقرزدایی،	
و	 انتقاد	 به	 منجر	 پیشرفت	 کندی	 این		 باشد.	
ادعاهایی	مبنی	بر	توانایی	نداشتن	فناوری	های	
به	 کمک	رسانی	 رون��د	 در	 ارتباطی	 و	 اطالعاتی	
تمرکز	 هرچند	 ش��د.	 خواهد	 جهان	 فقیر	 م��ردم	

به رغم نتایج  �
که استفاده  امیدوارکننده 
آزمایشی از فناوری های 

اطالعاتی و ارتباطی 
به دست آمده است، 

استفاده از این فناوری ها 
در جهت فقرزدایی، 

گیر  هنوز به یک حرکت فرا
نینجامیده است.
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چنین	تفسیرهایی	به	اشتباه	بر	ضرورت	وجود	
و	 آن	 از	 اس��ت��ف��اده	 چگونگی	 ب��ه	ج��ای		 ف��ن��اوری	
شناخت		 و	 تأثیرگذار	 عوامل	 از	 ناقص	 شناخت	
ن��داش��ت��ن	ض���رورت	ه���ای	دس��ت	ی��اب��ی	ب��ه	ب��ازده		
م��ط��ل��وب	از	ط��ری��ق	ف��ن��اوری	ه��ای	اط��الع��ات��ی	و	

ارتباطی	نیز	خواهد	بود.	)شفیعی،	1385(
فناوری	 که	 استدالل	 این	 با	 فناوری	 طرفداران	
با	قدرت	تمام	فناوری	های	 خود	توسعه	است،	
ب��ه	پیش	م��ی	ب��رن��د؛	اما	 ارت��ب��اط��ی	را	 اط��الع��ات��ی	و	
می	کند	 تولید	 ک��ه	 اطالعاتی	 از	 را	 ف��ن��اوری	 باید	
دری��اف��ت،	 در	 را	 اف���راد	 توانمندی	 و	 کنیم	 ج��دا	
پ�����ردازش،	اس��ت��ف��اده	و	ان��ت��ق��ال	اط��الع��ات	م��ورد	
ک��وچ��ک	و	 ک���ارآف���ری���ن���ان	 ب���ررس���ی	ق����رار	ده���ی���م.	
متوسط	در	روستاهای	فقیر،	با	محدودیت	های	
که	آنان	را	از	دسترسی	 متعددی	روبه	رو	هستند	
ب��ه	ف��ن��اوری	ب���از	م�����ی	دارد.	ای���ن	م��ح��دودی��ت	ه��ا	
کارکرد	 که	 مخابراتی«	 »زیرساخت	های	 شامل	
امکان	پذیر	 را	 ارتباطی	 و	 اطالعاتی	 فناوری	های	
می	سازد	و	»زیرساخت	های	مهارتی«	برای	حفظ	
یا	دسترسی	 و	 برای	خرید	 و	پول	 فناوری	 کارکرد	
به	فناوری	اطالعاتی	و	ارتباطی	است.	)هیکس،	
کشورهای	 در	 فرهنگی	1390(	 از	 نقل	 به	 	،1999
کلی	 کم	درآمد	دسترسی	به	خطوط	تلفن	به	طور	
و	روستایی	 بین	مناطق	شهری	 و	در	 کم	 بسیار	
کشورها	 این	 تمامی	 در	 اس��ت.	 ناعادالنه	 بسیار	
تلفن	 خ��ط	 ی��ک	 از	 کمتر	 روس��ت��ای��ی	 مناطق	 در	
در	 حالی	که	 در	 دارد؛	 وج��ود	 نفر	 	100 هر	 ازای	 به	
مناطق	شهری	تقریبًا	به	ازای	هر	100	نفر	5	خط	
از	 تلفن	وجود	دارد.	)هودسون،	1998،	به	نقل	
کشورهای	 فرهنگی	1390(	در	مناطق	روستایی	
بسیار	 ارتباطی	 کم	 ترا بر	 ع��الوه	 توسعه	 ح��ال	 در	
کم،	اتصال	به	اینترنت	به	ندرت	یافت	می	شود.	
در	 اینترنت	 شبکه	 ب��ه	 ات��ص��االت	 همه	 تقریبًا	
مناطق	شهری	متمرکز	هستند.	این	امر	ممکن	
از	پایتخت	 گر	فرد	در	خارج	 است	موجب	شود	ا
و	یا	یک	مرکز	بزرگ	شهری	زندگی	می	کند	مجبور	
آن	 بر	 ع��الوه	 باشد.	 دور	 راه	 تلفن	 از	 استفاده	 به	
ضعیف	 بسیار	 روستا	 در	 تلفن	 خطوط	 کیفیت	
است.	هزینه	های	اتصال	به	اینترنت	نیز	به	عنوان	

در	 ک��م	درآم��د	 ک��ارب��ران	 دسترسی	 ب���رای	 مانعی	
کتار،	 کشورهای	در	حال	توسعه	است.	)مه	تار	و	آ

1999،	به	نقل	از	فرهنگی	1390(
گیرندگان	بتوانند	به	فناوری	دست	 که	 هنگامی	
کنند،	سایر	محدودیت	ها	از	دسترسی	آنان	 پیدا	
به	اطالعات	جلوگیری	می	کند.	روستاییان	فقیر	
مهارت	 و	 گاهی	 آ توانایی،	 خ��رد،	 کارآفرینان	 و	
آن	 ب��ا	 ک��ه	 زب��ان��ی	 ی��ا	 انگلیسی	 زب��ان	 از	 استفاده	
پیام	های	اینترنتی	رمزگذاری	می	شود	را	ندارند.	

)هیکس،		1999،	به	نقل	از	فرهنگی	1390(
م���ح���دودی���ت	ه���ای	اص���ل���ی	ت���وس���ع���ه	ف������اوا	در	
و	 امیدی	نجف	آبادی	 نگاه	 از	 ایران	 روستاهای	

پیش	بین	)	1385(	به	شرح	زیر	است:

الف( فقدان زیرساخت های مخابراتی
در	ح���ال	ح��اض��ر	زی��رس��اخ��ت	ه��ای	م��خ��اب��رات��ی	
در	 ارتباطات	 و	 اطالعات	 فناوری	 توسعه	 ب��رای	
کز	 مرا فاقد	 روستاها	 نیست.	 ف��راه��م	 روستاها	
روستاییان	 و	 ب���وده	 اینترنت	 س��روی��س	ده��ن��ده	
به	 شهری	 سرویس	دهندگان	 طریق	 از	 ناچارند	
گردند.	اتصال	به	اینترنت	 شبکه	اینترنت	متصل	
نوع	 این	 اواًل	 است.	 مهم	 دو	محدودیت	 دارای	
ارتباطات	به	دلیل	بعد	مسافت	بین	روستا	و	شهر	
دلیل	شباهت	خطوط	 به	 ثانیًا	 اس��ت.	 پرهزینه	
پیام،	 ارس��ال	 در	 اختالل	 و	 روستاها	 مخابراتی	

کند	صورت	می	گیرد. دریافت	اطالعات	بسیار	
ب( فقدان رایانه های شخصی در منازل

و	 رای���ان���ه	 اف���زای���ش	 ب��ه	 رو	 واردات	 ب��ه	 ت��وج��ه	 ب��ا	
کز	فروش	رایانه،	هنوز	بخش	اندکی	 گسترش	مرا
شخصی	 رای��ان��ه	ه��ای	 روستایی	 خ��ان��واره��ای	 از	
فناوری	 بنابراین	جهت	گیری	 دارن��د؛	 منازل	 در	
اطالعات	و	ارتباطات	برای	ثروتمندان	روستایی	

کشورهای در حال  � در 
کم  توسعه عالوه بر ترا

کم، اتصال  ارتباطی بسیار 
به اینترنت به ندرت یافت 

می شود.

عه
وس

ت ت
طا

تبا
ر ار

ت  د
طا

تبا
و ار

ت 
عا

طال
ی ا

اور
فن



شماره 9
فروردین 94

28

وجود	دارد.
کامپیوتر کاربری	 ج(	عدم	آشنایی	روستاییان	با	
روستایی	 جامعه	 مشکالت	 مهم	ترین	 از	 یکی	
کشور،	پایین	بودن	سطح	سواد	آنان	است.	حال	
رایانه	ای(	 )س��واد	 رایانه	 از	 استفاده	 توانایی	 گر	 ا
به	عنوان	اساسی	ترین	مهارت	الزم	در	بهره	گیری	
شود،	 قلمداد	 ارتباطات	 و	 اطالعات	 فناوری	 از	
که	استفاده	از	این	فناوری	به	نسل	 باید	پذیرفت	

گردید. جوان	روستایی	محدود	خواهد	
ک��ه	اط��الع��ات	م���ورد	ارزی��اب��ی	ق��رار	 در	م��رح��ل��ه	ای	
می	گیرد،	روستاییان	فقیر	محدودیت	های	دیگری	

را	پیش	روی	خود	خواهند	داشت	که	شامل:
زمانی	 تنها	 دری��اف��ت	ش��ده	 اط��الع��ات	 اغ��ل��ب	 	.1
و	 فرستنده	 که	 هستند	 مرتبط	 و	 معنی	دار	
گیرنده،	در	یک	فرهنگ،	جایگاه	و	مجموعه	
ب��اش��ن��د.	 اول���وی���ت	ه���ا	م��ش��ت��رک	 از	 ی��ک��س��ان��ی	
جایگاه	نابرابر	یا	ناسازگاری	فرهنگی،	موجب	
ای��ج��اد	اخ��ت��الف��ات	ع��م��ده	ای	خ��واه��د	ش��د.	
گسترده	در	نوشته	های	 که	به	طور	 مسئله	ای	
عملی	 پ���ژوه���ش	 م����ورد	 در	 ص��اح��ب	ن��ظ��ران	
مشارکتی	و	روش	فمینیستی	مورد	بحث	قرار	

گرفته	است.
2.	برای	ارزشیابی	و	تعیین	اهمیت،	مطلوبیت	
و	م��رت��ب��ط	ب���ودن	اط���الع���ات	دری��اف��ت	ش��ده،	

گاهی	قبلی	الزم	است. داشتن	آ
باید	 فرستنده	 منبع	 و	 پیام	 گیرنده	 بین	 	.3
میزان	مشخصی	اعتماد	وجود	داشته	باشد	
گیرد.	 ق��رار	 اف��راد	 م��ورد	پذیرش	 اط��الع��ات	 تا	
کارآفرینان	در	تغییر	 کافی	برای	بیشتر	 اعتماد	
کسب	وکار،	غالبًا	از	طریق	تماس	 تصمیمات	
فردی،	تعامل	و	تا	حد	زیادی	از	طریق	محتوا	

یا	سروکار	داشتن	زیاد	ایجاد	می	گردد.
ریسک	 پذیرش	 برای	 گیرنده	 آن	که	 باالخره	 	.4
استفاده	از	اطالعات	جدید	احساس	امنیت	

نماید.
ب��رای	 کافی	 منابع	 فقیر	 روس��ت��اه��ای	 نهایت	 در	
در	 نوین	 دان��ش	 به	کارگیری	 ی��ا	 واق��ع��ی	 استفاده	
اختیار	ندارند.	نابرابری	منابع	ممکن	است	شامل	
هزینه	های	 اولیه،	 سرمایه	 نظیر	 منابعی	 کمبود	

نگهداری	و	مالیات	ها	و	زیرساخت	ها	باشد.	
کالن چالش ها در سطح 

کالن	وجود	 چالش	های	متعددی	نیز	در	سطح	
از	 ح��اص��ل	 م��ن��اف��ع	 دق��ی��ق	 تحلیل	 ب��ه	 ک��ه	 دارد	
فناوری	های	نوین	ارتباطی	در	توسعه	روستایی	
نیازمند	است.	این	چالش	ها	شامل	هزینه	های	
هزینه	های	 و	 ف��ن��اوری	 فرصت	 هزینه	 ف��رص��ت،	
اس���ت.	 س��ی��اس��ی	 و	 اجتماعی–اقتصادی	

)هیکس،		1999،	به	نقل	از	فرهنگی	1390(
پولی	 معنای	 ب��ه	 توسعه		 ف��رص��ت	 ه��زی��ن��ه	ه��ای	
ارتباطی	و	 که	صرف	توسعه	فناوری	های	 است	
می	توانست	 حالی	که	 در	 است،	 شده	 اطالعاتی	
ص����رف	س���ای���ر	ن���ه���اده���ای	ت��وس��ع��ه	م��ث��ل	آب	

گردد. آشامیدنی	سالم	و	بهداشت	
است	 معنا	 این	 به	 فناوری	 فرصت	 هزینه	های	
سایر	 ی��ا	 ای��ن��ت��رن��ت	 راه	ان������دازی	 مسابقه	 در	 ک��ه	
در	 اطالعاتی–ارتباطی	 ن��وی��ن	 ف��ن��اوری	ه��ای	
سایر	 است	 ممکن	 توسعه،	 در	حال	 کشورهای	
فناوری	های	موجود	فراموش	شوند؛	مثاًل	شاید	

بهتر	باشد	پوشش	رادیو	به	100	درصد	برسد.
تنهایی	 ب��ه	 و	 فی	نفسه	 ارت��ب��اط��ی	 رس��ان��ه	 هیچ	
شرایط	 بلکه	 ن���دارد،	 ب��رت��ری	 رسانه	ها	 سایر	 ب��ر	
از	 اس��ت��ف��اده	 توسعه،	 ط��رح	 ن��ی��ازم��ن��دی	ه��ای	 و	
وسیله	ای	خاص	را	ایجاب	می	نماید.	در	تحقیق	
که	چه	 از	مخاطبان	این	نکته	مورد	توجه	است	
راحت	تر	 و	 بوده	 معتبرتر	 مردم	 نظر	 از	 رسانه	ای	
لذا	 می	گیرد؛	 قرار	 در	دسترس	 رسانه	ها	 سایر	 از	
در	انتخاب	رسانه،	دسترسی	واقعی	و	یا	امکان	
است.	 برخوردار	 زی��ادی	 اهمیت	 از	 آن	 استقرار	

)بهزاد	نسب،	1382(
به	 سیاسی	 و	 اجتماعی-اقتصادی	 هزینه	های	
کشورها	 اف���راد،	 دارد.	 بستگی	 ق��درت	 موضوع	
ت��ک��ن��ول��وژی	ه��ای	 ب���اق���درت،	 و	س���ازم���ان	ه���ای	
برای	 نوش	دارو	 به	عنوان	 را	 اطالعاتی–ارتباطی	
توجه	 است	 ممکن	 لذا	 می	دهند؛	 ارائه	 توسعه	
ن��اب��راب��ری	ه��ای	 از	 ب��ه	ط��ور	عمومی	 م���ردم	 ت���وده	

اجتماعی	و	اقتصادی	دور	نگه	داشته	شود.
موضوع	 ب��ا	 ک��الن	 سطح	 در	 نیز	 دی��گ��ر	 چالشی	
ای��ن	یک	 ف��ن��اوری	س��روک��ار	دارد.	 ب��رن��ام��ه	ری��زی	
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گرد	جهانی	 مسئله	محلی	نیست،	بلکه	یک	فرا
در	 کشورهای	جنوب	 مشارکت	 واقع	 در	 است.	
فناوری	 ب��رن��ام��ه	ری��زی	 ب��رای	 جهانی	 ک��رات	 م��ذا
هماهنگی	 ام��ر	 ای��ن	 ب��ود.	 خ��واه��د	 مهم	 بسیار	
کشورهای	در	حال	توسعه	 خط	مشی	را	در	بین	
م��ی	ط��ل��ب��د.	اث��رب��خ��ش��ی	ای���ن	ب��رن��ام��ه	ه��ا	زم��ان��ی	
حال	 در	 کشورهای	 ک	مساعی	 اشترا که	 است	
در	 ش��م��ال	 ک��ش��وره��ای	 تسلط	 ب��ت��وان��د	 توسعه	

کند. برنامه	ریزی	های	جهانی	را	خنثی	

وضعیت توسعه ارتباطات در ایران
ک��ش��ور	م��ا	با	 در	ح���وزه	اط��الع��ات	و	ارت��ب��اط��ات،	
برنامه	ریزی	 ط��والن��ی	 پیشینه	 داش��ت��ن	 وج��ود	
۶۰	س��ال(	هنوز	 )ح��دود	 توسعه	 و	 ب��رای	عمران	
ف��اق��د	ی��ك	س��ی��اس��ت	م��ل��ی	ارت��ب��اط��ی	اس����ت.	از	
توسعه	 و	 گسترش	 رون���د	 م��ا	 ک��ش��ور	 در	 ای���ن	رو	
ارتباطی	 و	 اطالعاتی	 و	شبکه	های	 تکنولوژی	ها	
برخاسته	 و	 خ��اص	 استراتژی	 یك	 مبتنی		بر	 نه	
مبتنی		بر	 بلکه	 ملی	 ن��ی��ازه��ای	 و	 دغ��دغ��ه	ه��ا	 از	
مسئله	 همین	 که	 ب��وده	 کوتاه	مدت	 نیازهای	
کارکرد	ها	 تغییر	 اغلب	 و	 آن	ها	 کارآمدی	 نا باعث	

در	ارتباط	با	توسعه	شده	است.
از	دیگر	نقاط	ضعف	در	برنامه	ریزی	های	توسعه	
در	ایران،	دیدگاه	نادرست	برنامه	ریزان	و	متولیان	
است	 ارتباطات	 به	 نسبت	 توسعه	 برنامه	های	
توسعه	 شاخص	های	 از	 یکی	 به	عنوان	 فقط	 که	
تأمین	 به	 کمك	 در	 ارتباطات	 نقش	 از	 غفلت	 و	
بنابراین	 اس��ت؛	 برشمرده	 توسعه	 ه��دف	ه��ای	
و	 آم��ار	 افزایش	 برنامه	ها،	 ای��ن	 در	 عمده	 گرایش	
بوده	 ارتباطی	 تکنولوژی	های	 به	 مربوط	 ارق��ام	
گاه	پیش	بینی	هایی	نیز	در	مورد	بودجه	مالی	 و	
ارتباطات	مانند	مخابرات،	 از	بخش	های	 برخی	

و...	 جمعی	 ارت��ب��اط��ی	 وس��ای��ل	 سیما،	 و	 	ص���دا	
گرفته	است؛	به	عبارت	دیگر	در	 مورد	توجه	قرار	
برنامه	های	توسعه	ایران	به	»توسعه	ارتباطات«	
بیش	از	»ارتباطات	توسعه«	توجه	شده	است.	از	
گسترش	 گفت	توسعه	و	 این	رو	به	جرأت	می	توان	
به	 منجر	 نه	تنها	 ک��ش��ور،	 در	 ارتباطی	 امکانات	
بلکه	 اس��ت،	 نشده	 آن	 واقعی	 معنی	 به	 توسعه	
داده	 ه��در	 نیز	 را	 ملی	 سرمایه	های	 از	 بسیاری	
است.	بر	این	اساس	یکی	از	مهم	ترین	مؤلفه	ها	در	
برنامه	ریزی	های	توسعه،		لزوم	توجه	به	ارتباطات	

توسعه،	عالوه		بر	توسعه	ارتباطات	است.
ک��ارآم��دی	ن��ظ��ام	اط��الع��ات��ی	و	 از	س��وی	دی��گ��ر،		ن��ا
ارتباطی،		وجود	انحصارگرایی	دولتی	و	تمرکزگرایی	
تکنولوژی	های	 ناموزون	 توسعه	 و	 شدید،		رشد	
دستگاه	های	 و	 نهادها	 وج��ود	 ارتباطی،	 نوین	
ارتباطی،	 سیاست	گذاری	های	 زمینه	 در	 موازی	
کارآمد	و	متخصص	در	بخش	های	 نبود	نیروهای	
هم	 دست	به	دست	 همه	 و...	 جامعه	 ارتباطی	
در	 ک��ش��ور	 نسبی	 عقب	ماندگی	 ب��اع��ث	 و	 داده	

زمینه	های	مختلف	شده	است.
و	 دان��ش	 اصلی	 نوین	جهانی،	سرمایه	 نظام	 در	
دانایی	بوده	که	اساسًا	ناملموس	و	نامرئی	است	و	
سرمایه	های	مرئی	به	تدریج	اهمیت	و	ارزش	خود	
را	از	دست	می	دهند،	در	صورت	آن	که	دولتمردان	
کشورهای	توسعه	یافته	و	در	حال	توسعه،	 اعم	از	
اداره	هرچه	بیشتر	امور	مملکت	را	خواستارند	و	
به	دنبال	حضور	فعال	در	عرصه	جهانی	هستند،	
گزیرند	به	شیوه	های	نوین	توسعه	روی	آورند.	 نا
عرصه	 در	 توسعه	 نوین	 شیوه	 اطالعاتی	 توسعه	

شیوه	تولید	سرمایه	داری	است.
یك	سو	 از	 ن��م��ی	ت��وان	 ای��ن	ک��ه	 نکته	 م��ه��م	ت��ری��ن	
دیدگاه	ها	و	رویکردهای	سنتی	داشت	و	از	سوی	

دیگر	توسعه	اطالعاتی	را	خواستار	شد.
که	توسعه	اطالعاتی	نو	و	جدید	است،	 از	آن	جا	
که	قصد	به	کارگیری	و	 لذا	رویکردها	و	تلقی	هایی	
گزیر	باید	 استفاده	از	این	شیوه	نوین	را	دارند،	نا

نو،	جدید	و	از	جنس	خود	آن	باشند.
نقش رسانه های جمعی ایران در توسعه

ب��ا	وج���ود	آن	ک���ه	ت��وس��ع��ه	و	ن��ق��ش	ارت��ب��اط��ات	و	

نمی توان از یک سو  �
دیدگاه ها و رویکرد سنتی 

داشت و از سوی دیگر 
توسعه اطالعاتی را 

خواستار شد.
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رسانه	ها	در	تحقق	آن،	پیش	و	بیش	از	هر	چیزی	
فرهنگی،	 م��ل��ی،	 گ��ی	ه��ای	 وی��ژ مبتنی		ب��ر	 ب��ای��د	
کشور	باشد	و	 سیاسی،	تاریخی	و	اقتصادی	هر	
بنابراین	نمی	توان	یك	نسخه	واحد	را	برای	همه	
کرد؛	اما	آن	چه	 کشور	های	در	حال	توسعه	تجویز	
توسعه	 حال	 در	 کشورهای	 تمام	 وجه	مشترك	
که	توسعه	سیاسی	نمی	تواند،	 است،	این	است	

بدون	مشارکت	رسانه	ها	راه	به	جایی	ببرد.
در	 ای����ران	 م��ط��ب��وع��ات	 توسعه	نیافتگی	 قضیه	
تاریخ	مطبوعات	 از	 که	 اندی	 و	 تاریخ	۱۷۰	سال	
دارد.	 مفصل	 ح��دی��ث��ی	 خ���ود	 م���ی	گ���ذرد،	 ک��ش��ور	
حقوقی	 مشکالت	 توقیف	ها،	 سانسورها،	 بحث	
نشریات	با	دولت،	مالکیت	و	مدیریت	مطبوعات،	
آن	ه��ا	 وابستگی	 و	 مطبوعات	 م��ال��ی	 مشکالت	
از	 و...	 ی��اران��ه	 قالب	 در	 دولتی	 سهمیه	های	 به	
چه	 ما	 مطبوعات	 توسعه	نیافتگی	 موانع	 جمله	
در	دوران	پیش	از	انقالب	و	چه	پس	از	آن	است.	

سیاسی	 فضای	 که	 مقاطع	 برخی	 استثنای	 به		
برای	 مجالی	 مطبوعات	 است،	 شده	 بازتر	 کمی	
دلیل	 به	 در	مجموع	 ام��ا	 ک��رده	ان��د؛	 پیدا	 تنفس	
شرایط	فوق،	مطبوعات	هیچ	گاه	به	توسعه	مورد	
انتظار	دست	نیافته	اند.	این	وضع	البته	در	مورد	
رادیو	و	تلویزیون	نیز	صادق	بوده	است.	فضای	
و	 ان��ق��الب	 از	 پیش	 و	سطحی	نگری	 اخ��ت��ن��اق	آور	
خصوصی	 تلویزیون	 تأسیس	 محدودیت	های	
پس	از	انقالب،	هیچ	گاه	عرصه	را	برای	توانمندان	
غ	از	 ب��خ��ش	خ��ص��وص��ی	م��ه��ی��ا	ن��س��اخ��ت��ه	ت���ا	ف����ار
عرصه	 توسعه	 ب��ه	 سیاسی	 دل	م��ش��غ��ول��ی	ه��ای	
ام��روزه	 که	 رادیو-تلویزیون	 طریق	 از	 ارتباطات	
گیر	ترین	رسانه	شناخته	شده	است،	بپردازند. فرا
سرعت	 و	 پایین	 نسبتًا	 نفوذ	 ضریب	 هم	چنین	

موانع	 از	 همگی	 و...	 فیلترینگ	 اینترنت،	 کم	
کشور	به	شمار	می	رود. توسعه	اینترنت	در	

توسعه	 اس��ت��رات��ژی	 ت��دوی��ن	 در	 کلیدی	 عناصر	
فناوری	اطالعات	و	ارتباطات:	

-	ایجاد	یک	مدل	)	چارچوب(	برای	استراتژی	
ملی	توسعه	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات

گاهی	الزم	در	سطوح	متفاوت	جامعه	 -	ایجاد	آ
متعدد	 م��زای��ای	 و	 پتانسیل	ها	 خصوص	 در	

فناوری	اطالعات	و	ارتباطات
-	ایجاد	و	توسعه	زیرساخت	مخابراتی	

جامعه	 شهروندان	 عموم	 دستیابی	 امکان	 	-
مزایای	 از	 استفاده	 و	 ارتباطی	 زیرساخت	 به	

فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	
-	توسعه	منابع	انسانی

ایجاد	و	توسعه	زیرساخت	قانونی	)مجموعه	 	-
ق���وان���ی���ن	م��ش��خ��ص	ف����ن����اوری	اط����الع����ات	و	

ارتباطات	نظیر	قوانین	تجارت	الکترونیک(	
ب���رای	 ت��وس��ع��ه	م��ح��ی��ط	م��ن��اس��ب	 ای���ج���اد	و	 	-
اق���ت���ص���ادی	 و	 ت�����ج�����اری	 ف���ع���ال���ی���ت	ه���ای	
)سرمایه	گذاری	تجاری،	ایجاد	استانداردهای	

فنی،	پرداخت	الکترونیکی(	
با	زبان	ملی	 ایجاد	و	توسعه	محتوا	متناسب	 	-

کشور	 هر	
مرتبط	 صنایع	 از	 حمایت	 و	 توسعه	 ای��ج��اد،	 	-
)امکانات	 ارتباطات	 و	 اطالعات	 فناوری	 با	
سخت	افزاری،	نرم	افزاری،	شبکه،	مخابراتی(	
-	م��ون��ی��ت��وری��ن��گ	و	س��ن��ج��ش	م��س��ت��م��ر	م��ی��زان	
ارتباطات	 و	 اط��الع��ات	 ف��ن��اوری	 از	 استفاده	
و	 اس��ت��رات��ژی	ه��ا	 موفقیت	 ارزی��اب��ی	 به	منظور	

سیاست	های	تعیین	شده
راه��ک��اره��ای��ی ب���رای ت��وس��ع��ه ب��ا اس��ت��ف��اده از 

فناوری اطالعات
ف��ن��اوری	 مسئله	 ب��ه	 سیستمی	 ن��گ��رش	 ل���زوم	 	-
نگرش	 این	 جامعه:	 در	 ارتباطات	 و	 اطالعات	
باید	تمام	خط	مشی	ها،	اصول	و	سیاست	ها	در	
جامعه	ایران	و	دولت	جمهوری	اسالمی	ایران		
گیرد.	تمام	اهداف	 در	قبال	این	مسئله	را	در	بر	
به	دقت	و	روشنی	بیان	شود	و	آرمان	و	مأموریت	

کارا	و	مؤثر	انعکاس	یابد. نظام	در	آن	به	نحو	

ضریب نفوذ نسبتا پایین  �
و سرعت کم اینترنت، 

فیلترینگ و ... همگی از 
موانع توسعه اینترنت در 

کشور به شمار می رود.
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سیستم	های	 و	 استانداردها	 به	 توجه	 ل��زوم	 	-
زیرسیستم	های	 و	 زیرساخت	ها	 تمام	 ب��از:	
اط���الع���ات	 ف����ن����اوری	 م���وج���ود	در	ص��ن��ع��ت	
این	 در	 بین	المللی	 اس��ت��ان��دارده��ای	 از	 باید	
مفاهیم	 از	 هم	چنین	 و	 کنند	 تبعیت	 زمینه	
با	 تعامل	 و	 تبادل	 حال	 در	 باز	 سیستم	های	

دیگر	سیستم	ها	را	دارا	باشند.
برای	صنعت	 زیرساخت	های	مطمئن	 ایجاد	 	-
ک��ش��ور:	 ارت��ب��اط��ات	در	 ف��ن��اوری	اط��الع��ات	و	
ارتباطی،	 راه	های	 توسعه	 مخابرات،	 توسعه	
فرهنگ	های		 از	 تأثیرپذیری	 آموزش،	 توسعه	
فناوری	های	غنی	اطالعاتی	در	سطح	جهان	
اف��زای��ش		 و	 ملی	 پ��ای��دار	 توسعه	 ب��ه	 منجر	 ک��ه	
مشارکت	در	زمینه	های	بین	المللی	می	گردد.
کامپیوتری:	 اطالعات	 سیستم	های	 توسعه	 	-
برای	توان	مقابله	و	هماهنگی	با	سیستم	های		
جهانی،	ورود	به	سیستم	های	اطالعاتی	دنیا	

و	تأثیرپذیری	و	تأثیرگذاری	در	آن	ها.
فناوری:	 توسعه	 برای	 مالکیت	معنوی	 -	حقوق	
پ��ذی��رش	ق��وان��ی��ن	م��رب��وط	ب��ه	ح��ق��وق	تکثیر	و	
مالکیت	معنوی	برای	افزایش	اعتماد	بین	المللی	
و	ایجاد	رقابت	در	صنایع	مربوط	به		فناوری	های	

نوین	اطالعاتی	و	ارتباطی	در	کشور.
ترغیب	 فناوری:	 توسعه	 برای	 سرمایه	گذاری	 	-
ب��خ��ش	خ��ص��وص��ی	ب���ه	س���رم���ای���ه	گ���ذاری	در	
ارت��ب��اط��ات	در	 و	 اط��الع��ات	 ف��ن��اوری	 صنعت	
با	 ایمن	 محیطی	 ای��ج��اد	 هم	چنین	 و	 کشور	
حقوقی	 و	 سیاسی	 مناسب	 زیرساخت	های	
در	 خارجی	 سرمایه	گذاری	های	 جذب	 برای	

این	زمینه.
کارایی	مدیریت:	توسعه	 کیفیت	و	 -	باال	بردن	
و	تخصصی	بودن	مدیریت	فناوری		اطالعات	
مدیریت	 هم	چنین	 و	 کشور	 در	 ارتباطات	 و	
فناوری	های	 از	 استفاده	 با	 ابعاد	مختلف	 در	

اطالعاتی	و	ارتباطی.
استراتژی و سیاست های فناوری اطالعات و 

ارتباطات در بعد فراملی
بین	المللی،	 مجامع	 در	 گذاشتن	 گام	 به	منظور	
توان	 جهانی،	 فرصت	های	 از	 استفاده	 امکان	

مقابله	و	رویارویی	با	تهاجمات	اطالعاتی،	مسلح	
تأثیرپذیری	 ساختن	خود	به	جامعه	اطالعاتی،	
مثبت	از	فرهنگ	بین	المللی	اطالعات	و	ارتباطات	
و	تأثیرگذاری	بر	آن	از	طریق	وجه	ملی،	فرهنگی	و	
زیرساخت	های	 به	 را	 کشور	 باید	 خود،	 مذهبی	
کارا	و	مؤثر	از	فناوری	های		 مناسب	برای	استفاده	

نوین	اطالعاتی	و	ارتباطی	مجهز	بکنیم.

در	این	راستا	ساختاردهی	مجدد	با	نگرش	های	
نوین	به	برنامه	ریزی	ها	با	عنایت	به	خواسته	ها	
کشورهای	در	حال	توسعه	در	سطح	 و	موقعیت	
لزوم	 برنامه	ها	و	در	صورت	 بین	المللی،	تطبیق	
کم	بر	جهان،	در	 تغییر	و	بهبود	آن	ها	با	شرایط	حا
جهت	بهره	گیری	از	فناوری	های	نوین	اطالعتی	
به	 مثبت	 نگرشی	 ل��زوم	 اس��ت.	 مهم	 ارتباطی		 و	
به	 دی��د	مثبت	 دن��ی��ا،	 در	 ف��ن��اوری	 ای��ن	 صنعت	
کشورهای	پیشرفته	 مقوله	علمی	و	نه	سیاسی		
کشورهای	 ب��ا	 س��ازن��ده	 تفاهم	 و	 همکاری	ها	 و	
بین	المللی،	 بعد	 در	 را	 کشور	 جایگاه	 مترقی،	
فراملی	 برنامه	های	 مناسب	 پ��ردازش	 و	 تثبیت	
نوین		 فناوری	های	 از	 بهینه	 استفاده	 در	جهت	

اطالعاتی	و	ارتباطی	را	میسر	می	سازد.
و	 توسعه	 حال	 در	 کشورهای	 متقابل	 همکاری	
کلیه	مزایای		 کشورهای	پیشرفته	در	بهره	گیری	از	
فناوری	اطالعاتی	و	ارتباطی	به	منظور	توسعه	از	
اهمیت	خاصی	برخوردار	است.	این	امر	مستلزم		
ک��ش��وره��ای	در	حال	 ان��ج��ام	اق��دام��ات��ی	از	س��وی	

توسعه	و	نیز	تفاهم	نامه	های	دوجانبه	است.
در	سطح	بین	المللی	باید	همکاری	ها	به	سمت	

همکاری متقابل  �
کشورهای در حال توسعه 

کشورهای پیشرفته  و 
کلیه  گیری از  در بهره 

مزایای فناوری اطالعاتی 
و ارتباطی به منظور 

توسعه از اهمیت خاصی 
برخوردار است.
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پ��ردازش	 ساختارهای	 نظام	یافته	 شناسایی	
اطالعات	در	زمینه	های	تخصصی	و	نیز	مشارکت	
بیشتر	در	طراحی	برنامه	ها	و	اداره	این	اطالعات	
اط��الع��ات	 ج��ری��ان	 مفهوم	 ش���ود.	 ساختارمند	
بیشتر	 مشارکت	 نیز	 و	 تخصصی	 زمینه	های	 در	
اط��الع��ات	 ای���ن	 اداره	 و	 ب��رن��ام��ه	ه��ا	 ط��راح��ی	 در	
اطالعت	 ج��ری��ان	 مفهوم	 اس���ت.	 ساختارمند	
ک��ه	ب��ر	ان��ت��ق��ال	ب���دون	م��رز	اط��الع��ات	از	 ف��رام��ل��ی	
طریق	شبکه	های	ارتباطی	جهانی	داللت	دارد،	
اخیر	 دهه	های		 در	 که	 است	 تغییراتی	 از	 ناشی	
اطالعات	 انتقال	 و	 پ��ردازش	 ذخیره	سازی،	 در	

گرفته	است.	)آقاپور	فرد،		1388( صورت	
سنگاپور نمونه ای مناسب از تأثیر فناوری در 

توسعه
کوچکی	است	در	جنوب	شرقی	 سنگاپور	جزیره	
این	 دارد.	 وسعت	 کیلومترمربع	 که	۶۴۸	 آسیا،	
یك	 از	 ن��اش��ی	 ذات���ی	 کاستی	های	 ب��ه	رغ��م	 ک��ش��ور	
کوچك	و	فقدان	منابع	طبیعی،	 اقتصاد	داخلی	
در	 سرآمد	 کشورهای	 از	 یکی	 به	عنوان	 را	 خ��ود	
عرصه	اقتصاد	بین	الملل	مطرح	کرده	است؛	عالوه	
کار	در	بین	 کسب	 کز	 از	بهترین	مرا بر	این،	یکی	
سنگاپوری	ها	 می	آید.	 شمار	 به	 دنیا	 کشورهای	
کیفیت	زندگی	را	در	دنیا	 یکی	از	باالترین	سطوح	
که	یکی	از	شاخص	های	آن،	درآمد	سرانه	 دارند	

کشور	است.	 ۲۴	هزار	دالری	این	
قرن	 اوای���ل	 از	 واق���ع	 در	 سنگاپور	 جدید	 ت��اری��خ	
نوزدهم	با	حضور	فرماندار	انگلیسی	در	این	کشور	
شروع	شد.	در	واقع	علت	خرید	سنگاپور	توسط	
کشور	 این	 استراتژیک	 نقش	 به	 توجه	 انگلیس	
بوده	است؛	زیرا	از	نظر	جغرافیایی	بین	راه	هند	
و	چین	واقع	بوده	و	تسلط	بر	سنگاپور	به	معنای	
َبرهای	منطقه	بوده	است.	در	آن	زمان	 تسلط	بر	اَ
به	علت	رقابی	که	بین	قدرت	های	آن	زمان	مانند	
فرانسه	 ح��دودی	 تا	 و	 انگلیس	 و	 هلند	 پرتغال،	
وجود	داشته	است،	انگلستان	با	خرید	سنگاپور	

تسلط	خودش	را	بر	منطقه	ثبات	بخشید.	
وضعیت	 اول	 جهانی	 جنگ	 طی	 در	 سنگاپور	
چندان	مناسبی	نداشت	و	از	نظر	صنعتی	بسیار	
دوم	 جهانی	 جنگ	 طی	 در	 ول��ی	 ب��ود،	 ضعیف	

به	دلیل	 زیادی	فرق	می	کرد	 تا	حدود	 وضعیت	
کرده	بود	 کشور	را	صنعتی	 این	که	انگلستان	این	

و	فکر	نمی	کرد	به	دست	دشمن	بیفتد.	
کارخانه	های	تسلیحاتی	انگلستان	 تجهیزات	و	
دری��ا	 ب��ر	 به	خصوص	 کید	 تأ ب��ه	 توجه	 ب��ا	 عمدتًا	
که	فکر	می	کردند	 ساخته	شده	بود؛	به	این	دلیل	
حمله	 دری��ا	 طریق	 از	 ژاپنی	ها	 عمدتًا	 و	 دشمن	
انگلیسی	ها،	 تصور	 برخالف	 ولی	 کرد،	 خواهند	
آن	ه��ا	 وارد	ش��دن��د،	 زم��ی��ن	 از	ط��ری��ق	 ژاپ��ن��ی	ه��ا	
کوتاهی	 م��دت	 آم��دن��د	و	در	ط��ی	 ب��ا	دوچ��رخ��ه	

کنند.	 توانستند	منطقه	را	تصرف	
انگلیسی	ها	دوباره	بر	منطقه	مسلط	شدند	و	در	
را	به	دست	 سال	1965	سنگاپور	استقالل	خود	

آورد.

توسعه و فناوری در سنگاپور
به	سرمایه	گذاری	سنگین	در	خصوص	 سنگاپور	
علم	فناوری	و	جذب	سرمایه	گذاری	های	مستقیم	
خارجی	در	زمینه	فناوری	های	برتر	هم	چنان	ادامه	
کرده	 اتخاذ	 که	 با	شیوه	ای	 کشور	 این	 می	دهد.	
آسیای	 دان��ش	 کانون	 به	عنوان	 می	تواند	 اس��ت،	
جنوب	شرقی،	در	آینده	به	ارائه	خدمات	بپردازد.	
نرخ	رشد	تولید	ناخالص	داخلی	این	کشور	در	سال	

۱۹۹۷	به	هفت	و	نیم	درصد	رسید.
صرف	 سنگاپور	 س��رم��ای��ه	گ��ذاری	 اص��ل��ی	 بخش	
تحقیقات	در	حوزه	الکترونیك،	امور	مهندسی	و	
در	حال	حاضر	 و	 است	 اطالعات	شده	 فناوری	
جهانی	 نقشی	 فوق،	 زمینه	های	 در	 کشور	 این	

بازی	می	کند.	
حمایت از شرکت ها

بخشی	 ف��ن��اوران��ه«	 ک��ارآف��ری��ن��ی	 همیاری	 »م��رک��ز	
به	 مربوط	 فعالیت	های	 راه	ان���دازی	 سرمایه	 از	

سنگاپور شیوه ای اتخاذ  �
کرده است، که به عنوان 

کانون دانش آسیای جنوب 
شرقی در آینده به ارائه 

خدمات بپردازد.
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»صندوق	 می	کند.	 تأمین	 را	 برتر	 فناوری	های	
به	شرکت	ها	 اولیه	 اعطای	سرمایه	 در	 فناوری«	
به	 شرکت	ها	 تشویق	 »طرح	 می	کند.	 مشارکت	
انجام	تحقیقات«	به	عنوان	یك	سیستم	اعطای	
کمك	های	بالعوض	مالی	اجرا	شد	تا	شرکت	های	
کز	 دارای	جایگاه	بین	المللی	را	به	راه	اندازی	مرا

کند. کشور	تشویق	 تحقیق	و	توسعه	در	داخل	
حجم باالی تجارت

از	 ع��ب��ارت	ان��د	 سنگاپور	 اصلی	 ت��ج��اری	 ش��رک��ای	
مالزی،	آمریکا،	ژاپن،	اتحادیه	اروپا	و	هنگ	کنگ	
این	 ت��ج��ارت	 ک��ل	 از	 در	مجموع	۶۴	درص��د	 ک��ه	
کشور	را	به	خود	اختصاص	داده	اند.	با	توجه	به	
این	که	سنگاپور	یکی	از	رقابتی	ترین	اقتصادهای	
جهان	شناخته	می	شود،	بیش	از	۱۰	هزار	شرکت	
برای	 را	به	عنوان	نقطه	توزیع	خود	 تجاری،	آن	
ع��الوه	 ب��رگ��زی��ده	ان��د.	 آسیا�	اقیانوسیه	 ب��ازاره��ای	
)ک��ه	 خ��ارج��ی	 ش��رک��ت	 	۵۰۰۰ از	 ب��ی��ش	 ای����ن،	 ب��ر	
برتر	 شرکت	 	۵۰۰ فهرست	 در	 آن	ه��ا	 از	 بسیاری	
منطقه	 در	 خ��ود	 نمایندگی	 دارن��د(	 ق��رار	 جهان	
کرده	اند.	 آسیا	�	اقیانوسیه	را	در	سنگاپور	تأسیس	

سنگاپور در قله فناوری اطالعات
پهنای	 است.	 فناوری	 فاضله	 مدینه	 سنگاپور	
و	 رایگان	 همه	 برای	 این	شهر	 در	 بی	سیم	 باند	
بی	هزینه	است.	این	شهر	قرار	است	به	زودی	به	
که	با	زیرساخت	 نخستین	شهر	دنیا	تبدیل	شود	
کابل	نوری	پوشیده	خواهد	شد	و	در	نتیجه	آن	
می	یابد	 سرعت	 ق��دری	 ب��ه	 اینترنتی	 ات��ص��االت	

ثانیه	 چند	 ظ��رف	 ی��ک	دی	وی	دی	 دان��ل��ود	 ک��ه	
صورت	می	گیرد.	این	شبکه	جدید	با	هزینه	۷۰۰ 
میلیون	دالری	دولت	صورت	می	گیرد	و	به	این	
بین	المللی	 رقابت	های	 در	 می	کند	 کمک	 کشور	
در	 ک��ه	 باند	 پهنای	 بیشتر	 سرعت	 ارائ���ه	 ب��رای	
کشور	آسیایی	در	جریان	 حال	حاضر	میان	چند	
کند.	سنگاپور	یکی	 است،	رتبه	اول	را	از	آن	خود	
از	نقاط	مهم	در	عرصه	جهش	فناوری	در	دنیا	
را	 آی	تی	خود	 بال	های	 که	 دارد	 انتظار	 و	 است	
که	در	نتیجه	 کند	 گشوده	تر	 طی	ده	سال	آینده	
و	 بیشتر	 باند	 پهنای	 نفوذ	 جدید،	 مشاغل	 آن	
و	 تجدید	 و	 اطالعات	 فناوری	 اب��زاره��ای	 بهبود	
پهن	باند	 زیرساخت	های	 توانایی	های	 افزایش	
ثانیه	 در	 گیگابایت	 	۱ به	 سرعت	 افزایش	 ب��رای	

شکل	می	گیرند.
جمع بندی و نتیجه گیری

اهمیت	 ارتباطات،	 و	 اطالعاتی	 فناوری	 ام��روزه	
و	 دارد	 ج��وام��ع	 توسعه	 در	 روزاف���زون���ی	 نقش	 و	
پیش	 دانش	 بر	 مبتنی	 اقتصاد	 به	سوی	 جهان	
وجه	 ارتباطات،	 و	 اطالعات	 فناوری	 م��ی	رود.	
گذشته	است.	 تمایز	بنیادین	عصر	ما	با	دوران	
طراحی	 امکان	 اطالعات،	 و	 ارتباطات	 فناوری	
کنترلی	 سیستم	های	 سازمانی،	 جدید	 اشکال	
و	 س��ازم��ان��ی	 فرایندهای	 بازمهندسی	 ج��دی��د،	
بنابراین	 است؛	 ساخته	 فراهم	 را	 این	ها	 مانند	
ب��رن��ام��ه	ری��زی	توسعه	ای	 ب��ا	 ک��ه	 ض���روری	اس��ت	
به	عنوان	 سیستم	 این	 قابلیت	های	 از	 مناسب	
در	 پیشرفت	 و	 توسعه	 مهم	 اب��زاره��ای	 از	 یکی	
اجتماعی	 و	 اقتصادی	 ساختارهای	 ن��وس��ازی	

کشور	خود	بکوشیم.
فرابخشی	 حوزه	های	 در	 توسعه	 برنامه	های	 در	
سند	برنامه،	سرفصلی	از	موضوعات	به	فناوری		
توسعه	 محورهای	 از	 یکی	 به	عنوان	 اط��الع��ات	
در	 توسعه	 اصلی	 خطوط	 و	 ش��ده	 تصریح		 ملی	
ن���رم	اف���زار،	 ب��خ��ش	ه��ای	مختلف	 در	 ح���وزه	 ای���ن		
سخت	افزار،	نیروی	انسانی،	مخابرات،	اطالعات	
به	رغم	 گرفته	است.	 قرار	 و	مدیریت		مورد	توجه	
عملی	 اق��دام��ات	 مجموعه	 ک��ی��دات��ی،	 ت��أ چنین	
دیگر	 با	 مقایسه	 در	 کشور	 اجرایی		 دستگاه	های	

فناوری ارتباطات و  �
اطالعات، امکان طراحی 

اشکال جدید سازمانی، 
کنترلی  سیستم های 
جدید، بازمهندسی 

فرایندهای سازمانی و 
مانند این هار را فراهم 

ساخته است.
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ک��ش��وره��ا،	چ��ن��دان	رض��ای��ت	ب��خ��ش	ن��ی��س��ت؛	ام��ا	
کاربرد	 که		سازمان	ها	در	 نمی	توان	انتظار	داشت	
به	طور	 اط��الع��ات��ی	 ف��ن��اوری	ه��ای	 و	 سیستم	ها	
انباشته	 تجربه		 ک��ن��ون	 ا کنند.	 عمل	 جهشی	
سازمان	ها	این	امکان	را	فراهم	ساخته	است	تا	با	
پرداختن	به	برنامه	ریزی	استراتژیک،	سیستم	ها	
و	فناوری	اطالعاتی،	در	فرایند	یادگیری	سازمانی	

گام	اساسی	برداشته	شود.
اس����ت����رات����ژی	ه����ای	م���ل���ی	ب���ای���د	درب���رگ���ی���رن���ده	
در	 را	 استفاده	کنندگان	 تا	 باشد	 مکانیزم	هایی	
برآوردن		نیازهای	اطالعاتی	و	ارتباطی	شان	یاری	
ناخالص	ملی	به	منظور	 تولید	 از	 دهد	و	بخشی	
فناوری	های	 اشاعه	 و	 الزم	 زیربناهای	 ایجاد	
که	زمینه	 گیرد	 اطالع	رسانی	مورد	استفاده	قرار	
را	برای		جوابگویی	به	تقاضای	جامعه	در	زمینه	
فناوری	های	اطالعاتی	و	ارتباطاتی	فراهم	سازد.	
متعدد	 س��ط��وح	 در	 ب��ای��د	 ملی	 اس��ت��رات��ژی	 ای��ن		
گردد،	نقش	دولت	و	بخش	خصوصی	در	 تنظیم	
آن	ایستا	نباشد	و	زمینه	را	برای	مشارکت	فعال	

دولت	در	تنظیم	استراتژی	ها	فراهم	آورد.
در	ت��ح��ل��ی��ل	ن��ه��ای��ی،	ب��رن��ام��ه	ری��زی	ج��ام��ع��ه	و	
فرهنگی،	 بسترسازی	 ک���الن،	 س��رم��ای��ه	گ��ذاری	
افزایش	ضریب		نفوذ	فناوری	در	تمام	الیه	های	
اجتماعی	جامعه،	کشور	را	در	مسیر	فناوری	های	
سوق	 پ��ای��دار	 توسعه	 و	 ارت��ب��اط��ی		 و	 اط��الع��ات��ی	
پایدار	 و	 همه	جانبه	 توسعه	 واق��ع	 در	 می	دهد.	
و	 اط��الع��ات	 ف��ن��اوری		 توسعه	 ب��ر	 مبتنی	 عمدتًا	
پایه	 بر	 نیز	 ف��ن��اوری	 توسعه	 و	 اس��ت	 ارتباطات	
خالقیت	و	نوآوری	و	توسعه	علمی	پیش		می	رود	
طریق	 از	 ن��ی��ز	 علمی	 ت��وس��ع��ه	 ب��ه	 دس��ت��ی��اب��ی	 و	

مطالعه	و	پژوهش	میسر	است.
که	ما	باید	به	 به		هر	حال	تردیدی	وجود	ندارد	
همت	 جامعه	 فناورانه	 و	 علمی	 س��واد	 ارت��ق��ای	
گ��م��اری��م	و	ع���الوه	ب��ر	ای��ن	ک��ه	خ��ود	را	ب���رای	عصر	
می	کنیم،	 مهیا	 ف��ن��اوری	 و	 اط��الع��ات	 نوظهور	
کنیم	 موتور	رشد	اقتصادی		جامعه	را	نیز	روشن	
ن��وآوری	 فرهنگ	 ارت��ق��ای	 و	 اش��اع��ه	 کمک	 ب��ه	 و	
ک��ارآف��ری��ن��ی	مبتنی	ب��ر	ف��ن��اوری،	رون���د	رش��د	و	 و	
کنیم.	هم	چنین	باید	با	 توسعه	جامعه	را	تسریع	

بررسی	و	ارزیابی	همگانی،	مدبرانه	و	متعهدانه	
و	 فرهنگ	 به	حفظ	 جامعه،	 در	سطح	 فناوری	

محیط	زیست	خویش	بپردازیم.
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