
  
  
 

  هاي نوین ارتباطی و اطالعاتی اورينسبی فنّثیر أت
   اجتماعیۀتوسعدر 

  
  ∗مسعود کوثريدکتر 

  
  چکیده

طور عـام و اینترنـت      به 1هاي جدید ارتباطی و اطالعاتی     يفناور تأثیر نسبی  حاضر   ۀمقالدر  
براي شناخت تأثیرات اینترنت در توسعه و       . شود  بررسی می  اجتماعی   ۀ توسع در طور خاص،   به
. هاي آن کسب کـرد  ویژه توسعۀ اجتماعی باید ابتدا شناخت نسبتاً کاملی از اینترنت و قابلیت    به

هـاي ارتبـاطی ـ      فنـاوري  یکـی از  ، در حکـم  اینترنتاتثیرأتشود که  در این نوشتار تالش می
،  پـرورش  و   فقـر، آمـوزش    و هایی نظیر درآمد    تماعی، در شاخص  اطالعاتی مؤثر در توسعۀ اج    

  .هاي برابر بررسی و کنکاش شود سالمت، و دسترسی به فرصت و  بهداشت
  

  ها کلیدواژه
 . اینترنت،. تی. سی. آي، اجتماعیتوسعه، توسعۀ

  
  مقدمه

 . تفریح و تعامل اجتماعی در حال تغییرنـد        ر،زندگی، کا هاي     شیوه ،در دنیاي معاصر  
 .انـد   بـراي زنـدگی خـود ابـزار جدیـدي را فـراهم کـرده       هـا   انـسان ،در شرایط جدید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران∗ 

1  . ICTs. 
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هـا بـراي مـراوده بـا       تـوان انـسان  بـر و را از بین برده     مکانی   ۀفاصلهاي جدید     يفناور
، توانـسته    اینترنت ارتباطی، مانند با کمک ابزارهاي    انسان امروزي   . افزوده است یکدیگر  
  .خلق کند ، اما در دسترس،دور از هم یهای ها و جماعت  گروهاست که
ـ  ۀمجموعـ ، .تـی .سـی .یا آي هاي اطالعاتی و ارتباطی      يفناور  هـا  اوري وسـیعی از فنّ

بـراي برقـراري ارتبـاط بـین       مدیریت و پردازش اطالعات است که        عالوة مباحثی از    به
کـار گرفتـه      بـه ) هاي کالمـی، صـوتی و تـصویري        ارسال و دریافت انواع پیام    (ها   انسان

عبارت است از استفاده از     . تی.سی. آي ،)2006 (1سایت ویکیپدیا طبق تعریف   . شوند  می
تبـدیل،  تولیـد،   افزارهاي کامپیوتري کـه بـراي         هاي کامپیوتري الکترونیکی و نرم      سیستم

 .تـی .سـی .آي. رونـد  کار مـی   بازیابی اطالعات به  نگهداري، محافظت، پردازش، انتقال و    
هاي پخش و توزیع اطالعات و       ها و حتی سیستم    ار، رسانه افز افزار، نرم  ترکیبی از سخت  

 .شود محتوا را شامل می

و استقبال  رواج  ، اما ظهور  ،طوالنی دارند اي    در تاریخ زندگی انسان سابقه     ها  يفناور
 نظیر رادیـو، تلوزیـون، تلفـن، کامپیوترهـاي شخـصی،       اي  هاي رسانه   يفناورگسترده از   

. توجهات بسیاري را به سمت خود جلب کرده اسـت       ،اینترنتحال حاضر     و در  ویوید
گـاه در تـاریخ بـه ایـن میـزان رواج، نفـوذ و تـأثیر         ها هیچ  يفناورتوان ادعا کرد که         می

یافتگی یک کشور تا اندازة بـسیار زیـادي تحـت     در این راستا، امروزه توسعه   . اند  نداشته
هـا را   يفنـاور کـه ایـن   کی در جامعه است و جـوامعی  تکنولوژیتأثیر این دستاوردهاي  

لذا هـر انـدازه کـه مباحـث     . شوند نیافته محسوب می بسیار کم و یا اصالً ندارند، توسعه    
ها بررسی شوند بازهم کافی نیست؛ داشـتن ادبیـاتی جـامع و       يفناورتوسعه با تأکید بر     

منسجم در زمینۀ توسعه از زوایاي گونـاگون، از نیازهـاي اساسـی کـشورهاي در حـال       
  .انند ایران استتوسعه، م

کنـد کـه    ، هشت شاخص براي توسعۀ اجتماعی معرفی مـی        )2002 (2آندره جکسون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.wikipedia.com 
2. Andrew Jackson 
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 وسـالمتی،  هاي اجتمـاعی، بهداشـت   درآمدوفقر، اشتغال، امنیت شغلی، حمایت: اند از   عبارت
تـی و  .سی.این مقاله بر روي تأثیر آي   . وجنایت و مشارکت مدنی     وپرورش، جرم   آموزش

وسالمتی تأکید دارد کـه از   وپرورش، درآمدوفقر و بهداشت زشباالخص اینترنت در آمو  
همچنین در این مقاله نقش اینترنت در دسترسی به       . هاي توسعۀ اجتماعی است     شاخص
  .هاي برابر آموزشی و شغلی براي دو جنس تشریح شده است فرصت
  

  توسعهمفهوم 
 که با کلمات ،ياي است مبهم و چند بعد  کلمه، توسعه باوجود رواج فراوانشمفهوم

 2»شدن صنعتی« گاهی با    و 1»شدر«گاهی توسعه را با     .  مترادف گرفته شده است    يبسیار
 . استیندي خاصااي به فر که هر کدام اشاره درحالی). 6: 1374، ازکیا(دانند  مترادف می
ثروت در جامعه   ی منظور از آن ازدیاد کم    که یک بعدي است     یفهومم ، رشد براي مثال، 
 ، یا صنعتی شـدن ؛شود گیري می ی نظیر درآمد سرانه اندازه یها  با شاخص  عموالًاست و م  
 بـا اسـتفاده از ابـداعات    ،نیـروي کـار   به کمـک    تولید مستمر و فزاینده      ازاست  عبارت  

لیل گستردگی فضاي توسعه     د   به ،ییتنیدگی معنا  این درهم . تکنیکی و سازمان منظم کار    
شـدن،   کـه مـستلزم رشـد اقتـصادي و صـنعتی           چند بعدي است     ی جریان ،توسعه. است

هاست که در نهایت بـه بهبـود    نوسازي و دگرگونی در زندگی سیاسی و اجتماعی ملت     
 .شود شرایط زندگی منجر می

 دانست که »جریانی چندبعدي« معتقد است که توسعه را باید      )1379 (مایکل تودارو 
ردم و نهادهـاي ملـی و نیـز        تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی م       «مستلزم  

 ).13: تـودارو  ( اسـت »کن کردن فقر مطلـق  ها و ریشه تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري   
 نظام اجتماعی هماهنگ با نیازهاي اساسـی  ۀ در اصل باید نشان دهد که مجموع     ،توسعه

هاي اجتماعی در داخل نظـام از حالـت نـامطلوب زنـدگی         هاي افراد و گروه     و خواسته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Growth 
2. Industrialization 
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کـه از نظـر مـادي و    یابـد،   سوق می و به سوي وضع یا حالتی از زندگی شود میخارج  
ینـد  افر«: گویـد  در تعریـف توسـعه مـی    ،  )8: 1374ازکیـا،    (بروکفیلد. معنوي بهتر است  

سـوي اهـداف    حسب پیشرفت بهرعمومی موجود در این زمینه این است که توسعه را ب      
اي   توسـعه ،یـف کنـیم و ایـن توسـعه    رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکـاري و نـابرابري تعر         

  .»جانبه است همه
  

 پارادایم توسعه
 امـا از جنـگ جهـانی        .رود   بحث توسعه از جنگ جهانی دوم بسیار فراتر می         ۀپیشین
هاي نظري شده      وارد بحث  خودآگاهانه ،صورت یک پارادایم   به وسعهت ةواژبعد،  دوم به   
هـاي    ها و مکتب     کرده و جریان   و قلمرو مهمی از اشتغاالت فکري را متوجه خود        است  

 .فکري مهمی را پدید آورده است

ــانی دوم، دور  ــگ جه ــد از جن ــوذ  ةدوران بع ــدرت و نف ــعه « ق ــارادایم توس در » پ
توان گفت که این پارادایم محصول سـه رویـداد مهـم تـاریخی      می .تشناسی اس جامعه
 ):18: 1378سر،  (است

 بـه دلیـل دور مانـدن از    ، جهـانی ی ابرقـدرت همچـون مریکا  ة ا  ایاالت متحد  ظهور. 1
 .پیامدهاي مخرب جنگ دوم جهانی

اي از   جنبش جهـانی کمونیـسم و رشـد ایـدئولوژي مارکسیـستی، عـده           گسترش. 2
هـاي    دیـدگاه ،طلب را بر آن داشت تا در برابر گـسترش آن     اندیشمندان لیبرال و اصالح   

 .را ترویج دهندخود 

 بسیاري از ملل جدید آنموجب به  که   ،دایی استعمارز ةها و دور   وريت امپرا تجزیۀ. 3
 .پدید آمدند که به رشد و توسعه امیدوار بودنددر جهان تحت عنوان جهان سوم 

ها بـود   وريت استعمارزدایی و فروپاشی امپرا   ة بعد از جنگ جهانی دوم در واقع دور        ةدور
ظـاهر شـدند و   ن  جهاۀ زیادي در نقشۀیافت  کشورهاي تازه به استقالل دست، آنۀکه در نتیج  
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این کشورها که به کـشورهاي جهـان     . بودندامیدوار  شان    سرزمین ۀ آنها به رشد و توسع     همۀ
بـه کـشورهاي    را  هاي غربـی     يفناور و   ند غرب شد  ۀسوم معروف شدند پیرو الگوي توسع     

ها مشهور     انتقال نوآوري  ةاین دوره به دور   معتقد است که    ) 1991 (1ملکت. کردندوارد  خود  
هـاي سـنتی و ابتـدایی را کنـار       ها بدون قیدوشـرط، روش      سومی جهان«ه،   این دور   در .است

ملکت، (»  کشورهاي پیشرفته بودند   ۀکه باعث توسع  روي آوردند   هایی   اوري و به فنّ   گذاشتند
هاي اجتماعی، فرهنگـی و اقتـصادي و     از جمله زمینه،بسیاريعوامل   ،بین دراین). 43: 1991

ها کـه در کـشورهاي جهـان سـوم      ی مورد نیاز این نوآوريهاي تخصص همچنین زیرساخت 
 در نظـر گرفتـه نـشد و در نتیجـه بـسیاري از      ،اصالً وجود نداشت یا بـسیار نامناسـب بـود      

 .هاي توسعه در این کشورها به شکست انجامید طرح

هـایی    ها و تحقیقـات محققـان و دانـشمندان علـوم اجتمـاعی، نظریـه                در پی تالش  
در میـان آنهـا،     . نیافتـه مطـرح شـد      آمیـز کـشورهاي توسـعه       فقیت مو ۀبه توسع معطوف  

در اینجـا بـه     . کردنـد بیـشتري   اندیشمندانی به نقش ارتباطات در توسعه تأکید و توجه          
هاي مهم ارتباطات که نقش ارتباطـات را در توسـعۀ اجتمـاعی               اختصار برخی از نظریه   

  .کنیم اند، بررسی می برجسته کرده
 

  و توسعه ارتباطات هاي نظریه
ظهـور انقـالب صــنعتی و پیامـدهاي حاصـل از آن نظیــر رشـد شهرنـشینی، رشــد       

یان به شهرها و افزایش بیکاري متعاقـب آن، برخـی           یاقتصادي، افزایش مهاجرت روستا   
هـا   متفکران اجتماعی را بر آن داشت تا براي به سامان رساندن جوامع زمان خود، نظریه  

 .یی عرضه کنندو الگوها
بـر   1950ۀ را که از دهـ هایی  نظریهتوان   می،تحوالت توسعه و ارتباطاتدر پیگیري  

 هرکدام از   ،در زیر ). 81: 1371موالنا،  (د  اند به سه دسته تقسیم کر       این حوزه حاکم بوده   
  :شوند آنها به اختصار بیان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Melkote  
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 ۀاین نگـرش کـه در دو دهـ    : که نگرش علتی به ارتباطات و توسعه دارند        هایی  نظریه. 1
یـن  ا. نگـرد   ومعلولی می   رابطۀ علت  ۀ به ارتباطات و توسعه از جنب      ،حاکم بود  1960 و   1950
در ایـن  . بیند  روابط علیتی می   ۀیند توسعه را بر پای    اهاي ارتباطی و کل فر       رابطۀ مؤلفه  ،دیدگاه

شرط توسعه است یـا توسـعه بـر ارتباطـات مقـدم        پیش،ارتباطاتشود که     سؤال می دیدگاه  
اي از  عـده . بـستگی دارد هـاي ارتباطـات و توسـعه        ال بـه تعریـف    ؤین سـ  است؟ پاسخ به ا   

و جمـع دیگـري از   » دیویـد مـک کللنـد   «،  »اورت هـیگن  «،  »دانیـل لرنـر   « مانند   ،نویسندگان
 و تحـت عنـوان   انـد  پردازان وابسته به مکتب نوگرایی در این چـارچوب قـرار گرفتـه             نظریه

اند کـه اکثـر آنهـا بـر            کرده عرضهي گوناگونی را    ها و الگوها    مثابه توسعه، نظریه   ارتباطات به 
 . تغییرات اجتماعی و اقتصادي متکی استةدربار» ماکس وبر«هاي  نظریه
بـه ارتباطـات و توسـعه    » سـودگرایی «و یا » هزینه ـ فایده « که نگرش هایی نظریه. 2
کند؛  یهاي توسعه را بررسی م ي ارتباطات و سیاستفناورمیان ۀ  رابط،این دیدگاه: دارند

براي توسعه با سودي را ي فناورگذاري در   سرمایهۀ هزینۀکند تا رابط  تالش میهمچنین
محققـانی کـه در   از جمله . بسنجدشود،  گذاري براي جامعه حاصل می که از این سرمایه
 .و همکارانش اشاره کرد» اورت راجرز«توان به   می،اند این حوزه کار کرده

ایـن نگـرش   : بـه ارتباطـات و توسـعه دارنـد       » ختارگراسا« که نگرش    هایی  نظریه. 3
که اقتصاد سیاسی، هویت گونه  این. کند را تحلیل می  نظام ارتباطی جهان     يها زیرساخت

هاي موجود ارتبـاطی، اقتـصادي، سیاسـی و        ا بررسی نظام  بهاي ارزشی     فرهنگی و نظام  
یـا ایـن    آد کـه    کنـ شـود، تـا مـشخص         فرهنگی به ارتباطـات و توسـعه ربـط داده مـی           

. شـوند  سازند یا اینکه موجب پیشرفت آن مـی  ها، توسعه را با مانع مواجه می      زیرساخت
 از دیـدگاه لیبـرال ـ     چون،داري مخالف است ـ سرمایه  لیبرالۀبا نظری نگرش ساختاري

هاي روانی   شرایط اجتماعی ـ جمعیتی و یا تغییر ویژگی با خلقداري، ارتباطات  سرمایه
ـ ضمن اعتراف به اهمیت  که نگرش ساختارگرا درحالیدهند؛  تغییر می را فردي ساختار

شرط کـسب موفقیـت در    پیشرا سطوح انفرادي و ارتباطات و تغییر ـ تغییر ساختاري   
  .داند  میاهداف توسعه
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توان به توسعۀ صنعتی، توسعۀ اقتصادي، توسـعۀ اجتمـاعی، توسـعۀ          در حوزة توسعه می   
یافته  هر یک از این ابعاد در تعیین اینکه کشوري توسعه   .  کرد  سیاسی اشاره  ۀفرهنگی و توسع  

توسعۀ اجتماعی، در حکم زمینه و بستري براي پیاده شدن . اي دارد باشد یا نباشد، نقش عمده
  .لذا بایستی در اولویت قرار گیرد. نماید ابعاد دیگر توسعه، بسیار برجسته و مهم می

  
 ی اجتماعۀتوسع

 در، افزایش ظرفیـت و توانـایی مـردم     1»پایوا«نام  جتماعی به   یکی از محققان علوم ا    
 و تحول نهادهاي اجتماعی در جهت رفع  ، تأمین رفاه خود و جامعه     برايفعالیت مداوم   

 اجتماعی ۀخصوص سطوح پایین را دو بعد اصلی توسع هنیازهاي مردم در تمام سطوح، ب
ارتبـاط   عدالت اجتماعی باتماعی  اج ۀاز دیدگاه او توسع    ).24: 1377،  کالنتري (داند  می

ـ تـر    انـسانی ۀ اجتماعی دستیابی به جامعۀ دارد و هدف نهایی توسع    نزدیکی ا نهادهـا و  ب
 .طور مناسب پاسخگوي نیازهاي مردم باشند هایی است که به سازمان

حاصـل زحمـات    ، اجتماعیۀ تعاریف مفهوم توسعيها بندي ترین دسته یکی از کامل 
هاي ذاتـی انـواع      نها تعاریف خود را مبتنی بر ویژگی      آ. است) 1998 (تین و همکارانش  

شناسی، که     اجتماعی از بعد آسیب    ۀمانند تعریف توسع  . اند  عرضه کرده  اجتماعی   ۀتوسع
است و از   مرتبط  یندهاي اجتماعی   افرو  اي    هاي حاشیه   با مسائل و نیازهاي فقرا و گروه      

 در تحلیل فقر اشاره کرد؛ و یـا تعریـف   توان به افزایش توانایی  کارکردهاي مثبت آن می   
ي هـا   و تقویت حقوق و فرصتابداع اجتماعی مبتنی بر انسجام اجتماعی، که بر         ۀتوسع
 تعاریف تین و همکارانش ۀتعریفی که ما از مجموع اما . مردم تأکید داردۀ براي همبرابر

دماتی کـه   ؛ خـ  اسـت ایم، تعریـف مبتنـی بـر خـدمات            براي این مقاله مد نظر قرار داده      
دهند و اهـدافی ماننـد رفـاه      می،هایی مانند بخش بهداشت، بخش آموزش و غیره  بخش
 .کنند جو میو  اجتماعی جستۀ انسانی را در مفهوم توسعۀجامع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Paiva 
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 تـأمین « ،»سازگاري متعال میان فرد و جامعـه « اجتماعی بر مضامین    ۀتعاریف دیگر توسع  
در . کنند تأکید می» شکوفایی فرد«و » ي برابر ها  شرایطی با حقوق و فرصت     برقراري« ،»امنیت

توزیـع ثـروت،   «معطوف بـه  » سیاست اجتماعی« اجتماعی یک    ۀبرخی تعاریف دیگر، توسع   
 ).1995 ،1الدبري و کینیر (شود خوانده می»  عمومی و تأمین اجتماعیۀرفاه، بیم

وحـوش   یندي حولا اجتماعی فرۀتوانیم بگوییم توسع توجه به تعاریف موجود می     با
ها و امیال مادي ـ   خواسته،در این رویکرد: کارکرد اول .تدو هدف و کارکرد بنیادي اس

 بـر  ،لـذا در ایـن رویکـرد   . اهمیـت دارد ها نظیر ثروت، رفـاه و خـدمات        فیزیکی انسان 
 اشتغال تأکیـد     و  بهداشت، تغذیه، خدمات و تأمین اجتماعی      ی نظیر ها و نهادهای   فعالیت

 حضور برابر آنها در     شناسد و به    را به رسمیت می   ها و افراد     گروه :مکارکرد دو  .شود  می
 پیرامـون  ،ایـن رویکـرد  . کند جامعه توجه دارد که اهداف فرهنگی و انسانی را دنبال می      

  .اهداف فرهنگی نظیر مشارکت، انتخاب، آزادي، خالقیت و برابري است
 

  اجتماعیۀهاي توسع شاخص
 اجتماعی را ۀهاي مؤثر در توسع  شاخص،ن خود در بط، اجتماعیۀهاي توسع تعریف
آندرو جکسون، در تحقیقی براي بررسی میزان توسعۀ اجتماعی در سـه     . کنند  معرفی می 

صورت زیر معرفی   شاخص اصلی توسعۀ اجتماعی را به    8مریکا و سوئد،    اکشور کانادا،   
وسـالمت،   هـاي اجتمـاعی، بهداشـت    درآمدوفقر، اشتغال، امنیت شغلی، حمایت : کند  می

  .وجنایت و مشارکت مدنی وپرورش، جرم آموزش
وسـالمت    فقر و بهداشت    وپرورش، درآمدو   در این نوشتار، فقط سه شاخص آموزش      

تـی و  .سـی .هاي مهم توسعۀ اجتماعی هستند، برگزیـدیم و نقـش آي            را، که از شاخص   
 بـه  همچنـین نقـش اینترنـت در دسترسـی      . کنـیم   ویژه اینترنت را در آنها بررسی مـی         به

  .شود هاي برابر براي دو جنس مطالعه می فرصت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ladburry & Kinnear 
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  عۀ اجتماعی؛ امیدهاي جدید در توس.تی.سی. آينقش
هـاي    ها و چـالش  فرصت بهمردم آمیز  دانش، آگاهی و اطالعات براي پاسخ موفقیت     

امـا بـراي اینکـه مفیـد و         . اسـت ضـروري    تغییرات اجتماعی، اقتصادي و تکنولوژیکی    
بـا گذشـت   . ثر به مردم رسانده شود  ؤاي م  گونه باید به  طالعاتا باشند، دانش و   سودمند

 تـرویج و  ۀها بر همگان آشکار شـده اسـت کـه راهبردهـاي گذشـت      زمان و طی بررسی   
کـارایی  هـا، بـه دالیـل متعـدد      برخی موفقیـت   رغم    علی  در مناطق محروم،   رسانی اطالع

  :نداشتند، از جمله
 یک سویه بودن •
هم در سطح فردي و هم در ( پوشش همگانی نبوداص و   کید بر برخی اقشار خ    أت •

 )اجتماعیسطح 

کید عمده بـر تـرویج   أ و تمناطق محرومبا نیازهاي واقعی آموزشی     نداشتن  تطبیق   •
چـون  . بسا غیرضروري دانستن دیگـر نیازهـاي متنـوع آموزشـی           کشاورزي و چه  

 شـرایط   ، بومی نبـوده و بـا خـصوصیات فرهنگـی و           مذکورهاي   بر نارسایی  عالوه
  ).75ـ90 :1379 ،زاده لهسایی(  نیز انطباق نداشته استمحرومجغرافیایی مناطق 

 انتقال  و نشرۀویژه در عرص ه ب،هاي متنوع قابلیت  بایهاي اطالعاتی ـ ارتباط  يفناور
 بـوده   متناسـب  از جمله روسـتاها، ، و محروم مناطق دوردستها به آورياطالعات و نو 

 روستایی و   ۀ ترویج و توسع   ة امید آیند  ،اندرکاران دست ن و نظرا در میان صاحب   واست  
دهنـد، از    کـار دنیـا را تغییـر مـی        وروش  راه ها  يفناوراین  . شود  کشاورزي محسوب می  

هـاي    يفناور. وپرورش، درآمدواشتغال و بهداشت     آموزشی در آموزش  هاي   روشجمله  
 در منـاطق محـروم و       دنـ توان   مـی  آنهـا . دنده  مدیریت دانش و آگاهی را تغییر می      نوین،  

هاي تولیدي،    فرصت کمبودبه آموزش و خدمات بهداشتی،      نداشتن  دسترسی  روستایی،  
  . را جبران و مرتفع کنند اطالعاترو جدایی و فق

. دهـد  را تغییـر مـی  ی هـاي اطالعـات     نظـام  .تـی .سـی .آيهـا،     حتی در فقیرترین ملت   
هـاي   برنامـه  و  ،انتقـال محـصول   ها و ترتیب      براي تأیید قیمت   همراهکشاورزان از تلفن    
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 سـریع اطالعـات   ۀ براي تسهیم و اشاع همراه، فکس یا تلفن      ایمیل رادیویی روستایی از  
 ).2002، 1ادیم(کنند  میاستفاده 

  
  اینترنت

اي  تر شبکه طور تخصصی تعریف کرد، یا به » ها  اي از شبکه    شبکه«توان    اینترنت را می  
قابل دسترس » عموم«براي » مقیاس جهانی«ه در هاي به هم مرتبط کامپیوتري ک      از شبکه 

را به هر کامپیوتر متصل به این شبکه انتقال دهد ] اطالعاتی[هایی  »داده«تواند  است و می
تـر دولتـی، تجـاري،        هـا شـبکۀ کوچـک       درواقع اینترنـت از میلیـون     ). 2006ویکیپدیا،  (

هـاي اطالعـاتی و    ه داد،دانشگاهی و خانگی تشکیل شده است که در تعامل با یکـدیگر      
دهنـد و در   ها را انتقال می  و فایل2الین وگوهاي آن  خدمات متنوعی از قبیل ایمیل، گفت     

  .گیرد  شبکۀ جهانی یا اینترنت شکل می،اثر این تعامل
شود که چرا براي توسعۀ کشورهاي جهـان سـوم یـا         در اینجا این پرسش مطرح می     

ها بـراي مـردم    شود؟ آیا کامپیوتر أکید می داشتن اینترنت ت   ، به کشورهاي در حال توسعه   
سازند؟ بنـابراین بـر سـر ورود     کنند یا براي آنها سرپناه و مسکن می گرسنه غذا تهیه می  

در ظاهر به نظر    .  مناقشه و جروبحث جریان دارد     ،اینترنت به کشورهاي در حال توسعه     
است که در  » دم«رسد که اینترنت یکی از آخرین دستاوردهاي تکنولوژیک در صدر             می

  .گذارد بخشی تأثیر می هاي توسعه برنامه
اینترنت را نباید امکانی براي تولید ثروت دانست؛ اینترنت فقط یک وسـیله و ابـزار           

براي کشورهاي در حال توسعه که نیاز حیاتی و اصـلی آنهـا   . است، نه کمتر و نه بیشتر    
 کـشاورزي و دیگـر   وپـرورش، بهداشـت،   هـاي آمـوزش   دسترسی به اطالعات در زمینه  

هـاي   توانـد در تـالش   هاي زیربنایی توسعۀ پایدار است، این ابـزار یـا وسـیله مـی        زمینه
توانند از قدرت  بنابراین، کشورهاي در حال توسعه می. ها مؤثر باشد ها و سازمان اجتماع

  .هاي اینترنت در راستاي توسعۀ اجتماعی و اقتصادي بهره گیرند و پتانسیل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Odame 
2. Online 
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شـوند، در رونـد    هاي اینترنـت حاصـل مـی    کارگیري قابلیت ر نتیجۀ بهتغییراتی که د 
هـاي اجتمـاعی ـ     حـال نـابرابري   خـشند و درعـین   توسعه و رشد یک کشور تسریع می

با این علم، باید به مـسئوالن امـور اجرایـی و همچنـین افـراد      . کنند اقتصادي را رفع می  
تواند به توسعۀ اجتماعی   اینترنت میجامعه آگاهی داد که چگونه استفاده از ابزاري مانند

طوري که قبالً نیز اشاره شد، در ایـن مقالـه تـالش               همان. و اقتصادي جامعه کمک کند    
هـاي   شود که تأثیرهاي  نسبی اینترنت در توسعۀ اجتمـاعی، بـا تمرکـز بـر شـاخص         می

  .سالمت، بررسی شود و  فقر و بهداشت و پرورش، درآمد و  آموزش
  

  پرورش و  شاخص آموزش
کنـد و بـه آنهـا     هاي گوناگون زنـدگی آشـنا مـی    پرورش افراد را با سبک  و   آموزش

نفـس بتواننـد خـود را در     به سازد تا با اعتماد    افراد را قادر می   . بخشد  قدرت انتخاب می  
 2005اما طبق گزارش سـال     . ها و روابط کاریشان ابراز کنند       روابط شخصی، در اجتماع   
 میلیون کودك که در سن تحصیالت ابتدایی  قرار   115بیش از   سازمان ملل متحد، براي     

  .دارند، این امکان فراهم نیست
 منطقۀ امریکاي التین، آسیاي شرقی، افریقاي شمالی، اقیانوسیه وآسیاي جنوب        5در  

در .  درصد رسـیده اسـت     90نام کودکان در مقاطع ابتدایی به بیش از          شرقی، میزان ثبت  
کـه طـی    طوري به. هایی حاصل شده است ریقا نیز پیشرفت  هاي جنوب صحراي اف     کشور

اما .  درصد افزایش یافته است  62 درصد به    54نام از     میزان ثبت ) 1990ـ2001(یک دهه   
سوم کودکانی که در سن تحصیالت ابتدایی قرار دارند، در کشورهاي آسـیاي               هنوز یک 

 .پرورش محرومند و جنوبی و آسیاي غربی از آموزش

  
  اه دورآموزش از ر

وآمدها در اکثر کاربردهـا       زمان رفت   و جویی در هزینه    صرفه دلیلامروزه اینترنت به    
ـ   اي پیدا کـرده  نظیر تجارت، ارتباطات، آموزش و غیره جایگاه ویژه کـه   طـوي  هاسـت، ب
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 آمـوزش از  ،هاي اینترنتدیکی از بارزترین کاربر. نماید ناپذیر می  اجتنابآناستفاده از 
کـه اسـتطاعت    جایی ـ  در کشورهاي در حال توسعه«وزش از راه دور آم. راه دور است
 دو مـشکل عمـده بـر سـر راه دسترسـی افـراد بـه امکانـات                   ، جغرافیایی ۀمالی و فاصل  

» تبـدیل شـده اسـت   پـرورش   و به مدلی موفق در امر آموزش ـ  وپرورش هستند آموزش
  ).12: 2001، 1اکسنچر(

معلـم و  «شود که  لی از آموزش اطالق می آموزش از راه دور به شک،در تعریف کلی  
 رودررو  ارتبـاط نزدیـک و     امکـان فاقـد   فراگیر به لحاظ فیزیکی از هم فاصله دارنـد و           

رایج  هاست که در دنیا متداول و آموزش از راه دور سال ).1383فرد،  شمسی(» باشند می
ش آمـوز  نـام  تـدریس بـه    روش جدیـد ،ترکیب ایـن آمـوزش بـا اینترنـت    از اما . است

و کارآمـد   ثرؤ آموزش الکترونیکی در عین حال که بسیار م.شده استابداع  الکترونیکی
 از هـر قـشر و   ،افـراد    تمـامی  بـراي اسـت و  صرفه  به  از لحاظ تجاري نیز مقرون،است

مهـارت بـه     و   یاددهنده براي انتقال دانش    ،در این روش  .  است ی، قابل دسترس  موقعیتی
زمند است و حداقل از یکی از وسایل ارتبـاطی ماننـد جـزوه،       نیابه ابزارهایی   یادگیرنده  

هـایی نظیـر       تعـاملی و رسـانه     ةهاي فـشرد    دي، دیسک  هاي صوتی و تصویري، سی      نوار
  .)1380منتظر،  (کند اي یا ماهواره استفاده می اینترنت، اکسترانت، تلویزیون محاوره

هاي جدید،  ، وب، پارادیمآموزش الکترونیکی شامل آموزش مبتنی بر رایانه، اینترانت
اوري اطالعات   که بشر را به سمت یک انقالب بزرگ آموزشی سوق استو محصول فنّ

اوري اطالعات و ارتباطـات در آمـوزش، مهـم            . دهند  می تـرین   میزان توسعه و کاربرد فنّ
تـرین   رود و آموزش مجازي یا آموزش الکترونیکـی، مهـم         شمار می  شاخص پیشرفت به  
عبـارت اسـت از    آموزش الکترونیکـی  .شود و فرهنگی محسوب میعامل جهش علمی 

محتواي آموزشی و تجربیـات اسـاتید مجـرب هـر رشـته از طریـق تکنولـوژي         عرضۀ
 جهـان از   ۀتوانند در هـر نقطـ      مند، که این دانشجویان می     دانشجویان عالقه  الکترونیک به 
ي و عملکردهـا  ردهـا اصطالح آمـوزش الکترونیکـی، کارب  . ندشومند  بهره ها این آموزش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Accenture 
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هـاي   کـامپیوتر، کـالس    آموزش مبتنی بر،1از جمله آموزش مبتنی بر وبمتعددي دارد، 
  .)2001مک دونالد، ( 3هاي الکترونیکی و همکاري، 2مجازي
راه دور یـا مجـازي       روش کلی براي آمـوزش از       دو ،هاي مذکور   توجه به ویژگی   با
  ).124: 1383بهشتی، (شناسیم  می

 وقواعـد آمـوزش سـنتی     که اساساً مبتنـی بـر   :اي راه دور صرفاً مکاتبه آموزش از   . 1
در ایـن نـوع    .اسـت ...) و ویکتاب، نوار، وید(نیازمند حضور معلم و ابزارهاي آموزشی       

کتـاب، جـزوه، مقالـه،      ( متون چـاپی     ، مکانی بین معلم و فراگیر     ۀ به دلیل فاصل   ،آموزش
هـاي   صـورت بـسته     مطالـب درسـی بـه      ،ارتیعب به. هستندابزار ارتباطات   )  غیره مجله و 

 و ارتباط بین اسـتادان و دانـشجویان بـا    شود پست میآموزشی نوشتاري براي فراگیران   
 .شود نگاري برقرار می  نامهاز طریقمدرسه یا مؤسسه 

اي از آموزش از راه دور اسـت کـه محتـواي             شکل تازه : اینترنت آموزش مبتنی بر  . 2
ـ   مجرب هـر رشـته    آموزشی و تجربیات اساتید     اطالعـات و  هـاي  اوريرا بـه کمـک فنّ
  .رساند مند می هارتباطات به فراگیران عالق

نـام کننـد، از    توانند از طریق اینترنت در مرکز ثبـت      در آموزش مجازي، فراگیران می    
نظـر را مطالعـه کننـد، از        درسـی مـورد     ة، جـزو  کنندشده انتخاب واحد      عرضه  دروس  

در ایـن سیـستم   .  و در پایان دوره نیـز امتحـان دهنـد      کننده  جلسات درس استاد استفاد   
هاي  کالسی  و هممعلمتوانند هر روز و هر لحظه که مایل باشند با   فراگیران می،آموزشی

 مفـاد درسـی و تمرینـات      ةهاي مباحثه، دربار    خود ارتباط برقرار کنند و با تشکیل گروه       
طریـق  ازحتویـات دروس ممکـن اسـت        م. نظـر کننـد     تبـادل خود با استفاده از اینترنت      

ممکـن اسـت   . انتقـال یابنـد  ) تعاملی(اینترنت، یا با استفاده از ویدیو و تصاویر دوطرفه     
 این مواد درسی باشند؛ یا منابع  ةدهند هاي انتقال اي، رسانه هاي کابلی یا ماهواره تلویزیون

هـا، در   از این روش دي یا ترکیبی      وي  درسی بر روي لوح فشرده یا نوار ویدیویی یا دي         
  ).1380منتظر، ( گیرند اختیار فراگیر قرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Web-based training 
2. Virtual Classroom 
3. Digital Cooperation 
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  هاي مجازي دانشگاه
تـرین دسـتاوردها    از مهـم براي آموزش عالی   اوري جدید در آموزش،     ترکیب فنّ 

گیـري از آن   هاي بهره  اوري اطالعات و طراحی شیوه     استفاده از فنّ   ةنحو. بوده است 
 ةتـرین ابعـاد ادار   صـورت یکـی از مهـم     ارتقاي کیفیت آموزش عالی، اینک به    رايب

 اصلی خود ۀها عالوه بر شعب که هریک از دانشگاه طوري  ه ب .ها درآمده است   دانشگاه
اکنون شش  هم. اند بداع کردهاي نیز در دنیاي مجازي اینترنت ا در دنیاي واقعی، شعبه

کـه    مجازي در شش کشور در حال توسعه مشغول به فعالیت هستند دانشگاه بزرگ 
). 12: 2001اکـسنچر،   ( ترکیه، انـدونزي، چـین، هنـد، تایلنـد و کـره           : ند از ا  عبارت

امکـان   ،از لحـاظ اقتـصادي و زمـانی        کـه    کسانی هستند ها   دانشجویان این دانشگاه  
در واقـع دانـشگاه مجـازي       . را ندارنـد  هـا    هاي واقعی این دانشگاه     حضور در شعبه  

با تعداد محدودي کارکنان و  )اهی دانشگۀبدون داشتن محوط(نهادي بدون پردیس «
هاي درسی مشخص است که در پیشبرد آن از اینترنـت بهـره بـرده                 اساتید و برنامه  

  ).1381آراسته، (» شود می
 ،ومکـانی   هدف دسترسی بیشتر افراد به آموزش عالی در هر زمان          بادانشگاه مجازي   

اسـت بـه     قـادر «لکـه   مندان را به آمـوزش افـزایش داده اسـت، ب            تنها دسترسی عالقه   نه
هـاي فـردي و     یـادگیري ۀ راهبردهاي متفاوت یادگیري، توسـع     ۀموضوعاتی چون توسع  

 بهترین مطالب درسی، آموزش و یـادگیري بـر اسـاس توانـایی، ارزیـابی             ۀگروهی، ارائ 
هاي فردي در یادگیري و کـسب   تکوینی و پایانی، افزایش اثربخشی و افزایش مسئولیت 

ها، استادمداري   اجرا و اعمال این روشۀدر نتیج. )1381آراسته، (  نیز بپردازد»اطالعات
مندي اسـتاد بـه    وري دانشجویان، عالقه  وري هیأت علمی به بهره   به دانشجومداري، بهره  

. دهـد  هاي یادگیري تغییر جهـت مـی   هاي آموزش به روش   مندي دانشجو و روش     عالقه
اند و براي فائق آمدن بر آنهـا،          اجه مسئوالن آموزش عالی با چالش بزرگی مو       ،هرحال به

 .موزش و یادگیري اتخاذ کنندآباید نگرش جدیدي به 
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 مزایاي آموزش از راه دور

تسهیالت آموزش الکترونیکی از قبیل سهولت دسترسی به منـابع آموزشـی، کـاهش       
هر نقطه (و هر مکان) روزي هشبان( وآمد، امکان دسترسی در هر زمان       رفت ۀزمان و هزین  

 اسـتاد، حـق     بـه کمـک   ها و پیگیري پیشرفت دانشجویان       ، امکان ثبت فعالیت   )اناز جه 
هـاي   توجه به مـسائل و محـدودیت    با،هاي آموزشی   انتخاب دانشجویان در تعیین دوره    

 تـوان  طورکلی مـی  به. آورد پدید می  افراد، تحوالت شگرفی را در آموزش       مناطق محروم 
  :)1383، بهشتی( صورت زیر برشمرده ین مزایا را با

ازآنجاکـه در ایـن نـوع     :کالس درس به حضور فیزیکی استاد و دانشجو درنداشتن نیاز . 1
شود، لزومی به حـضور اسـتاد و دانـشجو     میبرقرار  ارتباطات از طریق اینترنت   ۀدانشگاه کلی 

 از منزل یا ،از طریق یک دستگاه کامپیوتر ست دانشجو یا استاد اکافیفقط . در کالس نیست
ایـن  .  شوند و از امکانات آن استفاده کنند وارد ترین مرکز متصل به اینترنت، به سایت       نزدیک

دیگر نیـازي بـه صـرف هزینـه بـراي            از جمله آنکه      مزایاي دیگري است،   أامر خود سرمنش  
 يشـهر  درون شـهري و   وآمـد بـین     رفـت  ؛نخواهد بـود   هاي آموزشی   سازي مجتمع  ساختمان

  .شود جویی می مان و هزینه صرفهدر ز هو در نتیجیابد؛  کاهش می
در آموزش اینترنتی، ضـرورت حـضور        :صزمان خا  کالس درس به  ه نبودن   وابست. 2

یابد و یـا از      دهنده در کالس درس در ساعات مقرر کاهش می         گیرنده و آموزش   آموزش
ها بهره گیرد،  تواند از آموزش روز، می که فرد در هر ساعت از شبانه طوري  به.رود بین می

  .هاي مربوطه شرکت کند و در آزمون
مطلـوب    کـه دهـد،  درس مـی در روش سنتی، استاد :  دروسآموزشباالتر  کیفیت. 3
. داردبـستگی    شده در کالس به پارامترهـاي زیـادي   هعرض کیفیت مطالب    ؛ چون نیست

بـسا در کیفیـت مطالـب         براي مثال، اگر در جلسۀ درس، استاد کسالت داشته باشد چـه           
پارامترهـاي محیطـی از قبیـل      همچنـین . آن جلسه تـأثیر منفـی بگـذارد       عرضه شده در    

. دارد ن را این مشکالت    ،که سایت  درحالی. مؤثر است  کیفیت آموزش    درنیز   گرماوسرما
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هاي مجربـی از ایـن اسـاتید آمـاده      یا حتی تیم  اساتید کارکشته و  ، دروسی که  در سایت 
ـ  اي  رسانه  چند هاي مدرن و متنوع    يفناوراز  کنند با استفاده      می  عرضـه نحـو مطلـوبی      هب
 .شوند می

 ،در مراکـز آموزشـی معمـولی    :تعداد زیاد دانشجویان در یـک کـالس   پشتیبانی از. 4
دانشجویان ممکن است  ،ها و همچنین بازدهی محدودیت ظرفیت کالسدلیل معموالً به   

ایـن  نیکـی  طبعاً سایت آمـوزش الکترو . نام کنند  خود ثبتۀنتوانند در دروس مورد عالق    
  .نام کنند  ثبتدر یک کالس درستوانند  هزاران دانشجو می ندارد و رامشکل 

معموالً ، هاي واقعی در دانشگاه :نخصوص نسل جوا هباال بردن سطح علمی جامعه ب     . 5
از   هـر سـاله تعـداد محـدودي    ،اسـاتید  و محدودیت امکانـات از لحـاظ مکـان   دلیل  هب

از   خیـل عظیمـی  و شـوند   وارد بـه دانـشگاه   وند  شـ   موفق مـی  ها    آزمون کنندگان  شرکت
در سـایت   .دهنـد  دسـت مـی    تحـصیل در دانـشگاه را از  ۀ شـانس ادامـ  کنندگان شرکت

 از تحـصیل  مـذکور هـاي    افراد بزرگسال و نوجوانی که بـه علـت محـدودیت    آموزشی،
 ۀو شـانس ادامـ  شـوند     مـی هاي برابـر تحـصیلی برخـوردار          از فرصت  ،اند محروم مانده 

  .کنند  پیدا میتحصیل
 در سایت آمـوزش الکترونیکـی بـا    :ل دیجیتاۀبه کتابخان )برخط(الین  آن دسترسی . 6

ـ  ـ   و دیجیتـال، تمـامی کتـب   ۀاستفاده از کتابخان ار یـ در اخت الیـن  آن صـورت  ه مقـاالت ب
مجالت در زمان خاص یا از بین  استفاده از کتب و مشکالت محدودیت دانشجوست و

  .وجود ندارد در اینجا ،نرفتن آنها به مرور زما
هاي کاربردي اینترنت هستند که در دنیاي امروزي ما نقش   مواردي از جنبهفقطاینها 

  . دانش برعهده دارندۀمهمی در تولید و اشاع
 ضمن برشمردن مزایایی که به آنها اشاره شد، انتشار )2001 ( کلرادوۀمرکز توسع

در . داند  دیگر مزایاي کاربرد اینترنت مییان را ازیاخبار و اطالعات مورد نیاز روستا
 بـه دلیـل محـدودیت حـضور در محافـل عمـومی، مـشارکت در                 ،ییجوامع روستا 
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 حتـی  ،از بسیاري از اخبـار  مردم  از قوانین جدید،    نداشتن  ها و آگاهی      گیري تصمیم
 ابـزاري   همچـون  اینترنـت    ، بنـابراین  .اطالع هستند   نیز بی  شاناخبار مربوط به خود   

 و گوناگونهاي   تواند آخرین اخبار، اطالعات و نتایج تحقیقات در زمینه میی یجادو
.  در اختیار آنهـا قـرار دهـد   ایشان در جامعه،بدون نیاز به حضور مستقیم   را،  متنوع  

 ۀ اقتصاد محلی، عدالت اجتماعی، کشاورزي، محیط زیست، توسع        ۀآموزش در زمین  
هاي کوچـک و بـازار، از    مزارع و باغاقتصادي، مسائل مرتبط با دام و پرورش دام،       

افـراد منـاطق محـروم       هستند که بـا اسـتفاده از اینترنـت بـه اطـالع               باحثیجمله م 
  .شود یان رسانده مییروستا
  

  هاي آموزشی فرصتمندي از  جنسیتی در بهره يبرابر
طور  خاصی، مثل زنان، بهدارد که گروه جنسی اشاره هایی   به فرصتیبرابري جنسیت

اند؛ مثل دستیابی به همۀ سطوح آموزش، فرصت بـراي کـسب               آن محروم شده   سنتی از 
موفقیت در آموزش و استفاده از آن همچـون امتیـازي بـراي افـزایش شـانس زنـدگی                    

توان به کمک آن      پرورش می  و  کاربردهاي اینترنت در آموزش    ۀجمل از ).4 :1،2002يبر(
منـدي از فراینـدهاي یـادگیري در     به بهبود کارایی، میزان دسترسـی و برابـري در بهـره         

هاي جنسیتی یکی     در حال حاضر، بررسی برابري     .کشورهاي در حال توسعه اشاره کرد     
ریـزي آموزشـی اسـت کـه سـهم و نقـش        رنامـه ة بهـاي بـسیار مهـم در حـوز     از مقوله 

پیدایش عوامل فرهنگی و اقتصادي در      . اي در گسترش و بهبود آموزش دارد        کننده تعیین
آمـوزش   .پرورش نقـش اساسـی داشـته اسـت       و  آموزش ۀهاي جنسیتی درعرص   نابرابري

 ۀ بـسیار انـدك، کـاهش زمـان و هزینـ         ۀمجازي با گسترش آموزش براي همه، با هزینـ        
  موانع اقتصادي، فرهنگـی بیشتر ، و سهولت دسترسی به منابع متعدد آموزشی    ،وآمد رفت

  .سازد را برطرف می  اجتماعی آموزش افرادو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bray 
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 این امکان را نیافته ساکنان مناطق توسعه به ،راه دور اینترنت در آموزش ازاستفاده از  
ـ اسـتفاده کننـد و   هـا    از این آموزش،حضور در محل زندگی خود در عین   دهد تا     می  هب

امکـان   ،ترتیـب  ایـن   بـه  .تمایزات جنسیتی پایان دهند و یا آنهـا را بـه حـداقل برسـانند              
توجه به عدالت جنـسیتی بـراي      . شود   می  فراهم هاي برابر براي آنها     دسترسی به فرصت  

 دلیل داشتنآموزش مجازي به    . محور بسیار مهم و ضروري است       دانایی ۀمعماري جامع 
مرد به بهترین اساتید و امکانات آموزشی، یکـسان          مزایایی چون دسترسی یکسان زن و     

 بـا  رویارویی ةشیومند شدن  هاي استاد، نظام گیري فراگیران از راهنمایی   بودن میزان بهره  
 نقش بسیار مهمـی در  ،هاي غیرعلمی  شدن تأثیر مالك   کم دانشجویان و ارزشیابی آنان و    

هاي اجتمـاعی، سیاسـی، و اقتـصادي           و افزایش توانمندي   ی جنسیت يها  يکاهش نابرابر 
  .داردافراد 

خـصوص در   ، بـه  مباحث زیادي پیرامون برابـري مـردان و زنـان         ،هاي اخیر   در سال 
بـه ایـن     ،)2001 (1نالد و امریتوس  ومک د . دورافتاده مطرح شده است    روم و جوامع مح 

 ، اسـت  نیافته  توسعهی در جوامع    ی بسیاري از زنان روستا    شکل شایان توجهی که م    ۀمسئل
 از قبیل   ،هاي جدید آموزشی   فناوريکنند و اعتقاد دارند که از کاربردهاي مهم           اشاره می 
مـوزش  آ برابـري در  برقـراري  قابلیت آنها در یافته،ن محروم و توسعه   در مناطق    ،اینترنت

  .است این مناطقزنان و مردان 
تـوان    مینیافته، محروم و توسعهدرواقع با استفاده از اینترنت در آموزش زنان مناطق        

را توسـعه داد؛ و     هـاي کـارآفرینی       ؛ مهـارت   را تشویق کرد   انگیزه و اشتیاق سوادآموزي   
 ،و فعال جامعه هستند، که در آنها از بـین بـرده شـده اسـت             اعتقاد به اینکه آنها نیز عض     

محــروم و  آموزشــگران منــاطق ةتــوان انگیــز  مـی ،از طــرف دیگــر. دوبـاره زنــده کــرد 
 به اهمیت کارشان برانگیخت و توجه ایشان را  را به حضور فعال در جامعه        نیافته توسعه

تـرویج و آمـوزش   مطـرح در  سفانه یکی از مـشکالت  ی جلب کرد، که متأ ملۀدر توسع 
 .استکشاورزي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Macdonald &Emeritus 
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آموزش شیوة  این یست،باتوجه به اینکه امکانات آموزشی در سراسر کشور یکسان ن        
لعبـور  ا هاي آموزشی در مناطق دورافتـاده و صـعب   ابزاري براي از بین بردن نابرابري     به  

 دسترسـی بـه مدرسـان       ،استفاده از این نوع آموزش در مناطق دورافتاده        .شود میتبدیل  
کیفیت آموزش و سطح  سازد و     گوناگون را ممکن می   هاي    خصص و مجرب در رشته    مت

  .دهد را ارتقا میاطالعات در منابع درسی 
از دسترسی به خدمات و کاالها، از دسترسـی بـه           را تواند افراد   اینترنت می همچنین  

 ی براي جمـع یهاي جدید، از توانا تر، از دسترسی به فرصت هاي بزرگ جوامع و سازمان 
هاي   و حتی سازمانگوناگونهاي  شدن در کنار یکدیگر، به عضویت درآمدن در سازمان

 .مند سازد  هشده بهر تشکیل
 

  شاخص درآمد و فقر
مـدي کمتـر از یـک     آفقر مفرط واقعیتی است براي بیش از یک میلیارد نفر که با در            

طبـق  : واج داردطـور برابـر ر   گرسنگی و سوءتغذیه تقریبـاً بـه  . کنند دالر در روز سر می    
 از تهیـۀ حـداقل غـذا     ، میلیون نفـر   800 سازمان ملل متحد، بیش از       2005گزارش سال   

 ،این امر براي نوجوانان و جوانـان . شان عاجز هستند براي تأمین انرژي مورد نیاز روزانه 
کنـد و حتـی    تر است، چون رشد جسمانی و ذهنی آنهـا را مختـل مـی    حادتر و حساس 

هاي   سال در کشور5چهارم کودکان زیر  بیش از یک. یاتشان استتهدیدي براي بقاي ح  
  .برند در حال توسعه از سوءتغذیه رنج می

 سازمان ملـل،  2005در گزارش سال . پذیر است فائق آمدن بر فقر و گرسنگی امکان      
 تـا  1990از سـال  .  فقر کاهش چشمگیري داشته اسـت  ،همچنین آمده است که در آسیا     

که در این دهه، حدود  طوري اي با رشد اقتصادي سریع بودیم، به ه، شاهد دور2001سال 
کردنـد، کاسـته    مد روزانه کمتر از یک دالر سر میآ میلیون از تعداد افرادي که با در 250
 درصد کـاهش    25 کشور در حال توسعه، گرسنگی       30طی همین دهه، در بیش از       . شد
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نـوب شـرقی، امریکـاي التـین و     ها بیشتر در آسیاي شرقی، آسـیاي ج         این کشور . یافت
البته در مناطقی هم ماننـد صـحراي آفریقـا، آسـیاي جنـوبی و            . شمال آفریقا قرار دارند   

  . میزان گرسنگی و سوءتغذیه سیر صعودي داشته است،آسیاي غربی
اینترنـت بـه مـردم و       . ثر اسـت  ؤبسیار مـ   مدزایی و کاهش فقر   آ در ۀاینترنت در زمین  

ز طریق اعتالي کارایی پردازش، افـزایش مـشارکت   ادهد تا  یها این توانایی را م     شرکت
هـاي اقتـصادي      فرصـت از   ل،اهاي اشتغ   هاي اقتصادي پیشرفته و خلق فرصت       در شبکه 
  . و استفاده کنندوندآگاه شمناسب 
 اشـتغال کـاربرد   ةدر حـوز تواند  میي ارتباطات و اطالعات با سه رویکرد زیر   فناور

  ):2002، 1چپمن (داشته باشد
 پیـدا کـرده   تـی .آيامروزه با گستره و وسعتی کـه     : 2تی.آياشتغال در مشاغل    ) الف

  .توجهی از جمعیت جویاي کار را به خود مشغول کند تواند قشر قابل است می
افـراد   آن اسـت کـه       ،طور خاص وب    و به  ،اینترنت  مزیت اصلى  :اشتغال از راه دور   ) ب

تواند  نیروي کار می و. اندازى کنند  راه در منزل خود، یک تجارت الکترونیکىتوانند می
  .طور سیار به کار مشغول باشد محل سکونت خود و یا حتی در سفر و به در

 کاریابی براي روشی مدرن، فراگیر و کارآمد       ،.تی.سی.آي:  و کاریابی  .تی.سی.آي) ج
  .استالتحصیالن جویاي کار  افراد و فارغ

نند مستقل و مـستقیم بـا اینترنـت ارتبـاط           توا  می متقاضیان جویاي کار  کارفرمایان و   
  کارفرمایان به افراد مورد نیـاز خـود و        ،برقرار کنند و با افزودن اطالعات خود به شبکه        

بـراي  تـی  .سـی .آي . خود دسترسی پیدا کننـد ۀهاي مورد عالق افراد جویاي کار به شغل    
 تواننـد بـا   میدرسان فواید دیگري نیز دارد، مثالً م      ،نیافته و محروم    ساکنان مناطق توسعه  

 و یا اطالعات مورد نیـاز بـراي    کنندرا با نیاز بازار آشنا      آنها   ،هاي افراد   توجه به مهارت  
شـهري در    فراهم کنند تا آنها هم بتوانند مانند افراد       را  حضور آنها در مشاغل مورد نظر       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Chapman 
2  . IT 
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 و یـا  مند شـوند  بهرهیک منبع درآمد مستقل نند و از   هاي اقتصادي شرکت ک     این فعالیت 
  .بتوانند کارآفرینی کنند

هاي در حـال توسـعه بـا آن     بیکاري و نداشتن شغل مناسب از مشکالتی است که کشور 
 ،اسـتخدام مـستقیم یـا تـسهیل در اسـتخدام از طریـق شـبکۀ اینترنـت               . بـه گریباننـد   دست  
اي زنـدگی    براي مثال، شخصی که در نقطۀ دورافتـاده       . دهد  هاي شغلی را افزایش می      فرصت

تواند با استفاده از شبکۀ اینترنت پروندة علمی و شغلی خـود را بـه روي شـبکه                  کند، می   می
توانـد از   می«همچنین او  . شود  بفرستد، با این کار شانس او با شانس ساکن پایتخت برابر می           

  ).13: 2001 اکسنچر، (»هاي شغلی سراسر کشور آگاهی یابد طریق شبکه از فرصت
 مـسافرت را نیـز از دوش        ۀ بردن بعد زمـان و مکـان، هزینـ          اینترنت با از بین    ۀشبک

 ۀدر عرصـ  .اسـت متناسب  کارجو  ۀ با نیاز کارفرما و عالق     ، و کار  دارد  میمتقاضی کار بر  
هاي محلی از   شرکت. مدزا عمل کند  آتواند مفید و در     تجارت و دادوستد نیز اینترنت می     

ه فقط در سطح محلی شناخته شده کرا یابند که کاال یا خدماتی     طریق اینترنت اجازه می   
 محـصوالت   ةفـروش عمـد   به   که این امر     کنند در سطح جهانی معرفی و عرضه        ،بودند

 و محصوالت خـود  »شوند فروشان تبدیل می  فروشان به عمده    ردهخ« یعنی   ،دکن میکمک  
ـ «را با اسـتفاده از ایـن شـبکه      » کننـد  ه بازارهـاي جدیـد معرفـی کـرده و جهـانی مـی      ب

توانند   کشاورزان و یا سایر تولیدکنندگان براي فروش یا خرید می          ).14: 2001اکسنچر،(
بـسیاري از   «  در نتیجه   کاالي خود تماس برقرار کنند و      ةیا فروشند   با خریدار  »مستقیماً«

بـا پیـدا کـردن بازارهـاي مناسـب بـراي فـروش              همچنـین   . »شوند  ها حذف می    واسطه
بـر   در نهایـت     ،صـرفه  هاي مناسب و به     تبا قیم  محصوالت و خرید کاالهاي مورد نیاز     

  ).1380مخفی کافی، ( شود میافزوده درآمد آنها 
  

  سالمت بهداشت و
ـ هاي نوین ارتبـاطی  هایی که اینترنت و یا دیگر تکنولوژي یکی از عرصه  اطالعـاتی   

 بهداشـت و سـالمت      ۀ عرصـ  ،ثري داشته باشند  ؤ و م  هتوانند در آن نقش بسیار ارزند       می
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توانند   ها می   این تکنولوژي . خصوص در کشورهاي در حال توسعه است        به ،افراد جامعه 
شخیص ت « از جمله در   ، سالمت و بهداشت مفید واقع شوند      ۀدر زمین از طریق گوناگون    

  .»هاي بهداشتی از راه دور مراقبت تجویز دارو و«و  »مشاوره از راه دور« ،»از راه دور
  

  مشاوره از راه دور و آموزش
راه دور به دلیل سادگی و گستردگی کاربرد، بیـشترین سـهم از خـدمات           مشاوره از   

 اعـم از  ،از تمـام امکانـات ارتبـاطی   . بهداشتی اینترنتی را به خود اختصاص داده اسـت      
 پیغـام و مـوارد مـشابه،    ۀگـوي اینترنتـی، صـفح   و تلفن، فکس، پست الکترونیکی، گفت  

 البته این نکته    . زمانى بهره جست   هاى  مشاوره از راه دور بدون محدودیت     براي  توان    می
را باید در نظر داشت که اینترنـت، حـدومرزي نـدارد و بایـد از اطالعـات نـامطمئن و         

 .ر پزشکی حذر کردنامعتبهاي  سایت

ـ         رد هـاي ارتبـاطی، اطالعـات و     اوري خدمات بهداشتی و مراقبتی از طریق اینترنت و فنّ
تـاکنون ایـن    . اسـت  آن مـشاوره     د که یـک سـرویس جدیـد       شو  ه می ضرعنصایح بهداشتی   

ـ         و  صورت نوشته    ها بیشتر به    مشاوره  ۀوسـیل  هبا استفاده از پست الکترونیکی در ارتباطات یا ب
 ةعلت مراجعه بـه مـشاور    «) 2002 (در تحقیق گوران و همکاران    .  اینترنت بوده است   1 رورسِ

ن، مـشغولیت زیـاد      دسترسی آسان، ناشـناخته مانـد      ، اولویت به ترتیب را  » اینترنتی با پزشک  
االت، کمبود وقت براي مالقات پزشک، مـشکل گـرفتن نوبـت    ؤدهی س  پزشکان براي پاسخ  

  .اند ویزیت، احساس راحت نبودن در مالقات حضوري و مشکالت مالی ذکر کرده
، 2 چــتهــاي ارتباطــات مــدرن مثــل پــست الکترونیکــی، ویــدیوکنفرانس، يفنـاور 

 ابزارهـاي  ،سائل قـانونی و شـرعی و اخالقـی   با تأکید بر مـ   ،  4فکس و   3هاي بحث   گروه
  .دهستن بهداشتی اینترنتی ة خدمات و مشاورضۀرعمناسبی براي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Server 
2. Chat 
3. Discussion Groups 
4. Fax 
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ر ارتباط بین پزشک  دبا افزایش کاربران اینترنت، استفاده از ایمیل         :پست الکترونیکی 
  .)2006، 1گستر( و بیمار نیز افزایش یافته است

صورت ارتباط نوشتاري بوده اسـت و    قدیم بهدرمان از راه دور در زمان  : 2ویدیوکنفرانس
ي، ویـدیوکنفرانس بـا ارتبـاط تلفنـی،         فنـاور  کـامپیوتر و     ۀاما بـا توسـع    . امر جدیدي نیست  

 را بـا   یهاي ارتباط   زمان اطالعات، انتقال اطالعات و فنّاوري      کامپیوتري و انتقال واقعی و هم     
هـاي    اي انعکـاس ادغـام فنّـاوري       بر 3اکنون اصطالح بهداشت الکترونیکی   . کند  هم ادغام می  

  .)236: 2005، 4بردن( دشو  منافع آن استفاده میۀنوین، ضمن در نظر گرفتن توسع
  

  وگو بحث و گفتهاي  گروه
هـاي   هـا در گـروه     ، موضوعات قابل بحث در انـواع بیمـاري        دهد  میمطالعات نشان   

 ،دشو  میسر می  حمایت روحی نیز از این طریق     .  روي اینترنت بسیار زیاد است     ،حمایتی
در یـک  . دنبال گـوش شـنوا هـستند     براي طرح مسائل خود به  ، بسیاري از بیماران   ونچ

 دیگر را ةکنند هاي صدها یا هزاران بیمار یا مراجعه      االت و پاسخ  ؤتوان س    می بحثگروه  
مطمئن شد که ، باید بحثاما در انتقال اطالعات از طریق اینترنت و گروه          . دکرمشاهده  

  .)2003دان،  (شود دریافت می منبع موثق اطالعات از
توانند  هاي ارتباطی از راه دور، پزشکان و پرستاران جوان می با استفاده از این سیستم

 و دانـش و مهـارت   کنندبا متخصصانی از کشورهاي پیشرفته مشورت  ها،    در همۀ زمینه  
راکـز درمـانی   هـاي م   همچنـین در سـایت  .هاي مورد نیاز بهبود بخشند خود را در زمینه 
تواننـد    پزشکان جوان می.شود الین برگزار می    آن ،هاي آموزشی پزشکی    بزرگ نیز برنامه  

تر درمانی اسـتفاده   هاي جدید و مناسب  آشنایی با روش  برايهاي آموزشی     از این برنامه  
  .کنند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gaster 
2. Videoconferencing 
3. Ehealth 
4. Birden 
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  تشخیص از راه دور و درمان
 در شـهر یـا   ،رشمحل کـا  هنوز هم تصور آنکه بیماري در منزل خود با پزشکی در        

متخصصان اینترنتی تمام تالش    .  مالقات داشته باشد، مانند یک رؤیاست      ،کشور دیگري 
ها  با این کار جان بسیاري از انسان  ورؤیا تحقق بخشنداین به اند تا  کار گرفته خود را به

تـرین پزشـک کیلومترهـا     نیافته که با نزدیـک      در کشورهاي در حال توسعه یا توسعه       ،را
 کوچـک در روسـتایی   یبراي مثال کـادر پزشـکی درمانگـاه   .  نجات دهند ، دارند فاصله

 عالئـم  ةهـایی دربردارنـد    عکس ،توانند در موارد حاد و اورژانسی       می،  دورافتاده و پرت  
بیماري شخص مریض تهیه و از طریق اینترنت به بیمارستانی مجهز در مرکز استان و یا     

هـاي الزم از متخصـصان    تورات و راهنمـایی   دسـ  سپس با دریافت  . پایتخت ارسال کنند  
  .بردارندنجات جان شخص بیمار قدم مؤثري در  ،مربوطه

تـوان از     هایی در اینترنت فعال هستند که در صورت عضویت می            سایت ،در حال حاضر  
 ۀ مانند ویزیت پزشـکان متخـصص، معاینـه از راه دور و دریافـت نـسخ                ،انواع امکانات آنها  

 www.all-health.com ها، سـایتی بـه نـام    یکی ازاین سایت. ره بردالکترونیکی معتبر به
مانند یک پرونده بـراي بیمـار   دارد که  "My Health Records"  که آیکونی به ناماست
هـاي    بیمـاري  ۀهاي پزشکی و سـابق      گزارش توانند  میشده   نام  اعضاي ثبت  .کند  میعمل  
 کپـی ایـن   ۀایـن سـایت نـسخ     ). 1380بـراه،    چشم(کنند  الین ثبت    صورت آن   را به  خود
 در مواقع اورژانس، براي آنـان       مثالً در صورت نیاز اعضا به آن،        ،شده را  هاي ثبت   نسخه

 .کند فکس می

 خواهد بود کـه قـادر اسـت اطالعـات را بـه فـرم            »پزشک دیجیتالی «پزشک آینده،   
 هاي پزشکی و حتـی جراحـی را از راه دور انجـام دهـد          مراقبتکند و   بدیل   ت دیجیتالی

 پزشکان در منـاطق     ، در غالب کشورهاي پیشرفته    ،در حال حاضر  ). 1380فرد،   سلیمانی(
هـاي منـاطق    هـاي اطالعـاتی بیمارسـتان    به سیستماز طریق اینترنت محروم و دورافتاده  

وانند وضعیت بیمـاران  ت  طریق میبه این همچنین پزشکان    .دسترسی دارند  »یافته توسعه«

http://www.all-health.com
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کنفرانس « سویی، ارتباطات بین پزشکان از طریق      از. کنندکنترل  » اط دوردست نق«در  را  
 در صـورت  همچنـین . کنـد  را ممکن می  نظر و تجربه بین متخصصان       بادل ت ،»از راه دور  
تواننـد   مـی  کشور و یا کـشورهاي دیگـر    کل   توانمند مخابراتی، پزشکان از      ۀوجود شبک 

 پزشـک در جریـان      روش، ایـن    در. الین بر اتاق عمل نظـارت داشـته باشـند          طور آن  به
عمل جراحی را در شهر و مکان دیگر و گیرد و  میجراحی واقعی در مقابل مانیتور قرار 

 ،ترتیب ه اینب. کند نظارت می روي بیمار ،با همکاري سایر جراحان حاضر در اتاق عمل
 و پذیر خواهـد شـد   هاي خطرناك امکان ا مکان هاي بسیار دور و ی      امکان جراحی در مسافت   

  . از میان خواهد رفتگوناگونهاي  موانع زمانی و مکانی درمان بیماران در مکان
 

  هاي بهداشتی مراقبت تجویز دارو و
 حضورى، تصویر رادیولـوژى اعـضاى بیمـاران و    ۀتوانند بدون مراجع  اکنون پزشکان مى  

 الکترونیکـى  ۀفت کننـد و بـراى بیمـاران خـود نـسخ         سایر اطالعات آنان را از راه دور دریا       
 ،دهنـد  هـاي مراکـز درمـانی تـشکیل مـی        هایی که در سایت     بیماران بر اساس پرونده    .بپیچند

اي  توانند نـسخه   و پزشکان آنها در صورت لزوم می  هستندپیوسته با پزشکان خود در تماس       
  .گوشزد کنندبه آنها الین  آنطور  هاي الزم را به را براي آنها تجویز کنند و یا توصیه

در حـال حاضـر در   . تـوان دارو سـفارش داد   مـی احتـی   ر  ، بـه  حتی بر روي اینترنت   
هـاي   بیماران بـا نـسخه  . دارندهاي معتبر سایت  داروخانه  بسیاري از،کشورهاي پیشرفته 

سـفارش  «. دهنـد   و سـفارش دارو مـی  کنند میها مراجعه  ترونیکی خود به این سایت  کال
 ةکننـد و شـمار   را پر می الین  پزشکی آنۀنام این نحو است که افراد یک پرسشدارو به 

ابطحی، (» دهند نامه ذکر و سفارش دارویی خود را می     کارت اعتباري خود را در پرسش     
 سفارش دیجیتال شـما را بـه متخـصص رابـط منتقـل      ،سپس این مراکز دارویی ).1376

به منزل شـما تحویـل    ساعت 24 الی 6ف  سفارش شما ظر،یید متخصصأبا ت و کند  می
 و میزان و مقدار خوراك آنها نیـز         استتحویل داروها دقیقاً بر اساس سفارش       . دشو می

 .شود از طرف پزشک سایت اعالم می
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هـاي    سـیگنال  وتصاویر پزشـکی ) خارج از خط  (الین   و آف ) برخط(الین   ل آن ارسا
وژي، پاتولوژي، کـاردیولوژي و     رادیولهمچنین  وکنفرانس،  یحیاتی بیمار به صورت وید    

امروزه با وجـود  . هستندهاي مراقبت از راه دور  هاي خانگی از راه دور از روش    مراقبت
توانـد   لذا این روش می  . دشتوان از وضعیت بیمار در منزل مطلع          هاي آسان می    افزار نرم

و ن خـاطر  بیمـار بـا اطمینـا    و  دهـد طول مدت بستري بیمار را در بیمارسـتان کـاهش           
 .اقی بماندنظر پزشک ب رضایت تحت

 ۀ ابزار الکترونیکی و گـزارش نتیجـه بـا فـشار دکمـ       ۀتعیین میزان قند خون به وسیل     
از دیگـر   ، الکترونیکیۀ تعیین میزان وزن بیماران قلبی با وزن    و موس به مراقب بهداشتی   

تواند   می،ابداگر وزن بیمار قلبی از حد متعادل افزایش ی  . موارد استفاده از اینترنت است    
 ، قابل پوشـیدن   1نوعی لباس الکترونیکی  . زمان به مراقب بهداشتی خود گزارش دهد        هم

 ، کـه  قـرص در اندازة یدوربین کوچک .کند میضربان قلب و تنفس را به اینترنت منتقل   
البتـه کـارایی و     . کنـد  مـی هاي گوارش را به اینترنت منتقل          تصاویر لوله  ،شود میبلعیده  

براینکـه زمـان زیـادي الزم اسـت تـا          بزار نیازمند بررسی بیشتر است، عالوه     هزینۀ این ا  
پزشکی از راه دور، تحولی در تکنولوژي اطالعـات    .)2003دان،  (بیماران آن را بپذیرند     

هاي بهداشتی باکیفیت      مراقبت عرضۀاي کارآمد در      تواند وسیله   و ارتباطات است که می    
 بهینـه از زمـان حـرف اول را    ةبحرانـی کـه اسـتفاد   خصوص در مواقع  ، به باشد به افراد 

  .زند می
 مهـم در انتقـال اطالعـات و    ي ابـزار ، اینترنـت گیـریم  میبا بررسی موارد باال نتیجه  

. اسـت  بهداشـتی    ۀمنبع اطالعات و حمایت افـراد از جنبـ         تجربیات بیماري و همچنین   
، بلکـه دسـتیابی بـه     کنـد   تنها دسترسی آسان مردم مناطق دور را تـسهیل مـی           نهاینترنت  

ها  حتی با نزدیک بودن به محل این گردهمایی    بعضاً   که   ، براي افراد   را مذاکرات گروهی 
  .کند  میسر می،قادر به شرکت در آن نیستند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eshirt 
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 ):1385کاردان، (کند  میهاي زیر را ایفا   اینترنت نقش،طور خالصه به
 انتقـال اطالعـات و      يبـرا هـا و مراکـز درمـانی          ـ ارتباط اطالعاتی میان بیمارسـتان     

 .گیري مناسب از آن بهره
  .گیري از تجربیات سایر پزشکان ـ حذف فواصل مکانی و زمانی در بهره

  .دیگران گیري بهداشتی براي خود و  اساس تصمیمـ
 . سریع در موارد اوراژنسیعرضۀ مشاورة ـ

 . با آنهاگیري از تجربیات سایر کشورها در امر بهداشت و درمان و تبادل نظر ـ بهره
 و هـا  انـواع فعالیـت  ـ سهیم کردن جمع کثیري از پزشکان و دانشجویان پزشکی در       

  . آنهاۀتالش براي ارتقاي سطح و دانش و تجرب
 .کنندگان رضایت مراجعه  افزایش سطح سالمتی وـ

  .شان در سراسر دنیاـ یاري رساندن به بیماران براي یافتن داروهاي مورد نیاز
  

  گیري بندي و نتیجه جمع
 تاحـدودي از    نـابرابري کشورهاي جهان یکسان نیست و این       همۀ  نقش اینترنت در    

 یـک   تـأثیر  «مفهـوم . شـود   در کشورها ناشـی مـی      میزان دسترسی به اینترنت   تفاوت در   
اوري ـ          «حاکی از این است که       طور ضمنی  به» فنّ اوري هرچـه میـزان اسـتفاده از یـک فنّ

 در کشورهاي فقیـري  ،بنابراین). 1380نظر،  پاك(» بیشتر باشد تأثیر آن بیشتر خواهد بود   
 ةتواننـد از عهـد   که خدمات اینترنتی بسیار محدود اسـت و تعـداد قلیلـی از مـردم مـی         

و توان انتظار داشت که تأثیر آن قابـل مالحظـه         نمی ، این خدمات برآیند   ۀپرداخت هزین 
کشور به یک میزان به    ممکن است که دو      ،حال این با. باشدیکسان با کشورهاي پیشرفته     

هـاي متفـاوت     اما چون از این خدمات به روش،خدمات اینترنت دسترسی داشته باشند    
اگر بخواهیم همین نکتـه را بـه شـکل    . است آن نیز متفاوت    آثارشود بالطبع     استفاده می 

 همگی به متغیرهاي ، استفاده و تأثیرات اینترنت  ،نفوذ که   یمیتر بیان کنیم، باید بگو      علمی
 .جتماعی و اقتصادي گوناگون بستگی داردا



166  nسال نهم، شماره اول فرهنگی،   نامۀ پژوهش 

 

از نکـردن   احتمـاالً از اسـتفاده   ، در کشورهاي در حال توسعه، اینترنتآثارترین   مهم
کس در شمال یا جنوب از   یک دهه قبل هیچ    .شود، نه از استفاده از آن       اوري ناشی می  فنّ

تـر کـامالً    اي غنـی از آن در کـشوره نکـردن   اما تأثیر اسـتفاده      ،کرد  اینترنت استفاده نمی  
شود کشورهاي در حال توسعه در       اینترنت باعث می   دسترسی نداشتن به  . متفاوت است 

بنـابراین  . بتواننـد رقابـت کننـد      جهـانی کمتـر      ۀشـبک این  جدید  هاي    بسیاري از عرصه  
مندي  هاي مورد نیاز بهره کشورهاي در حال توسعه باید براي ابداع و تقویت زیرساخت       

براي در دسترس قرار دادن هر چه بیـشتر ایـن   . بردهاي آن گام بردارنداز اینترنت و کار  
 ،ثر و مفیـد از آن ة مـؤ هاي استفاد ي اطالعاتی ـ ارتباطی و همچنین آموزش روش فناور

  .اي باید صرف شود بودجۀ عمده
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