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  گفتار پيش
  

هاي اطالعاتي و  كنيم به خاطر توسعه سريع فناوري دنيايي كه ما امروز در آن زندگي مي
ها،  ، اين فناوري1اقتصاد جهاني مجمعارتباطي به هم مرتبط و سريعاً در حال تغيير است. طبق اعالم 

مند با تار و پود پذير، خالق و هوش هاي سازش حل با راه ،دهند سيستم عصبي مشترك ما را نمايش مي
  .دهند ترويج ميتري را  كنند و توسعه پايدار و جامع د، به ما كمك مينشو زندگي تنيده مي

پتانسيل  فناوري اطالعات و ارتباطاتدسترسي بيشتر به دانش و اطالعات از طريق توسعه 
هاي  دهد. فناوري ياي را دارد و برابري جنسيتي را ارتقا م بهبود چشمگير در معاش افراد فقير و حاشيه

ارتباطات و همكاري  براي شفاف و كارآمدمطمئن، هاي  فرم پلتو  هااطالعاتي و ارتباطي با ارائه ابزار
هاي مختلف منطقه و فراتر از آن را به يكديگر پيوند  توانند پلي باشند كه مردم كشورها و بخش مي

را كاال و خدمات مؤثرتر تبادل وري هستند و هاي اطالعاتي و ارتباطي براي اين ارتباط ضر فناوري دهند.
هاي دولت  هاي موفقيت منطقه آسيا و اقيانوسيه بسيار زياد است: نوآوري داستان. كنند تسهيل مي

هاي همراه  هستند. تلفنو كيفيت اين خدمات خدمات عمومي به الكترونيكي در حال بهبود دسترسي 
پذير به واسطه  براي زنان هستند و صداي افراد آسيب اي حرفههاي  فرصتايجاد در حال درآمدزايي و 

  رسد. هاي اجتماعي بلندتر از گذشته به گوش مي قدرت رسانه
ها در جهان به  ترين شكاف هرچند، شكاف ديجيتالي در آسيا و اقيانوسيه هنوز يكي از گسترده

شاخص جهاني دي بن رود. اين حقيقت كه كشورهاي اين منطقه در سرتاسر طيف كلي رتبه شمار مي
 گواهي بر اين ادعاست. برخالف نفوذ تأثيرگذار اند، گرفتهقرار  فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه 

و تعهدات بسياري از بازيگران اصلي اين منطقه، دسترسي به ارتباطات اساسي هنوز براي  تكنولوژيك
  .شدني نيستهمگان تضمين 

گذاران بايد متعهد شوند تا پتانسيل  ، سياستبه منظور تكميل پل ارتباطي شكاف ديجيتالي
هاي اطالعاتي و ارتباطي را براي توسعه جامع اقتصادي و اجتماعي منطقه بيشتر بشناسند. به  فناوري

 آسيا و اقيانوسيهدر منطقه  فناوري اطالعات و ارتباطاتاين منظور، مركز آموزش توسعه به كمك 
)APCICTاي  ) مؤسسه منطقهUN/ESCAP  با دستور كار تقويت  2006ژوئن  16در تاريخ را

در توسعه  فناوري اطالعات و ارتباطاتو كشورهاي عضو وابسته از  ESCAPعضو  62هاي  تالش
تأسيس كرد. اين دستور كار پاسخي سازماني شان از طريق توسعه ظرفيت انساني  اقتصادي و اجتماعي

هر «كند:  ) است كه بيان ميWSISطالعاتي (به بيانيه اصول و طرح قانون اجالس جهاني جامعه ا

                                                 
1- World Economic Forum 
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ها و دانش الزم را داشته باشد تا در جامعه اطالعاتي و اقتصاد  شخص بايد فرصت آشنايي با مهارت
  »را درك كند.ها  آن مند شود و مبتني بر دانش مشاركت فعال داده باشد، از مزاياي كامل آن بهره

APCICT دوره آموزشي توسعه به  سريع تحريك كند، گويي اينكه مخاطب را به پاسخ براي
براي  فناوري اطالعات و ارتباطاتاست. آكادمي الزامات مهيا كرده را  فناوري اطالعات و ارتباطاتكمك 

كشورهاي عضو،  ي ازآغاز به كار كرد و مبتني بر تقاضاي بسيار 2008كه در سال  مديران ارشد دولتي
زا اما به هم مرتبط دارد كه هدفش سهيم ساختن مج سرفصل 10اين آكادمي در حال حاضر 

 فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  متخصصان و دانش الزم در كمك به طراحي و اجراي مؤثرتر نوآوري
گواهي بر  آسيا و اقيانوسيهگسترده برنامه آكادمي در سراسر  پذيرشاست. گذاران  توسط سياست
  .استها  سرفصلاي و مرتبط مطالب اين  پوشش لحظه

ESCAP در جريانهاي  از تالش APCICT يهاي آموزش سرفصلو انتشار  روزرساني به در جهت 
اي از دانش توسعه به  نفعان ملي و منطقه مندي ذي با كيفيت در دنياي در حال تغيير فناوري و بهره

به  APCICT، از طريق ESCAPبا اين وجود،  كند. استقبال مي فناوري اطالعات و ارتباطاتكمك 
پردازد.  هاي آكادمي در كشورهاي مختلف مي سرفصلسازي و ترجمه اين  ترويج استفاده، سفارشي

اي براي كارمندان ارشد و مديران مياني دولت،  هاي ملي و منطقه اميدوارم از طريق ارائه منظم كارگاه
صريح به سمت  و اقدامات فناوري اطالعات و ارتباطاتدانش الزم براي آگاهي بهتر نسبت به منافع 

  اي صورت گيرد. برآورده ساختن اهداف توسعه ملي و منطقه
  
  
  

                                                         Noeleen Heyzer  
  ESCAPملل متحد و دبير اجرايي سازمان معاون دبير كل 
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  مقدمه
  

توسعه منابع انساني و ظرفيت  ديجيتالي، اهميتهاي   در تالش براي ايجاد پل روي شكاف
ها ابزارهاي  توان ناديده گرفت. اين فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي را نمي استفاده از فناوريسازماني، 

 هاي داشته باشند، به محركها  آن استفاده مؤثري از طور چهاي هستند، اما وقتي مردم بدانند كه  ساده
دهند و  اجتماعي شتاب مي -به سرعت توسعه اقتصاديشوند كه  اي تبديل مي دهنده تغيير شكل

براي   فناوري اطالعات و ارتباطاتالزامات ، آكادمي انداز چشمكنند. با اين  تغييرات مثبتي ايجاد مي
  توسعه يافت. مديران ارشد دولتي
دانش و  بامقامات دولتي تجهيز رود و براي  به شمار مي APCICTبرنامه ترين  آكادمي مهم

براي توسعه اقتصادي و اجتماعي  فناوري اطالعات و ارتباطات از كاملبرداري  بهرهها در جهت  مهارت
به هزاران فرد و صدها  2008 سال اش در . آكادمي از زمان شروع به كار رسميشده استطراحي 

از  در بيشآكادمي است. دسترسي پيدا كرده و فراتر از آن  آسيا و اقيانوسيهمؤسسه در سراسر منطقه 
آموزشي منابع انساني دولتي  هاي در چارچوب، در منطقه آسيا و اقيانوسيه عرضه شده و كشور 20

  هاي اين منطقه گنجانده شده است. ها و دانشكده دانشگاهبرنامه درسي و در متعدد پذيرفته شده 
ول ا سرفصلعناوين در هشت  ي ازهدفمندنتيجه محتواي جامع و دامنه  ،تا حديتأثير آكادمي 

و پرداختن هاي بومي  برآورده ساختن زمينهدر  سرفصلبه خاطر توانايي پيكربندي چنين  هم و است آن
، در نتيجه تقاضاي شديد كشورها 2011در سال  APCICTاجتماعي است.  -به مسائل توسعه اقتصادي

براي ا جديد آموزشي آكادمي ر سرفصلدر آسيا و اقيانوسيه، با مشاركت با شبكه شركاي خود دو 
براي مديريت ريسك باليا و كاهش تغييرات  فناوري اطالعات و ارتباطاتافزايش ظرفيت استفاده از 

  اقليمي توسعه داد. 
 We D.I.D It In«براساس رويكرد  8تا  1هاي  سرفصل، همانند 11و  10 ،9هاي جديد  سرفصل

Partnership «APCICT  و به گرديدند و ارائه  شدند اجرا ،توسعه يافتندبه صورت جامع و مشاركتي
اين آكادمي مبتني بر كل نفعان توسعه استفاده كردند.  مند از گروه استثنايي و عظيم ذي طور نظام

  موارد بوده است: 
 اقيانوسيه؛  و تحقيقات ميداني ارزيابي نيازها از كل منطقه آسيا 
  ها؛  دانشگاه المللي توسعه و اساتيد بين جامعهمشاوره با مقامات دولتي، اعضاي 
  پژوهش و تحليل نقاط قوت و ضعف مطالب آموزشي موجود؛ و 
  هاي   مجموعهاي و محلي  هاي منطقه از طريق كارگاههمكار كه بازبيني توسط فرآيندAPCICT 

 . اند انجام شده
هاي ارزشمندي را براي تبادل تجربيات و دانش در ميان كاربران آكادمي  ها فرصت اين كارگاه

ي جامع با پوشش سرفصل 11آكادمي  برنامه آموزشي ،مختلف فراهم ساختند. نتيجه آن كشورهاي
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موجود هاي  و بيانگر بسياري از صداها و تفاوت فناوري اطالعات و ارتباطاتعناوين مهم توسعه به كمك 
  هاي اين منطقه بود. بافتدر 

ي قدرتمند براي اي از شركا براي توسعه آكادمي شبكه APCICTرويكرد جمعي و فراگير 
و گذاران  به مقامات دولتي، سياست فناوري اطالعات و ارتباطاتهماهنگي ارائه آموزش توسعه به كمك 

به وجود آورده است. در نتيجه همكاري آن و فراتر از  يهاقيانوس و نفعان توسعه در كل منطقه آسيا ذي
اي،  المللي و منطقه هاي بين نهاي دولتي و سازما و مؤسسات آموزشي، آژانس APCICTنزديك بين 

عرضه و پذيرفته اي در كشورها و مناطق مختلف  هاي آموزشي آكادمي در سطوح ملي و منطقه چارچوب
براي شركايش با  APCICTاين اصل همچنان نيروي محرك باقي خواهد ماند، زيرا  شوند. مي
براي پرداختن به نيازهاي  اي رهاي جديد سرفصلسازي مداوم مطالب آكادمي،  بوميو  روزرساني به

هاي  رسانهمخاطبان جديد هدف از طريق را براي محتواي آكادمي به و دسترسي توسعه داده مشخص 
  .بسط داده استتر  جديد و قابل دسترس

APCICT آكادمي دور آنالين آموزش از راه فرم پلت ،با تكميل ارائه رودرروي برنامه آكادمي ،
طبق كنندگان  كه براي مطالعه شركت )http://e-learning.unapcict.org(را توسعه داده است  1مجازي

ها و مطالب  سرفصلكند كه تمام  تضمين مي آكادمي مجازي . شده استسرعت خودشان طراحي 
براي  DVDآكادمي روي  چنين همشوند.  سازي مي  بوميسازي و  ، شخصياشاعهبه سادگي دانلود، همراه 

 ل به اينترنت را دارند قابل دسترس است.افرادي كه محدوديت اتصا
APCICT ش آكادمي را به يبراي افزايش دسترسي و ارتباط با محتواي محلي با همكاري شركا

، تاجيك و ويتنامي در دسترس قرار داده است و روسي، ي، مغولي، ميانماراندونزياييهاي انگليسي،  زبان
  .دام دارددر دست اقهاي ديگر را  ها به زبان سرفصلترجمه 

هاي  و مشاركت فعال افراد و سازمان ايثارتوسعه و ارائه آكادمي بدون تعهد، بديهي است، 
ها و دستاوردهاي همكارانمان از  كنم و به تالش مختلف ممكن نخواهد بود. از اين فرصت استفاده مي

هاي آكادمي  هاي كه در كارگا هاي ملي و منطقه هاي دولتي، مؤسسات آموزشي و سازمان وزارتخانه
ها  سرفصلهاي ارزشمندي به محتواي  نه تنها وروديها  آن كنم. تشكر و قدرداني مياند  مشاركت داشته

اند تا آكادمي به  شده و كمك كرده خود تر، مدافعان آكادمي در كشورها و مناطق ارائه دادند، بلكه مهم
در تأمين  ري اطالعات و ارتباطاتفناوسازي  اي براي ظرفيت هاي ملي و منطقه مؤلفه مهم چارچوب

  اقتصادي تبديل شود. -هاي آتي توسعه اجتماعي آرمان
اند  را ممكن ساخته 1 سرفصلاي كه  هاي همكاران برجسته خواهم از صميم قلب از تالش مي

از بيش  چنين همدارم.  سرفصلاين نويسنده  2يوشا راني وياسوالو ردياي از  تشكر ويژهو  قدرداني كنم
اند  كشور حضور داشته 20كارگاه آكادمي در بيش از  100اي كه در بيش از  كننده شركت 7,500از 

                                                 
1- Virtual Academy 
2- Usha Rani Vyasulu Reddi 
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به تضمين تأثير پايدار آكادمي كمك كرده منفي نگرش بازخورد و كنم و از كساني كه  تشكر مي
  سپاسگزارم.

 فناوري اطالعات وهاي منابع انساني  كه آكادمي به كشورها كمك كند تا شكاف ماميدوار
فناوري را از ميان بردارند و كاربرد  فناوري اطالعات و ارتباطات پذيرشرا كاهش دهند، موانع  ارتباطات

يابي به اهداف توسعه هزاره ارتقا  اجتماعي و دست -در توسعه سريع اقتصاديرا  اطالعات و ارتباطات
  بخشند.

  
  

                        Hyeun- Suk Rhee  
  UN-APCICT/ESCAPمدير          
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  سازی آکادمی به زبان فارسی مقدمه ويژه بومی
اي هستند، هنگامي كه مردم بدانند  هاي اطالعاتي و ارتباطي ابزارهاي ساده كه فناوري در حالي

شوند كه  سازي مي هاي دگرگون طور كارآمد و به روشي پاسخگو استفاده كنند، محرك ها به چگونه از آن
كه مركز آموزش آسيا  است كت توسعه پايدار و فراگير را تسريع كنند. اين اصل راهنماييتوانند حر مي

و اقيانوسيه سازمان ملل متحد در مورد توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات، برطبق آن عمل 
  كند. مي

از  برداري گذاران در آسيا و اقيانوسيه در بهره هاي مقامات دولتي و سياست براي توسعه ظرفيت
فناوري اطالعات و ارتباطات براي توسعه، مركز آموزش آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد در مورد 

آكادمي الزامات فناوري اطالعات و ارتباطات براي مديران ارشد «توسعه به كمك فناوري حاطالعات، 
انداز فناوري  آن زمان، شاهد تغييراتي در چشمبنيان نهاد. از  2008(آكادمي) را در سال » دولتي

ايم و نياز بيشتري به ظرفيت انساني و سازماني توسعه به كمك فناوري  اطالعات و ارتباطات بوده
افراد و جوامع كامالً از فناوري اطالعات و ارتباطات  هطوري ك شود، به اطالعات و ارتباطات احساس مي

  منتفع شوند.
تواند تحوالت عظيمي  كنيم كه فناوري اطالعات و ارتباطات مي ي زندگي ميدر واقع، ما در عصر

شود كه منابع انساني  در صورتي امكانپذير ميرا در جامعه ما به همراه داشته باشد. باز هم اين مسئله 
برداري از فناوري اطالعات و ارتباطات باشند. با پوشش كامل عناوين  يك كشور داراي ظرفيت بهره

به خوبي چيده شده تا از سرفصل تحت برنامه آكادمي فناوري اطالعات و ارتباطات، يازده  ضروري
  اي به سمت ايجاد چنين ظرفيتي پشتيباني شود. هاي ملي و منطقه تالش

هاي محلي، مركز آموزش آسيا و اقيانوسيه  پذيري و ارتباط در زمينه براي بهبود دسترسي
ريزي آكادمي  به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات و شركاي آن در پايهسازمان ملل متحد براي توسعه 

هاي ارمني، آذري، اندونزيايي، چيني، انگليسي، خمر، مغولي، ميانماري، پشتو، روسي، تاجيك و  به زبان
هاي بومي شده آكادمي  اند. ما مفتخريم كه زبان فارسي را در خانواده سرفصل ويتنامي همكاري داشته

  داريم.
صادقانه اميدوارم كه آكادمي با برانگيختن احساسات مديران ارشد دولت جمهوري اسالمي ايران 

ها و  طوري كه آرمان هاي اطالعاتي و ارتباطي به اين كشور كمك كند، به نسبت به الزامات فناوري
  وند.هاي اطالعاتي و ارتباطي ش اندازهاي اين كشور بتوانند كامالً منطبق بر مسير فناوري چشم

  
  سوك ري -هيون

  مدير
       UN-APCICT/ESCAP  
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  ها سرفصل مجموعهدرباره 
  

روش زندگي، كار دادن امروزي، دسترسي آسان به اطالعات در حال تغيير » عصر اطالعات«در 
اقتصاد «يا » اي اقتصاد شبكه«، »اقتصاد مبتني بر دانش«يا  »اقتصاد ديجيتال«و بازي است. ويژگي 

هاي اطالعاتي  رشد با استفاده از فناوريمسير رو به ها است. اين  ز توليد كاال به خلق ايدهانتقال ا» نوين
  .كند ايفاي نقش ميكل يك و ارتباطي در اقتصاد و در جامعه به عنوان 

فناوري اطالعات و اي بر توسعه به كمك  ها در سراسر جهان تمركز فزاينده در نتيجه، دولت
نه تنها درباره  فناوري اطالعات و ارتباطاتها توسعه به كمك  ظر اين دولتاند. از ن داشته ارتباطات

در اقتصاد است بلكه استفاده از آن را براي ايجاد  فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه صنعت يا بخش 
  گيرد. رشد اقتصادي و نيز سياسي و اجتماعي در بر مي
با آن  فناوري اطالعات و ارتباطاتسياست  ها در تنظيم با اين وجود، يكي از مشكالتي كه دولت

برند  هايي كه براي توسعه ملي به كار مي اغلب با فناوريگذاران  مواجه هستند، آن است كه سياست
گذاران  توان چيزي را كه درك نشده تنظيم كرد، بسياري از سياست جايي كه نمي آشنا نيستند. از آن
فناوري اطالعات و گذاري  اند، اما سياست بوده ارتباطات فناوري اطالعات وگذاري  شرمنده از سياست

ها  با تأثيرات سياسي فناوريها  آن از سوي متخصصان فناوري نيز اشتباه است، زيرا اغلب ارتباطات
  د.نآشنايي ندار

-UN از سوي مديران ارشد دولتيبراي  فناوري اطالعات و ارتباطاتآكادمي الزامات 

APCICT/ESCAP  است:يافته  زير توسعهبراي افراد  
 فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  سطح دولت ملي و محلي كه مسئول سياستگذاران  سياست -1

  هستند.
 ؛ و فناوري اطالعات و ارتباطاتسازي كاربردهاي مبتني بر  مقامات دولتي مسئول توسعه و پياده -2
براي مديريت  رتباطاتفناوري اطالعات و امديران بخش دولتي جوياي استفاده از ابزارهاي  -3

 پروژه.
افزايش آشنايي با مسائل اساسي مربوط به توسعه به كمك  ها سرفصلهاي  اين مجموعههدف 

و فناوري است. قصد آن توسعه دستورالعمل فني  يهاي سياسمنظراز  فناوري اطالعات و ارتباطات
يجيتال كنوني است يا اين كه نيست، بلكه درك خوبي از توانايي فناوري د فناوري اطالعات و ارتباطات

گذاري به همراه دارد. عناوين  گيرد و چه پيامدهاي ضمني براي سياست صدر قرار مي فناوري كجا در
ها از طريق تحليل نيازهاي آموزشي و تحقيق ميداني ساير مطالب آموزشي سراسر دنيا  سرفصل

 اند. شناسايي شده
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وانند براي خودخواني يا منبع دوره و برنامه كه بت اند شدهها به صورتي طراحي  سرفصلاين 
با  سرفصلمجزا و در عين حال با يكديگر ارتباط دارند و تالش شده تا هر ها  آن آموزشي استفاده شوند.

منسجم ساختن دوره  ،هاي اين سري ارتباط داشته باشد. هدف بلندمدت سرفصلتم و مباحث ساير 
  ست.ا نامه گواهيها براي اخذ  سرفصلآموزشي 

توانند  شود و در مقابل خوانندگان مي هاي آموزشي آغاز مي با بيان اهداف و خروجي سرفصلهر 
شود كه شامل مطالعات  مي هايي تقسيم  به بخش سرفصلهر پيشرفت خود را ارزيابي كنند. محتواي 

ها  مرينتوانند ت خوانندگان مي هايي براي كمك به درك عميق مفاهيم كليدي هستند. و تمرين موردي
هاي خاص بحث ارائه  براي نمايش جنبه ها ها و جدول را به صورت فردي يا گروهي انجام دهند. شكل

  هاي بيشتري به دست آورند.دورنماتا  هشد. فهرست مراجع و منابع آنالين براي خوانندگان ارائه اند شده
ست كه گاهي مطالعات به قدري متنوع ا فناوري اطالعات و ارتباطاتاستفاده از توسعه به كمك 

رود و هيجان و چالش اين  رسند. اين امر انتظار مي متناقض به نظر مي سرفصلهاي  موردي و مثال
شروع به شناسايي پتانسيل  ،است كه تمام كشورها به اين رود و اميد رشته نوظهور به شمار مي

  هاي اطالعاتي و ارتباطي به عنوان ابزار توسعه كنند. فناوري
 از راه دور يادگيري آنالين فرم پلتهاي آكادمي به صورت چاپي،  سرفصلاز مجموعه  پشتيباني

(APCICT Virtual Academy) تدريس مربيان با فرمت از است كه  هاي درس مجازي كالس با
را  visit http://e-learning.unapcict.orgبرند ( بهره ميها  سرفصلنمايشي ويديويي و اساليدهاي 

  ببينيد).
فناوري اطالعات و  مركز همكاري الكترونيكي را براي توسعه به كمك APCICTعالوه، به 
و فعاالن آنالين مختص  يرا توسعه داده است، سايت (http://www.unapcict.org/ecohub) 1ارتباطات
 .ها تجربه آموزش و يادگيري آنبهبود براي  فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه به كمك گذاران  سياست

و  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي مختلف توسعه به كمك  اين مركز دسترسي به منابع دانش جنبه
فناوري همكاري براي پيشرفت توسعه به كمك و  براي تسهيم دانش و تجربياترا فضايي تعاملي 

  سازد. مهيا مي اطالعات و ارتباطات
  
  
  
  

                                                 
1- e-Collaborative Hub for ICTD 
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  ۱ سرفصل
  

  
به اهداف توسعه هزاره گاهي روشن و  دستيابيو  هاي اطالعاتي و ارتباطي پيوند ميان فناوري

از خوانندگان  سرفصلو ارزش توضيح و بسط را دارد. اين  وجوداين پيوند گامي مبهم است. اما 
 فناوري اطالعات و ارتباطاتابعاد مختلف اين پيوند را از طريق مطالعات موردي كاربردهاي خواهد،  مي

بر مسائل و نقاط  چنين همبشناسند.  يا و اقيانوسيهآسهاي مهم توسعه در كشورهاي  در بخش
براي تأمين نيازهاي توسعه  ياد شدههاي  مهم از سياست تا اجرا، در استفاده از فناوريگيري  تصميم
ها براي توسعه اقتصادي و اجتماعي  استفاده از اين فناوري روش. هدف آن ترويج درك بهتر داردتأكيد 

مبتني بر   مداخلهمنظور  بهچارچوب توسعه محور  بهو مديران برنامه اران گذ كامل سياستتجهيز نيز و 
  هاي اجتماعي مختلف است. در بخشفناوري اين تحت پشتيباني  ،فناوري اطالعات و ارتباطات

  

  سرفصلاهداف 
  عبارتند از: سرفصلاين اهداف 

  .رتباطي در توسعههاي اطالعاتي و ا نشان دادن مواردي براي فناوري -1
 .هاي اطالعاتي و ارتباطي و فناوريرابطه عظيم بين توسعه انساني شرح  -2
سعه اقتصادي و دستيابي به توها در  استفاده از اين فناوري روشترويج درك بهتر  -3

 .اجتماعي
فناوري اطالعات و مبتني بر  مداخلهها و  ارائه چارچوب توسعه محور براي پروژه -4

 هاي اجتماعي مختلف. شدر بخفناوري اين تحت پشتيباني  ،ارتباطات
  

 يادگيرينتايج 
  ، خوانندگان بايد بتوانند موارد زير را انجام دهند:سرفصلاين مطالعه پس از 

به اهداف  دستيابي برايهاي اطالعاتي و ارتباطي  ارائه استدالل براي استفاده از فناوري -1
  .توسعه

هاي مهم توسعه، به  خشدر ب فناوري اطالعات و ارتباطاتهايي از كاربردهاي  ارائه مثال -2
مديريت و  ويژه كاهش فقر، كشاورزي، آموزش، سالمت، جنسيت، دولت و نظارت

 .گونه موارد ايندرباره باليا و بحث  ريسك و
 هاي اطالعاتي و ارتباطي براي توسعه؛ و هاي كاربرد مؤثر فناوري چالش دربارهبحث  -3
هاي توسعه به كمك  نامهبرها و  پروژهطراحي و اجراي  كليديعوامل  دربارهبحث  -4

 .فناوري اطالعات و ارتباطات
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  اختصارات
 

ABIA   Annual Bibliography of Indian Archaeology 
ADPC  Asian Disaster Preparedness Center 
AIDS   Acquired Immunodeficiency Syndrome 
APC   Association for Progressive Communications (Philippines) 
APCICT Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication 

Technology for Development 
APDIP  Asia-Pacific Development Information Programme (UNDP) 
AusAID  Australian Agency for International Development 
BPoA   Barbados Programme of Action 
ENRAP  Electronic Networking for Rural Asia/Pacific 
ESCAP  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN) 
FOSS   Free and Open Source Software 
GDP   Gross Domestic Product 
GEM   Gender Evaluation Methodology 
GeoCMS  Geospatial Content Management System 
GIS   Geographic Information System 
HDI   Human Development Index 
HDR   Human Development Report 
HINARI  Health InterNetwork Access to Research Initiative 
HIV   Human Immunodeficiency Virus 
HPI   Human Poverty Index 
ICT   Information and Communication Technology 
ICTD   Information and Communication Technology for Development 
IDRC  International Development Research Centre (Canada) 
IFAD  International Fund for Agricultural Development 
IGNCA  Indira Gandhi National Centre for the Arts (India) 
IMF   International Monetary Fund 
IT   Information Technology 
ITES   Information Technology Enabled Services 
ITU   International Telecommunication Union 
KADO  Karakoram Area Development Organization (Pakistan) 
LDC   Least Developed Country 
MDG   Millennium Development Goal 
MIGIS  Mobile Interactive Geographic Information System (China) 
MIS  Management Information System 
NFE   Non-Formal Education 
OCHA  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN) 
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 
OTOP  One Tambon One Product (Thailand) 
PC   Personal Computer 
PFnet   People First Network (Solomon Islands) 
PIC   Public Internet Centre (Mongolia) 
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PPP   Public-Private Partnership 
RML   Reuters Market Light 
SARS   Severe Acute Respiratory Syndrome 
SIDS   Small Island Developing States 
SIDSnet  Small Island Developing States Network 
SME   Small and Medium Enterprise 
SMS   Short Message Service 
SOPAC  SPC Applied Geoscience and Technology Division (formerly Pacific Islands 

Applied Geoscience Commission) 
SPC   Secretariat of the Pacific Community 
TEIN2  Trans-Eurasian Information Network 2 
TEWS  Tsunami Early Warning System 
TV   Television 
UN   United Nations 
UNDP  United Nations Development Programme 
UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UNFCCC  United Nations Framework Convention on Climate Change 
UNICEF  United Nations Children’s Emergency Fund 
UNOPS  United Nations Office for Project Services 
VoIP   Voice over Internet Protocol 
VP   Village Phone (Bangladesh) 
VUSSC  Virtual University for Small States of the Commonwealth 
WHO   World Health Organization 
WNSP  Women’s Network Support Programme (APC) 
WSIS   World Summit on the Information Society 
 
 

  ها ليست آيكن
 

  
 مطالعه موردي

 
  هايي براي تفكر پرسش

  
 فعاليت

 
  خودآزمايي

  



 

  اولفصل 
  مقدمات

  
كنند. در مقايسه با بقيه جهان  زندگي مي آسيا و اقيانوسيهيك چهارم جمعيت جهان در منطقه 

. مردم از تمام نژادها، اين منطقه وجود دارد در كشورهاترين  ها و پرجمعيت تمدن بيشترين تنوع
ناكي وجود دارد. در اين فقر هول ،كنند و در حين ثروت عظيم ها و مذاهب در اينجا زندگي مي قوميت

و با كشورهاي در يافته  اقتصادهاي در حال رشد جهان با كشورهاي حداقل توسعهترين  منطقه سريع
  دارد. بازار مخابرات در حال رشد وجودترين  سريع و همچنينتغيير حال 

شد، توسعه مطرح فعاالن ها و  جهاني خيرين، آژانسجامعه كه توسط چالش توسعه اين منطقه 
در يك حلي كه  راه ؛براي همه وجود ندارد اندازه مناسب بسيار عظيم و گسترده است. در اينجا، يك

  .مواجه شودشكست با در بخش ديگري از همين منطقه  ، ممكن استكند كشور كار مي
برخي پارامترهاي مشترك و  بر اساسكشورهاي منطقه بندي  به همين دليل، بخش

و  13. طبق مقاصد نيازي حياتي استهاي توسعه  راي بررسي چالشهاي خالقانه ب ي روشوجو جست
 اي، جهاني مسئول پرداختن به نيازهاي خاص كشورهاي جزيره ، جامعههدف هشتم توسعه هزاره 14

آسيا و اقيانوسيه منطقه از شده است. بيش از نيمي يافته  كوهستاني، محاط در خشكي و حداقل توسعه
 توسعه  حال دراز جمله كشورهاي حداقل توسعه يافته،  ؛است» خاصكشورهاي با نيازهاي « شامل

نه تنها با ها  آن است؛ در حال تغييراقيانوسيه و اقتصادهاي جزاير  توسعه  حال درمحاط در خشكي، 
پذيري اقتصاد در برابر تغييرات  مشكل فقر شديد بلكه با مشكالت ناشي از منابع محدود انساني، آسيب

در اولويت كمك براي را اين كشورها  ،ESCAP اند. هاي دوردست جغرافيايي مواجه انغيرمنتظره و مك
  .ساخته استمعطوف ها  آن توسعه قرار داده و توجه خود را به

رو هستند. از نظر اندازه و جمعيت  تنوع، اين كشورها با مشكالت مشتركي روبه اينرغم  به
اي و  . كشورهاي جزيرهدارندطبيعي محدود  وي منابع انساني، فن ،بازارهاي كوچك ؛كوچك هستند

، محيطي و ريسك باليايي چون سونامي كوهستاني دورافتاده در معرض تغييرات اصلي زيستجوامع 
از جانب  شدت به حساسهاي  زلزله، سيل و رانش زمين قرار دارند. تهديد تغييرات اقليمي در اكوسيستم

آب  به ترتيب در زير ]1[2009زاري جلسات دولتي در سال كشورهايي چون مالديو و نپال از زمان برگ
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. اين كشورها از نظر سياسي نسبت به تأكيد شد ايماليههاي  و باالترين نقاط دسترسي رشته كوه
 ،قبول قابلصورت عدم وجود جمعيتي آگاهي رو به افزايشي دارند كه در  ،ترسشانپذيري و  آسيب

يافته  ، كاالها، خدمات و مواد توسعهها سامانهها،  ته به فناوريو وابس شده به حاشيه رانده يسادگ به
از جريان اصلي رشد كنار گذاشته شدن توانند  نمي حال  نيع درشوند.  تر مي تر و بزرگ كشورهاي موفق

  .راتحمل كنندالمللي  و توسعه بين
  

  
  ESCAPدار  كشورهاي اولويت 1-1شكل 

  
هاي ابتكاري رسيدگي به نيازهاي توسعه كشورهاي هدف را  حل راهبنابراين بايد رويكردها و 

هاي اطالعاتي و ارتباطي چنين  كاربردهاي پيشگام فناوري ،محور . در عصر جامعه دانشبياييم
  سازند. را ممكن مي يكار به آمادههاي  حل راهرويكردهاي ابتكاري و 

فناوري منشور كاربردهاي را از طريق عالي هدف با مشكالت توسعه در كشورهاي  سرفصلاين 
و به  ]2[كند. وب، ديجيتالي و سيار مشاهده ميتحت هاي  كامپيوتر، فناوري ژهيو به، اطالعات و ارتباطات

اهداف توسعه انساني به  دستيابيهاي اطالعاتي و ارتباطي و  دنبال ايجاد پيوند بين كاربرد فناوري
را دارد. با  فناوري اطالعات و ارتباطاتعه به كمك توس هدفمندكشورها است و ادعاي كاربرد عاقالنه و 

ها براي  استفاده از اين فناوريمعيني براي بدانيم روش قبل از شروع كار، اين حال مهم است 
ها و مسيرهاي خودش را  ها، اهداف، استراتژي اين اهداف وجود ندارد. هر كشور بايد آرماندهي  سامان



  
   

  
  
  

  21  فصل اول/ مقدمات
 

 

ها را به خوانندگان  ها و استراتژي پيوند بين آرمان يسادگ به سرفصلسازي تعيين كند. اين  براي پياده
  دهد. را نشان ميها  آن ترهاي كاربرد مؤثر كند و روش معرفي مي

كند.  هاي اطالعاتي و ارتباطي را معرفي مي اين بخش مروري بر توسعه انساني دارد و فناوري
دهد. اين  هاي مختلف توسعه توضيح مي بخش را در فناوري اطالعات و ارتباطاتبخش بعد كاربردهاي 

در يك بخش، مثالً در  هاكاربرد ،اما بايد به خاطر داشته باشيم ،شوند مجزا بحث مي طور بهها  بخش
ها خواهد داشت. بخش پاياني  جانبي براي ساير بخش اثراتها دارد و  آموزش، پيوند دروني با ساير بخش

 ژهيو بهدهد. اين بخش  برنامه و پروژه ارائه ميسازي  پيادههاي  هايي در مورد چالش بينش سرفصلاين 
  سازي پروژه مهم است. براي افراد درگير در امر پياده

هاي بعدي به  سرفصلدهد.  ارائه مي موردبحثبراي موضوعات را كلي  اي زمينه پس سرفصلاين 
دانند،  ن اطالعات را جديد ميبرخي اي كه يدرحالبنابراين، ؛ پردازند مسائل مهم با جزييات كامل مي

مواردي اضافي ، براي منظورهاي آموزشي، چنين هم سايرين ممكن است آن را جزيي و ابتدايي بدانند.
يك  چرا كهحوزه پيچيده است اين ها وجود دارد. اين ماهيت  سرفصل مجموعهو  سرفصلدر اين 

  .كند ميتر  تر و جالببرانگيز است و آن را چالش بررسي قابلها و ابعاد مختلف منظرموضوع از 
  



 

 



 

  دومفصل 
هاي اطالعاتي و  توسعه انساني و فناوري
  بزرگ يارتباطي: تصوير

  
  اهداف اين بخش عبارتند از:

  نقاط عطف عنوان بهبه اهداف توسعه، با اهداف توسعه هزاره  دستيابيمرور پيشرفت منطقه در جهت.  
 هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري كليديهاي  شرح ويژگي.  
 مشكالت توسعه كمك كند.رفع تواند به  كه مي ي اطالعاتيها اهبردي از فناوريمروري كلي بر استفاده ر  
  

  مختصری از توسعه انسانی ۲- ۱
 عنوان به» توسعه«اصطالح  دارد؛هاي فعلي توسعه ريشه در دوره پس از جنگ جهاني دوم منظر

ده شد. اين جهان استفا» هاي تحت توسعه بخش«بخشي از استدالل بازسازي پس از جنگ در اروپا و 
يافته  ناشي از تجربه پس از دوره مستعمراتي بودند كه بيشتر كشورهاي تازه استقالل چنين همها منظر

  هاي غربي، از پيشرفت كنار گذاشته شدند. آسيا و آفريقا، طبق ارزش
از زمان  2المللي پول ، از جمله صندوق بين1بيشتر سياست و دفاع گروه بانك جهاني مؤسسات

زمان، طي ، مبتني بر اين نظريه اقتصادي بوده است. در پس از جنگ جهاني دوم شان ليتشك
 كه مبني بر اينديدگاهي و  هاي ساختاري سازگاريو ] 3[از جمله اجماع واشنگتن يهاي جديد پارادايم

بسياري از كشورها  ، ظاهر شدند.يابد فقر اساساً از طريق افزايش رشد بخش خصوصي كاهش مي
، اما انتقادات پيامدهاي چنين تغييراتي پذيرفتنداجماع واشنگتن را با مدنظر ادي اصالحات اقتص

سازي وجود  رشد جهاني زمينهدر  ژهيو بهچنين اصالحي،  اجتماعياي به عواقب سياسي و  گسترده
، به دوره اين باور 2008 ي در سالو اخيراً بحران اقتصاد جهان 1990داشت. بحران مالي آسيا در دهه 

                                                 
1- World Bank Group of Institutions 
2- International Monetary Found 
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كه به شود  مي يمنجر به رشدبه تنهايي ان داد كه تغييرات اقتصادي از طريق بخش خصوصي پاي
  شود.توسعه توانست باعث  مي تنهايي

. آمارهاي سطح كالن در بسياري از شدپديدار  سرعت بهساير انتقادات به اين رويكردهاي اوليه 
يافته  كردند. رشد اقتصادي بهبود ياي را پنهان م هاي زمينه اغلب واقعيتكه ي شد آور جمعكشورها 

تر در توزيع درآمد  هاي عظيم شد؛ در عوض گاهي منجر به نابرابري لزوماً منجر به كاهش فقر نمي
. در اشاره دارند يگرسنگهاي رشد براي كاهش فقر و  بر شكست نظريه همچنانشد. مدارك تجربي  مي

و تحليل زيست  اجتماعي، اختالل يتساو دمعرشد بااليي در فقر و محروميت،  هاي عوض، اغلب نرخ
هاي موجود توسعه ناشي از اين  محيطي در مقياس بزرگ وجود داشت. عدم رضايت كشورها از نظريه

هاي  شدند. گروه نميمنجر بهبود كيفيت زندگي مردم  بهها واقعاً بررسي و  حقيقت بود كه اين نظريه
در پرداختن  هاي اقتصادي شكست مدل يسو بهها را  هاي توده مردم پيوسته نظريه حقوق بشر و جنبش

  كردند. جلب مي در حال توسعهكشورهاي فقير  ژهيو بهبه مسائل اصلي نگراني مردم سراسر دنيا و 
ها در بحث توسعه و شيوه عملي اقتصاددانان و انديشمندان برجسته در  با فعاليت زمان هم

جديدي از توسعه ارائه ، پارادايم ]5[2آمارتيا سن و ]4[1محبوب الحق ،1990و  1980، 1970 هاي دهه
در  محبوب الحق تر توجه داشت. محور و انساني دادند كه به فرآيندهاي توسعه از طريق رويكردي مردم

افزايش درآمد ابزار ضروري، اما نه پايان  ،ادعا كرد ،]6[كتاب اثرگذارش، تأمالت درباره توسعه انساني
گي انسان است. او به ديدگاه جديد امنيت انسان در قرن بيست و يكم اشاره قطعاً حاصل زندو  توسعه

حق هاست.  و محيط زيست آن جامعهها، محل كار،  كرد كه امنيت واقعي معادل امنيت مردم در خانه
منتشر  4ملل متحدسازمان است كه هر ساله از سوي برنامه توسعه  3توسعه انساني يها گزارشپدر 
  .شود مي

جوي  و هاي اقتصادي در پرداختن به مسائل مرتبط با توسعه منجر به جست دلشكست م
برنامه توسعه داد. رويكرد توسعه انساني  رويكرد جديدي شد كه مردم را در مركز فرآيند توسعه قرار مي

، هم ارزش و هم منفعت دارد، زيرا بر خوب بودن انسان حق و سن ، مبتني بر اقدامملل متحدسازمان 
اين كار با باطل كردن اين ديدگاه . داردتأكيد  اجتماعيپايان هر فرآيند توسعه اقتصادي و  وانعن به

پاياني انحصاري است. در عوض، اين رويكرد  عنوان بهتمركز روي پيشرفت موضوع چرا كه شود  انجام مي
  هدف نهايي تمركز دارد. عنوان بهجديد بر رفاه افراد 

  
توانند  نهايت باشند و مي توانند بي ها مي هاي مردم است. در اصل، اين انتخابخابمنظور اصلي توسعه گسترش انت

رشد،  ،درآمد زانيبر م وجه چيه بهزمان تغيير كنند. مردم اغلب براي دستاوردهايي ارزش قائل هستند كه  يط
يت و خشونت فيزيكي، تر، امنيت در برابر جناخدمات بهداشتي، معاش ايمن،دسترسي بيشتر به دانش، تغذيه بهتر

                                                 
1- Mahbub ul Haq 
2- Amartya Sen 
3- Human Development Reports 
4- United Nations Development Programme 
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شوند يا  آشكار نمي اجتماعيهاي  رضايت از اوقات فراغت، آزادي سياسي و فرهنگي و حس مشاركت در فعاليت
شوند. هدف توسعه ايجاد محيطي توانمند براي مردم است تا از زندگي طوالني، سالم و خالق لذت  فوراً آشكار نمي

  ببرند.
  

  ) 1934-1998( الحق محبوب                
  مؤسس گزارش توسعه انساني           

  UNDP, “The Human Development Concept”, http://hdr.undp.org/en/humandevمنابع: 
  

ه در چارچوب حقوق بشر تمركز شود و بر توسع مي اين رويكرد، رويكرد توسعه انساني ناميده 
، اجتماعيصادي، فرهنگي، طبق اين چارچوب، هر فردي حقوق اساسي از جمله حقوقي اقت. دارد

هاي  مندي از اين حقوق متعاقباً حق دسترسي به آموزش، مراقبت بهره منظور بهو دارد سياسي و مدني 
  دارد. را نظر از مليت، قوميت، مذهب، جنسيت، زبان يا ساير مالحظات صرف ،بهداشتي و محيط ايمن

روشي است  شاخص توسعه انساني. شود مي گيري  اندازه 1توسعه انساني با شاخص توسعه انساني
كه از  هاي توسعه انساني گزارش كند. ميبندي  شان توصيف و رتبه سطوح توسعه بر اساسكه كشورها را 

را از طريق اين بحث چاپ شده است،  ملل متحدسازمان برنامه توسعه توسط هر ساله  1990سال 
  .مطرح كرده است اقدامهايي براي  از توصيههاي علمي معتبر و سياست و ارائه شماتيك با پيروي  تحليل

؛ شاخص هاي توسعه انساني گزارش -شاخص توسعه است 5مبتني بر  هاي توسعه انساني گزارش
براي كشورهاي عضو سازمان  2 شاخص فقر انساني ،توسعه  حال دربراي كشورهاي  12 فقر انساني

هر يك از  .5يتوانايي جنسيت هو سنج؛ 4؛ شاخص توسعه مرتبط با جنسيت3توسعه و همكاري اقتصادي
  ]7[شوند. هاي مختلف توسعه داده مي ها با استفاده از ابعاد و شاخص اين شاخص

سه شاخص است: اميد به زندگي، آموزش/ سواد و گيري  ميانگين اندازه شاخص توسعه انساني
در حال ، افتهي عهتوس كشورهاي استاندارد زندگي. روش مقايسه سطح توسعه گروه خاصي از مردم (در

 تر افتهي توسعهمنطقي است كه هر چه مردم (ها است  دسترسي به گزينه بر اساس) افتهين توسعه و توسعه
  .دارند)در اختيار هاي بيشتري  باشند، گزينه

براي مطالعه تغييرات و پيشرفت كشورهاي مختلف، تنها نگاه كردن به گزارش يك سال كافي 
هاي  گزارش، طبق تحليل 2010تا  1970كردن به جريان مركبي از سال نيست. به همين دليل نگاه 

هاي مركب  گرايش 1-1افكند. جدول  هاي مهم پرتو مي ن، مفيد است و بر جريا2010 توسعه انساني
  دهد. را نشان مي 2010تا  1970از  شاخص توسعه انساني

                                                 
1- Human Development Index 1 
2- Human Poverty Index 
3- Organisation for Economic Co-operation and Development 
4- Gender Related Development Index 
5- Gender Empowerment Measure 
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  ۲۰۱۰تا  ۱۹۷۰، شاخص توسعه انسانیهای  گرايش ۱-۱جدول 
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  اي منطقه هاي گروه
در حال كشورهاي 

 89 184 5,873 24 28 66 21 61 81 8 21 68 23 57 0.64  توسعه

 44 66 8,603 22 89 20703710741494164 65 0.66  كشورهاي عربي
شرق آسيا و 
 352 1,183 6,504 31 7 69 18 76 94 9 23 73 35 96 0.71  اقيانوسيه

اروپا و آسياي 
 20 120 11,866 7 17 82 2 7 97 2 3 69 4 13 0.75  مركزي

مريكاي التين و آ
كشورهاي حوزه 

  كارائيب
0.77 32 12 74 24 9 92 27 10 83 59 16 11,092 88 42 

 119 162 3,398 29 64 7231653312661134659 0.57  جنوب آسيا
كشورهاي جنوب 
 28 20 1,466 42 109 54 43 183 65 7 19 52 21 53 0.43  صحراي آفريقا

كشورهاي 
 38 126 37,185 14 33 92 1 2 99 6 13 80 7 18 0.89  افتهي توسعه

كشورهاي عضو 
سازمان همكاري و 
توسعه اقتصادي 

(OECD)  

0.89 18 7 80 13 6 99 2 1 93 33 14 37,105 125 38 

 عضو ريغكشورهاي 
OECD  

0.86 24 9 80 14 7 96 13 6 79 79 10 40,043 263 58 

 خص توسعه انسانيشاهاي  گروه
 44 33 1,434 43 98 6127552711631804852 0.44  پايين
 237 606 5,010 28 21 83316925982792465 0.65  متوسط
 35 12,610 12,610 13 38 249731579320882 0.77  باال

 38 37,185 34,585 14 33 18780136992192 0.89  بسيار باال
 1970تركيبي  شاخص توسعه انسانيارگانه چه

 250 560 4,323 33 23 82326622876962961 0.60  )ترين كم( 1
2  0.69 511671341188531574 55 16 7,334 110 53 
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3  0.79 249751569611485 36 16 14,486 152 54 
 36 122 34,585 11 29 16679115991091 0.88  )بيشترين( 4

 47 107 10,645 20 26 70 15 39 83 7 18 70 18 41 0.68  ميانگين جهاني
 UNDP, Human Development Report 2010- 20th Anniversary Edition: The Real Wealth of Nations- Pathways to Human منبع:

Development, (New York, UNDP, 2010), p. 28, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010./  
 

 ،آسيا و اقيانوسيهدر منطقه  2010تا  1970 هاي سال با نگاهي ساده به درصد تغييرات بين
بهبودهايي در تمام ابعاد توسعه انساني در اميد به زندگي، سطح سواد و درآمد حاصل شده  ،خواهيد ديد

 .ماند باال باقي مي همچنان در حال توسعه ويافته  است. با اين وجود، شكاف بين كشورهاي توسعه
  :كند ها اعالم مي با خالصه كردن اين شاخص 2010گزارش توسعه انساني 

 مردم بيشتر. است شده حاصل انساني توسعه هاي جنبه از بسياري در توجهي قابل پيشرفت گذشته سال 20
 در حتي. دارند خدمات و كاال به بيشتري دسترسي و تر طوالني عمر هستند، تر كرده تحصيل و تر سالم امروزه

 بهبود در تنها نه پيشرفت وبافته است  بهبود مردم آموزش و سالمت اقتصادي، نامطلوب شرايط با كشورهايي
 و عمومي هاي يگير تصميم بر مؤثر سران انتخاب قدرت افزايش در بلكه درآمد، افزايش و آموزش و سالمت

  ]8[.دارد وجود دانش تسهيم
  

  كند: دهد اعالم مي هشدار مي كه يدرحال هاي توسعه انساني گزارش نينچ هم
مشاهده شده  -درون و بيرون كشورها -ها افزايشي در نابرابري تمام جوانب ماجرا مثبت نيستند، اين سال

و است پيشرفت تغيير كرده روند اند.  الگوهاي توليد و مصرف ناپايدار شده رسد به نظر مي چنين هماست. 
را تجربه  در سالمت ژهيو بههاي ركود،  دوره -از قبيل آفريقاي جنوبي و شوروي سابق -م برخي مناطقمرد
ها  هاي عمومي ابتكاري براي مواجهه با ريسك و نابرابري هاي جديد نيازمند سياست پذيري آسيباند.  كرده

  ]9[نند.ك نيروهاي پويايي بازار را براي استفاده همگان مهار مي كه يدرحالهستند، 
  

هاي  اي را در مورد تم ساالنه يها گزارش چندجانبهالمللي و  هاي بين ، ساير آژانس1990از دهه 
  ]10[اند. مختلف توسعه مبتني بر زمينه كاري و عملياتي خود ارائه داده

تغيير داده است. اين ديدگاه در مناظرات  نگاه فعلي جهان به توسعه رارويكرد توسعه انساني 
جهاني نسبت به تعقيب فعاالنه توسعه تأكيد دارد. در  جامعهشود و بر تعهد  مي لي منعكس المل بين

نظر از قوميت،  سناريوي فعلي جهاني، يافتن نهادي ملي كه تساوي حقوق شهروندانش را صرف
و غيره تضمين نكند  اجتماعيهاي سياسي، وضعيت اقتصادي و  جنسيت، رنگ، اعتقادات مذهبي، آموزه

  دشوار است.بسيار 
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  اهميت اهداف توسعه هزاره
كشور عضو مجمع  189از سوي  2و اهداف توسعه هزاره 2000 در سال 1بيانيه هزاره پذيرش

اهميت توسعه انساني  كه يدرحالملل متحد نقطه عطفي در همكاري جهاني بود.  سازمان عمومي
تمام  براي نخستين بارود، تكرار شده ب هاي مختلف فرم پلتو  جهاني يها اجالسچندين دهه در 

 )،هاي غيردولتي و جامعه مدني هاي توسعه، سازمان خيرين و آژانس ،ها كشورها و دولت(نفعان  ذي
  دست نخواهند يافت.است، هدف توسعه برابر  كهبه درك و تعهد مشترك  ،اعتراف كردند

كه است اني و با بيشترين پشتيبهاي كاهش فقر  استراتژيترين  خاصاهداف توسعه هزاره 
براي كمك  را است. اين اهداف دستور كار مشتركينموده از آن دفاع و  جهاني با صراحت بيان جامعه

اين دهند. هر يك از  هاي امداد فني، ارائه مي شامل خيرين و آژانس ،المللي امر توسعه به سيستم بينبه 
 عنوان بهرا ها  آن ها تأمينكشور مهم هستند وبه يك اندازه  گيد، همنهشت هدف مقاصد خاصي دار

  .دنبال خواهند كرد 2015اين اهداف تا سال به  دستيابي يسو بهبخشي از پيشرفت 
حداقل درباره المللي  اهداف توسعه هزاره براي كشورها به معناي تعهد نسبت به توافق بين

برآورده شوند، يعني خواهد شد. اگر اين اهداف گيري  استانداردهاي توسعه هستند كه عملكردشان اندازه
ابزاري براي زندگي آزاد و با عزت  ،كنند ميليارد نفر كه در فقر و محروميت زندگي مي 1بيش از 

  خواهند داشت.
هاي ملي خود، اهداف ديگر يا چند سالي را براي  بخشي از اولويت عنوان بهبعضي كشورها، 

اي منفجر نشده ه بمب :9هدف هدف (كامبوج اند، مثالً  به اهداف توسعه هزاره خود اضافه كرده دستيابي
 است اضافه كرده، ]11[)رود عامل كاهش فقر در كامبوج به شمار ميترين  كه مهم را و كمك به قربانيان

سال  مقاصدي براي عنوان بهاش را  قرار داده و همكاري 9را هدف » افتهيبهبودامنيت «و افغانستان، 
  ]12[تعريف كرده است. 2020

  
  های توسعه هزاره آرمانو اهداف  - ۱کادر 

 : از بين بردن فقر شديد و گرسنگي1هدف 
  )2015تا  1990كنند (از سال  در روز كار مي ر: نصف شدن جمعيت مردمي كه با كمتر از يك دال1مقصد 
  )2015تا  1990برند (از سال  : نصف شدن جمعيتي كه از گرسنگي رنج مي2مقصد 
  تدايي همگاني: دست يافتن به آموزش اب2هدف 
  هاي مقطع ابتدايي را بگذرانند. تمام دختران و پسران بتوانند تمام پايه كه نيا: تضمين 3مقصد 

  

                                                 
1- Millennium Declaration 
2- Millennium Development Goals 
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 : ترويج برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان3هدف 
رسيدن به تمام سطوح و  2005از سال  عد: از بين بردن اختالف جنسيتي در آموزش ابتدايي و متوسطه ب4مقصد 

  2015ال آموزش تا س
  

  كودكان ريوم مرگ: كاهش 4هدف 
  )2015تا  1990سال (از سال  5كودكان زير  ريوم مرگنرخ  دوسوم: كاهش 5مقصد 

  
  : بهبود سالمت مادران5هدف 
  مادران ريوم مرگنرخ  چهارم سه: كاهش 6مقصد 

  
  هاي ديگر بيماريو  : مبارزه با ايدز، ماالريا6هدف 
  2015رشد انتشار ايدز و آغاز روند معكوس تا سال  : متوقف كردن روند رو به7مقصد 
  2015و آغاز روند معكوس تا سال بزرگ هاي  : متوقف كردن روند انتشار ماالريا و ساير بيماري8مقصد 

  
  : تضمين پايداري زيست محيطي7هدف 
اتالف منابع  ها و برنامه كشورها و آغاز روند معكوس سازي اصول توسعه پايدار در سياست : يكپارچه9مقصد 

  زيست محيطي
  2015ي از مردم كه دسترسي پايدار به آب آشاميدني سالم ندارند تا سال ت: نصف شدن نسب10مقصد 
  2020تا سال  نشين زاغهميليون  100: دست يافتن به بهبود چشمگير زندگي حداقل 11مقصد 

  
  : توسعه مشاركت جهاني براي توسعه8هدف 
  و بدون تبعيضبيني  ، قابل پيشقانونمندو سيستم مالي باز، : توسعه بيشتر تجارت 12مقصد 
  .افتهي توسعه: رسيدگي به نيازهاي خاص كشورهاي حداقل 13مقصد 
اي كوچك  جزيره در حال توسعه: رسيدگي به نيازهاي خاص كشورهاي محصور در خشكي و كشورهاي 14مقصد 

و نتايج بيست و دومين جلسه ويژه مجمع  وسعهدر حال ت(از طريق برنامه عملي توسعه پايدار جزاير كوچك 
  عمومي سازمان ملل)

هاي ملي و  سنجهفراگير و از طريق  طور به در حال توسعه: درگير شدن با مشكالت بدهي كشورهاي 15مقصد 
  بدهي در درازمدتتعديل  منظور بهالمللي  بين

و  آبرومندانهكار  برايهايي  تراتژيبراي توسعه و اجراي اس در حال توسعه: همكاري با كشورهاي 16مقصد 
  ثمربخش براي جوانان

هاي داروسازي براي تدارك دسترسي به داروهاي حياتي، با قيمت مناسب در  : همكاري با شركت17مقصد 
  در حال توسعهكشورهاي 
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هاي  فناوري ژهيو بههاي جديد،  : همكاري با بخش خصوصي براي در دسترس قرار دادن مزاياي فناوري18مقصد 
 اطالعاتي و ارتباطي

 UNDP, Regional Human Development Report – Promoting ICT for Human Development in Asia: Realising the منابع:

Millennium Development Goals (New Delhi, UNDP, Elsevier, 2005), http://www.apdip.net/elibrary#rhdr.  
  

سطح ملي و در ها  اني استراتژي و طرح عملي است كه به برنامهبخشي از تعهد جه چنين هم
سازمان اي هستند. در سطح جهاني سيستم  هاي سطح منطقه تحت حمايت فعاليتو جهاني نياز دارد 

هاي اصلي چون پايش، تحليل،  ها از طريق مؤلفه به آرمان دستيابي برايملل متحد قرار دارد كه 
هاي  هاي عملياتي اقدام خواهد كرد. در سطح ملي، بايد چارچوب ليتو فعا يجمع دستهحركت ، كمپين

وگوي سياسي و فرآيند  هاي متعاقب گفت و فعاليت يكشور اتقدرتمند سياست، مشاركت، مطالع
ها و  يا ساير طرح ]13[شده در مقاالت استراتژي كاهش فقربيني  تنظيم استراتژي محرك كشور پيش

  داشته باشند. هاي ملي مشابه وجود استراتژي
  

  پيشرفت در اهداف توسعه هزاره
اي و جهاني در تأمين اهداف انجام شده است. شرق آسيا و  چندين بررسي از پيشرفت منطقه

و دسترسي به آب آشاميدني  يآموزش، تساوي جنسيت ژهيو بهها،  منطقه اقيانوسيه در بسياري از زمينه
شكاف توسعه است. بستن اين ا نيز در حال جنوب آسي هستند.در حال پيشرفت  يخوب بهسالم 

مادران و دسترسي به  ريوم مرگعملكردش تشويق تكميل آموزش ابتدايي، تساوي جنسيتي، كاهش 
، عالوه به .گرسنگي و فقر شديد دارد كاهشآب آشاميدني سالم است، گرچه اين عملكرد نياز به 

علت  همچنانايش است. تحليل زيست محيطي كودكان هنوز باال و ابتال به ايدز رو به افز ريوم مرگ
  رود. نگراني به شمار مي

 ESCAPدر كشورهاي هدف  وجود دارد، اما آسيا و اقيانوسيههايي در كل منطقه  شباهت اگرچه
 ريوم مرگهنوز باالترين نرخ يافته  ها بايد شناسايي و تشريح شوند. كشورهاي حداقل توسعه تفاوت

 پسرفته سل را دارند. كشورهاي آسياي مركزي در مقاصد مربوط به سالمت مادران و كودكان و ابتال ب
كودكان آهسته است. پيشرفت در تدارك آب پاكيزه و  ريوم مرگدر كاهش  شرفتشانيپدارند و 

اي هنوز ارزيابي پيشرفت در مناطق كوچك اقيانوسيه را  . شكاف دادهاستبهداشت اوليه نيز آهسته 
به  دستيابي. چين و هند در استآسياي مركزي  ،هاي اصلي نگراني مشابه هسازد، اما زمين مشكل مي

اقتصاد اما پراكندگي عظيمي در مناطق داخلي دارند. بحران ؛ اند پيشرفت قابل توجهي داشتهها  آرمان
به اهداف توسعه هزاره در بسياري از  دستيابي يسو بهتأثير نامطلوبي بر پيشرفت  2008سال جهاني 
  ]14[.داشتهان هاي ج بخش
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در حال به بسياري از اهداف در كشورهاي  دستيابيرهايي از اين بحران آهسته بوده و دورنماي 
نسبت به بهبودهاي بيني  ، فضايي براي خوشحال نيدرعرود.  علت نگراني جدي به شمار مي توسعه

  وجود دارد.برابري جنسيتي مانند آموزش و  اي پايههاي  گسترده در بعضي بخش
اهميت دارد اين است كه اهداف توسعه هزاره  آنچه، 2015 هدفنزديك شدن به سال  با

يا  2015اهداف نهايي. اين اهداف تا سال مأموريت يا نه  ،شوند در نظر گرفته مي نقاط عطف عنوان به
 2015، نقشه راه توسعه باقي خواهند ماند. سررسيد تاريخ هرچندشوند؛  شوند يا برآورده نمي برآورده مي

  جهاني در رسيدگي به اهداف توسعه انساني را از بين نخواهد برد. جامعهاهميت تعهدات 
در  كه يدرحال. تجديدنظر و ارزيابي شده استدر بسياري از كشورها اهداف توسعه انساني 

بهبود  ؛هاي اول قرن بيست و يكم، عمدتاً تمركز بر افزايش دسترسي و بهبود ارائه خدمت بود سال
از آن جمله  هاي بهداشتي اساسي براي تعداد زيادي از مردم در مدارس يا دسترسي به مراقبت امن ثبت
، كيفيت، عدالتاما توجه به مفاهيمي شد كه اهميت يكساني داشتند از جمله رشد فراگير،  است؛

  پذيري. مشاركت و مسئوليت
دهد در  مردم امكان مي رشد فراگير به كاهش سريع و مداوم و الگوي رشدي اشاره دارد كه به

مند شوند. سرعت باالي رشد براي كاهش  د اقتصادي مشاركت داشته باشند و از مزاياي آن بهرهشر
توزيع  كه يدرحال. يابدگسترده باشد تا دوام  صورت بهها  اما بايد در تمام بخش ،چشمگير فقر الزم است

استخدام مؤثر تمركز بر  ؛باشد روش كوتاه مدتي براي كاهش فقر مطلقممكن است درآمد مجدد 
در از را هاي فردي و خانوادگي  قابليت، گذاشته شده بودندكه تاكنون كنار از افرادي هاي بزرگي  بخش

  .ها هم برابري و هم عدالت است . به اين دليل، نيازهاي آنبه وجود آوردفقر بين بردن 
اين وجود، برابري در شكل  با .پيچيده است در حال توسعهكشور بطن يك در عدالت مفهوم 

نفعان  ) تسهيم برابر مزايا براي ذي2برابري فرصت دسترسي به پتانسيل فردي ) 1: بهاش اشاره  ساده
هاي تصحيح اشتباهات  منابع و فرصتمجدد ) تبعيض مثبت و توزيع 3هاي خاص  زمينهمربوطه در 

دسترسي به در هاي محروم  زي گروهسا ) توانمند4پذير و محروم و  هاي آسيب به نفع گروه ،تاريخي
  .دارد ي در جامعهگير تصميماطالعات، عرضه منصفانه و مشاركت در 

و فراگيري اهميت دارد. صرفاً ارائه خدمات كافي نيست، عدالت به اندازه » كيفيت«مفهوم 
ن ايباشند. مثالً، در زمينه آموزشي، كيفيت آموزش در داشته كيفيت ضعيفي  ،خدمات چنانچه اين

برنامه ) 2مدارس  ي درجنسيتمسائل ) محيط ايمن، سالم و حساس به 1شود:  مي موارد منعكس 
) معلمان تربيت شده و منابع آموزشي 3هاي پايه  به مهارت دستيابيو مطالب مرتبط براي آموزشي 
 توانايي شاگردان دربه هاي مربوط  ها و نگرش هاي آموزشي كه دانش، مهارت ) خروجي4 ؛ ومناسب

  .گيرند را در برميمندي از توسعه فراگير  مشاركت و بهره



  
  
  
 
  

  يدارو توسعه پافناوري اطالعات و ارتباطات پيوند ميان كاربردهاي  :1 سرفصل   32
 

به نظر پذيري دولت در چارچوب توسعه انساني مهم  مفهوم مشاركت شهروندي و مسئوليت
ممكن  چهار دليل فراگير  ]15[ملل متحدسازمان گزارش پروژه هزاره در ، 2005. در اوايل سال رسد مي

هاي سياسي ضعيف و  نظارت ضعيف، فساد، انتخابشد: ايي اهداف توسعه هزاره شناسدر عدم تأمين 
بازخورد اي بين دولت و شهروندان كه نه تنها  انكار حقوق بشر. براي نظارت مؤثر، رابطه دو جانبه

  است.شرط الزم  ،سازد ي مناسب را ممكن ميگير تصميمهاي سياسي و  مناسب بلكه انتخاب
كيفيت مبتني بر درگيري مؤثر با شهروندان و و  عدالتبه فراگيري،  دستيابيپيشرفت در 

به  دستيابي. بدون مشاركت شهروندان در فرآيند توسعه، است ،افزايش شفافيت در فرآيندهاي دولتي
كانون توجه  عنوان بهپذيري  بنابراين، مفاهيم مشاركت و مسئوليت؛ هاي توسعه ممكن نيست آرمان
  .هستنداهميت حائز دولت 

  

  تفكرهايي براي  پرسش
  بخشي از سياست و برنامه توسعه كدامند؟ عنوان بههاي مهم توسعه در كشور شما  آرمان -1
 ؟هستنددر كشور شما در حال برآورده شدن  اهداف توسعه هزارهكدام مقاصد  -2
 د؟ چرا؟نشو كدام مقاصد احتماالً در كشور شما برآورده نمي -3

  
هاي  توانند در برنامه ها مي كه دولتهاي اطالعاتي و ارتباطي ابزاري اساسي هستند  فناوري

سال گذشته، توانايي استفاده  10در كاهش فقر براي سرعت بخشيدن به رشد استفاده كنند. در واقع، 
هاي سيار و اينترنت، محرك اصلي توسعه سريع در چند كشور آسيايي  ، فناوريهامؤثر از كامپيوتر

فرآيندهاي تسهيل خدمات، عادالنه نند براي ارائه بهتر و توا هاي اطالعاتي و ارتباطي مي اند. فناوري شده
هاي  ها و افزايش تسهيم اطالعات، امداد و پايش تالش تمام بخش بينريزي و هماهنگي  پيچيده برنامه

در  كليدي اجتماعيهاي  بخشپيگيرانه هاي  سازي همواره تالش استفاده شوند. مشكالت پيادهكليدي 
رويكردهاي تسهيل هاي اطالعاتي و ارتباطي براي  اند. وقتي از فناوري هبود در حال توسعهكشورهاي 

سازي و  كلي پيادههاي  هزينه ،شود مي استفاده  صرفه به مقرونپذير  هاي مقياس حل راهيكپارچه و 
  شوند. عملياتي احتماالً كمتر مي

هاي  اورينسبت به توسعه به كمك فنتمايل خود را كشورهاي منطقه با تشخيص اين نكته، 
فناوري اطالعات و سازي  هاي نويدبخش براي يكپارچه اند. بعضي زمينه اطالعاتي و ارتباطي نشان داده

گسترش تكميل تربيت معلم، بهبود دسترسي به آموزش و افزايش تحويل داروهاي شفابخش،  ،ارتباطات
هشداردهي اوليه و مديريت  يها سامانهايجاد كشاورزي و  اجتماعاتروستايي با ايجاد پيوند مستقيم به 

حساس جغرافيايي هستند. در پرتو اين موارد، اغراق نيست اگر بگوييم كه  هاي باليا براي موقعيت
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هاي اطالعاتي و ارتباطي دارد و  ناپذيري با استفاده از فناوري دستاورد مقاصد توسعه كشور پيوند تفكيك
 ها حتمي است. به اين دليل، درك اين فناوري

  
  ندي:ب جمع
 متمركز بر توسعه در چارچوب حقوق بشر است. در حال حاضر مفهوم  ،رويكرد توسعه انساني

  .استتوسعه مورد تأييد جهان 
 برخي دستاوردهاي  كه يدرحالهاي توسعه يكسان نيست.  پيشرفت در دستاورد بسياري از آرمان

ما كشورهاي حداقل وجود دارد، ا آسيا و اقيانوسيهو گسترده در سراسر منطقه  تيرؤ قابل
كودكان، ابتال به سل و ايدز را دارند و از نظر  ومادران  ريوم مرگهنوز باالترين نرخ يافته  توسعه

اي در منطقه اقيانوسيه و  هاي عظيم داده هستند. شكاف پسرفتتداوم زيست محيطي در حال 
 هاي عظيم درون كشورهايي چون هند و چين وجود دارد. پراكندگي

  كيفيت بهتر و عدالتهاي دولت منجر به تمركز بر فرآيندهاي فراگير،  سياستتجديدنظر ،
 مشاركت در توسعه شده است.

 ضعيف، فساد و انكار حقوق بشر عوامل پيشرفت سريع  سيهاي سيا نظارت ضعيف، انتخاب
 الوقوع هستند. قريب

 هاي  حل راهارچه و توان براي هماهنگي رويكردهاي يكپ هاي اطالعاتي و ارتباطي مي از فناوري
جمله كاهش فقر، آن از  ؛هاي مهم توسعه استفاده كرد در بخش صرفه به مقرونپذير  مقياس

 .است هاي بهداشتي، مديريت منابع طبيعي و مديريت ريسك باليا آموزش، مراقبت
 - حركت كنيم» عمل« يسو بههاي اطالعاتي و ارتباطي  فناوري» دانش«اكنون بايد از 

هايي كه به استفاده  زمينهها و شرايط و  ، حركت به سمت درك بيشتر ماهيت اين فناوريرگيد عبارت به
  بهينه از اين ابزارهاي راهبردي كمك خواهند كرد.

 
 یکار چهو  های اطالعاتی و ارتباطی؛ چه هستند فناوری ۲- ۲

  توانند انجام دهند می
  

  و تعاريفگستره 
شوند كه  توسعه تعريف مي ادبياتاي مختلفي در ه هاي اطالعاتي و ارتباطي به روش فناوري

هاي اطالعاتي و ارتباطي براي شرح كاربرد كامپيوتر  باشند. اغلب عبارت فناوريكننده  ممكن است گيج
مبتني بر كامپيوتر تداعي  متيق گرانتر و  هاي پيچيده شود. گاهي، با فناوري مي و اينترنت استفاده 

ارتباط تلفني در اين بحث گنجانده  و عارفي چون راديو و تلويزيونهاي مت گاهي فناوريو  شود مي 
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و شرايط استفاده بسيار متغير هستند.  زمينههاي اطالعاتي و ارتباطي، بسته به  شوند. تعاريف فناوري مي
يي شيوه گرا هميعني  ؛است فناوري اطالعات و ارتباطاتدر اينجا نگراني در مورد حوزه توسعه به كمك 

به توسعه انساني پايدار و  دستيابيهاي اطالعاتي و ارتباطي به سمت  عه و استفاده از فناوريعمل توس
  فراگير.

  :پذيريم ميرا  برنامه توسعه سازمان ملل متحد ارائه شده توسط ما براي اين مبحث، تعريف
موعه متغيري از كاالها، مج(روند  هاي اطالعاتي و ارتباطي اساساً ابزارهاي مديريت اطالعات به شمار مي فناوري

شامل ها  آن .)روند سازي، پردازش، توزيع و تبادل اطالعات به كار مي كاربردها و خدمات كه براي توليد، ذخيره
سيم و  كامپيوتر، ماهواره، فناوري بي» جديد«هاي  فناوريو  راديو، تلويزيون و تلفن» قديمي«هاي  فناوري

ما » اي دنياي شبكه«تركيب شوند تا و  توانند با هم كار كنند اكنون مي اينترنت هستند. اين ابزارهاي متفاوت
استاندارد كامپيوتر، اينترنت، راديو و  افزار سختزيرساخت جمعي خدمات تلفن به هم مرتبط،  ؛را تشكيل دهند

  ]16[.رسد تلويزيون كه به هر گوشه از جهان مي
  
چاپ؛  -(متن خاصشانهاي  رحسب ويژگيهاي اطالعاتي و ارتباطي ب گذشته تمايز فناوري در

 1»هاي ميراث رسانه«توان  ها را مي تلويزيون و سينما) ممكن بود. اين -تصويري و راديو؛ صوتي -صوت
هاي توسعه در سراسر  كاربرد موفقي براي فعاليتدهه  5و بيش از  اند مرسوم شده يخوب بهها  آن ناميد.

هاي ارتباطي  ، چنين تمايزاتي بين رسانه1990فناوري از دهه اند. با اين حال، با توسعه  داشتهجهان 
  به واقعيت پيوسته است. فرم پلتها در يك  يي، يا تركيب رسانهگرا همكمرنگ شده و 
هاي مبتني بر تغيير پيوسته در  آنالوگ سنتي (سيگنال يها سامانهسريع فناوري،  هاي با توسعه

هاي گسسته با حداقل  بلوكها را به  كه سيگنالاند  الي دادهديجيت يها سامانهزمان و شدت) راه را به 
شود و  مي الكترونيكي ديجيتالي اطالق  يها سامانهبه » ديجيتال«كنند. امروزه،  نويز و اختالل تبديل مي

اند.  هاي ديجيتالي تبديل شده آنالوگ قديمي مانند نوارهاي مغناطيسي به فناوري يها سامانهبسياري از 
هاي ميراث تغيير شكل داده و خود را با ورود وسايل الكترونيكي ديجيتالي احيا  ، رسانهدر حقيقت

  اند. كرده
ها، كاربردها، خدمات و محتوا  توان به فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي را بيشتر مي فناوري

، ساخت مختلفتر با كاربردهاي  هاي همراه جديدتر و سريع تجزيه كرد. توسعه كامپيوترها و تلفن
همگي بخشي  ؛سيم هاي بي هاي فيبر نوري در دريا و خشكي، برج كابلگيري  هاي مخابراتي، قرار ماهواره

ها در نظر گرفته  دهند و بايد بخشي از فناوري را تشكيل مي فناوري اطالعات و ارتباطاتاز زيرساخت 
  د.نشو

 ،]17[اختصاصي يا متن بازهاي محلي،  هاي كاربردي به زبان انگليسي و زبان توسعه برنامه
هستند. محتوا  ،يا دولت الكترونيكي وكار كسبتوسعه محتواي كاربردها، براي يي از قبيل شامل كاربردها

                                                 
1- Heritage Media 
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هاي اطالعاتي و  است يا با استفاده از فناوري دسترس در دهد كه  ماده اصلي خدمات را تشكيل مي
بين هر يك  پايبنديمندي كاربر يا شهروند، بايد  شود. براي بهره مي  دسترس در حامل  عنوان بهارتباطي 

  هاي اطالعاتي و ارتباطي و شهروندان وجود داشته باشد. از عناصر فناوري
هاي فيزيكي، سياسي، قانوني، نظارتي  ها نياز به پشتيباني محيط موفق، اين فناوري كاركردبراي 
سيم  هاي بي حل راهبه برق ثابت، كابل و سيم،  نياز فناوري اطالعات و ارتباطات يها سامانهو مالي دارند. 

سازي و  شامل هنجارهاي پيادهفعال هاي  محيطساير دارند. ها  آن ساخت فضايي برايو  براي اجرا
عايدي تسهيم  چه در ) وهنجارهاي رقابت و فرآيندها( چه در مورد صدور مجوز باشند شوند؛ مي قوانين

  ها يا حقوق مالكيت فكري.سازوكار
هاي قابل مشاهده تجربي و قابل  ويژگي برحسبهاي اطالعاتي و ارتباطي را  فناوري 2-1 شكل

  دهد. شرح ميها  آن  گيري اندازه
يا  زمان همصورت توان آن را به  ، ميفناوري اطالعات و ارتباطاتبسته به روش استفاده از 

بايد  زمان همارتباطي  هاي اطالعاتي و بندي كرد. براي استفاده از فناوري دسته زمان همريغ
هاي  مكان«در  كه يدرحال ،باشند» يك زمان«كاربران در و محتوا كنندگان  و توليددهندگان  ارائه

هاي  مكان«و » هاي مختلف زمان«توانند در  ها مي ، آنزمان همقرار دارند. براي استفاده غير » مختلفي
الگوهاي كند و بر  و كاربران را تعريف مين دهندگا باشند. اين ويژگي ذاتي رابطه بين ارائه» مختلف

هاي مختلفي را كه در حال حاضر در  فناوري 2-2دارد. جدول يرگذاري اثر ثتأدسترسي، استفاده و 
  دهد. شوند نشان مي جهان استفاده مي

  
  های اطالعاتی و ارتباطی در استفاده فعلی فناوریبندی  دسته ۲-۲ جدول

 زمان ي همهاي اطالعاتي و ارتباط فناوري

دهندگان و كاربران   نيازمند اين است كه ارائه
هاي  توانند در مكان زمان عمل كنند، ولي مي هم

  مختلفي باشند.

 زمان هم ريغهاي اطالعاتي و ارتباطي  فناوري

هاي  دهد در زمان دهندگان و كاربران اجازه مي به ارائه
  هاي متفاوت باشند. مختلف و مكان

 ثابت و سيار -ارتباط تلفني صوتي 
 زمان همانند  تعامل كامپيوتري (همVoIP( 
 پخش برنامه راديويي 
 كنفرانس تلويزيوني 
 كالس درس از راه دور  

 ايميل 
 دورنگار 
 آموزش كامپيوتري 
 ) زمان هم ريغتعامل كامپيوتري( 
 انتقال فايل كامپيوتري 
 تابلوهاي اعالنات الكترونيكي 
 نند اي آنالين و آفالين ما محصوالت چندرسانه

 CDسايت و  وب
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 صوت و تصوير در صورت درخواست 
  يي، ديسكدئويونوارهاي 
 پيام كوتاهبراي  كه يهنگامهاي همراه  تلفن ،

  شوند. و مرور استفاده مي اميفراپ
  

  
  

  پشتيبان هاي محيط
  

  فيزيكي
 برق و منابع انرژي -
 ساختمان، تبادل تلفني، مراكز تلفن، نقاط دسترسي -
 ي به اينترنتاينترنت و وسايل دسترس -

  

 فيزيكي، قانوني، نظارتي و مالي

 دور، ساختارهاي تعرفه مجوز چيدمان اپراتورهاي ارتباط از راه -
 ها) استانداردها (عمليات شبكه، سوئيچ، انتقال، زبان -
 ها هاي راديو/ تلويزيون و رسانه كنندگان برنامه مجوز پخش -
 رقابت مقررات -

  

  ]18[تی و ارتباطیهای اطالعا توپولوژی فناوری ۲-۱شکل 
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  ها ها و محدوديت ويژگي
توانند به  دهند و مي ميترويج را استفاده فردي هاي ديجيتالي قديم و جديد هر دو  فناوري

ها  هاي آن هاي اصلي در توانايي اما تفاوت؛ هاي كاربري خدمت كنند و گروهكاركرد ، متعددنيازهاي 
و  نقاط قوتعاتي و ارتباطي وابسته به درك هاي اطال وجود دارد. انتخاب خردمندانه فناوري

  است. 2- 3ها طبق جدول  هاي آن محدوديت
  

  اطالعاتی و ارتباطی مختلف های های فناوری ها و محدوديت ويژگی ۲-۳جدول 
فناوري اطالعات
 و ارتباطات

  ها محدوديت  ها ويژگي

 هاي چاپ فناوري

 آشنايي 
 استفاده مجدد 
  ايجاد عمقتوانايي 
 ناشي از افزايش حجم جويي  صرفه

 توليد
  استانداردها و محتواي وجود امكان

  يكدست

 محدود به افراد با سواد 
 ثابت در زمان 
 روزرساني دشوار به 
 طرفه با  منفعل، فناوري يك

  تعامل كم يا بدون تعامل

خش پ هاي فناوري
راديو و همگاني (

  )تلويزيون

 آشنايي 
 سرعت 
  غيرمستقيمارائه تجربه 
 از افزايش حجم جويي ناشي  صرفه

 توليد
  استانداردها و محتواي احتمال

 يكدست
 استفاده آسان  

 دسترسي محدود 
 ثابت در زمان 
  بايد در زمان پخش دستگاه

 روشن باشد.
 روزرساني مشكل به 
  يا  مسئلهخاص نبودن براي

 مكان
 طرفه با  منفعل، فناوري يك

 تعامل كم يا بدون تعامل
  محتواي يك اندازه براي تمام

 ها گروه
 اندازي، توليد و  باالي راه  هزينه

  توزيع
 محدوديت دسترسي  تعاملي ديجيتال 
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هاي  فناوري(
كامپيوتر مبتني بر 

  و اينترنت)

 كم قيمت 
  ناشي از افزايش جويي  صرفهامكان

 حجم توليد
  هاي دمحتوا و استانداراحتمال

 يكدست
 روزرساني آسان به 
  و مكان مسئلهخاص 
 بودن كاربرپسند 
  محتوااحتمال جداسازي 
  سازي (شبكه فرد فردبهتماس امكان 

  اجتماعي)

 باالي توسعه هاي هزينه 
  كننده تأمينوابسته به ظرفيت 
 كامپيوتري نياز به سواد 
  بوميفاقد محتواي 
  لهيوس بهمنع شده 

هاي فيزيكي مانند  محدوديت
جريان برق و پهناي باند 

  موجود

Credit: Usha Vyasulu Reddi, 2011 
 

هاي قبل در پشتيباني از  تر يا ميراث (راديو و تلويزيون) در دهه هاي قديمي فناوري استفاده از
هاي اصلي استفاده از راديو و تلويزيون  هاي توسعه بسيار گسترده بود. دسترسي بالقوه و محرك تالش

ها فراوان  الپشتيباني كردند. مث را ها برداري از اين فناوري هاي امداد فني بهره بودند و خيرين و آژانس
استفاده از راديو و تلويزيون  آسيا و اقيانوسيهكاربردهاي موفق در منطقه ترين  هستند. يكي از قديمي

بيان  كرات بههاي ديگري كه  است. مثالجنوبي مبتني بر ماهواره براي آموزش در دانشگاه اقيانوسيه 
اي در هند در  مايش تلويزيون ماهواره، آز1950هاي روستايي راديو در دهه  گردهمايي :شده عبارتند از

  در مكزيك. 1سكونداريا تله، دانشگاه راديو و تلويزيون چين و 1976تا  1975هاي  سال
هاي خاص به كار گرفته شده از طريق نيازها و شرايط محلي تعيين  ها و استراتژي گرچه آرمان
از الگوي آشنايي پيروي كردند.  طاتفناوري اطالعات و ارتباهاي تحت پشتيباني  شدند، اما اين پروژه

 كشورها از آخرين فناوري روز براي برداشتن موانع مسافت، زيرساخت ضعيف، كمبود مدارس و دانشگاه
اي  هاي ملي و منطقه سوادآموزي استفاده كردند. هر كشور سرمايه اصلي خود را در ايجاد شبكهو 

ها و  همكاري متخصصان محتوا، معلمان، رويه فناوري و ارائه محتوا گذاشت و در توسعه محتوا، با
اين مطالب گذاري موازي كرد،  سرمايهبراي توسعه مطالب آموزشي  يا رشته نيبهاي  پژوهشگران در تيم

  و فرهنگي ارتباط داشتند. اجتماعيهاي  زمينههاي ملي و  با اولويت
اين مسائل و  .هستند رو روبه ييها با مسائل و چالش ها، ين لذت بردن از موفقيتحها  اين برنامه

، عدم ژهيو به( زمان هممدل ارائه شده توسط ناپذيري  كاهش انعطافروش در چالش ها شامل  چالش
بين قدرت  توجه قابلو نحوه ايجاد تعادل آموزشي  است تلويزيون)بندي  زمانموجود در پذيري  انعطاف

                                                 
1- Telesecundaria 
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كننده كه نيازمند مطالعه و  و ذاتاً تحريك پر درخواست يها و محتوا فعاليتبصري تصاوير تلويزيوني، 
. نيز از اين دست است هاي عملي يادگيرندگان براي انجام فعاليتدر ايجاد انگيزه و تحقيق است 

ريزي و استقرار متمركز در برابر تضمين ارتباط محلي و  ها بايد به مسائل برنامه ، اين برنامهعالوه به
هولناك دسترسي،  يها ها بايد با چالش سيدگي كنند. تمام ايناي ر تأمين نيازها و تقاضاي منطقه

پيشي گرفته بود. حتي با ها  آن ، توسعه فناوري انقالب ديجيتال ازعالوه بهو تعامل مواجه شوند. عدالت 
  و جايگزيني تجهيزات قديمي دردسري مداوم بود. روزرساني بههاي فناوري،  كاهش هزينه

از  ،در مقياس بزرگ فناوري اطالعات و ارتباطاتپشتيباني هاي تحت  امروزه، تمام تالش
تر  هاي پايين تعامل با هزينه حال نيدرعكنند و  هاي ديجيتالي براي افزايش دسترسي استفاده مي فناوري

، )2-3جديدتر (جدول با  تر هاي قديمي هاي فناوري ها و محدوديت قياس ويژگيدر دهند.  مي ترويجرا 
به همين دليل، استفاده  ؛اي مشخصي دارند ابزارهاي اطالعاتي مرز مقايسه عنوان به هاي جديدتر فناوري

  هاي توسعه بايد شناخته شود. در تالش براي تأمين آرمانها  آن از
ها و  هم موفقيت ،هاي اطالعاتي و ارتباطي در توسعه مطالعات مختلف براي استفاده از فناوري

ريزي،  سياست، برنامهگستره مطالعات تنوع عظيم تجربه در  اند. اين ها را مستند كرده هم شكست
  دهد. هاي ملي مختلف را نشان مي زمينهطراحي، استقرار فناوري و استفاده در 

تر، تغيير شكل متفاوتي  هاي قديمي هاي ديجيتالي، در مقايسه با فناوري فناوري ،اما روشن است
دهي، توليد و تنظيم محتوا و ارائه  تر مانند چاپ، راديو و تلويزيون، شكل هاي قديمي دارند. با فناوري

هاي اطالعاتي و ارتباطي ديجيتالي جديد بالقوه  باقي ماندند. فناوري طرفه كيها متمركز و  شناسي روش
يعني، مالكيت به  -درآيند اجتماعيفردي يا گروه  توانند تحت مالكيت و عمليات آزادتر هستند و مي
ماوس يا تلفن همراه. استفاده از  ؛كند كه كنترل از راه دور را مديريت مييافته  دستان كسي انتقال

هاي شخصي و فضاي شخصي است. اين امر منجر به تنوع شكل و  فناوري برحسب نيازها و خواسته
  شود. مي فرهنگ، طراحي، محتوا و كاربرد  از نظر زبان، سازي بوميامكان و  محتوا

قرار يي به معناي كنار هم گرا هميي است. گرا همهاي ديجيتالي  محرك اصلي استفاده از فناوري
 يبا روشو ويديو  ييانمايپوگرافيك،  متن، صوت،اعم از ها،  تمام رسانهبا مخابراتي  هاي فناوريدادن 

امكان  كه يدرحالمشتركي تحويل داده شوند  فرم پلتكه همگي در  يبه قسم ؛استعيب و نقص  بي
به معناي ارتباط  چنين هم. با آن وجود داردبراي تعامل توسط كاربر ها  انتخاب هر نوع تركيبي از رسانه

دشوار  گريكدياز ها  آن هاي مختلف به صورتي است كه گاهي تمايز سازي تمام اين فناوري و شبكه
تواند كانال تحويل متن، صوت، ويديو، ايميل،  . مثالً تلفن همراه ميمشابه باشد: يك ابزار مخابراتي مي

از يك نقطه مبدأ به  ،اي به نقطه ديگر (فرستنده به گيرنده) وجوي اينترنتي، از نقطه و جست پيام كوتاه
  به هر تعداد گيرنده باشد.چندين نقطه از و  چندين نقطه مقصد
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محصوالت مبتني بر دانش را ايجاد و عرضه  ،داد مكان ميمحتوا ادهندگان  يي به ارائهگرا هم
توانند  اطالعات و دانش مي -داشته باشدوجود » از يك فرآيند  خروجيچندين «كنند به صورتي كه 

مجزا و با هم توليد و ارائه شوند.  طور بهصوت و تصوير،  -الكترونيكي به شكل داده، گرافيك صورت به
هاي  سازد و بنابراين به دو ضعف اصلي فناوري ليد و تنوع توزيع را ساده ميها تو يي فناوريگرا هماين 

  پردازد. گسسته قديمي مي
  

  :بندي جمع
 روند. مهمي در توسعه به شمار مي هايهاي اطالعاتي و ارتباطي جديد و قديم ابزار فناوري  
 هاي ديجيتالي وجود دارد. با اين وجود، استفاده روزافزوني از فناوري 
 يي گرا همتوليد و مالكيت مردمي پراكنده را از طريق  كه هاي ديجيتالي جديد ده از فناورياستفا

 دارد.به همراه فناوري 
  

 فعاليت

ها (قديم و جديد) مفيدترين  هاي كوچك سه يا چهار نفره تشكيل دهيد و بحث كنيد كدام تركيب از فناوري گروه
دهند (تنها يك  هاي جمعيتي زير را ترويج مي ، به گروهاجتماعي ابزار ارائه خدمات خواهند بود و مشاركت بيشتر

  گروه را انتخاب كنيد):
  الف) كشاورزان  
  زنان روستايي ب)  
  ج) كودكان روستاهاي دورافتاده  
  جوانان ترك تحصيل كرده د)  

هاي بهداشتي،  بتشناسايي كنيد (مثالً مراق ،كنيد بايد ارائه شوند كه فكر ميرا طور خالصه خدمت يا خدماتي  به
ها براي ارائه اين خدمت يا خدمات به گروه جمعيتي  ع دانش) و داليل انتخاب فناوريبآموزش، دسترسي به منا

 را توضيح دهيد. خودمنتخب 
  

  از بين بردن شکاف ديجيتالی ۳-۲
ه در منطق فناوري اطالعات و ارتباطاتقبل از شروع، بايد آمار موجود تراكم خطوط تلفن و نفوذ 

  .را از نظر بگذرانيم آسيا و اقيانوسيه
  
  



  
   

  
  
  

  41  بزرگ يهاي اطالعاتي و ارتباطي: تصوير توسعه انساني و فناوريفصل دوم/ 
 

 

  آسيا و اقيانوسيهمنتخب منطقه يافته  تراکم خطوط تلفن در کشورهای حداقل توسعه ۲-۴جدول 
  

 
 
 

 كشور
شاخص رتبه 

 توسعه انساني
خطوط تلفن ثابت

مشتركان تلفن
 همراه

كاربران 
 اينترنتي

  2010 2010 2010 2010 

هاي حداقل كشور
محصور  هافتي توسعه

 در خشكي

 4.00 41.39 0.45 155 غانستاناف

 N.A. 3.62 54.32 13.60 نبوتا

 كيدموكراتهوري جم
 7.0 64.56 1.66 122  الئوسخلق 

 6.78 30.69 2.81 138 النپ

رهاي حداقل كشو
كه  افتهي توسعه

محصور در خشكي 
 نيستند

 3.70 46.17 0.61 129 الدشبنگ
 1.26 57.65 2.54 124 مبوجكا

 28.30 156.50 15.20 107 مالديو
 .N.A 1.24 1.26 132 انمارمي

 5.0 5.57 1.56 123 سليماناير جز

 0.21 53.42 0.21 120 تيمور شرقي

 2010 2010 2010 2010 

رهاي كمتر كشو
يافته محصور  توسعه

 در خشكي

 37.0 125.01 19.08 76 منستانار
 35.99 99.04 16.33 67 آذربايجان

 11.55 86.37 5.35 112 جيكستانتا
 34.0 123.35 25.03 66 اقستانقز
 20.0 91.86 9.41 109 قيزستانقر

 10.20 91.09 7.01 100 مغولستان
 2.20 63.42 10.31 87 كمنستانتر

 20.0 76.34 6.79 102 ازبكستان
 -UNDP,Human Development Report 2010- 20th Anniversary Edition: The Real Wealth of Nationsمنابع:

Pathways to Human Development (New York, 2010), http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010; and ITU, 
“World Telecommunications/ICT Indicators Database”, http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics.  
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ز توسعه زيرساخت مخابراتي، با نرخ تراكم خطوط تلفن (به ازاي اي ا اين منطقه طيف گسترده
درصد در چندين كشور جنوب شرقي آسيا (مثل  5تا كمتر از  گكن درصد در هنگ 53نفر) از  100هر 

  دهد. بنگالدش و كامبوج) را نشان مي
خاطر تواند به  اين منطقه مي ]19[هستند. تر دبخشينوهاي همراه  اعداد و ارقام نفوذ تلفن

ها در  ه در چين و هند، نرخ باال در آسياي مركزي و بيشترين نوآوريارشد بازار تلفن همرترين  سريع
كه اعداد پاييني در تراكم خطوط تلفن  تيمور شرقيبنگالدش به خود افتخار كند. حتي افغانستان و 

با توجه به  .)2010ال درصدي نفوذ تلفن همراه را دارند (در س 42/53و  39/41دارند، به ترتيب نرخ 
)، آسيا، با بيش از دو سوم جمعيت جهان، كسر كوچكي از كاربرد جهاني را 2-5كاربرد اينترنت (جدول 

آسيايي مانند ژاپن، مالزي، يافته  . بيشتر اين كاربرد در كشورهاي توسعهداده استبه خود اختصاص 
تر هم هست، در دو  سيه حتي ضعيفكاربرد اينترنت اقيانو -جمهوري كره و سنگاپور متمركز است

دار  دهند، تنها چند كشور اولويت درصد آن را تشكيل مي 96زالندنو درصد كاربرد جهاني كه استراليا و 
ESCAP  اعداد دو رقمي در نفوذ اينترنت دارند. تأثير اين ارقام است كه نياز بحراني به ايجاد زيرساخت

فناوري اطالعات و هاي  نوآوري كه يدر صورتآورده است،  را به وجودهاي معقول  و اتصاالت در نرخ
  ريزي و اجرا شود. شوند و تدارك گسترده در كشور طرحبندي  مقياس ارتباطات

  
  آسيا و اقيانوسيهنفوذ و کاربرد اينترنت در منطقه  ۲-۵جدول 

  جمعيت  كشور
 )2011(برآورد 

كاربران 
اينترنت 

)2000( 

كاربران اينترنتي 
 31 (آخرين تاريخ
 جوالي)

  نفوذ اينترنت
 (درصد جمعيت)

 درصد كاربران
آسيا و 
 اقيانوسيه

  درصد رشد

)2000-2011( 

 آسياي جنوبي

 635.0 1 0.2 1.1 020 735 1 000 100 535 570 158 بنگالدش

 556.0 10 0.0 7.5 280 53 500 427 708 بوتان

 900.0 1 10.7 8.4 000 000 100 000 000 5 906 172 189 1 هند

 691.0 1 0.0 27.2 460 107 000 6 999 394 مالديو

 900.0 10 0.0 0.2 000 110 000 1 804 999 53 ميانمار

 045.8 2 0.1 3.7 900 072 1 000 50 883 391 29 نپال

 158.4 15 2.2 10.9 000 431 20 900 133 721 342 187 پاكستان

 361.9 1 0.2 8.3 200 776 1 500 121 913 283 21 النكا سري

 جنوب شرق آسيا
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  ونئيبر
 963.0 0.0 79.4 900 318 000 30 890 401 دارالسالم

 395.0 5 0.0 2.2 680 329 000 6 717 701 14 كامبوج

 880.0 1 4.2 16.1 000 600 39 000 000 2 043 613 245 اندونزي

 690.0 8 0.1 8.1 400 527 000 6 211 477 6 ئوسال

 356.8 1.8 58.8 600 902 16 000 700 3 607 728 28  مالزي

 385.0 1 3.2 29.2 000 700 29 000 000 2 938 833 101  فيليپين

 204.9 0.4 77.2 400 658 3 000 200 1 737 740 4 سنگاپور

 696.1 2.0 27.4 000 310 18 000 300 2 153 720 66 تايلند

 - 0.0 0.2 100 2 0 834 177 1 تيمور شرقي

 534.3 14 3.1 32.3 606 268 29 000 200 390 549 90 ويتنام

 مركزي آسياي

 835 29 افغانستان
392

1000 1 000 000 3.4 0.1 99 900.0 

 967 2 ارمنستان
975

30 000 1 396 550 47.1 0.1 4 555.2 

 372 8 آذربايجان
373

12 000 3 689 000 44.1 0.4 30 641.7 

 585 4 گرجستان
874

20 000 1 300 000 28.3 0.1 6 400.0 

 522 15 قزاقستان
373

70 000 5 300 000 34.1 0.6 7 471.4 

 587 5 قرقيزستان
443

51 600 2 194 400 39.3 0.2 4 152.7 

 133 3 مغولستان
318

30 000 350 000 11.2 0.0 1 066.7 

 627 7 تاجيكستان
200

2 000 700 000 9.2 0.1 34 900.0 

 997 4 تركمنستان
503

2 000 80 400 1.6 0.0 3 920.0 

 128 28 ازبكستان
600

7 500 7 550 000 26.8 0.8 100 566.7 

 آسيا شرق

 055.6 2 52.0 36.3 000 000 485 000 500 22 015 718 336 1 چين

 113.7 0.5 68.5 713 878 4 000 283 2 508 122 7 نگك  هنگ

 110.7 10.6 78.4 000 182 99 000 080 47 664 475 126 ژاپن

 - - - - - 492 457 24 شمالي كره

 107.1 4.2 80.9 000 440 39 000 040 19 657 754 48 جنوبي كره

 368.2 0.0 49.0 900 280 000 60 003 573  وائماك

 157.9 1.7 70.0 000 147 16 000 260 6 779 071 23 تايوان
  اقيانوسيه و جزاير اقيانوس آرام
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 - 0.0 4.5 040 3 - 242 67 آمريكايي ايسامو

 - 0.0 - - - 169 1 قطب جنوب

 158.1 80.0 78.3  826 033 17 000 600 6 711 766 21 استراليا

 - 0.0 - - - 648 1 استرالياجزاير 

 0.0 0.0 33.1 464 464 402 1 جزاير كريسمس

 - 0.0 - - - 596 سجزاير كوكو

 - 0.0 53.9 000 6 - 124 11 جزاير كوك
 508.5 1 0.6 13.7 640 120 500 7 125 883 فيجي

 400.0 1 0.6 40.7 000 120 000 8 935 294 فرانسه نزي پلي

 700.0 1 0.4 49.1 000 90 000 5 286 183 گوآم
 680.0 0.0 1.8 800 7 000 1 743 100 كيريباتي

 812.0 0.0 6.8 560 4 500 182 67  جزاير مارشال

 750.0 0.1 15.9 000 17 000 2 836 106 ميكرونزي
 0.0 0.0 3.2 300 300 322 9 نائورو

 254.2 0.4 33.2 000 85 000 24 275 256 كالدويناي جديد
 333.7 16.9 83.9 000 600 3 000 830 347 290 4 زالندنو

 144.4 0.0 83.9 100 1 450 311 1 ئهيون
 0.0 0.0 32.3 700 700 169 2 لكجزاير نورفو

 0.0 0.1 34.7 980 15 980 15 050 46 شمالي سماريانا

 0.0 0.0 25.8 400 5 400 5 956 20 پاالئو

 7.4- 0.6 2.0 000 125 000 135 591 187 6 گينه نوآپاپو

 - 0.0 - - - 48 جزاير پيتاكارين
 700.0 1 0.0 4.7 000 9 500 161 193 ساموآ

تر كشورهاي كوچك 3 902 - - - 0.0 - 

 710.0 0.1 2.8 200 16 000 2 890 571 جزاير سليمان
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 - 0.0 - - - - جنوبگان فرانسه
 112.1 1 0.0 57.8 800 66 384 1  كالئوتو

 740.0 0.0 7.9 400 8 000 1 916 105  تونگا
 0.0 0.0 40.8 300 4 300 4 544 10 توالوو
 466.7 0.1 7.6 000 17 000 3 564 224 وانواتو
 0.0 0.0 8.4 300 1 300 1 398 15 فوتونا واليس و

  است. چين در نظر گرفته نشده *
 ,«”Internet World Stats, “Internet Usage Statistics: The Internet Big Pictureبرگرفته و تشخيص داده شده از:  منبع:

Miniwatts Marketing Group, ”http://www.internetworldstats.com/stats.htm, last updated on 31 July 2011. 
 

هاي اطالعاتي و ارتباطي  هاي حاصل از رشد نامساوي مخابرات و فناوري ها و شكاف پراكندگي
  اند. منجر به شكاف ديجيتالي شده

  
هاي عظيم در  شكاف(است. شكاف فناوري شكافديجيتال واقعاً چندين شكاف در يكبه اصطالحشكاف 

ارد. بسياري از اطالعات مبتني بر وب صرفاً مربوط به نيازهاي واقعي شكاف محتوا وجود د ) وجود دارد.زيرساخت
 يها تيسا وبدرصد  70نزديك به  ،هاي محلي وجود دارد ديدگاهاي كه ازدحام صداها و  در دورهافراد نيستند، 

ي شكاف جنسيتي وجود دارد، زنان و دختران لذت كمتري از دسترسي به فناور .انگليسي هستندبه زبان جهان 
  . اين امر در مورد كشورهاي ثروتمند و فقير نيز صادق است.برند مياطالعات نسبت به مردان و پسران 

  
  ملل متحدسازمان كوفي عنان دبير كل 

  بيانيه اجالس جهاني جامعه اطالعاتي

  ]20[، سوئيسژنو 2003دسامبر  10
  

http://www.itu.int/wsis/geneva/coverage/statements/opening/annan.html. 
  

منابعي براي مشاركت در داراي كه جوامعي شكاف بين افراد و » شكاف ديجيتالي«اصطالح 
، تشريح شرايط برخوردار نيستند نهايي كه از اي و جامعه دانشي هستند و آن انيبن دانشاقتصاد 

 بر اساس. د داردهاي بارزتر در جنسيت، درآمد، توسعه و سواد وجو اي از نابربري . لزوماً، نشانهكند مي
هستند، كامپيوتر و دسترسي به اينترنت داراي تري در كشورهاي فقير  مردم كم: «1اكونوميست بيان

نگراني غذا،  ؛هاي بيشتري نسبت به كشورهاي غني دارند سواد هستند يا نگراني زيرا بسيار فقير و بي

                                                 
1- Economist 
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تأثير  اجتماعير سماجت نابرابري ، شكاف ديجيتالي بحال  نيع در ]21[هاي بهداشتي و امنيت. مراقبت
قسمت نادرست شكاف  در و كشورها اجتماعيهاي  مردم، گروه: «1چن و ولمن گذارد. طبق نظر مي

هاي گذشته مردم را از  بنيان كنار گذاشته شوند. اگر نابرابري ديجيتالي ممكن است از اقتصاد دانش
اينترنت براي در حالي كه ، يابند ميا افزايش ه ، اين نابرابريكنددلسرد كاربرد كامپيوتر و اينترنت 

. »]22[شود تر مي مهمهاي مدني يا كارآفريني  وجوي اطالعات و درگيري در فعاليت ، جستكاريابي
شود  مي تالش  ؛هاست ساختن فناوري دسترس قابلتر از  شكاف ديجيتالي سادهبرطرف ساختن بنابراين 
  ها استفاده شود. از فناوري

 .كنار گذاشتتكامل تكنولوژيك از  آن را توان كند؛ نمي نميبرطرف لي خودش را شكاف ديجيتا
 فناوري اطالعات و ارتباطاتبه كمك  ،با سياست روشن توسعه مليفراگير همراه بايد سياست توسعه 

ي زيرساخت مؤسسات و ابزارهاي شرط ايجاد  داشته باشد كه پيشتمركز هاي كاهش فقر  بر استراتژي
گذاري  . استراتژي سرمايهدهد را افزايش ميو دسترسي جهاني كرده  كمرا اف ديجيتالي شك است كه

تواند  هاي بحراني توسعه مي انگاري ساير سياست و ناديده فناوري اطالعات و ارتباطاتتنها در زيرساخت 
، از تر توسعه اقتصادي هاي اساسي نتيجه معكوس داشته باشد. بسياري از كشورها بايد به محدوديت

جمله بهبود زيرساخت اساسي، افتتاح بازارها، شكست انحصار مخابرات، ايجاد سيستم نظارتي و قانوني 
. كشورهايي كه اين مشكالت را به نفع رايانش و دسترسي به بپردازند مؤثر و ارائه آموزش همگاني

 كه حاليدر انجامد،  بيشان به هدر رفتن منابع كمياب  ممكن است عاقبت كار ،گيرند اينترنت ناديده مي
، تالش براي گريد عبارت بهماند.  باقي مي افتهين توسعه فناوري اطالعات و ارتباطاتبرداري از  ظرفيت بهره

را هايي  فرصتشود، در حالي كه  ميدسترسي جهاني منجر به افزايش از بين بردن شكاف ديجيتال 
  .آورد به وجود مي امعهجدر سطح  فناوري اطالعات و ارتباطاتبراي استفاده از 

  

  فعاليت
به نظر شما مسئول شكاف ديجيتال در كشورتان هستند. براي هر عامل،  كهحداقل پنج عامل را شناسايي كنيد 

 .شود مياين شكاف  موجب رفعرا بنويسيد كه راهبردي 
  

  ارتقاي دسترسي جهاني
توانند تمركز  ي و ارتباطي ميهاي اطالعات هاي فقير با توجه به آهنگ سريع تكامل فناوري دولت

، ايجاد اجتماعيدر جهت توسعه سرمايه انساني و خود   بيشتري بر هدايت منابع سياسي و مالي كمياب

                                                 
1- Chen and Wellman 
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زيرساخت اساسي و زمين بازي براي بخش خصوصي داشته باشند. درگيري بخش خصوصي نه تنها 
اين  ؛شود ميخزانه دولت  ربكاهش بار سنگين موجب بلكه شود،  ميتوسعه زيرساخت موجب تسريع 

كمك خواهد كرد.  ،هايي كه بيشترين نياز را به سرمايه دولتي دارند به تمركز دولت بر زمينهمسئله 
  .است فناوري اطالعات و ارتباطاتنيازهاي شكوفايي بخش  نقش دولت تنظيم پيش گريد عبارت به

المللي نشان  ارك بينگذاري در آموزش رسمي و غيررسمي اولويت ديگر است. مد سرمايه
شهرونداني براي است. ، به آموزش نياز اهداف توسعه هزارهبراي دست يافتن به تمام مقاصد  ،دهند مي
حداقل سواد ، داشتن هاي اطالعاتي و ارتباطي دسترسي داشته باشند بخواهند به مزاياي فناوري كه

طه و عالي توسعه منابع انساني را دسترسي به آموزش متوس ضروري است. فناوري اطالعات و ارتباطات
بين بردن شكاف  دركند.  نوآوري و رشد در مقياس بزرگ را تسريع مي نوبت به و اين امرسازد  ممكن مي
هاي  هاي الزم براي ايجاد، تطبيق و استفاده از فناوري اهميت دارد زيرا مهارتآموزشي ديجيتالي 

فناوري ، آموزش براي حركت وراي كاربردهاي مقدماتي دهد. در واقع اطالعاتي و ارتباطي را ارائه مي
  يابد. اي مي اهميت فزاينده اطالعات و ارتباطات

 يگذاري دولت ضرور اولويت سوم ايجاد زيرساخت فيزيكي در ارتباطات مخابراتي است. سرمايه 
تقاضاي در اين بخش  ؛جذاب نيستزيرا ارتباط با فقيرترين فقيران لزوماً براي بخش خصوصي است، 
حتي با فرض  .است اي هزينه باالي ايجاد زيرساخت روستايي عامل بازدارندهو است  اصليانگيزه بازار 

گذاري در زيرساخت روستايي اكراه نداشته باشد، دولت بايد نقش  اينكه بخش خصوصي از سرمايه
را به وجود آورد و  گذاري داشته باشد، استانداردها را ايجاد كند، زمين بازي سطحي نظارتي و قانون

  حتي موجب رشد بيشتر از طريق حذف نظارت شود.
  

  ايجاد صندوق الزام خدمت جهانی - ۲کادر 
 گذاري قانون، دهد بسياري از كشورها براي صندوقي كه دسترسي جهاني و خدمات در بخش مخابرات را ارائه مي

د. منظور اصلي چنين ندار» 2خدمت جهاني صندوق الزام«و هند » 1صندوق توسعه مخابرات«دارند. مثالً، شيلي 
افزايش دسترسي به  ،عادالنه، معقول و مناسب صورت بهارتقاي قابليت دسترسي به خدمات با كيفيت  ،صندوقي

كنندگان  خدمات مخابراتي پيشرفته در كل كشور و گسترش قابليت دسترسي به چنين خدماتي براي تمام مصرف
. عايدي است با مناطق شهري سهيمقا قابلهاي منطقي و  اي و پرهزينه، با نرخ مناطق جزيره ،روستايي درآمد كم

صندوق از طريق نياز اپراتورهاي مخابراتي به پرداخت سهم كوچكي از درآمدشان به اين صندوق افزايش اين 
كاهش شكاف ديجيتالي از طريق تدارك  براي. اين تالش شود يابد و هزينه دسترسي جهاني تأمين مي مي

  .گيرد صورت مي يدسترسي به خدمات مخابرات
  

                                                 
1- Telecommunications Development Fund 
2- Universal Service Obligation Fund 



  
  
  
 
  

  يدارو توسعه پافناوري اطالعات و ارتباطات پيوند ميان كاربردهاي  :1 سرفصل   48
 

ي رايج خدمت تسهيالتو  براي ايجاد خدماترا هايي  ، فرصتجامعهدر سطح توانند  ها مي دولت
. اين دو مسير شونددسترسي محلي سازي  فراهمدسترسي و باعث بسط د نتوان كه مي بررسي كنند

دهنده قرار دارد،  شود. در انتهايي كه ارائه تسهيالت خدمت مشترك طيبايد در اينجا  وموازي هستند 
 روزرساني بهمخازن پويا ايجاد شوند كه دانش توسعه خاص را ذخيره و  عنوان بههايي  بايد پورتال

توانند دسترسي  ها مي يا كيوسك جامعهايجاد مراكز تلفن  ،كنند. در انتهاي ديگر كه كاربر قرار دارد مي
  هايي را ممكن سازند. ين پورتالآسان به دانش ذخيره شده در چن

  
  استفاده از مراكز تلفن

يعني،  -روستا باشدرايجي درتواند منبع  مركز تلفن، همانند اجدادش راديو و تلويزيون، مي
شوند  يابي مي مراكز تلفن از نظر راهبردي مكان .مند خواهند شد امكاني كه تمام روستاييان از آن بهره

؛ را تسهيل نمايند فناوري اطالعات و ارتباطاتو كاربردهاي مبتني بر تا دسترسي عمومي به خدمات 
بسته به اندازه و ميزان خدمات ارائه شده، معموالً توسط مدير يا تعداد كمي از كاركنان  اين مراكز

  شوند. وقت يا داوطلبانه اداره مي پاره صورت به
ها، ممكن است خدمات ساده  نانواع بسيار زيادي از مراكز تلفن وجود دارند. در بعضي مكا

شايد دفترداري براي و  ، فتوكپي و چاپ، خدمات تايپدورنگارابتدايي مانند مكالمات تلفني و خدمات 
تجاري موفق و  اتيعملهاي بسيار كوچك ارائه شود. اين مراكز تلفن ساده پتانسيل زيادي براي  بنگاه

  شود. ارائه ميها  در آنخدمات  دارند كه انواع چندمنظورهمراكز تلفن  يسو بهتكامل 
تواند به آنجا برود و به اينترنت  هاي سايبري هستند كه هر كسي مي برخي از مراكز تلفني، كافه

 منظورهچندچنين داراي پتانسيل بسيار خوبي براي توسعه مراكز تلفني  . اين مراكز هميابددسترسي 
  از لحاظ تجاري هم موفق هستند.كه  حالي دهند، در هستند كه سرويس اجتماعي ارزشمندي ارائه مي
جا  توانند به آن باشد كه مردم مي» اطالعات - فروشگاه«در جاهاي ديگر مركز تلفن ممكن است 

هاي كشاورزي براي اطالعات  بروند و با پرداخت هزينه به اطالعات دسترسي داشته باشند (مثالً كلينيك
شركت خصوصي است. يك ين تالشي با سرمايه چننمونه تحقيق در هند  e-Choupal .كشاورزي)

دسترسي به  كه يدرحال ،هستندپردازي  واژهبعضي از اين مراكز مؤسسات كوچك آموزش كامپيوتر و 
  دهند. اينترنت را هم ارائه مي

دهند، از جمله دسترسي به اطالعات  ساير مراكز تلفن دسترسي به خدمات دولتي را ارائه مي
ها. اين تسهيالت دولت  حساب ايي، تسهيالت پرداخت ماليات و صورتدولتي مانند سوابق دار

 ،شودزمان، پول و انرژي زيادي براي روستاييان جويي در  موجب صرفهتواند  الكترونيكي در روستاها مي
 ،اي از اين نوع مركز تلفن نمونه. ]23[استاز نظر تجاري براي اپراتورهاي مركز تلفن كارآمد  كه يدرحال

  العات اينترنتي در مغولستان است. چهار مركز در چهار ايالت وجود دارد.مركز اط
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  مراكز اطالعات اينترنتي، مغولستان
به ترتيب در شمال،  Umnngoviو  Dornod ،Khovd ،Erdenet :دهد پروژه چهار استان را پوشش مياين 

ته شدند، تسهيالت و خدمات زير را به شناخ 1غرب، شرق و جنوب مغولستان. اين مراكز كه مراكز اينترنت عمومي
دسترسي تلفني با شش درگاه؛  ؛دهند: شش كامپيوتر شخصي، مودم و تجهيزات مرتبط اعضا و مشتريان ارائه مي

از  Dornodو  Erdenet؛ ميزباني و طراحي وب؛ و خدمت تلفن محلي. مراكز دورنگارايميل؛  ؛دسترسي به اينترنت
  شوند. كيلوبيت در ثانيه به اينترنت وصل مي 64اي با سرعت  وارهكوچك ماه انهيپاطريق سيستم 

ها، ادارات دولتي محلي  مراكز اينترنت عمومي، به كمك حاميان مالي پروژه، اتصال اينترنت رايگان را به دبيرستان
اي  هزينه تجاري. كاربران شدندهاي راديويي متصل  از طريق مودمها  آن .كنند مهيا ميهاي غيردولتي  و سازمان

  كردند. براي دسترسي به اينترنت پرداخت مي
دولتي  دفاتراين مراكز بود. مراكز اينترنت عمومي از نزديك با  رهيمد ئتيهكتابخانه محلي يكي از اعضاي رئيس 

  كردند. كار مي ،كرده بودندفراهم را كز اساختمان اين مر محلي كه
در پرداختن به مسائل شكاف  فناوري اطالعات و ارتباطاتكمك هاي توسعه به  اين پروژه يكي از نخستين پروژه

با  در حال توسعههاي كشورهاي  پروژه به پايان رسيد اما همانند تالشاين  اگرچهرفت.  ديجيتالي به شمار مي
  .بود رو روبهها و مشكالت بسياري  نگراني

طور مسائل تداوم،  همين جود آوردند.به ومشكالتي را  مپيوتر شخصياكبرق، اتصاالت، دسترسي، زبان و نفوذ 
هاي فناوري، زيرساخت  پيشرفتنيز وجود داشتند. مؤثر  وكار كسبهاي  سازي و مدل توسعه منابع انساني، ظرفيت

بخشي  توانند و مياند  مخابرات و افزايش تأثير ارتباط تلفني سيار نقش اين مراكز اطالعاتي را تغيير دادهيافته  بهبود
  باشند. فناوري اطالعات و ارتباطاته به كمك از تالش توسع

 Roger Harris, “Telecentres in Rural Asia: Towards a Success Model”, paper presented at theبرگرفته از منبع:

International Conference on Information Technology, Communications and Development, Kathmandu, Nepal, 29-
30 November 2001, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan006304.pdf  

 
ساده، موارد اما همانند تمام  ،رسند ساده به نظر مي اين مراكز يك هشدار درباره مراكز تلفن:

ي از مراكز تلفن هاي زياد هاي بسياري كنار هم قرار گيرند. نمونه جنبهموفق هستند كه تنها زماني 
قرار دارند.  در حال توسعههاي ناموفق در كشورهاي  موفق و ناموفق وجود دارند. بسياري از مدل

  موارد زير است:در » عمل«و » دانش«شكست اغلب به خاطر فقدان 
 ريزي  برنامهاغلب فقدان دانش و مهارت در افزايش منابع، بازاريابي و  - مسائل مادي و تداوم

  گذاري وجود دارد. قيمتو  وكار كسب
 ي كردنو عملياتاندازي  راهفقدان دانش و مهارت در چگونگي  -هاي عملياتي مالكيت و مدل 

 وجود دارد.مفيد  اجتماعيمنبع يك  عنوان بهمركز تلفن 

                                                 
1- Public Internet Centres 
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 كنند. اين  بسياري از مديران و كاركنان مركز تلفن حقوق خوبي دريافت نمي -منابع انساني
منجر به مشكالتي در ايجاد انگيزه اين عوامل  ي. هر دوهستندداوطلبان  همتكي بمعموالً مراكز 

 شود. مي و آموزش مجدد كاركنان 
 ها  آن .اند نديدهمديران و كاركنان اغلب براي عمليات پيشرفته آموزش  -سازي آموزش و ظرفيت

ن زمان در هما كه يدرحال ،كنند نرم مي وپنجه دستهاي مختلف مديريت مركز تلفن  با جنبه
 ]24[بينند. اطالعات و ارتباطات آموزش ميو  درباره كارآفريني و بازاريابي، بسيج همگاني

دهنده  نشانكه  شوددر نظر گرفته كنند وقتي شرايطي  ديگر، موارد موفق ثابت ميطرف از 
و پورتال  تيسا وبهاي محلي براي ساخت  مراكز تلفن و تالش، استتفاوت بين موفقيت و شكست 

كوچك در  جامعهد. مراكز مبتني بر نشو مي الي تكارآمدي براي از بين بردن شكاف ديجي هاي نهگزي
دورافتاده خود را با  اجتماعاتمثالً استراليا و كانادا  ؛اند كشورهاي منزوي كوچك و بزرگ موفق بوده

لفن كشورهاي اند. مراكز ت هاي مشابه پيوند داده و كيوسك» هاي تلفن كلبه«يق رخدمات دولتي از ط
 توانند ثابت هاي پراكنده و دورافتاده مي اي كوچك، محصور در خشكي و كوهستاني با جمعيت جزيره

  هستند. فناوري اطالعات و ارتباطاتكنند استراتژي مناسبي براي توسعه پشتيباني 
 

  فعاليت
تصميم بگيريد چه نوع مركزي مركز تلفن شناسايي كنيد. اندازي  راهآزمايشي را براي پروژه  خود موقعيت كشور

 شود تا از نظر مالي فتهپذيرايجاد شود. اين مركز تلفن چه تسهيالت و خدماتي ارائه خواهد داد و چه مدلي بايد 
 باشد.مطرحپذير وتداومبراي اين جامعه، 

  
  استفاده از تلفن همراه براي دست يافتن به دسترسي جهاني

 تراكم خطوط تلفن و نفوذ اينترنت در كشورهاي آسيا 2- 5 و 2-4جداول  آمارهاي ارائه شده در
 كه يدرحال. دهند ميارجح ارتباطات نشان رسانه  عنوان بهرا هاي همراه  و رشد سريع تلفن يهاقيانوس و

تقريباً در تمام كشورها، غير  دارند،مالكيت و دسترسي به تلفن همراه در رشد را ترين  چين و هند سريع
  دسترسي به اينترنت پيشي گرفتهكيت تلفن همراه نسبت به ارتباط تلفني خطوط ثابت و از ميانمار، مال

  .است
كنند  هايي كه از مراكز تلفن براي دست يافتن به دسترسي جهاني استفاده مي استراتژي

مراكز تلفن نيازمند زيرساخت فيزيكي  ]25[را دارند.» 1اتصال آخر خط«مشكل ها  آن اشكاالتي دارند.
 و دنبايد در مكان مناسب جاي داده شوها  آن هستند.پهن ها، تأمين برق ثابت و اتصال باند مانساخت

                                                 
1- Last Mile Connectivity 
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تشكيل سوادي  و باشايسته باشند. بايد از كاركنان آموزش ديده  دسترس قابلبراي روستاييان  يراحت به
درباره  يفراوانشعف  كه يدرحالرا دريابند. افرادي با اطالعات فقير توانند نياز روستاييان يا تا بشوند 

دهند كه  پتانسيل مراكز تلفن وجود داشته است، بازديدهاي ميداني از مكان مراكز تلفن اغلب نشان مي
و  تحرك محدودچون  اجتماعيسوادي، كمبود زمان، كمبود آگاهي و شرايط تعيين شده  موانع فقر، بي

گاهي، حتي مركز تلفن ممكن است  ]26[.شوند مياز آن هاي فرهنگي مانع استفاده مؤثر  سنت ژهيو به
ارزان و مقاوم  ؛كنند خاص را برطرف ميهاي  هاي همراه اين محدوديت نداشته باشد. تلفنسرپرست 

كاربرپسند هستند و و  شخصيها  آن و قابل حمل هستند؛كنند، كوچك  با باتري كار مي، هستند
  محدود به زمان و مكان نيستند.

اقيانوسيه در  و ميليون مشترك تلفن همراه در منطقه آسيا 649,2 ،2010در پايان سال 
بيشتر رشد در  ]27[.وجود داشت ميليون در اروپا 741مريكا و آميليون مشترك در  880مقايسه با 
شود. جنبه  مي ، اما در ساير كشورها نيز مشاهده )چين و هند(كشورهاي جهان است ترين  پرجمعيت
هاي جديد و انواع مختلف محتوايي است كه  نسبت به تجربه فناوريان كنندگ اشتياق مصرف ،دوم رشد

هاي همراه وجود دارد  توانند تحويل دهند. فرصت تجربه خدمات مختلف روي تلفن ها مي اين فناوري
  .سيار)يا سالمت  سيار، يادگيري سياربانكداري  سيار،كشاورزي (

و  پرداختهدولتي مديران ارشد براي  تفناوري اطالعات و ارتباطاروند آكادمي به  4 سرفصل
  است. مورد بحث قرار داده دقت بهارتباط تلفني سيار را 
بيان  3 فصلهاي استفاده از تلفن همراه براي ارائه اطالعات مرتبط با توسعه در  برخي نمونه

  خواهند شد.
  
اي كوچك، محصور در خشكي و  يابي به اتصال براي كشورهاي جزيره دست

  كوهستاني
هاي اصلي  برخي ويژگيداراي اي كوچك، محصور در خشكي و كوهستاني  شورهاي جزيرهك
بازار كوچك و منابع فني و انساني  ،و در نتيجه، اقتصاد كمجمعيت ها  آن كه نيا. اول هستندمشترك 

هاي  مسافتبا مشكل  ،اينكه و دوم محدودي دارند. در بعضي موارد، منابع طبيعي محدودي نيز دارند
 كه يدرحالداراي جزاير متعددي در اقيانوس هستند اي كوچك  : كشورهاي جزيرهاند مواجهني طوال

 اي هاي دورافتاده جمعيتهمه اين كشورها، دارند.  عبور رقابليغهاي  كوهستان ،كشورهاي كوهستاني
زي و سا سازي، آسان در برابر نيروهاي طبيعت از يك سو و بادهاي جهانيها  آن، اينكه سوم ؛دارند

قدرتمند سياسي و با همسايگان ها  آن پذيرند. بعضي از سازي جهان از سوي ديگر آسيب خصوصي
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براي تخريب دستاوردهاي كوچك  يديتهدهاي قومي كه  شوند و كمي از كشمكش اقتصادي محصور مي
  روند آزاد هستند. ساله توسعه به شمار مي چندين ده

محيطي مانند افزايش سطح  بت به بالياي زيستپذيري بيشتري نس اي آسيب كشورهاي جزيره
 ،اي  درياها، كاهش معاش از منابع به خاطر افزايش شوري، آلودگي آب، نشت نفت و آلودگي هسته

دارند. يا ماهواره كابل خرابي خطرات سالمت وارد شده مانند ماالريا و آنفوالنزا و خطرات فناوري چون 
ها مشكالت  يز مشكالت خاصي دارند، در ميان اينكشورهاي كوهستاني و محصور در خشكي ن

  .وجود دارد چنيني ، انزوا، زلزله، رانش زمين و ساير بالياي اينكشاورزي
 يهاي متعارف ممكن است كاربرد هاي جغرافيايي وجود ندارد و روش ي براي چالشحل راههيچ 
در حال . شبكه كشورهاي هستند ازينمورداي  هاي منطقه شراكتو  كار به آمادههاي  حل راه .نداشته باشند

ها را به  ها، منافع و فناوري يي فرصتگرا همكه اصول همكاري و  SIDSnet(1اي كوچك ( جزيره توسعه
  دهد. را نشان مي مسئلهبرد، اين  كار مي

 

 

 اي كوچك جزيره در حال توسعهشبكه كشورهاي 

SIDSnet مكمل برنامه عمليعنوانبه1997در سالBarbados)BPoA (1994 تأسيس شد. آرمان اصلي آن، 
  .بود افتهي گسترش فناوري اطالعات و ارتباطاتاز طريق  ،SIDSپشتيباني از توسعه پايدار 

SIDSnet  2) انزوا، دورافتادگي و پراكندگي جغرافيايي 1دهد،  بحراني جزاير كوچك پاسخ ميچالش به چندين (
المللي بيشتر به كاهش  ) نياز به شناسايي و كمك بين4يت محدود انساني ) ظرف3اي ضعيف  ارتباط و مديريت داده

هاي اطالعاتي و ارتباطي براي پيوند  فناوريبا استفاده از  SIDS .SIDSمحيطي  پذيري اقتصادي و زيست آسيب
هش فني، آموزش و دانش براي بهبود رفاه و كابراي تسهيل تسهيم خبرگي  منزوي و دورافتادهدادن كشورهاي 

  .دهد ، موارد مذكور را انجام ميفقر از طريق نوآوري، افزايش ظرفيت ملي و استفاده بهتر از منابع كمياب
را با يكديگر حفظ كنند و اطالعات راجع به  ارتباطشانتوانند  مي SIDSnet تيسا وبكشورهاي وابسته از طريق 

حيط زيست، آموزش، آب تازه و بهداشت، مانند سالمت، حفظ مدار  اولويتهاي  ها در زمينه بهترين شيوه
به دنبال تسهيل تبادل مجازي چنين  همگردشگري و توسعه منابع انساني را به اشتراك بگذارند. اين شبكه 

فهرست آنالين اسامي متخصصان با شرح شامل اين برنامه  است SIDS2از طريق برنامه مساعدت فني خبرگي 
اي  پورتال و فضاي كنسرسيوم دانشگاه كشورهاي جزيره عنوان به براي استفاده SIDSNETوظايفشان است. 

  .تأييد شد 2005المللي موريس  كوچك نيز پيشنهاد شده است كه در جلسه بين
SIDSNet واسطي براي  عنوان بهسازي،  مدافع سرسخت بهبود آگاهي و زيرساخت اينترنت است. در زمينه ظرفيت
كند. در زمينه همكاري و تسهيم دانش، از  نتقال فناوري خدمت ميو ا SIDS -SIDSو  South -Southهمكاري 

كند كه اطالعات  گو حمايت ميو ثبت كاربران در سيستم ايميل خانگي و تاالرهاي گفت لهيوس بهاتصال و ارتباط 

                                                 
1- Small Island Developing States Network 
2- SIDS Technical Assistance Programme 
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فراهم ها و وقايع آتي را نيز  تقويم فعاليتSIDSnet.شودتوانند مبادله شوند و با متخصصان ارتباط برقرار مي
 عنوان به SIDSnetراهبردي مستقر سازند.  صورت بهدهد كارمندان محدودشان را  ميها امكان  به دولت ،كند مي

هاي  ملل متحد، شاخصسازمان ها و تصميمات  هاي دانشگاهي، قطعنامه پايگاه داده نشريات جزيره، پژوهش
نسبت به  SIDSnetكند. در نهايت،  يت ميها و پژوهش را تقو مديريت داده ،اي توسعه و آمار ملي و منطقه

در را  SIDS، بنابراين پروفايل آورد را به وجود ميآگاهي الزم  جزيرهدست و پاگير هاي اصلي توسعه  چالش
  كند. گذارند ايجاد مي المللي كه بر جريان منابع مالي و مساعدت فني تأثير مي هاي سياست بين چرخه

راحي مجدد و احياي كامل شد و بخشي از پروژه تحت پشتيباني دولت ط خوش دست SIDSnet، 2011طي سال 
 در حال توسعهاسپانيا، به نام توسعه ظرفيت از طريق آموزش براي توسعه پايدار و مديريت دانش براي كشورهاي 

سيستم مديريت دانش مركزي  و كمك خواهد كرد SIDSnetاين پروژه به توسعه مجدد  اي كوچك گرديد. جزيره
  كند. براي تسهيل تسهيم اطالعات و همكاري ايجاد ميار ضروري را بسي

SIDSnet  هاي توسعه پايدار  جهاني براي هماهنگي فعاليت فرم پلت عنوان بهاحيا شدهSIDS  در سه زمينه اصلي
  خدمت خواهد كرد:

 المللي و فرآيندهاي بين دولتي مربوط به  پيگيري جلسات بينSIDS.  
  برايهاي ملي و اطالعات آماري  ها از طريق داده هاي دسترسي به داده شكاف پر كردنهمكاري براي 

 بهبودپذيري. - پذيري آسيب هاي در زمينه يهاي كشور ارزيابي پروفايل
  هاي شماتيك  و ايجاد انگيزه براي مشاركت در تمام زمينهتسهيلBPoA. 

BPoA  تنها  كه اي كوچك جزيره حال توسعهدر ملل متحد در توسعه پايدار كشورهاي سازمان برنامه عملي
  رود. اي كوچك به شمار مي جزيره در حال توسعهالمللي ويژه كشورهاي  برنامه عملي مورد تأييد بين

 ,”SIDSnet, Division for Sustainable Development of the United Nations, “About SIDSnetبرگرفته از  منبع:

http://www.sidsnet.org/5.html (accessed on 11 September 2011); and SIDSnet, “SIDSnet Revitalization”, 
http://www.sidsnet.org/index.html (accessed on 11 September 2011).

  

 هايي براي تفكر پرسش
هاي  تواند براي كشورهاي محصور در خشكي آسياي مركزي كار كند؟ مؤلفه مي SIDSnetآيا ابتكاري مانند 

 لي چنين مشاركتي چه خواهند بود؟اص
  

  :بندي جمع
  بدون افراد و جوامع شكاف ديجيتالي شكاف بين افراد و جوامع با دسترسي به منابع عصر اطالعات و

  است.به اين منابع دسترسي 
 هاي درآمد، جنسيت و سواد ، از جمله نابرابرياجتماعيهاي اقتصادي و  شكاف ديجيتالي بازتاب نابرابري 

 .است
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  استهاي اطالعاتي و ارتباطي  وسيعي فراتر از فناوريدورنماي پرداختن به شكاف ديجيتالي نيازمند. 
  ارتقاي دسترسي جهاني از طريق ايجاد زيرساخت فيزيكي و نيز تسهيل خدمت مشترك يا مراكز تلفن، در

 الزم است. جامعهسطح 
 اي براي تسهيم منابع الزم  ملي و منطقه مخازن پوياي اطالعات و مشاركت عنوان بههايي  ايجاد پورتال

 است.
 وفوراست. با  در حال توسعه سرعت بهبدون اتصال  يفناوري سيار از نظر سرعت گسترش و دسترس 

 يتوجه قابلهاي همراه است كه كمك  اين جريان تلفن ،هاي همراه و محصوالت و خدمات مرتبط تلفن
 كند. به از بين بردن شكاف ديجيتالي مي

هاي اطالعاتي و ارتباطي و  وسيعي از پيوندهاي ميان فناوريمنظر به دنبال ارائه  سرفصلخش از اين ب
ابزارهاي حياتي در استراتژي دست ي اطالعاتي و ارتباطي ها فناوريكند  ميتأييد و است ره اهداف توسعه هزا

هاي مختلف  ها در بخش يافتن به اهداف توسعه هزاره هستند. بخش بعدي بر كاربردهاي خاص اين فناوري
  مربوط به اهداف توسعه هزاره تمركز دارد.

 

 خودآزمايي
  مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد.

  .آوري كنيد جمع دسترس قابلدر كشورتان از منابع را  اهداف توسعه هزارهآمار كالن  -1
 .آوري كنيد جمع دسترس قابلدر كشورتان از منابع را  فناوري اطالعات و ارتباطاتآمار نفوذ  -2
هاي اطالعاتي و ارتباطي  ها و تهديدهاي كاربرد فناوري ضعف، فرصتنقاط قوت، نقاط اين آمارها درباره  -3

ها براي سرعت بخشيدن  توان از اين فناوري گويند؟ آيا مي دهنده توسعه چه مي ابزارهاي سرعت عنوان به
 توان انجام داد. مي به توسعه استفاده كرد؟ تحليل كنيد از نظر سياست ملي چه كاري

 فناوري اطالعات و ارتباطاتشناسايي كنيد چه آژانس يا گروه بين آژانسي سياست توسعه تحت حمايت  -4
 كند؟ وضع مي را در كشور يا منطقه شما

هاي زماني را تعيين  اي از امور و چارچوب چقدر طول خواهد كشيد تا اين سياست تنظيم شود؟ مجموعه -5
  كنيد.

  
  



 

  سومفصل 
هاي اطالعاتي و ارتباطي در  كاربردهاي فناوري

  توسعه
  

  از: اند عبارتاهداف اين بخش 
  هايي كه مستقيماً با  بخش ژهيو بههاي مختلف  در بخش فناوري اطالعات و ارتباطاتتشريح كاربردهاي

  اهداف توسعه هزاره ارتباط دارند؛ و
  هاي  در بخش فناوري اطالعات و ارتباطاتكاربرد شناسايي اصول شيوه عمل درست از مطالعات موردي

 اولويت توسعهداراي 
  

شان  ماهيت متغيرشان، ميانبر هستند و كاربرد واسطه بههاي اطالعاتي و ارتباطي،  فناوري
براي  فناوري اطالعات و ارتباطاتاستقرار  كه در حاليباشد. مثالً،  يا چندمرحلهو  يچندبخشتواند  مي

تواند كمك كند زنان وارد جريان  هاي درآمدزايي متمركز شود، مي د بر ايجاد فرصتتوان كاهش فقر مي
با اين وجود، اين بخش  .بپردازندآرمان توسعه موازي تحقيق اصلي فعاليت اقتصادي شوند و بنابراين به 

در كمك به تأمين ها  آن با ارجاع خاص به نقشرا  فناوري اطالعات و ارتباطاتكاربردهاي مختلف 
  شوند. هاي توسعه تقسيم مي ها به بخش دهد. اين آرمان آرمان يا هدف توسعه خاص شرح مي

رد ارائه شده در اين بخش به نظر قديمي و معروف ابعضي از مو ،خوانندگان ممكن است دريابند
 رريزي و پايدا برنامه دقت بهقصد ما ارائه مواردي است كه  .رسند. دليلي براي اين كار وجود دارد مي
 عنوان بهارزيابي تأثيرات  سازي. پيادهپس از مرحله اول  ژهيو به ،اند يافته  و رشدشده بندي  ، مقياسشده

شناسايي عوامل  كه يطور بهصورت گرفته است، گواهي بر اجراي موفق بسياري از موارد ارائه شده د
  موفق در اين موارد ممكن است.

وجود دارد.  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري) قيممستقيم و غيرمست(دو رويكرد براي استقرار 
هاي اطالعاتي و ارتباطي براي پيوند  دهد و از فناوري نفعان نهايي را هدف قرار مي ذي ،رويكرد مستقيم

ها،  كند. رويكرد غيرمستقيم از طريق توسعه سياست خدمات استفاده ميدهندگان  با ارائهها  آن مستقيم
رود  انتظار مي نوبت به وكند  پشتيباني مياز رويكرد مستقيم تيبان و محتوا پش يها سامانه ،زيرساخت

هاي توسعه  به آرمان دستيابيهاي  روش عنوان بههر دو رويكرد  شوند. مند بهرهها  آن نفعان نهايي از ذي
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د. براي مشاهده هر دو نسازي دار و پياده يدر سطوح سياسمتفاوتي مفيد هستند، اما هر يك طراحي 
  شده است. تالش اهداف توسعه هزارههاي مجزاي  بخش زمينهوع مداخله در ن

  

  های اطالعاتی و ارتباطی و رشد اقتصادی فناوری ۳- ۱
هاي اطالعاتي و ارتباطي و رشد اقتصادي  جهاني كافي براي نمايش رابطه بين فناوريشواهد 

فناوري اطالعات و ز نرخ باالي نفوذ ا ،توسعه اقتصادي دارنددر وجود دارد. كشورهايي كه سطوح بااليي 
و صنعت بخش خصوصي بيشترين  وكار كسبشيوه  بر اساس شواهد موجود،نيز برخوردارند.  ارتباطات

فناوري اطالعات و رشد زيرساخت  بر اساس شواهدي چنين هماند.  بهره را از انقالب اطالعات برده
خ باالي رشد رسانده و اقتصادشان را در جامعه و منابع انساني كشورهايي چون هند را به نر ارتباطات

  اطالعاتي قدرتمند ساخته است.
هاي كوچك و متوسط  هاي اطالعاتي و ارتباطي بيشتر در بخش شركت تأثير تغيير شكل فناوري

 وكار كسبكارايي عمليات اند  ي كوچك توانستهها بنگاهها،  مشاهده شده است. با استفاده از اين فناوري
ارتقا دهند؛ بازارهاي  مشتريانداخلي) و خارجي با  يها بخشلي را با كاهش هزينه ارتباط داخلي (داخ

جهاني را توسعه دهند و حجم تقاضا را باال ببرند؛ و مديريت  مشتريانپايگاه  ؛جديد را شناسايي كنند
  اسراف را كاهش و در نتيجه سود را افزايش دهند. ؛موجودي را بهبود ببخشند

درصد  10به ازاي هر  ،شود مي بانك جهاني، بيان  2009ارش توسعه اطالعات و ارتباطات در گز
نتايج  ]28[درصدي در رشد اقتصادي وجود دارد. 3/1افزايش در نفوذ خدمات پهناي باند، افزايش 

در  يدرصد 2/1درصد با افزايش  10افزايش در نفوذ اينترنت تا  ،مشابه در مطالعات ديگر نشان دادند
  ارتباط دارد. ]29[توليد ناخالص ملي

چشمگير و قدرتمندتر از اقتصادهاي  ،در حال توسعهاين تأثير رشد پهناي باند در كشورهاي 
ها  نفوذ دسترسي محض بهباشد. اين تأثير  ميهم تلفني و اينترنت باالتر  اتدر ارتباطو  استيافته  توسعه

  شد.تواند با حتي قدرتمندتر نيز ميميزان كافي به 
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های اطالعاتی و ارتباطی تأثير رشد اقتصادی فناوری ۳-۱شکل   

درصدي در نفوذ مخابرات نشان  10محورها افزايش درصدي را در رشد اقتصادي به ازاي افزايش  توجه:
هايي كه براي پهناي باند در  آن ياستثنا به ،درصدي مهم هستند 1طور آماري در سطح  دهند. تمام نتايج به مي

  مهم هستند.درصدي  10هستند كه در سطح  در حال توسعهاي كشوره
  

 Mohsen Khalil, Philippe Dongier, and Christine Zhen-Wei Qiang, “Overview”, in Information منبع:

and Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact (Washington, 
D.C., The World Bank, 2009), p. 6, http://go.worldbank.org/NATLOH7HV0. 

  
در فناوري  ،هاي اطالعاتي و ارتباطي بر رشد اقتصادي فناوري تأثيرگذاري روش ديگر

خدمات مبتني بر فناوري است. نهفته هاي خدمات مبتني بر فناوري اطالعات  و بخش ]30[اطالعات
توانند از راه دور با استفاده  ) كه ميهاي پشتيبان بخشو  تماسبيل مراكز خدماتي هستند (از ق اطالعات

در حال از ارتباطات مخابراتي ارائه شوند. بازار اين خدمات عظيم و در حال رشد است و چندين كشور 
  .هستند خدمات مبتني بر فناوري اطالعات، به رهبري هند، بازيگران موفق بخش توسعه
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خدمات مبتنی بر و فناوری اطالعات  یمرز برونی سپار بروننی خدمات توزيع جها ۳-۲شکل 

  فناوری اطالعات
 Christine Zhen-Wei Qiang and Carlo M. Rossotto, “Economic Impacts of Broadband”, in Information and منابع:

Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact (Washington, D.C., The World 
Bank, 2009), pp. 35-50, http://go.worldbank.org/NATLOH7HV0. 

  

  های اطالعاتی و ارتباطی و کاهش فقر فناوری ۳- ۲
در بعضي موارد به  فناوري اطالعات و ارتباطاترشد بخش خصوصي و صنعت تحت حمايت 
ير كمتر از اين توسعه نسبت به افراد غير فقير كاهش فقر كمك كرده است. با اين وجود، افراد فق

بيني  در اقتصاد براي افزايش رشدي كه پيش مداخله عالوه برها بايد  دولت ]31[اند. شده مند بهره
  .مستقيماً به فقر بپردازد شود در نهايت به نفع افراد فقير خواهد بود مي 

فقدان دسترسي به  ،فقدان درآمد پايه توان به آن جمله مياز  ؛دارد يبسيار زيادهاي  جنبهفقر 
هاي  عدم دسترسي به آموزش پايه و مراقبت ،گرسنگي هميشگيتجربه  ،زمين، اعتبار و خدمات

مواجهه با ايدز،  ،و اميد به زندگي پايين ريوم مرگنرخ باالي  ،براي كودكان و مادران ژهيو بهبهداشتي، 
نسبت به  پذيري آسيب افزايش شغل براي جوانان و فقدان معاش پايدار و دسترسي به ،ماالريا و سل

براي تمام  فناوري اطالعات و ارتباطات. مداخله مستقيم و غيرمستقيم اشاره كرد تضادبالياي طبيعي و 
 مداخلهبراي ارائه خدمات به مردم فقير و  فناوري اطالعات و ارتباطاتيعني استفاده از  -اين موارد
  روند. هاي مهم كاهش فقر به شمار مي استراتژي -روي نقشه  ع طبيعيمنابتعيين تر مانند  حمايتي

به از پاكستان  يا دورافتادهگذاري خارجي در گوشه  نوآوري محلي با سرمايه 1تريد نت هونزا
ي، درآمد ور بهرهدر نتيجه كه  ها و بازرگانان محلي است زاربهبود دسترسي به بازار جهاني براي بامنظور 

                                                 
1- Thread Net Hunza 
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هاي اطالعاتي  بخشد. اين نوآوري رويكرد مستقيم استفاده از فناوري را بهبود ميها  آن و كيفيت زندگي
  دهد. و ارتباطي در پيوند ميان مردم فقير و بازارها را نشان مي

  

 

 ، پاكستانتريد نت هونزا

دي و توسعه محلي براي بهبود پايه اقتصاغيرانتفاعي)، سازمانKADO(1كاراكرامسازمان توسعه منطقه
پاكستان كار  در هونزا و شرايط معيشتي جمعيت روستايي منزوي از نظر فيزيكي و اقتصادي در دره اجتماعي

، توليدكنندگان كوچك و ساير گران صنعتاي بر زنان،  تمركز ويژه كاراكرام سازمان توسعه منطقهكند.  مي
  :اين سازمان عبارتند ازهاي  هاي محروم از جمله افراد با نيازهاي خاص دارد. فعاليت گروه
 هاي محروم ارتقا و احياي صنايع سنتي براي زنان و ساير گروه.  
 براي كاهش فقر و توسعه در مناطق روستاييفناوري اطالعات  استفاده از. 
  هنرها و فرهنگها جشنوارهترويج احيا و ،. 
 بخشي افرادي كه نيازهاي خاص دارند توان. 
 سازي مؤسسات محلي ظرفيت. 
 هونزان به مسائل زيست محيطي در پرداخت. 

هاي كاربردي  از دو مركز سوادآموزي روستا پشتيباني كرده است كه آموزش برنامه كاراكرام سازمان توسعه منطقه
. شوند داير ميمحلي  اجتماعاتبهبود هزينه در مشاركت با  منظور بهدهند. اين مراكز  را به زنان روستايي ارائه مي

با همكاري شبكه آسيا  يدست عيصنامبادرت به نوآوري تجارت الكترونيكي  كاراكرام هسازمان توسعه منطق
معلول را  گران صنعتتا محصوالت محلي ساخت زنان و  ،كرده است 2المللي اقيانوسيه مركز تحقيق توسعه بين

، با طاتفناوري اطالعات و ارتباتحت پروژه توسعه به كمك  كاراكرام سازمان توسعه منطقه ترويج كند.
دهد و به ارتقاي معاش پايدار و  را نيز ارائه مي اينترنتي، خدمات المللي مركز تحقيق توسعه بينگذاري  سرمايه

فناوري اطالعات و سازي  كاهش فقر شديد در مناطق دورافتاده از طريق پژوهش عملي در كاربرد و يكپارچه
 اعتقاد دارد. ارتباطات

هايش، در زمان نگارش، به فراتر از دوره آغاز پروژه رشد كرده و ادامه  پروژه و كاراكرام سازمان توسعه منطقه
  اند. يافته

 منابع:
Adapted from Karakoram Area Development Organization, http://www.kadohunza.org/; and Thread 
Net Hunza, http://www.kadohunza.org/tnh/jewelry_items.html.

  
  

                                                 
1- Karakram 
2- International Development Research Centre 
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  براي تفكر هايي پرسش 
 هاي مداخلهدهد. با اين وجود، با بسياري از مشكالت  محلي ارائه مي مسئلهيك حلي ابتكاري براي  راهتريد نت 

كنيد اين پروژه چگونه  است. شما فكر مي رو روبهپذيري  پذيري و مقياس ديجيتالي مقياس كوچك، از قبيل تداوم
 باشد؟ پايدارپذير و  تواند مقياس مي

  
كشاورزي و  منظور بهبود به فناوري اطالعات و ارتباطاتي از مداخله مستقيم و موفق ا نمونه
 2ماهاراشترا ، خدمت اطالعات مبتني بر تلفن همراه براي كشاورزان1رويترز ماركت اليت كاهش فقر
  هند است.

 

 

 ، هندرويترز ماركت اليت

كند كه اين رقم در جهان  دريافت ميخود نهاييدرصد قيمت را براي محصول25تا20هر كشاورز در هند فقط
اي  و لحظه اعتماد قابلبرند زيرا اطالعات  هاي اقتصادي رنج مي از زيانها  آن درصد است، 45تا  40يافته  توسعه

و منابع مالي  يدولت هاي طرح ،هاي ورودي و ساير اخباري كه بر محصول يا قيمت وهوا آب، ها درباره قيمت
  وجود ندارد. تند،تأثيرگذار هس

سازي شده و مبتني بر تلفن همراه است كه  نخستين خدمت اطالعات تخصصي، شخصي رويترز ماركت اليت
رويترز ماركت از سوي ارائه شده اطالعات  2007. اول اكتبر شده است كشاورزان هند طراحي  جامعهبراي  ژهيو به

اخبار  و ي محليوهوا آب، جزئيات ها عات شامل قيمتسازي شد. اين اطال نياز كشاورزان شخصي امتناسب ب اليت
  شوند. مي روز بهپويا  صورت بهكه اي محصول است  مشاوره

  

  

                                                 
1- Reuters Market Light 
2- Maharashtra 
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و موقعيت مكاني كشاورزان با زبان محلي ارائه هاتمام اين اطالعات مطابق ترجيح فردي درباره محصوالت، بازار
روستا  000,150بيش از يك ميليون كشاورز در بيش از  2010در سال ، شود مي شود. از طريق تسهيم، برآورده  مي 

اند. براي استفاده از اين خدمت، كشاورز بايد  هاي تلفن و اپراتورهاي ارتباطات راه دور استفاده كرده تمام گوشياز 
رويترز دالر را براي سه ماه از نمايندگي روستايي خريداري كند. اطالعات  5شده با ارزش  پرداخت شيپكارت 

نه بگيرند و ريسك توليد يا بازاريابي را كاهش و در هاتصميمات آگا ،دهد به كشاورزان امكان مي اركت اليتم
  نتيجه درآمد خود را افزايش دهند.

كه منجر به سود مالي است دانشي به كشاورزان ، ارائه به وجود آورده رويترز ماركت اليتين تغييري كه تر بزرگ
پايدار و بخشي از كارهاي روزمره كشاورزان  اجتماعيم از نظر مالي و هم از نظر مستقيم شده است. اين مدل ه

  شده است.
  منابع:

http://www.youtube.com/watch?v=MYZsWWhfO1I; and author’s personal field visit and interviews 
with farmers in Maharashtra, India in September 2010.

  
هاي  براي پشتيباني از برنامه فناوري اطالعات و ارتباطاتمبتني بر  كارآمد يها سامانهايجاد 

فقر  يچندبعدهاي  از اهميت يكساني با پرداختن به جنبه ركالن عمومي در پرداختن به مسائل فق
ان فقير كه ثابت ناي از شهرنشي پايگاه داده ؛استمالزي  1سيناراي از آن سيستم  برخوردار است. نمونه

اين بخش از جامعه مفيد  بههاي خيريه در تالش براي ارائه خدمات  ها و آژانس براي دولتست اكرده 
 2آندرا پرادش توسط دولت ايالت فناوري اطالعات و ارتباطات يكاربردهااست. نمونه ديگر استفاده از 

نون حت قاروز در سال ت 100حداقل براي  ،اشتغال فقيران روستايي محقق شده است؛ اين دولت ازهند 
  .حمايت كرده استتضمين اشتغال روستايي هند 

  

 

هاي اطالعاتي و ارتباطي و طرح تضمين اشتغال روستايي فناوري
 گاندي هند ماهاتما

افزايش امنيت معاش مردم مناطق روستايي از طريق ،هدف قانون تضمين اشتغال روستايي ماهاتما گاندي هند
بدون  يكاردستيك سال مالي براي خانوارهاي روستايي است كه داوطلب  روز اشتغال با حقوق در 100تضمين 

هاي اطالعاتي و  از فناورياستفاده مؤثري هاي هند،  مهارت هستند. اين برنامه، در حال اجرا در بسياري از استان
  ارتباطي براي دسترسي مديران و فقيران به اطالعات كرده است.

حل  ارائه راهمنظور  بههاي اطالعاتي و ارتباطي  ر به استفاده از فناوريمنج عظيمي  طرحمشكالت اجراي چنين 
تمام مقامات رسمي را از طريق محور و  شد كه تمام روستاها و روستاييان سر سربهاطالعات مديريت  هاي سيستم
و ها را شفاف  داده ،وبتحت دهد. اين سيستم  به يكديگر پيوند مي فناوري اطالعات و ارتباطاتاصلي 

                                                 
1- SINAR 
2- Andhra Pradesh 
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 سازد.همگان مي دسترس قابل
  

  
  

و يكنواختي فرآيندهاي دستوري انسجام هاي داخلي براي تضمين   داراي بررسيپايگاه داده خانوار سطح روستا 
ايالت و نواحي متحد  34استان و  619شهرستان،  6465روستا،  000,250و شامل مداخل مجزا براي تقريباً است 

، تقاضاي كار يهاي شغل كارت :دهد، مثالً قرار مي حوزه عموميرا در تراكنش سطح در هاي  است. اين پورتال داده
  .ها آن رست كارگران حاضر و برگه حقوقو فه

ها و اسناد مجوز كارگران، انتخاب كار، تداركات، اجرا و  ، از جمله دادهحوزه عموميدر  حياتيتمام پارامترهاي 
و استفاده شده  دسترس قابلهاي مالي مانند سرمايه  شده و دادهو آماده  اشتغال تقاضاهايي از قبيل  پرداخت. داده
  شوند. نيز پايش مي

از جمله كارگران فقير روستا، مديران و كارمندان اجرايي محلي و كشوري، مقامات دولتي و  عان برنامهنف تمام ذي
  .ها دسترس دارند به داده منتخب، وزارت توسعه روستايي و مديران دولتي هند

و گذاران  به سياست روز بهدر ارائه اطالعات  هرچندكرد،  مخالفت غلبه مي چشمگيراين برنامه بايد بر موانع 
و كرده  وجو جستها را  داده اند توانستهفقير و روستايي جوامع تر،  كارمندان اجرايي موفق بوده است و از آن مهم

تواند، با كمترين  د تصريح شده است. هر انسان فقير ميكه در قانون حق اطالعات هن طور همانزير سؤال ببرند، 
كار  در نتيجه دستورو  كمك، به اطالعات دسترسي داشته باشد و رسيدگي به شكاياتش را پيگيري كند

  دولت طبق اين برنامه را احاطه كند. اجتماعيپذيري  مسئوليت
هاي  رنامه عمدتاً به دليل استفاده از فناوريكه موفقيت اين باند  هاي مستقل به اين حقيقت گواهي داده ارزياب

تغذيه  هايي براي بهبود و پايش پيوسته براي اطالعاتي و ارتباطي در مديريت و اداره برنامه بوده است. البته فرصت
  .دچنين بهبودهايي وجود دار
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  منابع:
Ministry of Rural Development, Government of India, “The Mahatma Gandhi National Rural 
Employment Guarantee Act 2005”, http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx; and author’s personal 
field visits and discussions with independent evaluators from the Administrative Staff College of 
India, India. 

  

  هايي براي تفكر پرسش
ها رسيدگي  توان به اين محدوديت كنيد چگونه مي ؟ فكر ميكدامندهاي اين برنامه  د محدوديتكني شما فكر مي

  كرد؟
  

هاي اطالعاتي  استفاده از فناوري ابعادوجود دارند كه  ]32[ها در سراسر آسيا انواع نوآوري
زم براي مديريت روستايي و بازارهاي جهاني و ارائه اطالعات الجوامع ايجاد پيوند حياتي بين منظور  به

روي  افزار مناسب فقر با استفاده از نرمتعيين جايگاه (مثل  دهند را نشان ميهاي كاهش فقر  برنامه
هاي اطالعاتي و ارتباطي  كه استفاده مؤثر از فناورياند  ها نشان داده ). مداركي از اين آزمايشنقشه
هاي كشاورزي را با دسترسي به  و شيوهعايدي خود را افزايش ، به كشاورزان كوچك كمك كندتواند  مي

 و 1بات ترانگ اطالعات دانش كشاورزي و توسعه بازار بهبود دهند. مثالً، در ويتنام، روستاهايي چون
  ]33[اند. ي كردهانداز راهخود را براي بازار كاالهاي روستايي  يها تيسا وب 2هوي آن

 

 

 )2007 - 2008ن (چي 3ژيا نينگ در فناوري اطالعات و ارتباطاتپروژه 

آن شهرستاني و درصد كل جمعيت  53ميليون است كه4/3استاني واقع در غرب چين با جمعيت ژيا نينگ
توليد داراي نسبتاً پايين و  ژيا نينگتوسعه اقتصادي  ،شناختي خشك و كمبود آب دارد اقليم بوم ؛لوح هستند ساده

  .استاي كمتر از ميانگين ملي  منطقه ناخالص ملي
براي رسيدگي به نيازهاي روستايي در چين بخشي از سياست ملي به شمار  فناوري اطالعات و ارتباطاتكاربرد 

هاي راديو و تلويزيون   ، اداره كل برنامهژيا نينگشعبه مخابرات چين رود. همكاران اين پروژه عبارت بودند از:  مي
كي چين غربي، مداخله تحت حمايت شبكه الكترونيكي هاي مرتبط از جمله شركت الكتروني نهادو ساير  ژيا نينگ

  . ]34[معاش روستاييدر زمينه براي نوآوري  فناوري اطالعات و ارتباطات روستايي  آسيا و اقيانوسيه
يكپارچه جديدي ايجاد شد. عملياتي فرم  فرم (مخابرات، تلويزيون و اينترنت)، پلت سازي سه پلت از طريق يكپارچه

سايت سرويس  شامل توسعه سيستم تلويزيون پروتكل اينترنتي، وب ژيا نينگ العات و ارتباطاتفناوري اط پروژه
                                                 
1- Bat Trang 
2- Hoi An 
3- Ningxia 
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روستايي، مركز تلفن كشاورزان روستايي و مركز اطالعات روستايي براي كمپين ژيانينگاطالعات جامع براي
  توسعه روستايي بود.

، ابزارهاي مالي و وهوا آبكشاورزي، بازارها، اطالعاتي درباره انواع موضوعات  ،جامع ياطالعات تيسا وباين 
يندها و فناوري كشاورزي پشتيباني آفراز قبيل هايي  جنبهدر  دهد. مراكز تلفن از صدا و تصوير سالمت ارائه مي

ها اطالعات را  دهد تا آن كنند. مركز اطالعات روستايي نقطه دسترسي با تسهيالتي براي كشاورزان ارائه مي مي
بين متخصصان و رودررو ارتباط  و از فناوري ويديوبا استفاده بارگذاري كنند. مركز تلفن  تيسا وبروي دانلود يا 

  .شود به مراكز اطالعات روستايي متصل ميكشاورزان 
هاي اطالعاتي و  استفاده از فناوري ،انجام شد. نتايج نشان دادند 2010ارزيابي تأثير گسترده پروژه در سال 

. سطح استجنسيت، سن، آموزش، اشتغال و سطح اقتصادي متغير  بر اساسهاي مختلف  گروه ارتباطي در ميان
  رفت. ها به شمار مي آموزش عامل اصلي در تعيين استفاده از اين فناوري

تأثيري بر معاش روستايي داشته  ژيا نينگدر  فناوري اطالعات و ارتباطاتارزيابي تأثير نيز نشان داد كه كاربرد 
، سياسي و اجتماعيپتانسيل پروژه نه تنها به منابع مالي بلكه به دسترسي به دامنه وسيعي از منابع  اما؛ است

 عنوان بهها  آناستفاده شده باشد،  يخوب بههاي اطالعاتي و ارتباطي  آموزشي بستگي دارد. در جايي كه از فناوري
  ها. فناوري رشگستاطالعاتي موجود و  يها سامانهجايگزين  و نههستند،  مكمليك 

 منابع:
Nie Fengying and others “Evaluation of a rural information project in Ningxia, China”, in 
Strengthening Rural Livelihoods: The Impact of Information and Communication Technologies in 
Asia, David J. Grimshaw and Shalini Kala, eds. (Ottawa, IDRC, 2011), pp. 109-132, http://idl-
bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/45947/1/132419.pdf.

  

  هايي براي تفكر پرسش
موفق  شما تواند در كشور مشابه مي اي چه هستند؟ آيا پروژهژيا  نينگهاي موفقيت پروژه  كنيد مؤلفه شما فكر مي
  باشد؟ چرا؟

  
سازي در تحقيق و توسعه و گسترش مهارت و دانش دولت  ظرفيت و زيكشاور يها سامانهايجاد 

حائز كشاورزي  اجتماعاتبه اندازه پشتياني مستقيم از  ،اهداف توسعه هزارهبراي و مقامات كشاورزي 
چنين جهاني  روستايي فناوري اطالعات و ارتباطات  آسيا و اقيانوسيهشبكه الكترونيكي . هستنداهميت 

در را سازي فردي و مؤسساتي  كند ظرفيت به مؤسسات كشاورزي و دولت كمك مي پورتالي است كه
  تحقيق و توسعه كشاورزي ايجاد كند.
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 شبكه دانش براي توسعه روستايي در منطقه آسيا و اقيانوسيه

المللي  همكاري بين صندوق بيننوعي  روستايي فناوري اطالعات و ارتباطاتآسيا و اقيانوسيهشبكه الكترونيكي 
صندوق هاي توسعه روستايي  مندي پروژه بهره منظور بهبود كه  المللي مركز تحقيق توسعه بينو  1توسعه كشاورزي

يم منابع اطالعات جهاني در منطقه آسيا و اقيانوسيه طراحي شد. هاز دسترسي و تس المللي توسعه كشاورزي بين
شبكه از  آموخته شده و بهترين تجارب هاي درس ر اساسببه پايان رسيد.  2010سومين و آخرين مرحله در سال 

، IFAD ASIA (http://asia.ifad.org)، روستايي فناوري اطالعات و ارتباطات  آسيا و اقيانوسيهالكترونيكي 
 انيمتصدنفعان و ساير  ، ذيالمللي توسعه كشاورزي صندوق بينبراي شركاي را پورتال جديد تسهيم دانش 

  .ايجاد كرد كاهش فقر روستايي
هاي دسترسي، مديريت  مهارت، روستايي فناوري اطالعات و ارتباطات  آسيا و اقيانوسيهشبكه الكترونيكي نوآوري 

داد. كاربران ارائه را  المللي توسعه كشاورزي صندوق بينپروژه  سازي پيادهو تسهيم دانش مرتبط با اهداف و 
و به كردند  ميروستايي كار جوامع ها كه مستقيماً با  شركاي آنسيستم تسهيم دانش عبارت بودند از: كاركنان و 
پروژه به دنبال ترويج فرهنگي براي تسهيم و اين . نمودند ميقابليت دسترسي دانش در سطح عمومي كمك 

  بود. المللي توسعه كشاورزي صندوق بينهاي  نفعان پروژه يادگيري دانش در ميان تمام ذي
هاي  ها، فرآيندها و فناوري استراتژي ،روستايي فناوري اطالعات و ارتباطات  قيانوسيهآسيا و اشبكه الكترونيكي 

 مطرح كرد؛هاي آتي توسعه  براي فعاليتهايي  توصيهپشتيبان ارتباط و شبكه دانش روستايي را بررسي كرد و 
تمركز مللي را آغاز كرد. ال ، ملي و بينمحليتحقيق و توسعه در زمينه شبكه دانش و كاربردهاي اينترنت در سطوح 

هاي الكترونيكي محلي،  هاي عملي ترويج مشاركت در سطح عمومي بود. خبرنامه حل ها و راه روشويژه آن به 
هاي  هايي از فعاليت نمونه ،هاي الكترونيكي به اشتراك گذاشته شده اشاعه اطالعات بازار كشاورزي و كتابخانه

  رفتند. به شمار مي روستايي فناوري اطالعات و ارتباطات  اقيانوسيه آسيا وشبكه الكترونيكي تحت پشتيباني 
هاي منطقه  هاي منتخب از پروژه گروه ،روستايي فناوري اطالعات و ارتباطات  آسيا و اقيانوسيهشبكه الكترونيكي 

  انوسيهآسيا و اقيشبكه الكترونيكي آسيا و اقيانوسيه را در برگرفت. ساير كشورهايي كه كمك مستقيمي از 
داده روي  هاي از مطالب آموزشي رايگان، اسناد و پايگاه، دريافت نكردند روستايي فناوري اطالعات و ارتباطات

و نيز مشاوره فني و تخصيص  روستايي فناوري اطالعات و ارتباطات  آسيا و اقيانوسيهشبكه الكترونيكي  تيسا وب
  .نشدندمند  بهره تيسا وبفضاي كاري روي اين 

در  روستايي فناوري اطالعات و ارتباطات  آسيا و اقيانوسيهشبكه الكترونيكي  تيسا وبايستاي كامل كپي 
http://asia.ifad.org/web/956-IDRC .موجود است 

  
  

                                                 
1- International Fund for Agricultural Development 
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  هايي براي تفكر پرسش 
؟ آيا كنند كدامند كشاورزي ملي كمك مي يها سامانهالمللي ديگري كه به توسعه  هاي بين منابع جهاني و سازمان
 داريد؟ يآگاه خودهايي به نفع كشور/ منطقه  از وجود چنين سازمان

  
  بندي: جمع
 هاي  گذاري در فناوري دهند ارتباط مستقيمي بين سرمايه مدارك كافي وجود دارند كه نشان مي

  وري اقتصادي وجود دارد. اطالعاتي و ارتباطي و بهره
 وكار  بهبودهايي در شيوه كسب ،و متوسطهاي كوچك  شركتها توسط  استفاده از اين فناوري

، به مديريت موجودي كمك شدههزينه ارتباط و تعامل موجب كاهش نشان داده است كه 
وري و سود را افزايش  سازند، بنابراين بهره كنند و دسترسي به بازارهاي جهاني را ممكن مي مي
 دهند. مي

 راي تداوم كاهش فقر در درازمدت رشد اقتصادي تضميني براي كاهش فقر نيست، اما ب اگرچه
 ضروري است.

 پردازند افراد فقير را به  كه به كاهش فقر مي فناوري اطالعات و ارتباطاتمستقيم  هاي مداخله
 دهند. بازارها و بازار را به اطالعات پيوند مي

  جامعه مدني و  هاي مداخلههاي دولتي،  ي ممكن است به شكل برنامههاي مداخلهچنين
  گروهي بخش خصوصي باشند.وظيفه اجتماعي ي ها پروژه

  

 فعاليت 

هاي كوچك و  ) شركت1دهند:  موارد زير را هدف قرار مي ژهيو طور  بهبيابيد كه  خود هايي را در كشور پروژه
ها را  هاي اطالعاتي و ارتباطي در اين پروژه فقير شهري). نقش فناوريجوامع فقير (مثالً جوامع ) 2متوسط 

 يد.شناسايي كن
  

  های اطالعاتی و ارتباطی در آموزش فناوری ۳-۳
كني فقر و ساير  حياتي در ريشه عامليشود، زيرا آموزش  مي حق آموزش حق اساسي شناخته 

و اقتصادي اكثريت  اجتماعيهاي  رود. با اين وجود، نابرابري هاي نابرابري در جامعه به شمار مي شكل
، اين است در حال توسعه. چالش كشورهاي محروم كرده استرا از حق اساسي برابري كودكان جهان 
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 ؛با كمبود شديد منابع مواجه هستند كه در حاليرا براي همه ارائه دهند، كه چگونه آموزش با كيفيت 
  .داردنمود پيدا و موارد ديگر معلم  ،هاي درسي در بخش آموزش كمبود شديد كالس درس، كتاب

سراسر  وكار كسبتباطي بر آموزش تنها به خاطر تأثير بر شيوه هاي اطالعاتي و ار تأثير فناوري
 دهد، ميهاي ملي نشان  تالشدر گستره . تحقيق ميداني سريع و گسترده استمورد تأييد جهان 

هاي  از تاريخچه طوالني استفاده از رسانه ؛، گسترده استتنوعشانها به اندازه  استفاده از اين فناوري
موفق اخير و تا استفاده  -يون در كشورهايي چون چين، هند و مكزيكراديو و تلويز -متعارف
  ]35[در سنگاپور. ي اطالعاتي و ارتباطيها فناوري

در  ؛وجود داردسردرگمي » هاي اطالعاتي و ارتباطي در آموزش فناوري«اغلب در درك معناي 
از منابع انساني  گروهيجاد يعني اي ،را دارد »فناوري اطالعات و ارتباطاتآموزش «برخي موارد، معناي 

ها در  . در كشورهاي ديگر، استفاده از اين فناوريي رو به رشدنيازهاي جامعه دانشبرآوردن براي 
تعداد زيادي تشكيل و منجر به است » فناوري اطالعات و ارتباطات به كمكآموزش «آموزش به معناي 

وزش و در نتيجه افزايش دسترسي به آموزش هاي آم آموزش از راه دور براي ايجاد فرصت يها سامانهاز 
فناوري اطالعات و آموزش برخوردار از «شده است. هنوز در بعضي موارد، اين اصطالح به معناي 

تعامل اصلي كانال  عنوان به فناوري اطالعات و ارتباطاتاساساً به معناي استفاده از  -است» ارتباطات
 فناوري اطالعات و ارتباطاتآموزش  ندرت بهاست. سيار يادگيري الكترونيكي و يادگيري كه  آموزشي

 فناوري اطالعات و ارتباطاتيا استقرار  فناوري اطالعات و ارتباطاتآموزش توسعه به كمك  عنوان به
 ]36[هاي توسعه در نظر گرفته شده است. براي پرداختن به آرمان
اند.  ي در آموزش قرار گرفتههاي اطالعاتي و ارتباط ها نيز تحت عنوان فناوري ساير فعاليت

در  ژهيو به رنديگ يبرمرا در  فناوري اطالعات و ارتباطات پذيرششوند و  مي پديدارهايي كه  جريان
همكاري و تسهيم در سراسر  ،)يهاي دانش دور و شبكه از راهيادگيري باز (يادگيري هاي  هاي مدل زمينه

 ]37[»يادگيرياشياي « عنوان بهتصويري  -و صوتي ايجاد منابع متني ،اي مدرسه يها سامانهمدارس و 
 فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي مختلف استفاده از  و روش ]38[باز آموزشدر قالب منابع  دسترس قابل

در  عالوه بههستند.  درسشانهاي  فرآيندهاي آموزش و يادگيري در كالسبهبود توسط معلمان براي 
هاي  در محيط(شود  مي طور روزافزون به كار گرفته  به ات و ارتباطاتفناوري اطالعاز كاربردها اي  دسته

  .)تعليمي ژهيو بههاي آموزش وسيع و  براي منظورو  رسمي، غيررسمي، از راه دور و آموزش معلمان
هاي  هاي گسترده محيط هاي اطالعاتي و ارتباطي در زمينه استفاده از فناوري سرفصلاين 

مدرسه و آموزش از راه دور؛ و  برنامه آموزشيهاي رسمي، مبتني بر  محيط -كند آموزشي را بررسي مي
چندين مدل  كه در حاليآموزش معلم نيز بررسي خواهد شد.  .توسعه محور )NFEآموزش غيررسمي (

اي و  جزيرهجوامع هاي جمعي بين  شود، تحليل متمركز بر تالش  ميكشوري مقياس بزرگ شرح داده 
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اي دارند و بايد در نظر  و ويژه فرد منحصربهر خشكي خواهد بود كه شرايط كشورهاي كوچك محصور د
  گرفته شوند.

هاي متعارف  چالش دسترسي ارائه آموزش با كيفيت به كودكان كشور صرفاً از طريق روش
هاي فناوري براي از  استفاده از گزينه .شود نامه انجام نمي ، ارزيابي و گواهينام ثبتآموزش و يادگيري، 

منظور  بههاي اطالعاتي و ارتباطي  است. فناوريالزامي تقاضا در آموزش  و ين بردن شكاف عرضهب
بنا به داليل فقر، معلوليت جسمي، موقعيت جغرافيايي، جنسيت،  كهدسترسي به آموزش براي كساني 

قرار استفاده ، مورد ي امكان رفتن به مدرسه را ندارندهاي فرهنگ جنگ، تعهدات شغلي يا محدوديت
، مثالً، از راديو و تلويزيون در كشورهايي چون چين و مكزيك براي تعليم به كودكان و جوانان اند گرفته

، فناوري جايگزين مردساالرهاي درس استفاده شده است. در جوامع  دورافتاده در كالسجوامع 
آسيا و منطقه براي مدارس زنانه بوده است. مقامات آموزشي كشورهاي مختلف  يا صرفه به مقرون

 ؛اند تجربه كردهاز طريق جنبش مدارس آزاد اطالعاتي و ارتباطي مختلفي را هاي  فناوري ،اقيانوسيه
هاي  بخش ،بصري -سمعيالكترونيكي و يادگيري و عواملي چون متعارف مطالب چاپي  ها به مدد آن

  باشند.به آموزش ابتدايي و متوسطه دسترسي داشته است فاقد امكانات رفاهي الزم 
 

 

 مدارس آزاد آسيا و اقيانوسيه

 دهد:را ارائه ميموارداين،از راه دور و آزاد مبتني بر فناورييادگيري 
 ملي خارج از مدارس رسميتحصيلي از طريق ايجاد دسترسي به مدارك  يغلبه بر موانع آموزش ابتداي  
 كوهستاني و زده مصيبتر مناطق هاي راديويي د  غلبه بر موانع جغرافيايي (از قبيل پخش برنامه ،

 اي كوچك) كشورهاي جزيره
 (آموزش از راه دور) آموزش تعداد زيادي از معلمان در محل 
كه در ناشي از افزايش حجم توليد جويي  با صرفه ژهيو به ،دهد چنين پتانسيل افزايش ارزش پول را ارائه مي هم

 يافتني است. كشورهاي پرجمعيت جنوب آسيا دست
از  محرومانبراي جايگزين اي  مدرسه يها سامانهتدارك ) 1از:  اند عبارتاي آموزش در مدارس آزاد ه فرصت

 ي) افزايش كيفيت از طريق مطالب و منابع آموزش3) ارتقاي گذر موفق به عملكرد در مدارس رسمي. 2تحصيل 
  ) تدارك آموزش براي معلمان.4آماده 

ين مدرسه آزاد جهان است كه آموزش ابتدايي و متوسطه را به بيش تر بزرگمؤسسه ملي مدارس آزاد هند تاكنون 
هاي مشابهي  النكا و پاكستان نيز، فرصت دهد. مدرسه آزاد بنگالدش، مدارس آزاد سري ميليون نفر ارائه مي 5/1از 

  دهند.  براي مطالعه ارائه مي
  :اند از عبارت اين پروژه اهدافاست.  اتفناوري اطالعات و ارتباطدر حوزه يك نوآوري فيليپين  eSkwelaپروژه 
 كه  ينيپيليف بزرگساالنبراي جوانان و  فناوري اطالعات و ارتباطات افتهيبهبودهاي آموزشي  ارائه فرصت

 روند.به مدرسه نمي
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 بهبود ظرفيت مشاركت موفق اين افراد در يك اقتصاد دانشي و جهاني 
 كمك به كاهش شكاف ديجيتال 
 در سراسر كشور ايجاد  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي آموزشي تقويت شده با  امهتحت اين پروژه، برن

  .شوند مي
هاي  در اين كشور تأسيس شدند تا برنامه eSkwelaيا  محور جامعهمراكز يادگيري الكترونيكي تحت اين پروژه، 
برگزاري براي محلي عنوان  بهراكز . اين مكنندرا اجرا  فناوري اطالعات و ارتباطاتبا  افتهيبهبودآموزشي جايگزين 

يعني ، دنكن عمل ميهاي جديد براي يادگيرندگان دور از مدرسه و ساير اعضاي جامعه  ها و توانايي آموزش مهارت
در كند  و به يادگيرندگان كمك ميبازبيني شده  1ارزي دفتر سيستم يادگيري جايگزين اعتبارنامه و آزمون هم

  وباره به سيستم مدارس رسمي، آماده شوند.براي پيوستن دصورت تمايل، 
موضوعي و  يا رشته نيب، استعالم، مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطاتمبتني بر از رويكرد  eSkwelaپروژه 

از تعليم است تركيبي اين طرح برد. در مركز اين پروژه طرح تعليمي آن قرار دارد.  آموزش و يادگيري بهره مي
هاي تعاملي  سرفصلآموزان يك ساعت آموزش به كمك كامپيوتر از طريق  دانشدر آن كه  رندهيادگيمبتني بر 

ها و  يك ساعت فعاليتو آموزش الكترونيكي، يك ساعت تعليم توسط معلم (مبتني بر نيازهاي فعلي يادگيرندگان) 
آموزش  سرفصل 283از  سرفصل 123 داراي هاي گروهي خواهند داشت. اين پروژه در حال حاضر پروژه

  .است 2جايگزين دپارتمان آموزشيادگيري الكترونيكي مورد تأييد اداره سيستم 
) وجود دارند. 2011ژوئن  30از سايت ( 95، اكنون 2007تا  2006هاي  چهار سايت در سال آزمايشياز اجراي 

اجتماعاتي بودند كه جوامع، يعني اين  ؛بيشتر اين مراكز امكانات به اشتراك گذاشته شده متكي بر جامعه هستند
افزايش  فناوري اطالعات و ارتباطات گروهكردند.  ميهاي تداوم را تأمين  زيرساخت، اتصال، كارمندان و هزينه

هاي  بازارهاي عمومي، درون واگنباالي داد. مراكز  ها را ارائه مي محتوا و پايش فعاليت ،ها سامانهآگاهي، آموزش، 
از روستايي به روستاي  حمل قابلها) و حتي  نت عموماً تحت مالكيت كافي(معه باربري، در مراكز الكترونيكي جا

  .هستندديگر روي موتورسيكلت 
اي  شاهدان زنده ،اند در سراسر كشور خدمت كرده رندهيادگي 300,6به تقريباً  2007كه از سال  eSkwelaمراكز 

  در آموزش هستند.هاي اطالعاتي و ارتباطي  فناوريبراي پتانسيل 
رسماً اين پروژه را به دپارتمان آموزش كشور واگذار كرد. در  فناوري اطالعات و ارتباطات گروه، 2011در سال 

شروع به كار كرد و در حال حاضر سرمايه الزم را از صندوق دولت  APECابتدا با سرمايه بنياد آموزش 
  كند. الكترونيكي دولت ملي دريافت مي

 منابع: 

eSkwela, http://eskwela-apc-nstp.wikispaces.com/about+the+project.eSkwela, “The eSkwela Project: The 
Establishment of Community e-Learning Centers for the Out-of-School Youth and Adults”, 
http://alseskwela.ning.com/page/the-eskwela-project-1.Jasmine Mohammadsali, “eSkwela transfers from CICT to 
Department of Education”, telecentre.org, http://community. telecentre.org/profiles/blogs/eskwela-transfers-from-
cict-to?xg_source=activity.National Institute of Open Schooling, http://www.nios.ac.in. UNICEF and Cambridge 
Distance Education Consultancy, Open Distance Learning for Basic Education in South Asia (Kathmandu, 
UNICEF, 2009), http://www.unicef.org/rosa/ODL_Report_(Final_version)___10_Dec_09.pdf.

  

                                                 
1- Accreditation and Equivalency Ezam of the Bureau of Alternatice Learning System 
2- Bureau of Alternatice Learning System o the Department of Education 
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  فعاليت 
هاي ارائه شده در اين مورد  كنيد كه شبيه نمونه وجو جستهايي را در كشور خود يا جاي ديگري در وب  نوآوري

هايي دارند؟ هر يك چگونه به مسائل كيفيت  هاي مشتركي دارند؟ چه تفاوت ها چه ويژگي باشند. اين نوآوري
 د؟نپرداز آموزش مي

  
دهند كه  ارائه مي فناوري اطالعات و ارتباطاتتحت حمايت  يرويكرد ،اي هاي مدرسه سامانه

 اي هاي مدرسه سامانه .كند كمك ميك آموزش در مدارس به بهبود كيفيت تدار يطور خاص به
براي همكاري جهت گسترش آموزش و  فناوري اطالعات و ارتباطاتمدارس هستند كه از ي از هاي گروه

جنوب  و دراست همكاري بين مدارس الزم و كارآمد كه در آفريقا ها  آن .كنند يادگيري استفاده مي
. اضطرار اند ي شدهانداز راه، المللي است هاي بين ت فعال آژانساين سيستم تحت حمايكه  شرقي آسيا

  هايي تأكيد دارد. در منطقه اقيانوسيه بر پتانسيل و نواقص احتمالي چنين تالش ها سامانهاين 
 

 

 جامعه براي جنوب اقيانوسيه يمدل دسترس 1نت اسكول

مدل مناسبي  ،3ا سرمايه بانك توسعه آسيايي، بساموآنوآوري دولت2و پروژه دسترسي جامعهساموآ  نت اسكول
  كند. ميطور آزمايشي اجرا  بهدر مدارس و اجتماعات مربوط به آن  فناوري اطالعات و ارتباطاتبراي معرفي 

، DVD ،كامپيوتر، دستگاه فتوكپي، دوربينتعدادي مجهز به  ،اين پروژه شامل ايجاد مركز آموزش الكترونيكي
 يآموزان و معلمان از اين مركز در ط اي در مدرسه است. دانش چندرسانه فراتابو  دورنگارچاپگر، اتصال اينترنت، 

براي  گذاري تجاري يك سرمايه عنوان بهكنند. بعد از ساعات مدرسه همين امكانات  ساعات مدرسه استفاده مي
اركنان و كميته مدارس را از مركز پشتيباني مالي و همكاري بين كطرح كنند. اين  استفاده اعضاي جامعه عمل مي

  تقويت كرده است.
متصل شد.  نت اسكولو كل اقيانوسيه جنوبي بود كه به شبكه ساموآ اولين مدرسه در  4وياتله يوتا مدرسه ابتدايي

در  8ماتااواو و 7آموا هاي سپس به دانشكده به اين شبكه ملحق شدند. 6لپا/لوتوفاگا و دانشكده 5وايمااوگا دانشكده
  تصل شدند.مساوايي 

مركز گيري از طريق يك  اتصال شمارهسيم و  بيپهن با استفاده از اتصال باند تركيبي طرحي  ،اين مدل اتصال

                                                 
1- SchoolNet 
2- Community Access Project 
3- Asian Development Bank 
4- Viatele Uta 
5- Vaimauga 
6- Lepa/Lotofaga 
7- Amoa 
8- Mataaevave 
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براي نظارت بر ساموآ توسط دولت  فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري جديدقانونموقعبهداده است. معرفي
را  فناوري اطالعات و ارتباطاتا خدمات و اتصال هاي جديد نسل سوم تنه نامه بخش ارتباطات و صدور گواهي

نيست،  متيق گراناي دارد، زيرا نصب آن نسبتاً  سيم اهميت ويژه بهبود خواهد بخشيد. گسترش اتصال بي
  است.ساموآ يابد و مناسب جغرافياي  هاي كشور گسترش مي به ساير قسمت يسادگ به

 برگرفته از  منبع:
Asian Development Bank, “Samoa SchoolNet”, http://www.adb.org/Projects/project.asp?id=36513. 

  

  هايي براي تفكر پرسش
تواند  ها به جامعه چيست؟ چگونه اين استراتژي مي كنيد مزاياي اتصال مدارس به يكديگر و اتصال آن شما فكر مي

 ؟هبود بخشدرا ب شما به بهبود دسترسي به آموزش و نيز كيفيت تدارك آموزش در كشور
  
 يسواد كامپيوترسطح هاي اطالعاتي و ارتباطي متضمن حداقل  استفاده از فناوري كه ييآنجا از

ابزار پشتيباني از آموزش عالي شروع به كار كرد. در  عنوان بهابتدا در بخش آموزشي  ؛ اين فناورياست
ت آموزشي آزاد و از راه دور بوده با تأسيس مؤسسا ژهيو بهتر آن در آموزش عالي  نتيجه، استفاده گسترده

آموزش الكترونيكي ارائه  اصطالح بهآنالين و  صورت بههاي آموزش از راه دور امروزي  است. برنامه
  شوند. مي

در آموزش  فناوري اطالعات و ارتباطاتكاربرد  در ها ترين مدل و موفقترين  يكي از قديمي
دانشگاه جنوب اقيانوسيه  ،اقيانوسيه و قه آسيادر منط ژهيو بهرسمي با سابقه بيش از سه دهه، 

كه توسط  ]40[مدل كنسرسيوم كهاحتمال اين و  اين دانشگاهموفقيت عظيم  بر اساس ]39[است.
شكاف ديجيتال در آموزش برطرف كردن تواند براي  ميدنبال شده است،  1دانشگاه جنوب اقيانوسيه

اي با كشورهاي  در منطقه اقيانوسيه، اتحاديه ژهيو بهالمنافع  استفاده شود، كشورهاي كوچك مشترك
به نيازهاي خود طور خاصي  تا بهو تقاضاي دانشگاهي مجازي دارند  محصور در خشكي تشكيل داده

كنند. نتيجه دانشگاه مجازي براي  هاي فناوري مي بهترين استفاده را از گزينه كه در حاليبپردازند، 
  المنافع است. كشورهاي كوچك مشترك

  
  
 

                                                 
1- University of the South Pacific 
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 المنافع دانشگاه مجازي براي كشورهاي كوچك مشترك

 وپرورش آموزشبه توصيه وزراي  2005در سالالمنافعدانشگاه مجازي براي كشورهاي كوچك مشترك
 و 1المنافع آموزش المنافع تأسيس شد. سي كشور عضو اين نوآوري، با كشورهاي مشترك مشترككشورهاي 

در حال حاضر، زير نظر كميته اين دانشگاه، كنند.  ها را هماهنگ مي كانادا، فعاليت در ونكوور المللي بين يآژانس
  شود. مي مديريت مستقلي هدايت 

هاي پس از متوسطه، مبتني بر مهارت در  بر دوره المنافع دانشگاه مجازي براي كشورهاي كوچك مشترك
 اي اي از موضوعات فني و حرفه ا و دامنههايي چون گردشگري، كارآفريني، توسعه تخصصي، مديريت بالي زمينه

اي  شود موضوعات درسي فوراً با زمينه موجب مي يراختصاصيغدوره آموزشي الكترونيكي و برگزاري . تمركز دارد
دانشگاه مجازي براي خاص از هر كشوري كه در ارائه مدارك تحصيلي معتبر در مؤسسات دانشگاهي كشورهاي 

. اين امر موجب قدرتمند شدن ظرفيت آموزشي گردندشوند، منطبق  استفاده مي المنافع كشورهاي كوچك مشترك
  شود. مي

از طريق اينترنت در  وكند  است كه از محتواي درس موجود استفاده مي 2منابع آموزشي بازيك پروژه اصلي، ايجاد 
  .استدسترس 

، با اين وجودگيري نشده است.  دازههنوز ان المنافع دانشگاه مجازي براي كشورهاي كوچك مشتركميزان موفقيت 
به از بين بردن شكاف  المنافع دانشگاه مجازي براي كشورهاي كوچك مشتركتوان گفت  حتي در اين مرحله، مي

فناوري اطالعات از طريق استفاده ابتكاري از توانند  دهد كشورهاي كوچك مي كند و نشان مي ديجيتالي كمك مي
  باشند.اصالح آموزشي رهبران اني و فعال توسعه جهيار  و ارتباطات

 از  برگرفته منابع:

Commonwealth of Learning, “A Virtual University for Small States of the Commonwealth (VUSSC)”, 
http://www.vussc.info; and Commonwealth of Learning, “COL in the Caribbean”, 
http://www.col.org/progServ/report/region/Pages/caribbean.aspx.

  

  هايي براي تفكر پرسش 
شامل همكاري گسترده ميان  ،نوآوري بلند مدتي المنافع دانشگاه مجازي براي كشورهاي كوچك مشترك

هستند كه ممكن  رو روبههاي مختلفي  هايي پتانسيل موفقيت دارند اما با ريسك شركايش است. چنين همكاري
هايي كه منجر به  كنيد ريسك ؟ و فكر ميكدامندكنيد عوامل موفقيت  شوند. فكر مياست منجر به شكست 

 ؟كدامندبررسي نشوند)  يدرست بهشوند (اگر  شكست مي
  

                                                 
1- Comminwealth of Learning 
2- Open Educational Resources 
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آموزش ، كند استفاده ميهاي اطالعاتي و ارتباطي  فناورياز زمينه ديگر تدارك آموزشي كه 
رود كه  العمر به شمار مي م آموزش مادامجزء الينفك مفهو آموزش غيررسمياست. امروزه،  غيررسمي
هاي الزم را براي  ها و توانايي و حفظ مهارت دستيابيتوانند انتظار  از طريق آن مي بزرگساالنجوانان و 
هاي  ، برنامهدر حال توسعهبا محيط زيست در حال تغيير داشته باشند. در كشورهاي انطباق 

؛ شوند رودررو ارائه ميصورت  بهها  آن هستند و بيشتر سميآموزش غيررمؤلفه اصلي ابتدايي سوادآموزي 
  .]41[اين امر در حال تغيير است دهد مياما مداركي وجود دارد كه نشان 

 

 

  شبكه نخست مردمي، جزاير سليمان

فناوري ، شبكه ارتباطات موجود، براي نمايش كاربرد 1پروژه دانشگاه اقيانوسيه جنوبي از شبكه نخست مردمي
   .، استفاده كرددورافتاده جوامعدر ارائه آموزش پيوسته و غيررسمي به  عات و ارتباطاتاطال

 را در جامعه روستايي شبكه نخست مردمي دروازه ايستگاه پايگاهاقيانوسيه جنوبي، در اين پروژه، دانشگاه 
رسه از انرژي خورشيدي ي در مدرسه اين جامعه تأسيس كرد. اين مددر كنار مركز كامپيوتر 2ساسامونگا چويسئول

منظوره در اين مركز كامپيوتري  قبل از تحصيالت عالي و همهرا كرد. اعضاي اين جامعه زبان انگليسي  استفاده مي
  .كردند تدريس مي

به ساسامونگا . كاركنان و مديران مدرسه ابتدايي و دبيرستان گرفتنداين پروژه را موفق در نظر كنندگان  شركت
تغييرات سازماني و ديدگاهي هنگامي مدنظر قرار گرفتند كه رهبران  كه نيا تر داشتند. مهم كامپيوتر دسترسي

  .هاي اطالعاتي و ارتباطي در جوامع خود بردند روستا پي به اهميت استفاده از فناوري
 .Rural Development Volunteers Association, “Pipol Fastaem”, UNDP and UNOPSبرگرفته از  منبع:

  
در توسعه  ،در حال توسعهكشورهاي در در آموزش  فناوري اطالعات و ارتباطاتكليدي كاربرد 

ابزار آموزش تعداد زيادي از معلمان است كه  ،هاي اطالعاتي و ارتباطي تخصصي معلمان است. فناوري
آمد از كليد استفاده كارها  آن كه ييآنجا ازبايد چالش ارائه آموزش همگاني را برآورده سازند و 

هاي فني و آموزشي الزم براي  هاي درس هستند، بايد مهارت هاي اطالعاتي و ارتباطي در كالس فناوري
بنيان  در اقتصاد دانش ژهيو بهرا توسعه دهند. اين امر  فناوري اطالعات و ارتباطاتآموزش تحت حمايت 

ها به سمت توسعه  مهارت زيرا هدف آموزش از توسعه استادي بدنه ثابت دانش و ،نوين اهميت دارد
توانايي  يجمع دسته، يادگيري مسئله، سواد اطالعاتي، حل انتقاديتفكر (هاي قرن بيست و يكم  مهارت

  ]42[.تغيير كرده است) هاي جديد يادگيري دانش جديد و استفاده از اين دانش براي موقعيت

                                                 
1- People First Network 
2- Sasamungga, Choiseul 



  
  
  
 
  

  پيوند ميان كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و توسعه پايدار :1 سرفصل   74
 

مبتني بر آموزش موفق در آموزش در سنگاپور عمدتاً  فناوري اطالعات و ارتباطاتموفقيت 
 هاحتي قبل از استقرار كامپيوتر فناوري اطالعات و ارتباطات بهبود يافته بامعلمان براي كار در محيط 

هاي  فناوريمند  المللي سنگاپور براي معرفي نظام در مدارس بود. بوتان وارد مشاركت با بنياد بين
شد. اين ها  هاي آموزشي آن دانشكدهوزشي در هاي آم به معلمان از طريق برنامهاطالعاتي و ارتباطي 

فناوري هاي تحت حمايت  در مدارس براي معلمان بود تا در درس افزار سختبا استقرار  زمان همتالش 
از آن استفاده كنند. پس از دور اول آموزش معلمان، مرحله دوم شاهد  اطالعات و ارتباطات

دوره كارشناسي  درالزامي  عنوان بهبرنامه آموزشي در هاي اطالعاتي و ارتباطي  سازي فناوري يكپارچه
هاي  ها، از كامپيوتر تا دوربين از فناورياي  گسترهدر بنگالدش و نپال نيز معلمان براي  ]43[بود.

در ساموآ هاي مشابه در كشورهاي مختلفي چون مغولستان و  . نوآوريشدندديجيتال، آموزش داده 
بدون  كه مبني بر اينها، تشخيص مشتركي وجود دارد  تفاوتاين با وجود  ]44[دست اقدام هستند.

، مؤلفه اصلي برنامه آموزشيو  فناوري اطالعات و ارتباطاتسازي  آموزش مؤثر معلمان در يكپارچه
  .حذف خواهد شداصالحات آموزشي 

هاي اطالعاتي و ارتباطي درمان تمام مشكالت آزاردهنده  مهم است بدانيم كه فناوري
شوند  ها احتماالً زماني بيشتر شناخته مي ، مزاياي بالقوه اين فناوريعالوه بهنيستند.  يآموزش يها سامانه
دستاوردها و بهبود  هاي آموزشي معرفي شوند. و شيوه ها اصالح گستره سيستم در سياست زمينهكه به 

ير آموزشي، از هاي تغي كه تمام مؤلفهمحقق خواهند شد واقعي آموزش سيستم آموزشي تنها زماني 
  نفعان، كنار يكديگر قرار بگيرند. تا معلمان، يادگيرندگان و ساير ذي هاي عمل ها و شيوه سياست

  
  بندي: جمع
 توانند براي ايجاد دسترسي به سيستم مدرسه و آموزش  هاي اطالعاتي و ارتباطي مي فناوري

  بهبود كيفيت آموزش در كالس درس استفاده شوند. رايپيوسته، ب
  آموزان و معلمان را در مدارس مختلف  سازي و همكاري بين دانش توانند شبكه ها مي فناورياين

 سازد. مي زيتعهدبرانگبرانگيز و  يادگيري را چالشكه  ممكن سازند
 هاي اطالعاتي و ارتباطي در آموزش است. آموزش معلم يكي از كاربردهاي اصلي فناوري 
 براي سوادآموزي  ژهيو به ،وجود دارد آموزش غيررسميراي ها ب اي از اين فناوري استفاده گسترده

، تغذيه و محيط زيست كه منجر به كيفيت بهتر زندگي سالمت بهو دانش عمومي راجع 
 شود. مي 
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 فعاليت 

توانند براي دسترسي  هاي اطالعاتي و ارتباطي مي فناوري ،رسد از مطالعات موردي موجود چنين به نظر مي
در بهبود كيفيت آموزش استفاده شوند. با اين  نت اسكولهاي جمعي مانند  و توانايي شبكه گسترده به آموزش

توانند در صورت عدم وجود حداقل ميزان سواد در ميان مردم فقير استفاده شوند؟ سعي  ها مي وجود، آيا اين فناوري
ر كشور خودتان يا هر نقطه از جهان د(بيان كنيد يافته و را چنين تالشي مبتني به اي  كنيد هر آزمايش يا پروژه

 .)كه هست
  

  برابری جنسيتیو هاي اطالعاتي و ارتباطي  ناوريف ۳- ۴
 انو مرد انبين زن اجتماعيبيولوژيكي، به روابط ساختاريافته  مسائل جنسيجنسيت برخالف 

حدود هاي جنسيت و نقش زنان و مردان به فرهنگ ممنظربنابراين، ؛ اي خاص اشاره دارد در جامعه
  اي به دوره ديگر تفاوت داشته باشند. اي ديگر و از دوره شوند و ممكن است از يك جامعه به جامعه مي

هاي جهاني به اختالفات و تبعيضات عظيم  رود. داده جنسيت موضوع مهمي به شمار مي
ه بتوان  نمي چنين همخورند.  هاي جهان به چشم مي اشاره دارند كه در بسياري از بخش يجنسيت

مگر پرداخت، حاصل هاي  آرمانمشكالت ناشي از توسعه ملي (از جمله فقر، آموزش و بهداشت) و 
  زنان و دختران بخشي از جريان اصلي جامعه باشند. كه نيا

با لحاظ كردن تساوي جنسيتي در اهداف توسعه هزاره تشخيص رسمي و جهاني اين حقيقت 
سازي به  گيري و پياده ت و وضوح در تمام سطوح تصميمشده است. با اين وجود، فقدان شفافيگنجانده 
گيرند و در حد  جنسيت را ناديده مي،  توسعههاي  ها و برنامه مشي خورد. بسياري از خط چشم مي
المللي در  مطالعه آژانس توسعه بين طبقمانند.  باقي مي فناوري اطالعات و ارتباطاتسازي  يكپارچه
فقر كمك كاهش به  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريد دارند كه هايي وجو گرچه زمينه ]45[سوئد،
بدون توجه و كلي  اي مقوله عنوان به» فقيرمردم «بر  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  اما پروژه ،اند كرده

. اين اند نداشتهها سودي براي زنان  در نتيجه، اين پروژه ]46[.اند داشتهزنان تمركز مسائل و مشكالت به 
به ابزار اصلي  اي فزاينده طور به هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريرود زيرا  ر يك معضل به شمار ميام

هاي  شوند و با شكست در تجهيز زنان با مهارت اقتصادي تبديل مي وري بهرهو  اجتماعيمشاركت 
  را بيش از پيش به حاشيه خواهند راند.ها  آن فناوري اطالعات و ارتباطات

منفعت برسانند كه به زنان طور مستقيم  توانند به زماني مياطالعاتي و ارتباطي هاي  فناوري
طور غيرمستقيم منفعت برسانند  توانند به براي بهبود وضعيت خود بهره ببرند و هنگامي ميها  آن اززنان 

امكان  يهاي اطالعاتي و ارتباط فناوري. ارائه اطالعات و خدمات به زنان استفاده شوند بهبودكه براي 
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گذر از موانع  و دسترسي به آموزش و دولت الكترونيكي ،درگيري مستقيم زنان در تجارت الكترونيكي
هاي زنان،  سازند. در ميان گروه فرهنگي براي دسترسي به توسعه اقتصادي را مهيا مي -اجتماعي

حقوق زنان و ري از هواداهاي  دهي كمپين سازمانامكان  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورياستفاده از 
ها و افزايش آگاهي نسبت به مسائل  جديد براي بيان ديدگاهفوروم ارتباطي مشاركت از طريق ارائه 

  .دهد را مي ايشان
براي اغلب  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريدر استفاده از تفكيك جنسيتي ها در مورد  داده
موانع براي دسترسي زنان به بيشتر ه اما مشخص است ك؛ وجود ندارد هاقيانوسي و مناطق آسيا

همان موانع دسترسي به آموزش يا فرصت اقتصادي از هر نوع  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري
 - اجتماعيپايين و هنجارهاي  نفس اعتمادبهو  نفس عزتسوادي، فقدان آگاهي، فقر، كمبود زمان،  بي(

هاي  فناوريانع براي دسترسي زنان به ساير مو .هستند )شوند پذيري مي فرهنگي كه مانع تحرك
توان در سه مقوله اصلي خالصه كرد: ارتباط محتوايي، قابليت دسترسي و  را مي اطالعاتي و ارتباطي

رود كه محتوا ارتباط مستقيمي  زماني از بين مي هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريكاربرد. استفاده زنان از 
ها نشان  . بررسيارزش است بيو تجربياتشان خرد ندارد و دانش، ا ه آن هاي با زندگي روزمره و نگراني

تأثير مستقيمي بر زندگي زنان نداشته باشد، زنان  فناوري اطالعات و ارتباطاتاگر محتواي  ،دهند مي
  ]47[را درك نخواهند كرد. هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورينياز و مزاياي 

كه به دستيابي زنان  فناوري اطالعات و ارتباطاتتقيم بهترين نمونه شناخته شده از مداخله مس
  در بنگالدش است. 1گرامين فون به زندگي روزمره كمك كرده پروژه

 

 

 ، بنگالدشگرامين فون

دهد.  مدرن را به مردم فقير بنگالدش ارائه ميمخابراتياست كه خدماتيفردمنحصربهايده 2تلفن روستايي
هاي بدون وثيقه به روستاييان فقير بنگالدش معروف است، نقشي حياتي در  رائه وامامنظور  بهكه  گرامينبانك 

در انتخاب اعضا،  3گرامين تلكام يافته براي با ارائه حمايت سازمان ژهيو بهكند،  بازي مي تلفن روستاييبرنامه 
   .ها و مانند اين روزانهها، حل مشكالت  مجموعه صورتحساب

  اين برنامه به:
 در سراسر مناطق روستايي بنگالدش يسان به خدمات تلفندسترسي آ  
 براي روستايياندرآمدزايي اندازي گزينه جديد  راه  
 مزاياي انقالب اطالعاتي براي روستاييان (از جمله فناوري اطالعات براي فقرا) و  

                                                 
1- Grameen Phone 
2- Village Phone 
3- Grameen Telecom 
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 ابزار مقابله با فقرعنوانبهاستفاده از تلفن 
  كند. كمك مي

سواد است يا فرزند يا خويشاوندي دارد كه  خوبي از بازپرداخت وام دارد و با كه سابقهگرامين يك عضو بانك 
زنان  تلفن روستايياپراتورهاي بيشتر شود.  برگزيده مي تلفن روستاييتواند بخواند و بنويسد، براي داشتن  مي

  شوند. ناميده مي 1ويليج فون ليدي هستند و اغلب
پرداخت شده از سوي مشتريان هاي زمان پخش تلويزيوني  هزينهوت بين ناشي از تفا تلفن روستاييدرآمد اپراتور 

كه هر هزينه ثابت خدمتي به اضافه البته بايد پرداخت كند،  تلفن روستايي و هزينه صورتحسابي است كه اپراتور
  كند. پرداخت ميبابت آن مشتري 

هاي تلفن  و دسترسي مناسب به سيگنالبه دليل مسطح بودن كشور بنگالدش، جمعيت متراكم و فقير اين برنامه، 
 تلفن روستاييكرده است. براي اپراتورهاي  كار ،هاي كمتر نياز به زيرساخت  و همراه و در مقايسه با خطوط زميني

اين مؤسسه  ؛دور سودآور هستند  ارتباطات راه ؛هاي مختلف درگير، مسائل اقتصادي اغواكننده هستند و سازمان
و روستاييان  زايي دارنددرآمد تلفن روستايياپراتورهاي  ؛كند هايش درآمد كسب مي اخت واممالي از طريق بازپرد

هاي  يافته، عالوه بهتوانستند.  تا قبل از اين نمي كه در حاليكنند   يافته مكالمه هاي تخفيف توانند با نرخ اكنون مي
 داده است و زنان روستاييافزايش را  ليدي ويليج فون اجتماعياين فناوري مدرن موقعيت  ،دهند ارزيابي نشان مي

هاي دولتي از طريق  توانند به خدمات ارائه شده توسط سازمان اكنون مي نسبت به خانوارهاي روستايي كه هم را
  تماس تلفني از روستايشان دسترسي داشته باشند، توانمند ساخته است.

بهبود بود.  فرد منحصربهاد فقير در بنگالدش اين سيستم به خاطر تراكم افراين اقدام ابتكاري، اندازي  هنگام راه
اندازي اين  بود. راه فرد منحصربه اجتماعياز مزاياي فرهنگي و نيز اقتصادي و قدرت بخشيدن به زنان محروم 

  است.بوده  يبا نتايج مشابههمراه اغلب  ،سيستم در چندين كشور ديگر
 50به  يزود بهو ممكن است بود درصد  40بيش از  بنگالدش درنفوذ تلفن همراه  اين كتاب، در زمان نگارش

چالش محيط جديد ارتباطات راه دور را در  ،تلفن روستاييچگونه تجربه  ،دهد برسد. اين امر نشان ميهم درصد 
  .از بين برده استبنگالدش 

  برگرفته از منابع:
Grameen Telecom, “The Concept of Village Phones”, http://www.grameentelecom.net.bd/vp.html; 
and Grameen Foundation, “Village Phone: Connecting Technology and Innovation”, 
http://www.grameenfoundation.org. 

  

  هايي براي تفكر پرسش 
كاهش سريع ال به دنباما  .شده استمورد تقليد واقع جهان  در حال توسعه هاي در ساير بخش گرامين فونبرنامه 
 تلفن روستاييهاي همراه است،  به معناي توانايي افراد فقير در دستيابي به تلفنكه  هاي فناوري تلفن همراه هزينه

                                                 
1- Village Phone Lady 
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اين برنامه چه هستند؟ ملزومات بقا و گسترش اين برنامه تداوم اندازهاي  ؟ چشمدادادامه خواهد به داشتن ارتباط 
  چيست؟

  
، اند هاي جديد اقتصادي براي زنان به وجود آورده فرصت و ارتباطي هاي اطالعاتي فناوري كه نيا

در كشورهايي چون هند و فيليپين كه نيروي كار  ژهيو به ،شود تعداد زيادي از زنان تأييد مي ياز سو
اند. دوركاري و  وارد كردهصداي مشاور خود را در خدمات فناوري اطالعات از جمله مراكز تلفن و 

فناوري اطالعات هاي اقتصادي  خانه كار كنند. اين فرصت دردهد  كي به زنان امكان ميتجارت الكتروني
مانند  ؛هستند تر موفق بسيارهنگام طراحي، اجرا و مديريت توسط زنان محور  و ارتباطات

eHomeMakers .در مالزي  
 

 

 ، مالزي1سالم وانيتا

كار در كه  يزناناز آنالين يك جامعه  ؛استمالزيدرeHomeMakersشبكهيك اقدام ابتكاري از سالم وانيتا
ارتباطات و اطالعات استفاده از فناوري ) را از طريق خانگياداره  ،(اداره كوچك SOHOمشاغل خانه، دوركاري و 

  .كنند مي تبليغ
بايد در يا  خواهند متوسط كه مي تادرآمد كم با هاي  نيازهاي زنان مالزي از گروهبه  eHomeMakersدر ابتدا، 

. بيشتر خودكفا شوند، پرداختاز نظر اقتصادي نيز  كه در حاليخانه بمانند تا از فرزندانشان مراقبت كنند 
ريزي، طراحي و اجراي اين پروژه توسط زنان داوطلب انجام شد كه نيازهاي مشابهي داشتند. تنها در عرض  برنامه

  .برخوردار شد ياجتماعوجهه از موفقيت مالي و  eHomeMakersچند سال، 
ها  آن در مياناجراكرد؛  نيازهاي زنان محرومرسيدگي به را براي  سالم وانيتا ،eHomeMakers، با كمك دولت

 و نيز مادران مجرد و زنان بيوههستند بيمارهاي مزمن داراي و  معلولاند،  زناني كه مورد سوءاستفاده قرار گرفته
كامپيوتر و استفاده از از آموزش ابتدايي در زمينه  سالم وانيتا عضو 200، در حدود 2002. در سال هم بودند

هاي  تهيه شد تا بتوانند از مهارتها  آن كامپيوترهاي دست دوم براي برخي ازسپس، مند شدند.  اينترنت بهره
سبدبافي  نهي را در زميهاي كارگاه چنين هم سالم وانيتاو اتكا به خود استفاده كنند.  زاييدرآمدمنظور  بهجديدشان 
مديريت امور خود و محصوالت گذاري  وكار آموزش داده شد كه شامل ارزش مديريت كسب ،. به زنانراه انداخت
  شد. مالي مي

بر زنان از جمله كليدي تأثيرگذار اطالعات و حمايت از موضوعات  eHomeMakersعالوه بر تقويت اقتصادي، 
زندگي اعضايي را  eHomeMakers سازي از طريق در واقع، شبكه. را فراهم كردو دفاع از خود  اجتماعيتبعيض 
  اميد يا در مرز خودكشي بودند. كه ناساخت متحول 

اطالعات استفاده كنند،  يفناورتوانند از  چالش ديد سنتي كه تنها جوانان و افراد تحصيل كرده مي
eHomeMakersهزينه كار، استفاده از   خاب،كرد كه اعضاي آن با مفاهيمي چون انتمردميفضايرا وارد

                                                 
1- Salaam Wanita 
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 .شدندميآشناخودفناوري و كنترل بهتر زندگي
  برگرفته از منابع:

TelmedPak, “Telemedicine in Pakistan”, http://www.telmedpak.com; and 
http://www.telmedpak.com/Telemedicine

  

  هايي براي تفكر پرسش 
هايي در  الزم هستند؟ آيا چنين برنامه سالم وانيتاو  eHomeMakersمثل هايي  براي موفقيت برنامه عوامليچه 

  چطور؟ ESCAPهستند؟ در كشورهاي با اولويت باالي اجرا كشور شما قابل 
  

توان براي مشاركت زنان در امور دولتي و سياسي از  را ميهاي اطالعاتي و ارتباطي  فناوري
و درگير كردن رهبران بيان و تجميع عاليق ، عقايد مبادلهبراي  يارتباطفرم  يك پلتطريق ارائه 
هاي  فناوريتوانند استفاده مؤثري از  هاي طرفدار زنان مي زنان تسهيل كرد. گروهمسائل سياسي در 

عقايد عمومي داشته باشند. براي مثال، آماده كردن براي ايجاد ارتباط با يكديگر و  اطالعاتي و ارتباطي
هاي زنان در  توسط گروه هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورياستفاده از ه ك ]48[مركز تحقيقات زنان

ترين نتايج افزايش  يكي از مفيدترين و عملييافته  بهبودشبكه ، ، گزارش دادهكند را پايش ميالنكا  سري
 ارتباططور روزافزوني  بهالنكا  هاي زنان در سري ست. گروها هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريدسترسي به 

يكي از  1گاه شيركت مشابه، طور بهاند.  هاي زنان و فعاالن سراسر دنيا ايجاد كرده بهتري با گروه
نيازهاي  سازي و هاي حقوق زنان در پاكستان از اينترنت براي حمايت از شبكه گروهترين  محترم

با را ن محلي نگراني زناطور راهبردي  بهاطالعاتي و ارتباطي استفاده كرده است و در اين فرآيند، 
  ]49[.پيوند داده استجنبش جهاني زنان 
با  ، بنابراينهاي عميقي دارند و فرهنگي ريشه اجتماعيهاي  نگرش ؛هايي وجود دارد اما چالش

برداري  امكان بهرههاي زندگي به تصوير كشيدن  اكثريت زنان روستايي محروم از آموزش و مهارتوجود 
افزار در  نرم وبسيار دشوار است. فقدان محتوا  عاتي و ارتباطيهاي اطال فناوريپتانسيل كامل از 
افزار  فقدان دسترسي به سخت ، البته با اين فرض كهماند يك مانع باقي مي صورت بههاي محلي  زبان
كليدي در اينكه بازيگران . مگر در حال رسيدگي است فناوري اطالعات و ارتباطاتقيمت  گران

ها  طرح هاي جنبه مهدر هرا جنسيت  ،ملي فناوري اطالعات و ارتباطات سازي و پياده گذاري سياست
 صورت نيادر غير ، در نظر آورنديكپارچه و خاص  يگروه عنوان بهرا  موردنظرو زنان يكپارچه كنند 

  نخواهد شد.محقق  فناوري اطالعات و ارتباطاتمبتني بر مشاركت زنان در توسعه 
  
  

                                                 
1- Shirkat Gah 
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  بندي: جمع
  فقر،  :مشابه هستند هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريبه آموزش و موانع دسترسي زنان

  سوادي، كمبود زمان و محتواي مرتبط. بي
 و  اجتماعي وضعيتتوانند  ميها  آن گيرد، با اين وجود، وقتي فناوري در دست زنان قرار مي

  اقتصادي خود را در جامعه بهبود بخشند.
 بلكه براي ايجاد فضاهاي كنند زايي استفاده ميدزنان از فناوري نه تنها براي آموزش و درآم ،

و ها  گذاري دغدغه وگو و به اشتراك گفتبراي  هايي شبكهساخت  ،دوستانه زنانه در اينترنت
  .كنند استفاده مي تساوي جنسيتيزني در مورد  چانه

  

  فعاليت 
و استقالل اقتصادي در ميان زنان  نفس اعتمادبهبراي توسعه  فناوري اطالعات و ارتباطاتبا پشتيباني اي  پروژه
در كشورتان طراحي كنيد. با شناسايي گروهي خاص از زنان شروع كنيد (مثالً زنان سالخورده، زنان نشين  حاشيه

اي خاص). وضعيت و  جوامع روستايي، يا حتي گروهي از زنان در جامعه جوامع فقير شهري، دختران بزرگسال در
كنيد.  بيانهاي پروژه را  ها و استراتژي را توصيف كنيد، سپس اهداف، خروجيها  نآ و اقتصادي اجتماعينيازهاي 

  مشخص كنيد.بندي  مدنظر، يك زمانهاي  ممكن است الزم باشد براي دسترسي به خروجي
  

  و سالمت هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري ۳- ۵
روستايي و  جوامعي بين هاي بهداشت تبادل دوطرفه در مراقبت هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري

هاي تحقيقات  بهداشت مؤثر و دسترسي به آخرين يافتهپايشي  يها سامانهمناطق شهري را تسهيل و 
 دستهپزشكي را براي سيستم تداوم آموزش تخصصي براي كارشناسان بهداشت فراهم كرده است. دو 

فناوري اطالعات د از حمايت توانن ي در بخش بهداشت و سالمت وجود دارد كه ميدنفعان كلي اصلي ذي
 ،اول شامل افراد معمولي است كه نيازمند مراقبت بهداشتي هستند دستهمند شوند.  بهره و ارتباطات

طور  بهمرتبط با بهداشت و سالمت دارند. كساني كه دسترسي محدودي به خدمات و اطالعات  ژهيو به
 فناوري اطالعات و ارتباطاتپشتيباني بهداشت و درمان هستند كه از نفعان  ذيخالصه، دسته اول 

شامل نفعان  برخوردارند، از جمله كساني كه هدف خدمات بهداشتي هستند. دسته دوم ذي
پزشكي از جمله پزشكان، پرستاران و مراقبان در سطح متخصصان هاي بهداشتي،  دهندگان مراقبت ارائه

هاي  گذاران در زمينه مراقبت تي سياستو مديران سالمت و ح پژوهشگرانهاي بهداشتي،  اوليه مراقبت
براي گروه نخست ممكن است مستقيم  فناوري اطالعات و ارتباطات هاي مداخله. هستند بهداشتي

از طريق  ها مداخله، اين نفعان ذي . براي گروه دوماي حرفهبيماران پزشكي باشد، يعني پيوند با خدمات 
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هر شود.  محقق ميغيرمستقيم و حمايتي وزش تخصصي نظارت بهداشتي يا تداوم آم يها سامانهايجاد 
  شوند. توضيح داده ميادامه دو مدل در 

در  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي كاربرد  شامل تمام جنبهفراگير اي  واژه 1الكترونيكيسالمت 
توصيه به موجب آن كه است دور  پزشكي از راهسالمت الكترونيكي شامل هاي بهداشتي است.  مراقبت

هاي ارتباطي انجام  مشاوره پزشكي از فواصل بسيار دور از طريق اينترنت، راديو، تلفن يا ساير فناوري يا
متخصصان با  دورافتادهدور اغلب براي ارتباط بيماران در جوامع روستايي و  شود. پزشكي از راه مي

است كه پزشكان و ي لتعام ييدئويواز اين روش كنفرانس  شكل كيشود.  پزشكي در شهرها استفاده مي
پزشك امكان به توانند با يكديگر مشاوره داشته باشند. يك دوربين در اتاق معاينه  بيماران دور از هم مي

و هزينه سفر وي دهد بيمار را از جايي ديگر معاينه كند و بنابراين هزينه مراجعه بيمار به متخصص  مي
هاي بهداشتي در زمان كمبود واقعي كارشناسان  دسترسي بيشتري به مراقبت چنين هم .يابد كاهش مي

  پذير خواهد بود. پزشكي نيز امكان
اي استفاده كرده  گسترده طور بههندوستان يكي از چندين كشوري است كه از پزشكي راه دور 

 2سازمان تحقيق فضايي هند بيمارستان در هشت استان به شبكه 78يش از باست. در حال حاضر 
ارائه  4نيكوبار و 3اندامان به جزاير شمال شرقي وپيشرفته مشاوره تخصصي راين اند، بناب متصل شده

را به » 5جلورانيو  سازي ذخيره«دور  پاكستان سيستم پزشكي راه ]51[،1998از سال  ]50[شود. مي
براي سپس آوري (ذخيره) و  محلي جمع صورت بهاست كه اطالعات پزشكي بيماران  درآوردهاجرا 

تا  24ظرف رود  و از وي انتظار ميشود  مي(جلوراني) ايط در هر بخش از جهان ارسال پزشكي واجد شر
آسيا و در ميان ساير كشورهاي  ]52[. تايلندرا پاسخ دهدساعت تشخيص يا توصيه درماني  48

هاي سراسر يك منطقه  بيمارستان TEIN26پزشكي راه دور را توسعه داده است.  يها سامانه اقيانوسيه
جمهوري كره، سنگاپور، تايلند و ويتنام را به   تراليا، چين، اندونزي، ژاپن، مالزي، فيليپين،شامل اس

در افغانستان،  ]53[كند. ميليون كاربر حمايت مي 30دهد و از جامعه جهاني بيش از  يكديگر پيوند مي
دهد.  ميهاي دوردست ارائه  خدمات پزشكي راه دور را به مكانمبتكرانه  عمومي -شراكت خصوصي

 ،است آسيا و اقيانوسيههاي مختلف پزشكي راه دور در چندين كشور  پروژهتشريح گزارشي كه شامل 
دور سيار با  ، يك سيستم پزشكي راهدر نپال 7نت هيلث اقدامات ابتكاري از قبيل ،دهد نشان مي

  ]54[.استمحقق شده اندونزي  هاي چندارتباطي براي نواحي شهري و روستايي لينك
اندازي پزشكي از راه دور تحت وب براي  موردي از پاكستان قدرت و ظرفيت راهمطالعه يك 

  دهد. برآوردن نيازهاي بهداشتي در مناطق روستايي را نشان مي
                                                 
1- e-Health 
2- Indian Space Research Organization 
3- Andaman 
4- Nicobar 
5- Store and Forward 
6- Trans-Eurasan Information Network 2 
7- HealthNet 
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 پزشكي راه دور در پاكستان

هاي  فناوريبه دنبال استفاده از  1تلمدپاكطرح،استدر پاكستان كه خدمات پزشكي براي افراد فقير ناكافي
 براي ايجاد پلي بين پزشكان و بيماران از طريق دو روش متمايز است. روش نخست به نام اطالعاتي و ارتباطي

به است: پزشك محلي  2پزشكي راه دور بالدرنگ است. تكنيك ديگر جلورانيو  سازي ذخيره پزشكي راه دور
ويديو فناوري دهد. اين روش از  هاي بيمار را در دسترس متخصص قرار مي دادهمحض دريافت اطالعات، 
  كند. ميها استفاده  كنفرانس و انتقال زنده داده

اين سيستم ارتباط بين پزشكان و بيماران را  واسطه بهو  5تكسيال از طريق اقدامات خود در 4آپر پنجاب و 3گيلقيت
اساسي در طي وقوع  چنين خدمات بهداشتي براي انواع مسائل مرتبط با سالمتي مهيا ساختند. اين سيستم هم

  كند. ها ندارند، مهيا مي را كه روستاييان دسترسي به ساير قسمت ايماليهدر مناطق باالي  ژهيو بهبالياي طبيعي 
  

  
  

  برگرفته از منابع:
TelmedPak, “Telemedicine in Pakistan”, http://www.telmedpak.com; and 
http://www.telmedpak.com/Telemedicine.

  

                                                 
1- TelmedPak 
2- Real Time Telemedicine 
3- Gilghit 
4- Upper Punjab 
5- Taxilla 
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  هايي براي تفكر پرسش 
براي ارائه خدمات بهداشتي به افراد فقير و  فناوري اطالعات و ارتباطاتمستقيم  مداخلهاين پروژه در پاكستان 

براي  سازي به شكل ظرفيت فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي دورافتاده و نيز مداخله غيرمستقيم  جمعيت
اين پروژه  بقايكنيد  است؟ فكر مي آمده دست بههايي تاكنون  يتدهد. چه موفق كارشناسان بهداشتي را نشان مي

  تواند در ساير كشورها از جمله كشور شما تكرار شود؟ تضمين خواهد شد؟ آيا اين پروژه مي
  سايت اين پروژه مراجعه كنيد. هايتان به وب كمك به پاسخ دراطالعات بيشتر دريافت براي 

  
ارتباط بين پزشكان و بيماران فقير برقراري منظور  به ارتباطي هاي اطالعاتي و فناورياستفاده از 

و مستقيمي بر كيفيت و دستيابي به خدمات بهداشتي هر كشور  توجه قابلدر مناطق روستايي تأثير 
 هاي بهداشتي براي روستاييان فقير در هند در زمينه بهبود دسترسي به مراقبتاقدام ابتكاري دارد. دو 

هاي  سريع در شيوه مديريت مراقبتآزمايش  )2آروگيساري و 1تحقيق اضطراريمؤسسه مديريت و (
  ]55[بهداشتي است.

هاي  بهبود كيفيت آموزش و مديريت مراقبتبراي  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورياستفاده از 
ز خدمات بهداشتي تأثيرگذارند. در بسياري اتدارك بر ها  آن زيرا به يك اندازه مهم است،بهداشتي 
براي آموزش  يهاي بهداشتي از جمله اساتيد پزشك فقدان كارشناسان مراقبت در حال توسعهكشورهاي 

شود. دسترسي به نشريات مهم پزشكي براي دانشجويان پزشكي و كاركنان  ها احساس مي در بيمارستان
شود.  ها گام بردارند محدود مي همگام با آخرين پيشرفتمستمر بخش سالمت كه بايد با آموزش 

توسط طرحي كه   كليدي در برآوردن اين نيازها دارند. مثالً ينقش هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري
براي آنالين و آفالين  صورت بهاي  فرمت چندرسانهبه محتواي پزشكي  ،پزشكي جوان در هند آغاز شد

ي جهاني دسترسي به ها شبكه ]56[.رافراهم آوردبسياري از دانشجويان پزشكي، كارشناسان و پزشكان 
سازند.  اي بسيار اندك فراهم مي با هزينهيا رايگان  صورت بههاي آنالين را  مجالت پزشكي و كتابخانه

شود،  ناميده مي 4اي سالمت براي اقدامات پژوهشي شبكه دسترسي بين كه 3سازمان بهداشت جهاني
  .است سالمت در سراسر جهان گذاران بهداشت و حمايت از كارشناسان و سياستتالشي جهاني براي 

  
 

                                                 
1- Emergency Management and Research Institute [EMRI] 108 
2- Aarogyasri 
3- World Health Organization (WHO) 
4- Health InterNetwork Access to Research Initiative (HINARI) 
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 اي سالمت براي اقدامات پژوهشي شبكه دسترسي بينپورتال 

طي همكاري با  سازمان بهداشت جهانيتوسط  ،اي سالمت براي اقدامات پژوهشي شبكه دسترسي بين
و  يزشكپ ستيزهاي  ين مجموعهتر بزرگبه يكي از  در حال توسعهدسترسي كشورهاي منظور  بهناشران اصلي 

كشور جهان  113اكنون در دسترس مؤسسات بهداشتي در نشريه عنوان  3750سالمت جهان ايجاد شد. بيش از 
  كنند. به بهبود بهداشت جهاني كمك مي نوبت بهبرند و  بهره مي پژوهشگرو از هزاران كارمند و  دارندقرار 

شركاي  ،دسترسي به اطالعات بهداشتيمنظور  به سازمان ملل متحد كل ريدبتوسط  2000اين شبكه در سال 
گذاران بهداشتي استفاده مؤثري  و سياست پژوهشگراندر حال حاضر كارشناسان، آورد؛ خصوصي و عمومي را گرد 

 كنند. از آن مي
  

  هايي براي تفكر پرسش 
را يد جد يها گزارشمراجعه كنيد و ساير  اي سالمت براي اقدامات پژوهشي شبكه دسترسي بين تيسا وببه 

و  1(سارس)هاي اخير از جمله سندروم تنفسي حاد  در زمينه فايده اين نوع سيستم حمايتي از پيگيري اپيدمي
كنند؟ بله يا  . آيا مقامات رسمي بهداشت كشور شما از اين سيستم استفاده مينماييدآنفوالنزاي مرغي مشاهده 

  خير؟ چرا؟
  

بهداشت و سالمت منجر به توسعه تعدادي از  تالش براي مدرنيزه ساختن بيمارستان و مديريت
ثبت و اطالعات مديريت  ، دسترسي بهها سامانه. اين شده استافزارهاي مديريت بهداشت و سالمت  نرم

نتي براي مديريت مؤثر ممكن اهاي مجزا را در يك سيستم اينتر هاي بيمار از بخش داده گيري گزارش
هاي  آور نخواهد بود كه بيمارستان تعجب ،ها پروژهن نوع با توجه به نيازهاي منبعي ايسازند.  مي

  خصوصي در اين زمينه جلودار نيستند.
نظارتي  يها سامانهاستقرار  ،در بخش سالمت فناوري اطالعات و ارتباطاتديگر مهم كاربرد 

يدز، هايي چون ا دهي و نظارت بر بيماري براي پيشگيري، گزارش فناوري اطالعات و ارتباطاتمبتني بر 
ها را  المللي و دولت هاي بين آژانس ييها سامانهقابليت دسترسي چنين  ]57[ماالريا، سل و جذام است.

سازد. مثالً، حمايت در برابر گسترش  المللي مي ها در سراسر مرزهاي بين قادر به نظارت بر شيوع بيماري
مبتني بر  يها سامانهوجود دليل و آنفوالنزاي مرغي تنها به سارس ها از جمله  بيماريو درمان سريع 

  نظارت بر بهداشت ممكن شده است. فناوري اطالعات و ارتباطات

                                                 
1- SARS 
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از پشتيباني هاي اساسي براي  با اين وجود، تعدادي از كشورهاي آسيايي هنوز فاقد زيرساخت
عاتي و هاي اطال فناورياستفاده از اشاعه و هستند. در نتيجه،  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريكاربرد 
گذاري روي زيرساخت و  سرمايه كه يمادامدر بهداشت و سالمت هنوز در مرحله ابتدايي است.  ارتباطي

 شود، حد از سالمت انجام مي پشتيبانيريزي سيستم  براي پي فناوري اطالعات و ارتباطاتدسترسي به 
نيافتني باقي  دست ييايرؤهاي بهداشتي  در مراقبت هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريپتانسيل بيشتر 

  ماند. مي
  

  بندي: جمع
 با دسترسي  ژهيو بهافراد نيازمند به خدمات بهداشتي  ،نفعان در بخش سالمت اكثريت ذي

هاي بهداشتي از جمله روستاييان و افراد در حاشيه و نيز كارشناسان  محدود به مراقبت
  هاي بهداشتي هستند. مراقبت

 در بهداشت و سالمت  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورياربرد ترين ك پزشكي از راه دور متداول
  گرفته شده است. به كاربسياري از كشورهاي آسيا و اقيانوسيه است و در 

 در  اقدامات پژوهشيتحقق اي سالمت براي  شبكه دسترسي بينهاي جهاني از جمله  تالش
  شوند. كارشناسان بهداشتي به دانش انجام ميحمايت از نياز 

 و سارس هاي فرامرزي از جمله  نظارت جهاني كشورها را قادر به درمان بيماري يها هسامان
  اند. آنفوالنزاي مرغي كرده

  

  فعاليت 
يك نياز اصلي بهداشت در ميان افراد فقير و يك نوع خدمات بهداشتي براي برآوردن اين نياز را در كشور خود 

ارتباط مؤثر بين در ممكن است  ناوري اطالعات و ارتباطاتفشناسايي كنيد. بحث كنيد كه چه نوع كاربردي از 
  اين نياز و خدمات مفيد باشد.

  

و محيط، تغييرات اقليمی  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري ۶-۳
  و رشد سبز

وجود ه جهاني را ب يمنابع طبيعي بحرانناپذير از  برداري سيري بهرهمنابع و عادالنه ناتوزيع 
هاي مختلف  قليم جهان، شامل گرم شدن زمين و رويدادهاي شديد اقليمي، در بخشاند. تغييرات ا آورده

  شوند. جهان احساس مي
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 ،هستندپذير  آسيبگرم شدن زمين و افزايش سطح درياها اي در مقابل اثرات  كشورهاي جزيره
و  ها، فرسايش خاك در برابر ذوب يخچالو بدون دسترسي به دريا كوهستاني كشورهاي  كه در حالي

  پذيرترين قربانيان تغييرات اقليمي افراد فقير هستند، زيرا مقياس محدوديت پذيرند. آسيب بهمن آسيب
شود. مقياس بزرگ خودكشي كشاورزان در نتيجه  مي ها آن جهاني منجر به فقدان معاش

  .ستهند گواهي بر اين مدعا يها يخشكسال
بين رابطه  ،براي رهبران دولتي تباطاتفناوري اطالعات و ارالزامات دهم آكادمي  سرفصلدر 

اين بخش به اين دليل، در . شود ميسبز بررسي  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريمحيط، تغيير اقليمي و 
معرفي خواهد  تحمل قابلدر ارتقاي اهداف توسعه به شكلي  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري ا نقش هتن

  .شد
، كنند ايفا ميموضوعات محيطي پرداختن به در را اصلي  يقشن هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري

براي تعيين مكان منابع طبيعي روي  (GIS)اطالعات جغرافيايي  يها سامانهچه از طريق استفاده از 
در مورد مناطق دور افتاده و  .زدايي پيامدهاي جنگل دربارهبيني  ابزارهاي جلب نكته عنوان بهنقشه يا 

توانند  مي هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريريزي با استفاده از  مديريت و برنامه ياه سامانهاي،  جزيره
  .اقداماتي استيكي از چنين  1ويكي تيكيبسيار مفيد باشند. نمونه 

 

 

اي  ، كشورهاي جزيرهويكي تيكي سيستم مديريت محتواي مكاني
 اقيانوس آرام

به  ]58[2اقيانوس آرامر يجزا يشناسي كاربرد اديه زميناتح، ويكي يكيمكاني سيستم مديريت محتواي پروژه 
سيستم اي اقيانوس آرام در برابر تأثير تغييرات اقليمي از طريق توسعه  پذيري كشورهاي جزيره كاهش آسيب

  .كند كمك مييكپارچه ريزي  مديريت و برنامه
كليدي   مؤلفه ؛سزايي دارند هميت بهبراي اين پروژه ا ،سازي مرتبط و ظرفيت فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه

پروژه تسهيل نفعان  هاي جغرافيايي را در ميان ذي داده تسهيمآوري و  جمعكه  سيستم مديريت محتواي مكاني
 ،وجود نداشت سيستم مديريت محتواي مكانيافزار مناسبي براي  در آغاز پروژه هيچ نرم كه ييآنجا از. كند مي

 ،3فزار منبع باز و رايگانا نرم هاي كاربردي برنامهجديدي از  ت محتواي مكانيسيستم مديريكاربردي برنامه 
هاي جغرافيايي كشورهاي  انتشار داده ،سيستم مديريت محتواي مكاني. يافتندتوسعه  ويكي تيكيو  4سرور مپ

اي از   دادهاطالعات روي اينترنت ممكن ساخته است. توزيع  تسهيمو اي اقيانوس آرام را براي دسترسي  جزيره
پذيري اين كشورها و در نتيجه دسترسي به  . اين موارد به كاهش آسيبشود ميهاي جهان پذيرفته  ساير قسمت

  كنند. كمك مي موقع بهاطالعات مهم با قابليت دسترسي 

                                                 
1- Tikiwiki 
2- Pacific Islands Applied Geoscience Commission (SOPAC) 
3- Free and Open Source Software (FOSS) 
4- MapServer 
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 مراجعه كنيد. http://map.sopac.org/mapsدر اطراف اقيانوس آرام در Mapserversبه 
 برگرفته از  منبع:

Nah Soo Hoe, Breaking Barriers: The Potential of Free and Open Source Software for Sustainable Human 
Development - A Compilation of Case Studies from Across the World (Bangkok, UNDP, 2006), 
http://www.unapcict.org/ecohub/resources/breaking-barriers/ and http://www.iosn.net/pacific-islands/case-
studies/tikiwikigeocms/. 

  
را   هاي پويايي فرم توسعه پلتامكان كشورها و مناطق منبع باز و رايگان، به هاي كاربردي  برنامه

حق استفاده، كپي، تغيير  كهقرار گيرند افرادي  مورداستفاده سرعت بهتوانند  ميها  فرم اين پلت ؛دهند مي
. براي اطالعات بيشتر به دارنداز طريق در دسترس قرار دادن كد منبع آن افزار را  هبود اين نرمو ب

  مراجعه كنيد. 4 سرفصل
  

  هايي براي تفكر پرسش 
استفاده ها  قرار دارد كه از آنگذاران كشور شما  سياستدور در دسترس  و حسگري از راه يا GISهاي  چه نوع داده

  شوند؟ ه ميكنند؟ چطور استفاد مي
  

 ،در سطوح ملي وجود دارند. در چينمشابه  فناوري اطالعات و ارتباطاتمنابع دانش مبتني بر 
نزديكي  منظور بههمراه با سيستم ارزيابي مشاركت روستايي  سيارسيستم اطالعات جغرافيايي تعاملي 

منابع طبيعي در سطح ه استفادها و  ريزي سازي برنامه هر چه بيشتر دانش و اطالعات علمي جهت بهينه
اطالعات حاصل از يادگيري  سيار،سيستم اطالعات جغرافيايي تعاملي شوند.  استفاده مي جامعه

  ]59[كند. تبديل ميبا فرمت ديجيتال  هاي عملي را به اطالعات گرافيكي مشاركتي و تمرين
 معكوس كردننفعان براي  چندين تن از ذيمداوم تالش  ]60[در چين 1لوئس پالتيو بازپروري

 هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهاي بلندمدت است. اين پروژه از انواع  كشي هاي حاصل از بهره آسيب
موجب رفع  آنچهنسبت به ها و افزايش آگاهي  آوري داده هاي محيطي، جمع براي مستندسازي آسيب

  دارد: ي اظهار مي، مدير پروژه رسانه آموزش محيط2جو ليو كند. استفاده ميشود،  ميها  آسيب
محلي شده است: اقتصاد، درآمد و افراد منجر به تغييراتي عميق براي  بازپروري لوئس پالتيوموفقيت پروژه 
شكسته  كفقر و تخريب اكولوژي دكنندهينومچرخه  از قرار معلوم،اند.  گيري داشته بهبود چشمها  آنكيفيت زندگي 

  ]61[اند. شدهر از چرخه فقر خارج نفها  ميليونو شده... 
  

                                                 
1- Loess Plateau Rehabilitation 
2- Joh Liu 
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سال گذشته را تصوير  10اين پروژه تغييرات  انيمتصدساخته » اميد زمين«فيلم مستند 
  .كند مي

در رأس  سرعت بهها  اين چالشرفع هايي براي  هاي تغييرات اقليمي و توسعه استراتژي چالش
 هيئت منصفههاي  فتهتغييرات اقليمي با يارويارويي با اند. ضرورت  المللي قرار گرفته دستور كار بين

در زمينه ايجاد توافق علمي بر ارتباط مستقيم و واقعي تغييرات اقليمي بر  سازمان ملل متحدالمللي  بين
نشان داده كه تغييرات اقليمي در حال تحليل  چنين همشده است. اين مدرك  تزريقفعاليت انسان 

  هستند. داف توسعه هزارهاهالمللي براي كاهش فقر و دستيابي به  هاي جوامع بين تالش
دارد: تغيير اقليم ارتباط  ابراز مي سازمان ملل متحدمجمع چارچوب كاري تغييرات اقليمي 

به عالوه، اقليم  ،دهد ميرا تغيير جهاني  جوطبيعت دارد كه   مستقيم يا غيرمستقيم با فعاليت انسان
ن تغيير ممكن است به يك منطقه اي. ]62[شود هاي زماني مختلف مشاهده مي طبيعي متغيري در دوره

هايي است  منفي تغييرات اقليمي نيازمند تالشرفع اثرات . رديدر برگكل كره زمين را يا  محدود شود
  برند. از بين مييا  دهند زيست را كاهش مي  كه تأثير اين تغييرات بر مردم و محيط

تضمين تالش براي توسعه شود و جزء ضروري  ناميده مي» كاهش تغييرات اقليمي«اين فرآيند 
  رود. به شمار مي در حال توسعهي در كشورهاي پايدار

مشي متمركز  دارد. رشد سبز خط 1»رشد سبز«اي بر  ي تمركز فزايندهپايدارتالش براي توسعه 
براي ترويج  زيست محيطياز نظر  تحمل قابلاست كه بر پيشرفت اقتصادي  آسيا و اقيانوسيهبر منطقه 

  ]63[تأكيد دارد.فراگير  اجتماعيوسعه ت و كاهش كربن
موضوعات مرتبط با تغييرات پرداختن به حياتي در  ينقش هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري

هاي  برنامهو  هاافزار، ابزار ، سختهاي اطالعاتي و ارتباطي فناورياقليمي و رشد سبز دارند. استفاده از 
هاي دولتي  ها و بخش تأثيرات كربن حاصل از پيشرفتتوانند راهي طوالني در جهت كاهش  مي كاربردي

، با عالوه بهشود.  مي انجاماستفاده از موضوع  ييكاراها و  اين كار با بهبود انرژي آن ]64[طي كنند.
توانند انتشار كربن حاصل  كشورها مي ،]65[»سبز و ماليم هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري«استفاده از 

  را كاهش دهند و در نتيجه به كاهش تغييرات اقليمي كمك كنند. تي و ارتباطيهاي اطالعا فناورياز 
(تغيير فرآيندهاي  يساز تاليجيدتوانند با استفاده از فرآيند  مي هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري

هاي انساني يا حتي كاالها و خدمات با معادل  سازي (جايگزيني فعاليت دستي به ديجيتالي) و غيرمادي
تلفن همراه براي يا ها شامل استفاده از اينترنت  ترونيكي) به رشد سبز كمك كنند. اين نمونهالك

. در هاست اجالسو تجارت و استفاده از ويديو كنفرانس براي جايگزيني حضور در جلسات و  يبانكدار

                                                 
1- Green Growth 
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كاغذ و ساير موجب كاهش هدررفت تواند  مي هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورياين فرآيندها، استفاده از 
  .شود قيمت  ها و انتشار كربن حاصل از سفرهاي گران هزينهچنين كاهش  هممواد و 

و تغييرات  زيست  محيط بر انحطاطها  صنايع و فعاليت عنوان به هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري
صد كل در 2مسئول  فناوري اطالعات و ارتباطات. طبق برخي از برآوردها، بخش تأثير دارنداقليمي 

وابسته به انرژي با شديداً  يها سامانهجايگزيني  ]66[بوده است. 2007انتشار كربن جهان در سال 
تاپ و استفاده گسترده از  مد، از قبيل جايگزيني كامپيوترهاي شخصي با لپآبا انرژي كار ييها سامانه

خود هش انتشار كربن به كا دتوان ابزار ارتباطي براي ارائه خدمات مييك  عنوان بهتلفن همراه 
هاي  سازي ساير بخش به غير مادي كه در حالي كند،كمك مؤثري  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري

  .كند ميوابسته به فرآيندهاي دستي و انساني نيز كمك 
  

  بندي: جمع
 با استفاده  زيست محيطيپرداختن به مسائل اساسي در  ينقش هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري

زدايي جلب  را به عواقب جنگلسنج  افراد نكتهدارند و توجه  هاي اطالعات جغرافيايي نهسامااز 
  كنند. مي

 تغيير اقليم و رشد سبزپرداختن به مسائل نقشي اساسي در  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري 
سازي يا  با استفاده از ديجيتالي كردن فرآيندهاي دستي و غيرمادي دارند، اين رويكرد

  .شود محقق ميهاي الكترونيكي  هاي انساني با معادل يني فعاليتجايگز
  هاي تاپ و تلفن از جمله لپاز لحاظ انرژي مد آكار هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريبا استفاده از 

  را كاهش داد. هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريخود توان انتشار كربن  همراه مي
  

و مديريت ريسک باليای  يهاي اطالعاتي و ارتباط فناوري ۷-۳
  طبيعی

بخشي مجزا در نظر گرفته  عنوان بهدر دستور كار توسعه جهاني، مديريت ريسك بالياي طبيعي 
هاي  فناوريسزايي دارد. استفاده از  اهميت به پايدارعادالنه شود. مديريت ريسك باليا براي توسعه  نمي

هاي  فناوريارتباطي نزديك با نقش نقشه،  رويمنابع طبيعي  در تعيين مكان اطالعاتي و ارتباطي
يا  تسكين صورت بهچه پيشگيرانه،  صورت بهچه  ؛در مديريت بالياي طبيعي دارد اطالعاتي و ارتباطي

بيني كنند و  توانند بالياي طبيعي را پيش مشابه مي هاي اطالعات جغرافيايي سامانهبازپروري. 
حتي  دور و حسگري از راه هاي اطالعات جغرافيايي سامانهد. هاي بحران ارائه دهن هايي را در زمان شبكه

توان به جوامع در  توانند به شناسايي مناطق پر خطر كمك كنند و در نتيجه مي قبل از وقوع باليا مي
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خدمات پيام كوتاه،  يها سامانهاي،  ماهوارهسلولي و هاي  معرض خطر هشدار داد. راديو و تلويزيون، تلفن
دارند. الوقوع  بالياي قريبدرباره نت همه و همه نقش مهمي در هشدار به جوامع ايميل و اينتر

زميني  يها سامانهوقتي  ژهيو به در طول بحران، ،يميسريغارتباطي مبتني بر ارتباطات  يها سامانه
  شوند، آسيبي نخواهند ديد. تخريب مي
 دهيهشدار يها سامانهدر  يهاي اطالعاتي و ارتباط فناوري فهرست جامعي از ]67[ 1گاما واته

است. بسياري از به عهده گرفته را  آسيا و اقيانوسيهبازپروري در مناطق تسكيني و هاي  اوليه و در تالش
براي توسعه  2004هاي پس از سونامي آسيا در سال  اما تالش؛ هستندتوسعه ها هنوز در مرحله  اين

 تسكينهت هشدارهاي اوليه و كمك به عمليات ج فناوري اطالعات و ارتباطاتمبتني بر  يها سامانه
به نام ارتباطات در  2گوناواردنا و نورونها زير مراجعه كنيد). كتاب مطالعه مورديارزش صحبت دارند (به 

و  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهاي كاربرد  منبع مفيدي براي درك پيچيدگي ]68[بالياي طبيعي،
  رود. مار ميبالياي طبيعي به ش مرمتو  تسكين

 

 

 سيستم هشداردهي اوليه سونامي براي جنوب شرق آسيا

تالشي مشترك از سوي چندين كشور در جنوب شرقي آسيا براي  3اوليه سونامي دهيسيستم هشدار
دهد و هشدار اوليه را  هشدار را پوشش مي اجتماعيو  تكنولوژيكهاي  ايجاد هشدار اوليه است كه مؤلفه

كند.  مي يكپارچهاي  ي، كاهش تأثيرات و واكنشي جامع به چارچوب چند مخاطرهبا آمادگي، پيشگير
  .، فيليپين، تايلند و ويتنامالئوس  از: كامبوج، چين، ميانمار، اند عبارتاين كشورها 

كشورهاي كوچك آسيايي كه با هم  ،است اين سيستم هشداردهي اوليه سونامينكته مهم در مورد 
المللي خيريه از  هاي بين خود را از طريق آژانس ازيموردنو سرمايه اشته دروي اين سيستم همكاري 

المللي  المللي دانمارك و آژانس توسعه بين ، آژانس توسعه بينبرنامه توسعه سازمان ملل متحدقبيل 
، سازماني غيرانتفاعي در ي در برابر بالياي طبيعي در آسيااند. مركز آمادگ اياالت متحده تأمين كرده

اي متمركز  مركز منطقه عنوان بهدر كل آسيا است كه  پايدارتر و توسعه  يت از پيشرفت جوامع ايمنحما
  كند. به اين پروژه خدمت مي

عي را با يهاي مديريت ريسك بالياي طب ها و پروژه برنامهمركز آمادگي در برابر بالياي طبيعي در آسيا 
هاي  مشي خطبا تدوين ند. اين خدمات ك ميزي سا پيادهو داده ارائه خدمات تخصصي و فني توسعه 

اي براي مديريت جامع  طراحي برنامه  براي مؤسسات مديريت باليا،سازي  ظرفيت  مديريت بالياي ملي،

                                                 
1- Wattegama 
2- Gunawardena and Noronha 
3- Tsunami Early Warning System (TEWS) 
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ريزي استفاده از  ريسك باليا، ارزيابي پس از واقعه، مديريت موارد اورژانسي و بهداشت عمومي، برنامه
  شوند. هاي مرمت بعدي انجام مي واكنش تسكيني آني و فعاليت ريزي سازي و برنامه زمين، مقاوم

 برگرفته از  منبع:
Chanuka Wattegama, ICT for Disaster Management (Bangkok, UNDP and Incheon, UN-APCICT, 
2007), pp. 18-20, http://www.unapcict.org/ecohub/resources/ict-for-disaster-management. 

 لعه بيشتر: براي مطا
Asian Disaster Preparedness Centre, “Early Warning System”, 
http://www.adpc.net/v2007/Programs/EWS Default.asp; and United Nations International Strategy for 
Disaster Reduction, “Platform for the Promotion of Early Warning", 
http://www.unisdr.org/ppew/tsunami/project-overview/dp-introduction.htm. 

  

  فعاليت 
براي مديريت ريسك بالياي طبيعي  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهايي از  چه آژانسدر كشور يا منطقه شما 

  ها فعاليت دارند؟ خالصه توضيح دهيد كه كدام آژانس/ آژانس طور بهكنند؟  استفاده مي
  

بالياي طبيعي لزوماً براي تنها يك كشور الزم نيستند. بالياي طبيعي از  يدهسيستم هشدار
گذارند. اين امر  قبيل طوفان، زلزله و سونامي اغلب بر چندين كشور در يك منطقه جغرافيايي تأثير مي

در جنوب اقيانوس آرام) و  ژهيو بهاي ( از قبيل نشت نفت و آلودگي هسته زيست محيطيبالياي درباره 
 در برابر بنابراين، همكاري كليد موفقيت در؛ مانند آنفوالنزاي مرغي صادق است بهداشتيبالياي  نيز

پتانسيل كارايي  سيستم هشداردهي اوليه سوناميهاي مشترك از قبيل  چنين باليايي است و تالش
 سيا و اقيانوسيهآاز مديريت بالياي طبيعي در منطقه پشتيباني گروه  ]69[ 1قراول آسيا را دارند. يباالتر

تا اطالعات خود را در كرده المللي گرد هم جمع  سازمان بين 9كشور و  22سازمان را از  54است كه 
  ديجيتالي كنار هم قرار دهند. فرم پلتيك 

عواقب  رسيدگي بهبراي  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهاي ديگري در استفاده از  تالش
زيرا اين  ،ها انساني است تا فناوريعنصر وجود، بيشتر وابستگي به  . با اينطبيعي وجود دارندبالياي 
  تواند تفاوتي بين كاربرد موفق و شكست تلخ ايجاد كند. ميعنصر 

براي مديريت ريسك  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريبراي اطالعات بيشتر درباره استفاده از 
توسعه به كمك دوم  مطالعه مورديانيد تو مي چنين هممراجعه كنيد.  9 سرفصلبالياي طبيعي به 

                                                 
1- Sentinel Asia 
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براي كاهش ريسك باليا را مطالعه  فناوري اطالعات و ارتباطاتدر زمينه  فناوري اطالعات و ارتباطات
  ]70[كنيد.

  
  بندي: جمع
  سزايي دارد. ي اهميت بهپايدارعادالنه مديريت ريسك بالياي طبيعي براي توسعه  
 روش  فناوري اطالعات و ارتباطاتز راه دور مبتني بر احسگري باليا و  دهيهشدار يها سامانه

  اند. وهوا و اقليم را تغيير داده به آبگويي  پاسخدرك و 
  سزايي دارد.  شدن اهميت بهدچار حاشيه پذيري و  موضوعات مؤثر بر آسيبمرتفع ساختن

مند در هاي توسعه جامع و فراگير با حمايتي قدرت بايد بخشي از برنامهباليا مديريت ريسك 
 ميان افراد فقير باشد.

 

  فعاليت 
 يافته در كشور يا سيستم مديريت بالياي طبيعي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطاتيك منبع طبيعي مبتني بر 

شناسايي كنيد. آن را به تفصيل توضيح دهيد و تعيين كنيد اين سيستم چگونه توجه افراد فقير را به خود جلب  خود
  نيست، چه تغييراتي براي تضمين برآوردن نياز افراد فقير بايد صورت دهيد؟ كند. اگر چنين مي

  

و محافظت از منابع و  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري ۸-۳
  تنوع فرهنگی

در سراسر تاريخ، جوامع نگران محافظت و ارتقاي فرهنگ، يادگارها و اسناد تاريخي خود 
تعادلي نه چندان ساده بين   را به وجود آورده است، اي بكهدنياي ش ،سازي اند. در عصري كه جهاني بوده

ماند. اين  هاي جهان باقي مي هاي بومي در بسياري از بخش سازي و محافظت از فرهنگ نيروهاي جهاني
ملي در ميان  ي) فقدان ميراث فرهنگ2و  يفرهنگ اضمحالل) ترس از 1نگراني دو جنبه دارد: 

 لهيوس بهريب يا جايگزيني ميراث و تنوع فرهنگي موجود تر جامعه. درك تخ هاي جوان بخش
هاي اخير، نگراني بسياري وجود داشته  بسيار واقعي است. طي دهه هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري

و ميراث  احترام موردهاي فرهنگي  منجر به زير سؤال بردن ارزش يفكر روشنفرآيند  كه مبني بر اين
از كشورهاي  يو اطالعات يدانشمحصوالت نين فرآيندي گواهي بر جريان فرهنگي جوامع گردد. تأثير چ

  يافته است. كشورهاي كمتر توسعه يسو بهتر  يافته توسعه
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توجه  1يجامعه اطالعاتدر به قله جهاني  آسيا و اقيانوسيههاي منظردر مورد  ]71[توكيو بيانيه
 قله جهاني در جامعه اطالعاتي اظتحفتنوع فرهنگي غني و ميراث اين منطقه و تضمين  يسو بهرا 

در «كه:  كند چنين تصريح مي نوبت بهنيز  قله جهاني در جامعه اطالعاتيجلب كرد. تعهد و دستور كار 
  راث تاريخي و فرهنگي، بايد به موقعيت خاص افراد بومي و نيز محافظت از ميجامعه اطالعاتيانقالب 

  ]72[».داشت اي توجه ويژه ها آن
 دقت بهبراي محافظت از فرهنگ  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريدر استفاده از  كهراهبردي 

  از: عبارت استريزي شده  برنامه
 و ايجاد محصوالت به شكل ديجيتالي مستندسازي منابع فرهنگي موجود  -يساز تاليجيد

كه تاريخ و هاي تعاملي  سايت و وبها  جزوات آموزشي، كتابچه، ها ييانمايپو، هاويديو(ديجيتالي 
  .)دهند فرهنگ را شرح مي

 هاي  برنامه، از جمله ابراز فرهنگي معاصرهاي  حالتهاي نوظهور و  استفاده از فناوري - توزيع
  ها در سراسر دنيا. فرهنگترويج براي  2  وب كاربردي
مكان به تر و بيشتر  تر، سريع سادهدسترسي  يساز تاليجيدشمار است.  بي يساز تاليجيدمزاياي 

هاي  . دسترسي پنهان و مشكل به مطالب، سايتدهد بهبود ميرا گستر  جهانوب هم از طريق  و
 عنوان به. مطالب ديجيتالي شده كرد و در دسترس عموم قرار دادتوان ديجيتالي  شناسي را مي باستان

 ،اسناد اصليكنترل بر تواند با كاهش  مي يساز تاليجيدو كنند  عمل ميجانشين مطالب اصلي 
در برابر آسيب ها  آن هاي محافظتي را افزايش دهد. دسترسي كمتر به مطالب اصلي به حفاظت الشت

سوزي و سيل  كند. كپي ديجيتال در هنگام وقوع حوادثي چون آتش يا مفقود شدن كمك ميديدن 
 چنين همهاي عظيم است.  تر از فتوكپي داده ارزان يساز تاليجيدكند.  نسخه پشتيبان عمل مي عنوان به

  ]73[دهد. درصد كاهش مي 80اطالعات در بلندمدت را تا  سازي و فضاي ذخيره ها هزينه
ها  ارتقاي فرهنگ منظور به هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري، استفاده از يساز تاليجيددر نتيجه 

 كمك اقتصادي حال نيدرعهاي محلي و  و براي توريسم روستايي روش ديگر محافظت و ارتقاي فرهنگ
، مرور ها سايت رود. رزرو الكترونيكي تور و محل اقامت از طريق وب به مناطق روستايي به شمار مي

زيست و ساير مطالب ديجيتالي بر ارتقاي مقاصد روستايي بدون آسيب عكاسان هاي ديجيتالي  آرشيو
و فرهنگ  دهد نمايش تاريخ و اكولوژيكي تأثير خواهند داشت. صدا و نور ديجيتال نشان مي محيطي
، در ساراواك 2باريوهاي ارتقا و محافظت فرهنگي هستند. مدركي از تحقيق مركزي در  روش ،محلي

كند كه  را ايجاد مي يتيسا وب هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريچگونه استفاده از  ،مالزي تأكيد كرد
  ]74[شود. فرصت مهم اقتصادي براي جامعه مي عنوان بهمنجر به توسعه توريسم روستايي 

                                                 
1- World Summit on the Information Society (WSIS) 
2- Bario 
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هاي محلي ايجاد  هاي جديدي براي حفاظت و ارتقاي فرهنگ فرصت 2وب  هاي كاربردي برنامه
ها درباره تجربه سفر به كشور يا مقصدي خاص به ديگران كمك  يتئها و تو كنند، مثالً، وبالگ مي
هاي  ، فرهنگمدو دستهاي  و با مرور تجربه و ديدگاهبگيرند بهتري براي سفر خود   ند تا تصميمنك مي

مسافرت  اول دستها از طريق تجربيات  تر، درك فرهنگ هاي قديمي محلي را بهتر درك كنند. در دوره
كه محتواي  2هاي كاربردي وب  برنامهپذير بود. با اين  هايي چون روزنامه و تلويزيون امكان يا رسانه

  شود. تر مي ها غني ك فرهنگتجربه دركنند،  ممكن ساخته و تشويق ميايجاد شده توسط كاربر را 
هاي ديجيتال، زمينه تاريخ فرهنگي شروع به تغيير شكل فرآيند بازسازي و  با استفاده از فناوري
كارشناسي سنتي مديريت ميراث، اساطيرشناسي، تاريخ و  سازي يكپارچهدرك گذشته كرده است. 

امكان داده است كشورها  به يتال،هاي اطالعات ديج جديد قدرتمند فناوري هايشناسي با ابزار باستان
هايي براي توريسم حفاظت كنند و حتي ارتقا دهند. اين امر يك  مكان عنوان بههاي خود را  فرهنگ

  رود. به شمار مي آسيا و اقيانوسيهفعاليت مهم اقتصادي در بسياري از كشورهاي 
ملي خود  مشي توسعه بوتان كشوري است كه حفاظت از ميراث فرهنگي را بخشي از خط

كشد نه توليد ناخالص  به تصوير مي ]75[1ناخالص مليرضايت خاطر نسبت به را داند و تعهدش  مي
مطالعه كشور بوتان در  ،هند شناسي باستان  شناسي ساالنه كتابشاخص توسعه. در پروژه يك  عنوان به 2ملي

  شود. توصيف مي موردي
شورهاي مختلف و سراسر اين منطقه انجام در ك آسيا و اقيانوسيههاي ديگري در منطقه  تالش
در آسياي جنوب شرقي  مالزياييزبان فراگير بدنه را داريم،  3ها، مابيم نوآورياين بين . در گرفته است

نژاد  المعارف دائرهدر كنار نشر نسخه آنالين  مالزياييسايت رسمي براي زبان  اندازي وب كه در حال راه
ابزارهاي و تاميل محتواي زبان باعث يك نوآوري براي بهبود  ها تاميلي پراكندگي قومهستند.  مالزيايي

در  4صحبت به زبان چيني (ماندارين) توسط كمپينكه  آنچهشبيه  يابتكار آنالين در اينترنت شد؛
 چونمحلي  هاي محتواي وب زبان محلي براي توسعه زبانهاي  نوآوري. بود سنگاپور صورت پذيرفته

موسيقي محلي كشورهايي مانند هند، برزيل و آفريقاي  ،سايت . چندين وباند شدهي انداز راه 5ماراتي
  ]76[.كنند تبليغ ميجنوبي را 

  
 

                                                 
1- Gross National Happiness 
2- Gross National Product 
3- Mabbim 
4- Speak Mandarin 
5- Marathi 
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 اينديرا گاندي حفاظت ديجيتالي از ميراث فرهنگي هند در مركز ملي

زي با ظرفيت سا مطالب، ويرايش، ذخيره يسازتاليجيددر هند شديداً درگير1گانديمركز هنرهاي ملي اينديرا
رفته در اين  به كارفرهنگ و ميراث هندوستان شده است. فناوري   باال، بازيابي و اشاعه آرشيوهاي عظيم در زمينه
 ؛است ،جهاني قبول قابلهاي  فونت چندزبانه، استاندارد 2كد يوني توسعه مبتني بر استانداردهاي استفاده از

را در  خود موردنظرتوانند مطالب  و كاربران ميپذير است  امكانانگليسي و هندي  هاي به زبانوجو  جست
وجو  از كل مجموعه جستيا  هاي صوتي يا تصويري) فايل و نوشته، اساليد اي خاص (مثالً كتاب، دست مجموعه

  كنند 
  

  
  

شبكه جهاني  را با )ABIA( 3هند شناسي باستان  شناسي ساالنه كتاب پروژه مركز هنرهاي ملي اينديرا گاندي
كنند،  ميآسيا همكاري  يجنوب شرقشناسي براي ناشران جنوب و  در زمينه كتابكه همكاري دانشمندان 

از: بنگالدش، بوتان،  اند عبارت هند شناسي باستان  شناسي ساالنه كتاب كننده در مشاركت . كشورهايهماهنگ كرد
  يلند.النكا و تا كامبوج، هند، اندونزي، مالزي، نپال، هلند، پاكستان، سري

  منابع:
Ramesh C. Gaur, “Digitization and Digital Preservation of Indian Cultural Heritage: Multimedia Digital Library 
Initiatives at IGNCA, New Delhi”, presentation slides, 
http://www.ignca.nic.in/PDF_data/kn_digital001_pdf_data/T4d_Digital_Preservation.pdf; The ABIA Project, 
http://www.abia.net; and personal visit to IGNCA by author in 2009.

                                                 
1- Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA) 
2- Unicode 
3- Annual Bibliography of Indian Archaeology 
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طور مناسب و  بهها  آن در فناوري اطالعات و ارتباطاتشش زمينه اصلي وجود دارد كه اگر 
 راي افراد عاديهم بافراد متخصص و هم براي ميراث فرهنگي بهبود د به نتوان استفاده شود، ميكارآمد 
  از: اند عبارتها  ند: اين زمينهنكمك ك

  فكري و فيزيكيدسترسي  -1
  مستندسازي و ثبت سايت -2
  متنوعتفسيري  هاي زمينه -3
  اصالتحفاظت از  -4
  بازديدكنندگان ايجاد توازن ميان  -5
  ]77[تسهيل مشاركت عمومي -6

ررسي اين موضوعات را توانند اساس انتخاب براي ب افزاري وجود دارند كه مي هاي نرم انواع گزينه
شوند: اهداف يك پروژه  موارد زير گرفته مي بر اساسافزاري  تشكيل دهند. با اين وجود، تصميمات نرم
ها (متن، تصوير، صدا و عكس)، ميزان ذخيره اطالعات جديد،  در حفاظت از منابع فرهنگي، انواع رسانه

تشريك و اشاعه   تطاعت مالي، امنيت اطالعات،ها و اس ميزان بازيابي و ديجيتالي كردن اطالعات، هزينه
  اطالعات.

  
  بندي: جمع
 اي به  بايد توجه ويژه ،اند تشخيص داده قله جهاني در جامعه اطالعاتيتوكيو و دستور كار  بيانيه

  حفاظت از ميراث تاريخي و فرهنگي مبذول داشت.
  ميراث و تنوع فرهنگي  در حفاظت و ارتقاي هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريدو روش كاربرد

  و توزيع. يساز تاليجيد :از اند عبارت
 طور  ، اگر بههاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريها  آن هاي بسياري وجود دارند كه در زمينه

  توانند به حفاظت و ارتقاي هويت فرهنگي كمك كنند. گرفته شوند، مي به كاركارآمدي 
  راه زيادي در ارتقاي  تواند مي اطالعاتي و ارتباطي هاي فناوريارتقاي توريسم روستايي از طريق

  .بپيمايدمحلي  اجتماعاتهاي اقتصادي براي  هاي محلي و بهبود فرصت فرهنگ
 و توزيع محصوالت  يساز تاليجيد براي كشورها، به منظورافزاري بسياري  هاي نرم گزينه

  هاي موجود هستند. اين گزينههايي از  نمونه 21وب  هاي كاربردي برنامهدر . وجود داردفرهنگي 
  

                                                 
1- Web 2.0 
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  ، نظارت و کنترلهاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري ۳- ۹
 ،دولتي مديران ارشدبراي  فناوري اطالعات و ارتباطاتسوم آكادمي الزامات  سرفصلدر 

تمركز روي دوم  سرفصلدر  كه در حالي، شوند ميدولت الكترونيكي توصيف كاربردي هاي  برنامه
بنابراين، در اين  .است فناوري اطالعات و ارتباطاتها و خدمات  زيرساخت برمشي و نظارت  خط

هاي اطالعاتي و  شود و نقش فناوري ميمطرح سرفصل ديدگاهي سطح باال نسبت به نظارت و فرمانش 
  شود. ارتباطي در تسهيل اين دو مورد بيان مي

 عنوان بهاست كه گيري و اجر كه شامل وضع قوانين، تصميماست روسازي شامل  1فرمانش
عامالت داخلي بين مقامات رسمي و شامل تفرمانشي . فرآيندهاي قابل رؤيت هستندخروجي 
 بر سيستم هستند.ها  آن ها و تأثير گيري ها قبل از مشاهده عواقب تصميم هاي دولتي مدت سازمان
است. نظارت  متعدد بر تعامالت بين دولت و شهروندان متمركز و بنابراين فرآيندي با مسيرهاي 2نظارت

فرآيندهاي مشترك بين دولت و  عنوان بهاست و  هماهنگيشامل وظايف، فرآيندها، اهداف، عملكرد و 
  شود. شهروندان مشاهده مي

 ]78[3كافمن و كراي ؛اند ارتباط مثبت بين نظارت و رشد را ثابت كرده ،مطالعاتتعدادي از 
خيرين بيشتر تباط شديد و مثبتي در كشورها دارند. ار ،دهند درآمد هر فرد و كيفيت نظارت نشان مي

و مؤسسات پايدار  مردميدولت  ،دانند اكنون مي در حال توسعههاي كشورهاي  المللي و دولت بين
. ي هستندشوند براي بهبود شرايط معيشت افراد فقير و مبارزه با فقر ضرور اداره مي يخوب بهدولتي كه 

، نرخ رشد، عملكرد افتهيبهبودگذاري  ي بين نظارت درست و سرمايهمدارك فراواني براي پيوستگي قو
تشخيص  چنين هم، كاهش فساد و ارائه خدمات وجود دارند. بزرگساالنسواد بهبود بهتر اقتصادي، 

براي تضمين كيفيت ارائه  ييتنها بهمناسب و دولت توانا كاركرد رشد اين ايده وجود دارد كه  روبه
گو  و پاسخدولت بايد در برابر شهروندانش مسئول  كه نيادان كافي نيستند و خدمات عمومي به شهرون

  باشد.
هاي اطالعاتي  فناوريو دولت با شهروندان اساس كاربرد  بنگاهدولت با  ،ارتباطات دولت با دولت

ها ارائه خدمات را  دهند. قصد و نيت اصلي آن است كه دولت نظارت را تشكيل ميو در دولت  و ارتباطي
سازند و در برابر  تر مي اين خدمات را شفاف كه در حاليو مؤثر سازند (دولت الكترونيكي)  كارآمد

دولت «هاي  الكترونيكي). واژه حاكميتمسئول هستند ( مردميمشاركت شهروندان در فرآيندهاي 
 جباين مسئله موشوند و  يكديگر استفاده مي يجا بهاغلب  »الكترونيكي حاكميت«و  »الكترونيكي

از روابط بين دولت و اي  تري است كه با طيف گسترده حاكميت عنوان گستردهشود.  سردرگمي مي

                                                 
1- Government 
2- Governance 
3- Kaufmann and Kraay 
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خدمات به مردم در در ارائه دولت كاركرد روزانه به دولت  كه در حالي، سروكار داردشهروندان 
نترل پردازد. اگر ك مي مواردي اينچنينهايي چون آموزش، بهداشت، ماليات، مديريت زمين و  زمينه

. آن استخروجي تجربه شده حاصل از حاكميت پس  ،مد سيستم باشدآدولت ابزار رسمي مديريت كار
در ، كارآمدتري از دولت باشدكاربرد تواند  ميو مديريت شود،  سازي پياده يخوب بهدولت الكترونيكي اگر 
 مناسبهاي  و معماريها  تحت حمايت اصول، اهداف، برنامه يخوب بهالكترونيكي اگر حاكميت  كه حالي

  ]79[.شكل گيردمشاركتي  حاكميت صورت به تواند ، ميقرار گيرد
هاي ميداني دولت  و بررسي سازمان ملل متحدهاي اوليه آمادگي الكترونيكي  شاخص

زني  محكرا ها، سرمايه انساني و ارتباط الكترونيكي  تاكنون زيرساخت ]80[2003الكترونيكي از سال 
اند:  كردهبندي  رتبهشش ستون آمادگي الكترونيكي  طبقرا كترونيكي تمام كشورها و آمادگي الكرده 

، محيط قضايي، سياست و اجتماعيمحيط فرهنگي و وكار،  محيط كسبزيرساخت ارتباط و فناوري، 
  كننده. و مصرف وكار كسبدولت، انطباق  انداز چشم

 ،دهد نشان مي 2010در سال  حدسازمان ملل مت، آخرين بررسي دولت الكترونيكي با اين حال
و شاخص آمادگي الكترونيكي را با شاخص توسعه دولت را دارند دولت الكترونيكي  گيها آماد دولت

دارد: كشورها بيشتر از گذشته در حال اقتباس  اند. اين بررسي اظهار مي الكترونيكي جايگزين كرده
يافته تا كشورهاي  د. كشورهاي كمتر توسعههستن چندسالههاي  هاي دولت الكترونيكي و طرح استراتژي

مشاركت داشته ها  در آنمردان بايد  گويي به انتظاراتي هستند كه دولت يافته در حال پاسخ بيشتر توسعه
جامعه اطالعاتي را  ،فناوريباشعور تري با شهروندان كارآمدارتباط و نيز تعامل  برقراريباشند و با 

  ]81[ارزيابي شود.ها  آنو بايد سطح توسعه  آماده هستندها  آن ممكن سازند.
كه ارزيابي است  2، بازوي اطالعات تجاري گروه اقتصاددان1اقتصاددانهوش مشابه واحد  طور به

از سال  ؛كند ميمنتشر  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورياستفاده از  برحسبرا  ساالنه اقتصادهاي جهان
جايگزين كرده و » اقتصاد ديجيتالي هاي بندي رتبه«را با هاي آمادگي الكترونيكي  بندي رتبه 2010

ها در استفاده  و دولت ها بنگاهكنندگان،  و توانايي مصرف فناوري اطالعات و ارتباطاتكيفيت زيرساخت 
  ]82[كند. به نفع خودشان ارزيابي ميرا  فناوري اطالعات و ارتباطاتاز 

  
  ۲۰۱۰سال در يجيتال های اقتصاد د بندی امتيازها و رتبه ۳-۱جدول 

 2009رتبه 
  2010رتبه 

 )70از (
 2009امتياز   كشور

  2010امتياز 
 )10(از 

 2 1  سوئد 8.67 8.49

                                                 
1- Economist Intelligence Unit 
2- Economist Group 
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 2009رتبه 
  2010رتبه 

 )70از (
 2009امتياز   كشور

  2010امتياز 
 )10(از 

 1 2  دانمارك 8.87 8.41

 5 3  اياالت متحده 8.60 8.41

 10 4  فنالند 8.30 8.36

 3 5  هلند 8.64 8.36

 4 6  نروژ 8.62 8.24

 8 7  كنگ هنگ 8.33 8.22

 7 8  پورسنگا 8.35 8.22

 9 9  استراليا 8.45 8.21

 11 10  زالندنو 8.21 8.07

 9 11  كانادا 8.33 8.05

 16 12  تايوان 7.86 7.99

 19 13  كره جنوبي 7.81 7.94

 13 14  بريتانياي كبير 8.14 7.89

 14 15  اتريش 8.02 7.88

 22 16  ژاپن 7.69 7.85

 18 17  ايرلند 7.84 7.82

 17 18  آلمان 7.85 7.80

 12 19  سوئيس 8.15 7.72

 15 20  فرانسه 7.89 7.67

 20 21  بلژيك 7.71 7.52

 21 22  برمودا 7.71 7.47

 23 23  مالت 7.46 7.32

 25 24  اسپانيا 7.24 7.31

 24 25  استوني 7.28 7.06

 27 26  رژيم اشغالگر قدس 7.09 6.96

 26 27  ايتاليا 7.09 6.92

 28 28  پرتغال 6.86 6.90
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 2009رتبه 
  2010رتبه 

 )70از (
 2009امتياز   كشور

  2010امتياز 
 )10(از 

 29 29  اسلووني 6.63 6.81

 30 30  شيلي 6.49 6.39

 31 31  جمهوري چك 6.46 6.29

 34 32  امارات متحده عربي 6.12 6.25

 33 33  يونان 6.33 6.20

 32 34  ليتواني 6.34 6.14

 35 35  مجارستان 6.04 6.06

 38 36  مالزي 5.87 5.93

 37 37  لتوني 5.97 5.79

 36 38  اسلواكي 6.02 5.78

 39 39  لهستان 5.80 5.70

 41 40  آفريقاي جنوبي 5.68 5.61

 40 41  مكزيك 5.73 5.53

 42 42  برزيل 5.42 5.27

 43 43  تركيه 5.34 5.24

 44 44  جامائيكا 5.33 5.21

 47 45  بلغارستان 5.11 5.05

 45 46  آرژانتين 5.25 5.04

 48 47  روماني 5.07 5.04

 46 48  ترينيداد و توباگو 5.14 4.98

 49 49  تايلند 5.00 4.86

 52 50  كلمبيا 4.84 4.81

 50 51  اردن 4.92 4.76

 51 52  عربستان سعودي 4.88 4.75

 53 53  پرو 4.75 4.66

 54 54  نيپيليف 4.58 4.47

 55 55  ونزوئال 4.40 4.34
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 2009رتبه 
  2010رتبه 

 )70از (
 2009امتياز   كشور

  2010امتياز 
 )10(از 

 56 56  چين 4.33 4.28

 57 57  مصر 4.33 4.21

 58 58  هند 4.17 4.11

 59 59  روسيه 3.98 3.97

 60 60  اكوادور 3.97 3.90

 61 61  نيجريه 3.89 3.88

 64 62  ويتنام 3.80 3.87

 63 63  النكا سري 3.85 3.81

 62 64  اوكراين 3.85 3.66

 65 65  اندونزي 3.51 3.60

 66 66  پاكستان 350 3.55

 69 67  قزاقستان 3.31 3.44

 67 68  الجزاير 3.46 3.31

 68 69  ايران 3.43 3.24

 70 70  آذربايجان 2.97 3.00
 ,Economist Intelligence Unit, Digital Economy Rankings 2010: Beyond e-Readiness (2010), p. 4 منبع:

http://graphics.eiu.com/upload/EIU_Digital_economy_rankings_2010_FINAL_WEB.pdf.  
  

كره و سنگاپور رتبه  كنگ، ژاپن، جمهوري از جمله هنگ آسيا و اقيانوسيهبرخي كشورهاي 
بيشتر هاي پيچيده در دولت الكترونيكي دارند.  هاي اقتصاد ديجيتال و سازوكار بندي بااليي در رتبه

بندي اغلب كشورهاي  شود. هرچند رتبه الكترونيكي انجام مي صورت بهدولت در اين كشورها وكار  كسب
  كامپيوتري هستند. ،ات دولتيديگر در اين منطقه پايين است و تنها تعداد محدودي از خدم

دهد  نشان مي هاقيانوسي و دولت الكترونيكي از كشورهاي آسيا مطالعه موردي 20طي  1باتواگار
  كه:

بر كارايي دروني است نه ارائه خدمات. چند پروژه متمركز بر ارائه خدمات به  هاي كاربردي برنامهتمركز اغلب 
 هاينياز .شود عمدتاً در مناطق شهري انجام ميبرنامه كاربردي اب شوند. انتخ نامه محدود مي ماليات و گواهي

  است.مدنظر قرار نگرفته افراد فقير 

                                                 
1- Bhatuagar 
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در ارائه خدمات الكترونيكي به جمعيت شهرنشين  ياديزپيشرفت هاي آن  استانكشورهايي مانند هند كه برخي 
سازي اهداف افراد فقير  ) شفاف1اند:  ههاي زير در اجراي دولت الكترونيكي مردم فقير مواج اند با چالش داشته

) نفوذ 4 سازي بومياستانداردسازي و  متعادل كردن) 3) تضمين ارائه خدمات عمومي در مناطق روستايي 2
) ارزيابي تأثير 5براي خدمت به مناطق روستايي و  عمومي -هاي خصوصي شراكتبخش خصوصي و ايجاد 

سازي پروژه دولت  و مفهومسازي  پيادهظرفيت دروني در  فقدان ،عالوه بهمستقل فعاليت انجام شده. 

  ]83[شود. الكترونيكي احساس مي
  

مدل معروف ارائه خدمات دولت الكترونيكي استفاده از پورتال است اما حتي با نگاهي گذرا به 
مل بدون تعايا  طرفه اطالعات با تعاملي اندك شود كه انتقال يك ها مشاهده مي بسياري از اين پورتال

اند كه  است. تعداد اندكي از كشورها غير از هند مراكز خدمات متداول را در مناطق شهري ايجاد كرده
دهند. در برخي از خدمات در هندوستان،  خدمات آنالين به مشتريان ارائه مي ،اپراتورها با كامپيوتر

 اند عبارتترين اين خدمات  روفافزارهايي بهره ببرند. مع توانند از چنين نرم حتي روستاييان فقير نيز مي
 e-Sevaو پروژه سابقه ارضي و مديريت  1بهومي از: مديريت به كمك كامپيوتر در اداره ثبت، ارائه آنالين

، دولت در حال توسعهدولت به شهروندان. در بخش ديگري از آسياي يكپارچه براي ارائه خدمات 
هاي  سازي روال براي ساده اطالعاتي و ارتباطي هاي فناوريهايي در زمينه كاربرد  مغولستان پيشرفت

  پرداخت ماليات داشته است.
 

 

 پرداخت آنالين در مغولستان اداره

 ادارهدرباره اين  ينه تنها شامل اطالعات (http://www.mta.mn)2پرداخت ماليات در مغولستان ادارهوب سايت 
هاي قابل دانلود  فرمها  آن هاست. در ميان ناو سازماز خدمات براي شهروندان  جامعي است بلكه داراي فهرست

ها  بنگاهگرفت.   كه پيش از اين با پرداخت هزينه فرم چاپ شده در دسترس مشتريان قرار مي ماليات نيز وجود دارد
نام  تثب» اي خدمات يك نقطه«را پر كنند و در قسمت ها  آن  ها را از اين سايت دانلود و توانند اين فرم يا افراد مي

  رود. شمار مي در اداره ماليات مغولستان به فناوري اطالعات و ارتباطاتاين گام بزرگي در كاربرد  .كنند
مند شوند. بررسي  سايت و مزاياي آن بهره توانند از اين وب هر چند، تنها كساني كه به اينترنت دسترسي دارند مي

درصد كل  4يعني حدود  ،ترنتي در مغولستان وجود داردكاربر اين 000,50نشان داد كه تنها  2003ميداني سال 
اي  هاي حاشيه است، هنوز مشكالت دسترسي به گروهيافته  جمعيت. در حالي كه اين پروژه به اغلب اهدافش دست

  هاي سازماني وجود دارد. و تغيير نگرش اجتماعيو نحوه بهبود تعامل با كاربران و تضمين مشاركت 
  .Mongolian Taxation Authority, http://www.mta.mn منبع:

                                                 
1- Bhoomi 
2- Mongolian Taxation Authority 
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توانند هزينه  دولت الكترونيكي از قبيل سيستم پرداخت ماليات در مغولستان مي يها سامانه
هاي  در نتيجه، شفافيت در عملكرد دولت و مجموعه ؛تعامالت را براي دولت و شهروندان كاهش دهند

براي ارائه اين  را هايي ماليات در مغولستان چالشيابند. با اين حال، مورد پرداخت  مالياتي افزايش مي
، پذيري اتصالو  زيرساختاز: فقدان  اند عبارتها  دهد. اين چالش خدمات به افراد فقير نشان مي

براي انجام امور مختلف، تقاضاي  ها ، فقدان ظرفيت انساني در دولتيسواد بيهاي زباني و  تفاوت
  هاي ارزيابي. مؤثر و چارچوب پايشه پايين و فقدان ريزي و مديريت باال ب ضعيف، برنامه

  

  فعاليت 
براي  يهاي حل و راهكرده را شناسايي ها  آن بررسي كنيد، نقاط ضعف و قوت دو پورتال دولتي را در كشور خود

  مشكالت پيشنهاد دهيد.
  

تلف در مراحل مخ آسيا و اقيانوسيهدولت الكترونيكي در منطقه  هاي كاربردي برنامهساير 
و اراضي هستند. در كامبوج، سيستم اطالعات مديريتي دولت براي بهبود ثبت سازي  پيادهريزي و  برنامه

وسايل نقليه ايجاد و سيستم تأييد الكترونيكي اجرا شد. خدمات مديريتي بهبود يافتند و براي دولت 
  داشتند.درآمدزايي 

هاي  نيازبه اند كه  لت الكترونيكي برداشتههاي دو توسعه برنامه برايهايي  گام ]84[چين و تايلند
 One Product]85[ One Tambon ابتكاري به نام .، اما با تغيير نتايجپردازند ميپذير  افراد فقير و آسيب

به دليل عدم  طراحي شده است كه تجارت الكترونيكي در مناطق روستايي تايلندترويج براي  OTOPيا 
 دهد، وده است. اين مثال نشان ميقال محصوالت به بازار موفق نبهايي چون تسهيل انت وجود ورودي

الزم است. در چين، فناوري  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريبردن از   ها براي بهره حمايت از واسطه
جويي در  رود كه باعث صرفه كنفرانس براي مصاحبه با كارگران مهاجر ايده نويي به شمار مي ويدئو
را با پيشروي فناوري  اجتماعيكاربردي در چين يك مشكل برنامه شود. اين  فقير ميافراد  هاي هزينه

  كند و موفقيت آن نيز به همين دليل است. حل مي
هايي از خدمات دولت  توضيح داده شدند نمونهتر  پيشدولت الكترونيكي كه كاربردي هاي  برنامه

كترونيكي بر تقاضا متمركز است. بايد توجه الحاكميت به شهروندان هستند كه بر عرضه تمركز دارند. 
  رود. شمار مي الكترونيكي بهحاكميت اين نكته همان ويژگي خاص مفهوم  ،كرد

گيري  هاي مبارزه با فساد است. مثالً رأي الكترونيكي يكي از مؤثرترين روشحاكميت 
هاي دولتي  روالدها و فرآينانتخابات شود. وقتي تمام  يها تواند مانع از ناهنجاري الكترونيكي مي
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توانند بر  مي اجتماعيهاي  ها، شهروندان و سازمان آنالين در دسترس عموم قرار بگيرند، رسانه صورت به
  دولت نظارت داشته باشند.يا عدم فعاليت فعاليت 

 حاكميتبه بهبود  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريالكترونيكي نمونه ديگري از كمك  تداركات
كند، مداخله اداري  فرآيند مناقصه را استاندارد و كارآمد مي ،خودكار تداركات يها سامانهاست. معرفي 

كننده  . حذف تعامل بين تأمينسازد را شفاف مي تداركاتدهد، عينيت را تضمين و فرآيند  كاهش ميرا 
كند و  ميها تضمين  رسيد و ارزيابي مناقصهرا در عينيت مراحل قبل و بعد از مناقصه طي و خريدار 

برد. اسناد مناقصه براي تضمين شفافيت و وضوح، با تمام  هاي تقلب و خالف را از بين مي فرصت
رايگان اين اسناد را دانلود  صورت بهكنندگان بتوانند  گيرند تا تأمين جزييات الزم روي سايت قرار مي

كنندگان  و جزييات تأمين دهنده به تمام اطالعات الزم از جمله اسامي كنند. در هر زمان، پيشنهاد
. دسترسي دارد صورت گرفته توسط نماينده دولتو اقدامات ارزيابي ها، نتايج  قيمتپيشنهاد رقيب، 

  ]86[شود. مياستفاده  نيپيليفآميزي در هند و   طور گسترده و موفقيت تداركات الكترونيكي به
دولت را ممكن در  احتمالي ديگر استخدام عمومي هاي شكلالكترونيكي ساير  حاكميت

هاي دولتي شامل منشورهاي شهروندي براي آگاهي شهروندان از حقوق  ها و پورتال سايت سازد. وب مي
گيري آنالين و مشاركت بيشتر در  ها و رأي توانند بحث خود نسبت به خدمات خاص هستند و مي

را   كنند شكايات عمومي مي ها كمك به آژانسچنين  همها  سايت ها را ارتقا دهند. اين وب گيري تصميم
با مقامات دولتي  نوبت بهپيگيري و به اعتراضات و مسائل مؤثرتر شهروندان پاسخ دهند. شهروندان نيز 

 هاي هاي سريع براي درخواست كنند، پاسخجلب به مسائل عمومي ايشان توجه توانند  تعامل دارند و مي
هاي گزارش شهروندي و ساير  د و حتي كارتشكايات خود دريافت كننخسارت در مورد اطالعات يا 

دولت توسعه دهند. تمام اين كاركرد  ياثربخشو كارايي را در مورد  اجتماعي يها گزارشهاي   سنجه
به مناسب ها با استفاده از دسترسي  شوند. دولت موارد با هزينه كمتر و كارايي بيشتر از گذشته انجام مي

توانند از  حتي افراد فقير نيز مي ،كنند مراكز تلفن)، تضمين مي هايي با قيمت مناسب (مثالً زيرساخت
  الكترونيكي استفاده كنند.حاكميت مزاياي 

كشورها امكان و با استخدام مدني به دولت در فضاي صلح پايدار ثابت، كارآمد و كاركرد 
  تري برآورده سازند. طور كارآمد را بهتوسعه هزاره دهد اهداف  مي
  

  بندي: جمع
 دولت كاركرد هاي  بر خروجيحاكميت  كه در حالياست، روسازي رسمي شامل يك ت دول

 متمركز است.
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  سازي كارايي در ارائه خدمات  بهينه ،در دولت فناوري اطالعات و ارتباطات مداخلههدف
محقق و امور عمومي را حاكميت است كه مشاركت بيشتر شهروندان در پسندي شهروند

 .كند مي
 هاي  سازي فرصت ها و حداقل سازي روال با شفاف ،در دولت طالعات و ارتباطاتفناوري ا مداخله

گير  دهندگان مناقصه) باعث كاهش چشم در معامالت با كاركنان دولت (مثالً پيشنهاد يرقانونيغ
 شود. سطوح فساد مي

  

  فعاليت 
كنيد چگونه دولتي مانند دولت بررسي و كرده مراجعه  http://www.esevaonline.comسايت  به وب -1

 تكرار شود. شما ممكن است در كشور ،كه در هند برنده جايزه شدآندرا پرادش الكترونيكي 
چه نقاط قوت و ضعفي دارد. نقاط نماييد انتخاب كنيد و بحث  اي از دولت الكترونيكي در كشور خود نمونه -2

  حل ارائه دهيد. كنيد و راه ضعف آن را شناسايي
  

  و صلح هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري ۱۰-۳
تنها رفاه توسعه و  .به همين سادگي ؛تواند وجود داشته باشد نمياي  توسعهگونه  بدون صلح هيچ

درگير جنگ و نزاع آميز باشد. مناطقي كه  كه وضعيت محلي ثابت و صلحشوند  حاصل ميزماني 
المللي در حوزه  هاي بين پيشرفت چند دهه كشورها و سازمانني از توسعه دارند. سطوح پاييشوند،  مي

و  گذاري در جلوگيري از جنگ رود. درآمد سرمايه چند هفته از بين ميظرف  جنگ و نزاعبا توسعه 
ح و ايجاد صل هاالزم براي بازسازي كشور هاي گذاري بيشتر از سرمايهقطعاً ، يا در ايجاد صلح پايدار نزاع

  پس از جنگ است.
فناوري هاي حمايتي از  براي صلح شامل انواع مختلف فعاليت فناوري اطالعات و ارتباطات

انساني و آرامش است كه به شكل جلوگيري و مديريت جنگ، عمليات صلح،  اطالعات و ارتباطات
طور خالصه  مونه بهچندين ن ادامهدر  ]87[شوند. مقاومت در برابر باليا و بازسازي پس از جنگ انجام مي

  شود. مي  توضيح داده
 2بشردوستانهبراي هماهنگي امور  سازمان ملل متحداز دفتر  يخدمت، ]88[ 1رياليف وب

)OCHA(،  را» تغذيه وب«سايت سرويس  رود. اين وب شمار مي به بشردوستانهمركزي براي اطالعات 

                                                 
1- ReliefWeb 
2- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
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توانند  دهد و كاربران مي ارائه ميري موارد اضطراهاي  سايت به وببراي ارائه محتواي سفارشي شده 
سايت در  خود را مديريت كنند. اين وب موردعالقهوجود آورند و مطالب  هايي با كلمه عبور به پروفايل

روز بودن  از بهدارد تا  دفاتريكند و در سه منطقه  منبع ارسال مي 000,2نقشه و سند را به  150روز 
  .اطمينان پيدا كندهاي خبري  آيتم

 دهياست كه به توسعه سريع الزامات بشردوستانه و هشدار 2پروژه بنياد رويترز ]89[ 1نت رتآل
، پوشش خبرهاي فوري  آينده تمركز دارد. مثالً، از طريق سرويس گزارش موارد اضطراري دراوليه در 

دادي تهيه هاي ام تغذيه خبري آژانس امداد اطالعات مرتبط و قابل اعتمادي براي آژانس ،تصويري باليا
 سريعاً وارد عمل شوند.ها  آن كنند تا مي

بس را  توانند توافقات آتش سازي پس از جنگ و نزاع مي در باز هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري
سازي و از طرفين  محلي منتشر سازند و در اين فرآيند وضعيت را شفاف اجتماعاتبين طرفين درگير و 

را  ها گروههاي جنايات جنگي يا حقيقت  آگاهي نسبت به دادگاهتوانند  مي چنين همحمايت كنند. 
  هاي حمايتي از قانون را باال ببرند. افزايش دهند و درك عموم از لزوم فرآيند

به سمت صلح نقاط عطفي  ،بس، آشتي يا توافق آيد: آتش به وجود نمي باره كيصلح با حكم 
و درك بهتر  ها يريگ ميتصممشاهده اطالعات، طي زمان به كمك ارتباط افراد،  هستند. صلح واقعي
جوانان مناطق جنگي   است كه در آن يفرم آنالين پلت ]90[ 3فورگاتن دياريز شود. يكديگر انجام مي

فرم  دهند. اين پلت ها را توسعه مي گذارند و پروژه شده تجربياتشان را به اشتراك مي فراموش
كند تا ماجراها و  اند، فهرست مي ديده گرفته شدهنقطه جنگي را كه نا 10نويسان جوان  وبالگ
نويسان تقويت و  هاي خود را با جهان به اشتراك بگذارند. سپس با ارائه آموزش آنالين اين وبالگ چالش

  شوند. كوچك حمايت مي اجتماعاتبراي توسعه و اجراي صلح در 
توانند بر  مي ،فق و آشتيبراي ارتقاي توا فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي تحت حمايت  كمپين

محلي را ارتقا دهند. در  اجتماعاتگو بين و رهبران سياسي تأثير بگذارند و تبادل اطالعات و گفت
راه درازي تا ايجاد  بايد گو و بحث انسان با انسان است كهو تحليل نهايي، اين امر يك گام در جهت گفت
  فضاي مناسب و فرآيند ايجاد صلح طي كند.

  
  بندي: جمع
 فناوري اطالعات و براي صلح شامل هر نوع فعاليت تحت حمايت  فناوري اطالعات و ارتباطات

جلوگيري و مديريت جنگ و عمليات صلح، رفاه انساني و كمك در باليا براي است كه  ارتباطات
 شود. و نيز ايجاد صلح و بازسازي پس از جنگ انجام مي

                                                 
1- Alertnet 
2- Reuters Foudation 
3- Forgotten Diaries 



  
   

  
  
  

  107  هاي اطالعاتي و ارتباطي در توسعه كاربردهاي فناوريفصل سوم/ 
 

 

 براي ايجاد صلح، درخواست پيشگيري از جنگ و  تواند مي فناوري اطالعات و ارتباطات مداخله
 .شودها در مقياس كوچك و بزرگ استفاده  جنگاثرات سپس كاهش 

  هاي چند جانبه از  سازماناز سوي  فناوري اطالعات و ارتباطات ،آميز صلح هاي مداخلهبراي
هاي غير  هاي بخش خصوصي مانند رويترز و حتي سازمان ، تالشسازمان ملل متحدقبيل 

 شوند. انجام مي 1 اقدام براي تغيير در جوانان دولتي از جمله
  

  فعاليت 
مشخص كنيد مخاطبانش چه كساني كرده و ) مراجعه OCHA )http://www.unocha.orgسايت  به وب -1

  سايت در ايجاد صلح چقدر مؤثر است؟ كنيد اين وب سايت چيست؟ شما فكر مي هستند. هدف اين وب
دهيد  توضيحهاي مسلح در كشورتان يا هر جايي در جهان پيدا كنيد. اين جنگ را  جنگ اطالعاتي درباره -2

 ،(براي چيست؟ كي و چگونه شروع شد؟ چه كساني درگير هستند؟ چه تأثيري دارد؟) سپس توصيه كنيد
فاده شوند. كاهش برخي از تأثيراتش است ياتوانند براي حل اين بحران  چگونه ميهاي اطالعاتي و ارتباطي  فناوري
ها؟ كاربرد اين فناوري چگونه  تا حد امكان خاص باشند (مثالً چه فناوري يا تركيبي از فناوريبايد هايتان  توصيه

 )؟اند ماكدها  باشد؟ چه كساني بايد در اين تالش سهيم باشند؟ اهداف چه هستند؟ خروجي
  

براي برآوردن نياز  طاتفناوري اطالعات و ارتبامختلف هاي كاربردي  برنامهدر اين بخش، 
هاي  ويژگياند. اين بحث برحسب  شده  توضيح داده آسيا و اقيانوسيههاي توسعه خاص در منطقه  بخش
هاي اطالعاتي و  فناورياستفاده از  ،اما بايد توجه داشت ،دهي شده است هاي مختلف سازمان بخش

 را تر يكپارچهرويكردهايي  شپذيرهايي براي  براي برآوردن اهداف توسعه كشور، فرصت ارتباطي
دهد. چنين رويكردي الزم است زيرا در توسعه، شكست در يك بخش تأثير  توسعه ارائه ميمنظور  به

ها دارد (مثالً، شكست در آموزش همگاني به معناي عدم موفقيت يا موفقيت  عظيمي بر ساير بخش
برخي از كشورها قادر به توسعه  كه در حاليكني فقر است). با اين وجود،  اندك تالش در جهت ريشه

قرار دادن ها  آن هستند، اما كشورهاي زيادي هستند كه در هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريكارآمد 
ماند. بخش بعدي به  در خدمت توسعه يك معضل وحشتناك باقي مي هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري

  پردازد. هاي حل اين معضل مي بحث پيرامون روش
  
  

                                                 
1- Youth Action for Change 



  
  
  
 
  

  پيوند ميان كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و توسعه پايدار :1 سرفصل   108
 

  ودآزماييخ 
هاي اطالعاتي و  فناورياز توان  چگونه مي ،را انتخاب كنيد و پيشنهاد دهيد خود بخشي از توسعه در كشور

در اين بخش  اهداف توسعه هزارهسازي و سرعت بخشيدن به پيشرفت در جهت  براي بهبود، بهينه ارتباطي
كند.  هاي توسعه ارتباط پيدا مي ير بخشچگونه به سا ،استفاده كرد. اين بخش را توصيف كنيد و توضيح دهيد

در بخش منتخب را به وزير  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورياي بنويسيد كه گويي كاربرد  گونه پاسخ خود را به
  دهيد. دارايي كشور خود توضيح مي

  



 

  چهارمفصل 
هاي  فناوريدر استفاده از كليدي عوامل 

  در توسعه اطالعاتي و ارتباطي
  

  كند تا به: اين بخش كمك مي
  توسعه به كمك فناوري اطالعات هاي  ها و پروژه يا شكست برنامه  مسائل مهم در تعيين موفقيتدرباره بحث

  بپردازيم و ارتباطات
 وگيري كنيم  نتيجه .و توسعه هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورين از بحث درباره مسائل بزرگ در ارتباط بي  
 براي را  فناوري اطالعات و ارتباطاتها در آكادمي الزامات  سرفصلو ساير  سرفصلبين اين  ات كليديارتباط

  برقرار كنيم. رهبران دولت
  

تي مشاهده بخش دول توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتبارترين آمار در  يكي از زيان
است. طبق اعالم برخي  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي شكست خورده  تعداد پروژه

تعيين عوامل  ]91[خورند. شكست مي فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  درصد پروژه 70منابع، بيش از 
موفقيت يا شكست  كردن متغيرها بسيار دشوار است. علتدخيل ها، به دليل  شكست و يادگيري از آن

مند از موفقيت يا شكست وجود دارد، اما به نظر  تعداد اندكي ارزيابي نظام كه يحال درها چيست؟  پروژه
رسد توافق روشني در ميان كارشناسان وجود دارد كه اغلب موارد مديريتي هستند نه فناوري. اين  مي

چيرگي امور مديريت ضعيف تغيير، و استراتژي مديريت ضعيف پروژه،  انداز چشمعوامل به فقدان 
 ]92[.شوند مربوط مي تكنولوژيكهاي  هاي الزم و ناسازگاري شايستگيطلبي، فقدان  و منفعتسياسي 

حتي موضوعات بيشتري  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتبدانيم در  ،به هر دليلي مهم است
 ژهيو بهو كاربرد  ي اطالعات و ارتباطاتتوسعه به كمك فناورنيز وجود دارد كه بسياري به درك 

  شوند. ابزار اصلي در دستيابي به اهداف توسعه مربوط مي عنوان به هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري
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  توسعه به کمک فناوری اطالعات و ارتباطاتمشی  خط ۴- ۱
يا  فناوري اطالعات و ارتباطاتسياست آمده است: اول  كي كدامبحث ثابتي وجود دارد كه 

مرغ است. در برخي  . اين موضوع همان پرسش مرغ و تخمفناوري اطالعات و ارتباطاتكاربرد 
در برخي ديگر، سياست و  ؛اند  شدهتوسعه سياست منجر به روشي براي  يكاربردهاي  برنامهها،  موقعيت
 سرفصلهدف اين اند.  را تعيين كرده هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريكاربرد  گذاري قانونهاي  چارچوب

هاي  برنامهو  يهاي سياس چارچوبدر آن سازد كه  ورود به اين بحث نيست اما موردي را مطرح مي
 سازي وجود دارد. ريزي و پياده مورد نياز هستند و نياز به شفافيت در سطوح سياست، برنامه كاربردي

نخست است كه در آن مرحله سازي روشن  فعال، سياست آسيا و اقيانوسيهمنطقه براي كشورهاي 
فناوري اطالعات و فرآيند سياست  دربارهجامع به بحث  2 سرفصل. استگيري دولت حياتي  تصميم

دارد، بنابراين تمركز  فناوري اطالعات و ارتباطاتريزي پروژه  بر برنامه 7 سرفصلپردازد و  مي ارتباطات
هاي مربوط به ماهيت  گيري ر تصميمها د سازي توصيف موضوعات گسترده و نگراني هدف در اينجا ساده
  هاي توسعه است. ها و برنامه در سياست هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريو گستردگي كاربرد 

حوزه  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات، سياست توسعه درحالكشورهاي بيشتر در 
ها بيشتر بر  اين بخش ]93[است.تعريف شده دور  فناوري اطالعات و ارتباطات راه يها بخشكاري 
محور نيستند. حتي در  وكار و فناوري متمركز و بازار محور هستند و به اندازه كافي توسعه كسبمسائل 

نگران توسعه خودشان هستند، اين  ،دور و ارتباطات راهفناوري اطالعات  هاي جايي كه برخي از بخش
و زيرساخت، دولت  تبر ارتباطا ها عه؛ اين بخشز توساندا رويكرد عموماً ناشي از فناوري است نه چشم

الكترونيكي، تحول الكترونيكي و رشد تأكيد دارند نه بهبود كيفيت زندگي مردم محور. از سوي ديگر، 
ندارند و اگر  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتگيري مناسبي در  جهت ،توسعه يها بخشاين 

توسعه به كمك فناوري اطالعات و بر سياست  توجه قابلثيري هم داشته باشند، قادر به ايجاد تأ
ارتباط برقرار كنند. اين وضعيت فناوري اطالعات  هاي توانند با بخش زيرا نمي ،نيستند ارتباطات

توسعه به كمك فناوري اطالعات و هاي جديد  سياست ،در حال تغيير است، اما بايد درك كرد جيتدر به
براي توسعه  ينظير هاي بي وسعه و فناوري بايد توسعه داده شوند تا فرصتهاي ت شامل بخش ارتباطات

  هدر نروند. فناوري اطالعات و ارتباطاتناشي از كاربرد استراتژيك 
فناوري  هاي تفاوت بسياري با سياست توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  سياست

شناسي روستايي داشته  از جمله مهندسي و جامعه هاي مختلف زمينهدارند. بايد تركيبي از اطالعات 
و اقتصادي جامع يك  اجتماعيبراي توسعه  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريباشيم. در حقيقت، كاربرد 

ريزي و  گذاري، برنامه اي و نيازمند تالشي تيمي است. همكاري براي سياست زمينهتعهد چند 
  ضرورت دارد. و ارتباطات توسعه به كمك فناوري اطالعاتسازي  پياده
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عامل اصلي حركت در جهت افزايش  عنوان بهفناوري  گرايي هم، به سرفصلاين  2-2در بخش 
هاي اطالعاتي و  فناوري گرايي هم ،شد. شايان ذكر استمراجعه  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريكاربرد 

ها،  بسياري از رشتهادغام به معناي  اييگر هممعناي بيشتري از تركيب با فناوري دارد. امروزه، ارتباطي 
ها)، فناوري (علوم كامپيوتر و مهندسي برق) و  علوم دقيق (نظريه كنترل، آمار و نظريه سيستم گرايي هم

) نيز هست. بر اين شناختي رواني زبانشناسي و  (اقتصاد، نظريه مديريت، جامعه اجتماعيعلوم رفتاري و 
در هر تالشي براي توسعه نيازمند تغييرات فرهنگي و  تي و ارتباطيهاي اطالعا فناورياساس، معرفي 

اند. در  ها ساختاربندي شده سازي وظايف و مسئوليت هايي است كه براي جدا درون سازمان اجتماعي
فعلي  عملكردمتضمن اصالح اصلي شيوه  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتحقيقت، معرفي 

  و مدني است. اجتماعيهاي  ها و سازمان دولت
نيازمند  ،شود موازي يا اتحاد ملي كه شامل دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني مي گرايي هم

براي توسعه ملي است. دولت محور  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي محيط جديد  حداكثرسازي فرصت
سرويس هاي  توسعه مكان برايايجاد و سرمايه الزم  گذاري قانونهاي  تواند سياست مطلوب و محيط مي

استفاده به دولت الكترونيكي متعهد باشد و به ظرفيت ملي در جهت پذيرش بيشتر و  ،تهيه كندنگرفته 
تواند  مي نوبت بهبراي توسعه ملي قدرت ببخشد. بخش خصوصي نيز  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري از

  گذاري كند. بخش خدمات سرمايهو در مهيا ساخته را  فناوري اطالعات و ارتباطات زيرساخت
شوند، انواع زيادي  توضيح داده مي ليتفص به 8 سرفصلدر كه  عمومي -هاي خصوصي شراكت

بخشي از مسئوليت  عنوان بهفناوري اطالعات  يكاربردهاي  برنامهاز مشاركت ساده در توسعه (دارند 
. مزيت )يات بخش خصوصياي كامل شامل پايه، ساخت، مالكيت و عمل تا پروژه اجتماعيمشترك 

هاي فقير استطاعت مالي آن را  عظيم كه دولت يو مالفني  زيرساخت ،هايي اين است مشاركتچنين 
هاي  شراكتتوانند از  ها مي دولت كه نيا. مزاياي ديگر شود منتقل مي به بخش خصوصي، ندارند

سازي  لتي و شبيهها، كاهش ريسك در بخش دو كارايي بيشتر در اجراي پروژه عمومي -خصوصي
  كنند. حاصلآوري در مجوز خدمات عمومي را  نو

 شمولبراي كاهش فقر و را مربوطه محتواي را به حركت وادارد و  جوامعتواند  جامعه مدني مي
تحت و  گرايي جامعه. مالكيت يا عمليات به به وجود آوردهاي مشاركتي  فرآيندالكترونيكي از طريق 

 مشاهده قابل به سرعت ها و برگشت سرمايه حس غرور در دستاورد ند وشو تبديل مي جامعهمالكيت 
ي جوامعملي، در همكاري با   ، هر شريك در اتحاديهنفع ذي ينچند داراي شود. در اين نوع مشاركت مي

ترين حالت را در  كه مناسبدهد  تكامل ميرا طوري خود طرز فكر كنند، مدل و  مي  كه با هم همكاري
  نهايي فقير هستند. نفعان ذيدر آن يابد كه  مياي  سطوح ريشه

مداران، كارآفرينان و  ، با رهبران جهان، سياستپر سر و صدا هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري
و گويي  اند و پاسخ تبديل شده فناوري اطالعات و ارتباطاتهمگي به مد روز كارشناسان توسعه، 
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فناوري شكست روي دوش كارشناسان توسعه و ي و هم برابراي موفقيت پذيري را هم  مسئوليت
هاي  با تغيير در تمام بخش فناوري اطالعات و ارتباطات كه نيا تر مهم. اند گذاشته اطالعات و ارتباطات

بيني، تأثيري نافذ بر جامعه دارد. اين امر منجر به  و اغلب با نتايج غير قابل پيش جامعها ييك سازمان 
  شود. ميطعي قها و تأثيرات غير خروجي

متعارف  هاي مداخلهبا  فناوري اطالعات و ارتباطاتمبتني بر  هاي مداخله ،مهم است بدانيم
 ،گذاري و قيمت گذاري قانونهاي  ، سازوكارهاقيانوسيو  تفاوت ذاتي دارند. در چندين كشور آسيا

سازي و كنترل  كزهاي سياسي تمايل به متمر . چارچوبكنند كنترل ميرا ها  آن ها و محتواي فناوري
هاي اطالعاتي و  فناوريدر تضاد با پتانسيل  گذاري قانونهاي  شيوهاين . دارندها  بيشتر روي فناوري

عملياتي و هاي مديريتي  اي از شيوه افزاري نيستند بلكه مجموعه ها صرفاً سخت هستند. فناوري ارتباطي
باقي گو  باز، منعطف، نوآور و پاسخدارند، ها نظارت  هايي كه بر كاربرد آن سياستبنابراين، ؛ هستند

فناوري هاي مبتني بر  ها و پروژه نيازهاي خاص برنامه ،كنند هاي منظم تضمين مي . بررسيمانند مي
ه عمل و تشكيل به اين نوع پيوستگي در شيو 2  سرفصل ]94[برآورده شوند. اطالعات و ارتباطات

  پردازد. مي طاتتوسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباسياست 
هاي متعارف مؤسسات  آيين ،بخشي از دستور كار توسعه تمايل دارند عنوان به سنتيهاي  دولت

تركيب  گريكديرا با   اداري و سلسله مراتبي مديريت يها سامانهها  آن: موجود را منعكس سازند
سازي و  ها پياده يي كه پروژهدر جارا هاي محلي  هاي مديريت پروژه به اندازه كافي نياز اما مدل؛ كنند مي

 طور بهوجود دارد كه   هاي محلي حل سازي توسعه راه فعال ي براينياز گيرند. شوند در نظر نمي اجرا مي
فناوري هاي كاربردي  برنامهدرباره طراحي و توسعه  3 سرفصل .گيرد در برمي هدف را جوامع نهفعاال

  كند. بحث ميدولت و شهروندان  از جمله اطالعات و ارتباطات
اغلب فرض  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريبا استفاده از   رويكرد متعارف مديريت پروژه

ها، تجهيزات و  افزار، ساختمان گذاري روي سخت بنابراين، سرمايه ؛ابتدا نياز به زيرساخت داريم ،كند مي
شود و  براي اين موارد هزينه مي  معموالً حجم بااليي از سرمايه استخدام كارمندان اولويت بااليي دارند.

با اجتماعي گذاري موازي روي افراد، تحقيقات  ماند. سرمايه هاي پروژه باقي مي منابع اندكي براي فعاليت
آور نيست كه جنبه  بنابراين، تعجب .افتد اتفاق مي ندرت به، جامعهكيفيت، مديريت پروژه و بسيج 

اما تغيير كند،  مي كار مك فناوري اطالعات و ارتباطاتبه ك ،توسعهتالشي خاص در زمينه   فناوري
توسعه به كمك فناوري اطالعات و بر مديريت پروژه  7 سرفصل. آيد مي  اندكي در زندگي مردم به وجود

توانند به  نگرد كه مي اي مي گذاري هاي سرمايه به مدل 8 سرفصل كه يدرحال ،تمركز دارد ارتباطات
  كمك كنند. توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  و برنامه ها گذاري در پروژه سرمايه

نه تنها  توسعه درحالبراي كشورهاي  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريكاربرد سازي  حداكثر
آورند بلكه نيازمند  وجود مي به هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهايي است كه  نيازمند درك فرصت
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هاي اطالعاتي و  فناوريكجا  و است بدانيم كي  . مهماستنيز  ييدادوستدها ها و احتماالً محدوديت
در مورد  گيري تصميم محض به ؛به كار گرفته شونددر چرخه پروژه  عنصر كليديعنوان  به ارتباطي

را در يك چرخه پروژه با ها  آن بايد بررسي كنيم چگونه هاي اطالعاتي و ارتباطي، استفاده از فناوري
  پردازيم. هاي موجود مي بعدي به نگراني  و در بخش نجايانماييم. در  كپارچهي گريكدي

  
  بندي: جمع
  ريزي، مديريت  جديد برنامه يها سامانهبه  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتسياست

 اجتماعيهاي مختلف اقتصادي و  بخشو جذب با مشاركت فعال كه   پروژهسازي  پيادهو 
 .نياز داردشوند،  مشخص مي

  ها هاي آن ها و محدوديت به درك پتانسيل هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريحداكثرسازي كاربرد 
 نياز دارد.

 ژهيو به ي مختلفها ادغام زمينهدارد و به معناي ها  معنايي بيش از تركيب فناوري گرايي هم  
 است. اجتماعيعلوم مهندسي، رفتاري و 

 تواند  دولت ميبه دنبال آن است كه نفع  ذي ينشاركت چندبه معناي م چنين هم گرايي هم
سازي كند؛ بخش خصوصي  مطلوب را پياده سازي ظرفيتو تأمين بودجه ، گذاري قانونسياست، 

 جوامعتواند با  ؛ جامعه مدني ميكند گذاري سرمايهو روي خدمات را بسازد تواند زيرساخت  مي
  .ها شوند و مالك آن يجاد كننداهايي  توانند نوآوري مي جوامعكار كند و 

  

  فعاليت 
. آيا اين باشدكرده  در كشورتان كار فناوري اطالعات و ارتباطاتگذاري  را شناسايي كنيد كه با سياست يبخش

شوند؟ اگر گروه  مي دخيلكننده و كاربر كجا  دارد؟ تأمين وزارتخانهدپارتمان گروه مشاوره درون سازمان يا درون 
  اند؟ شده دخيلآيا تمام افراد الزم  دريابيدد، تركيبش را بررسي كنيد و مشاور وجود دار

دهيد، چه استداللي براي توجيه ايجاد و يك طرح پيشنهادي ارائه اگر چنين گروهي وجود ندارد و قرار باشد شما 
  ها بايد در اين گروه باشند)؟ تركيب اين گروه داريد (مشخص كنيد كدام آژانس
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توسعه به کمک فناوری  های مداخله ريزی برنامه ۴- ۲
  اطالعات و ارتباطات

نشان طور جامع  بهرا  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات  مديريت پروژه 7  سرفصل
هاي  ها و پروژه فرد براي برنامه ريزي منحصربه برنامهعناصر برخي  يهدف ما معرف نجايادهد. در  مي

توسعه به كمك فناوري اطالعات و  در است. وقتي مداخله رتباطاتتوسعه به كمك فناوري اطالعات و ا
فناوري اطالعات و اين مداخله بايد برگرفته از  ،گيريم، ابتدا بايد تصميم بگيريم را در نظر مي ارتباطات
هاي بسيار متعددي  كند. هر دو رويكرد اهميت دارند و در عمل روش پشتيبانيباشد يا از آن  ارتباطات
اند. رويكرد  ها استفاده كرده ها و پروژه در برنامه هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريند كه از وجود دار

مبتني بر اين فرض است كه دسترسي به اطالعات برگرفته از  فناوري اطالعات و ارتباطاتبرگرفته از 
به  زاييدرآمدهايي براي  رشد اقتصادي را ارتقا داده است و فرصت ،هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري

مراكز ارتباطي با دسترسي به ايميل و استفاده از تأسيس چون  اقدامات ابتكاري. مثالً، آورد وجود مي
به كاالها و بهبود فروش  تبليغشوند زيرا فرصتي براي  ابزار بازاريابي مطلوب واقع مي عنوان بهسايت  وب

تأكيد دارد. خوب خروجي يك  عنوان بهر ارتباط بيشتر ب ييتنها بهعالوه، اين رويكرد  . بهآورند وجود مي
سازد كه اين  ابتدا هدف توسعه را روشن و واضح مي فناوري اطالعات و ارتباطات پشتيبانيرويكرد مورد 

هاي  كند؛ و سپس به روش هاي ارتباطي را مشخص مي پروژه به دنبال چيست؛ اطالعات و نياز
براي برآوردن نيازها و اهداف تعيين شده  العاتي و ارتباطيهاي اط فناورياستفاده از   صرفه به مقرون

  نگرد. مي
براي اجتناب از شكاف بين طراحي   ريزي دقيق پروژه برنامهضمن در نظر گرفتن هر رويكردي، 

و در درك و سازي  پيادهريزي و  ، در رويكردهاي برنامه(شكاف در متن سزايي دارد و واقعيت اهميت به
ها،  ريزي، اغلب نتيجه هماهنگي سوء بين اولويت . بدون برنامه)ن مختلفنفعا فلسفه بين ذي

  هاست. گذاري و خروجي سرمايه
توسعه به هاي  براي طراحي پروژه يستيل چكالمللي در استراليا چارچوب و  آژانس توسعه بين

يزي را به ر توسعه داده است كه شفافيت و وضوح در فرآيند برنامه كمك فناوري اطالعات و ارتباطات
  ).3كادر همراه خواهد آورد (

  
 توسعه به کمک فناوری اطالعات و ارتباطاتمناسب برای استفاده از  یعملراهنمای  - ۳کادر 

  چرا؟  1
ه دستيابي كمكي بفناوري اطالعات و ارتباطاتهاي مبتني برآيا استفاده از پروژه

 ؟دهدبه هدف كاهش فقر انجام مي
  كني فقر وجود دارد؟مشخصي براي ريشهآيا گروه هدف ؟يچه كس  2

  چگونه؟  3
و  نگهداري، پشتيبانياز نظر هزينه،  فناوري اطالعات و ارتباطاتآيا اين شكل از

  شود؟ درستي به كار گرفته ميسازگاري با جريان فعلي اطالعات به
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پذير  ياساز نظر تكرار و گسترش مق فناوري اطالعات و ارتباطاتآيا در اين شكل  چگونه؟  4
 است؟

 شود؟هاي مناسب استفاده ميواسطهآيا از چگونه؟  5
  خصوصي وجود دارد؟وهاي عمومياي براي مشاركتگسترهچه چگونه؟  6

  چه؟  7
شود و آيا  به مخاطبان خاصي مربوط ميفناوري اطالعات و ارتباطاتآيا رضايت از

  قابل درك براي مخاطبان هدف نيز هست؟
  ؟از زمان ايدر چه دورهخود پايدار است واين پروژهآيا چه مدت؟  8
  هستند؟ جا بهو ارزيابي پايشگيري،هاي اندازهاز فرآيندكيكدام چقدر خوب؟  9

 تيممكن است رخ دهند؟ براي مدير يارمنتظرهيغهايها يا موقعيتچه رويداد  هايي؟ چه ريسك 10
 بايد كرد؟چههاآن

 ,p. 29 ,(Canberra, AusAID, 2004) كمك يا ممانعت؟هاي اطالعات و ارتباطي:  توسعه و فناوري، RichardCurtan منبع:

http://www.developmentgateway.com.au/jahia/webdav/site/adg/shared/CurtainICT4DJan04.pdf.  
  

نفعان بايد به  در مشورت با تمام شركا و ذي 3هاي مطرح در كادر  پرسشپاسخ به ضمن 
توسعه به كمك فناوري اطالعات و هاي  تا از مشكالت در پروژهشود كمك   ريزان و مجريان پروژه رنامهب

گرفته  فناوري اطالعات و ارتباطات هاي مداخلههايي كه از انواع مختلف  اجتناب كنند. درس ارتباطات
 ريزي ي در برنامهدر حقيقت عوامل بحران كاري خوب،  شيوهاجزاي اين  ،كنند تأييد مي ]95[شود مي

  روند. مي به شمار توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات
بايد درباره اهداف توسعه و  ،توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتاقدامات ابتكاري ابتدا، 

 ،المللي در استراليا آژانس توسعه بينهاي مورد انتظارشان صريح باشند. در تحليل  خروجي
فناوري اطالعات و اهداف پروژه  ،است  ادعا كرده 2برنامه كلمبوي مجازي مديريت ]96[1كورتين

ارزش ايجاد ارتباطات  داشته باشند. اهداف توسعه هزارهبايد تمركز شديد و ارتباط روشني با  ارتباطات
 چنين هماهداف توسعه ندارند.  كه تأثيري براست هايي  پروژهدر توان كنار گذاشتن روشن و صريح 

فناوري  پشتيبانييا مورد  فناوري اطالعات و ارتباطاتكند كه آيا پروژه بايد برگرفته از  عيين ميت
شود. چنين تمريني راه درازي در  تر مي فناوري ساده هاي باشد. سپس انتخاب اطالعات و ارتباطات

  كاهش احتمال شكست پروژه طي خواهد كرد.
نه عرضه محور  باشد تقاضامحوربايد  و ارتباطات توسعه به كمك فناوري اطالعات مداخله ،دوم 

و ترويج حس  جامعهباشد. اين امر متضمن نياز به ايجاد مشاركت با  جامعهخود و تقاضا بايد ناشي از 
  است. جامعه لهيوس بهمالكيت 

                                                 
1- Curtain 
2- Virtual Colombo Plan 
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از حساس هاي محلي  بايد به شرايط و محدوديت فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  حل سوم، راه 
صورت  بهبا توجه به گذشته بايد  حساس باشند و، دسترسي، ارتباط و زبان زيرساختيط جمله شرا

افزاري و  پذيري با عناصر نرم ارائه اتصالمنظور  بههاي دسترسي  شوند. انتخاب فناوري  پايدار طراحي
دن، ها در برابر هك ش و داده ها سامانهامنيت براي حفاظت از  يها سامانه ،افزاري كامپيوتر سخت
 ليتفص بهاين موضوعات را  6و  5، 4 هاي سرفصلها و ساير اختالالت امنيتي حياتي هستند.  ويروس
  كنند. بيان مي

ايد از طريق تخصيص بچهارم، تعهد شديد سياسي از سوي دولت الزم است. چنين تعهدي 
شوند،   بودجه كافي از نظر كميت و ماهيت توزيع پشتيباني شود. جايي كه منابع محدود مي

تواند  ها مي تواند بار اعضا را كم كند. دولت با تضمين اين مشاركت مينفع  چندين ذيهاي  مشاركت
هاي  پروژه  ها و تغيير مقياس و تطبيق زيرساختاشاعه عادالنه نقش خودش را تا حد تسهيل ايجاد و 

مالي براي  توانند كمك هاي جامعه مدني مي موفق كاهش دهد. بخش خصوصي و سازمانآزمايشي 
اي و  تهيه كنند. مشاركت استراتژيك منطقه اجتماعيتسهيل و ايجاد مشاركت  محتوا وتوسعه 

توانند به نفع  منابع كمياب ميذخيره مشترك جهاني با  يها سامانهتواند ايجاد شود.  المللي نيز مي بين
براي را رد ب-رداً وضعيت ببر است اما نتايج قطع در اين سطح زمان يهمگان ايجاد شوند. ايجاد همكار

  كند. همگان ايجاد مي
فرآيند محور هستند نه  فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  پنجم، بايد تضمين شود كه پروژه 

از سوي خيرين تهيه شده باشد، با ها  آن ، اگر سرمايهژهيو بههاي توسعه  صرفاً مقصد محور. اغلب پروژه
لذا كنند،  ريزي مي ها را برنامه ها محدوديت كنند. اين پروژه ل ميهاي زماني ثابت عم مقاصد و چارچوب

ابزار توسعه نيازمند استفاده  عنوان به هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورياستفاده مؤثر از  ،بايد دانست
نياز به تغييرات نگرشي و  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريزيرا براي استفاده از ؛ استپايدار بلندمدت و 

وجود  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريداريم و بايد زمان كافي براي  جوامعها و  در سازمان يا امانهس
گيري براي استفاده  تأخيرهاي زماني در تصميم چنين همشوند. ساختار جامعه تعبيه داشته باشد تا در 

 موازيآل  طور ايده بهرچند و استفاده وجود دارد. اين فرآيندها، ه سازي ظرفيتها،  كاربرد مناسب فناوري
بنا به اين  ]97[شوند كه به زمان بيشتري نياز دارند. انجام ميترتيبي خطي و  صورت به، اغلب هستند

رسد و  كند، چارچوب زماني ثابت به پايان مي دليل، گاهي اتفاقاً پروژه شروع به نمايش تقسيمات مي
  رود. پيش مي يتسخ بهدارند و پروژه  برمي پشتيبانيخيرين دست از 
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  ها مربوط به فناوری و چالش مسائل ۳-۴
هاي زير را براي  پرسش 1ردي و ديقه مهم است.هاي  يكي از دغدغهنحوه انتخاب فناوري 

  :اند كردهانتخاب فناوري فهرست 
  است؟ آيا شرايط فيزيكي براي فناوري منتخب (مثالً  دسترس قابل يسادگ بهآيا اين فناوري

 ؟استاسب الكتريسيته) من
 هايي برداشته شوند تا دسترسي ممكن شود؟ مراكز اين فناوري كجا قرار دارد؟ آيا اين  چه گام

ها  آن ان مناسب و ايمن است تانز ژهيو بههاي هدف  براي گروه اجتماعيمكان از نظر فيزيكي و 
 هايشان بتوانند رفت و آمد كنند؟ بدون تالش و ترك مسئوليت

 تواند آن را كنترل كند؟ اين فناوري است و مي چه كسي مالك دسترسي به 
  هزينه  اين فناوري از نظر سرمايه و تالش براي آژانس و كاربر چقدر است؟استقرار هزينه

 ها چقدر است؟ فرصت
 استفاده از اين فناوري چقدر آسان يا پيچيده است؟ 
  چگونه تعامل در آن تعبيه شده است؟آيا اين فناوري تعاملي است؟ 
 توان از آن در هر زمان و هر مكان استفاده كرد يا از نظر  است؟ آيا مي حمل قابلن فناوري آيا اي

 ؟ثابت است زمان و مكان مانند تلويزيون
  ،روزرساني اين فناوري چقدر آسان است؟ چه كسي  و بهتصحيح، اصالح نصب، نگهداري

 ]98[را به عهده دارد؟وظايف مسئوليت اين 
 

  :خاطرنشان كرده استردي 
شود نه قابليت دسترسي. محل  تعيين مي هايي در مورد امن بودن مكان اغلب انتخاب مكان فناوري با پرسش

كنند.  ريزي مي كند كه دسترسي به آن را پي را تعيين مي اجتماعيمواردي  جامعهقرار گرفتن اين فناوري در محيط 
كنند فرصت دسترسي  زندگي مي جامعهه در حاشيه اگر در اداره دولت محلي يا مدرسه قرار بگيرد، افراد فقيري ك

اي  كننده توانند در زمان مناسب خودشان به اين مكان بروند؟ اگر هماهنگ به آن دارند؟ آيا زنان و دختران مي
براي مديريت مكان و استفاده از فناوري وجود دارد، چه نقش قدرتمندي دارد؟ اگر كنترل و عمليات دست 

  ]99[علم مدارس باشد، چه تأثيري بر دسترسي افراد به حاشيه رانده شده خواهد داشت؟كارمندان دولتي يا م
  

توانند روي  رود. كشورها مي هزينه استفاده از فناوري بعد اصلي قابليت دسترسي به شمار مي
مركز تلفن چنين  گذاري كنند. هاي كم هزينه سرمايه حل وجوي راه براي جست گرايي همهاي  فرصت

بيان شد، مركز تلفن  2طور كه در بخش  . هماناستثابت شده مفيد بودن آن است كه  حلي راه
                                                 
1- Reddi and Dighe 
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روستايي با داوطلب يا كارآفرين روستايي است كه ارتباطي مهم بين  جامعهكيوسك يا دكّه كوچكي در 
داشته باشد، از جمله فضايي  كاركردكند. ممكن است اين مركز چندين  روستا و جهان ايجاد مي

  گو و فعاليت روستاييان.و براي دسترسي به اطالعات و نيز مكالمات گفت اجتماعي
مبتني بر تلفن همراه باشد. هاي كاربردي  استفاده از برنامهتواند شامل  ديگر مياحتمالي حل  راه

همراه و بنابراين غلبه  هاي تلفنبرقراري ارتباط صوتي از طرق هاي همراه،  تلفننفوذ با رشد سريع 
 حال  نيع درشود و  ممكن مي فناوري اطالعات و ارتباطاتموانع زباني، سواد و سواد  مستقيم بر

  ماند. شخصي و خصوصي باقي مي
  

  ای محتواه و چالش معضالت ۴- ۴
است. زيرساخت  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتين قسمت تالش تر مهممحتوا 

گردند اما  ها طراحي مي ها و پورتال سايت شود، وب پذير مي ، دسترسي امكانتواند سرجاي خود باشد مي
شود.  نمي فتهپذيرمحتواي مربوطه، اين نوآوري توسط كاربران  ژهيو بهاگر محتوايي وجود نداشته باشد، 

توسعه به كمك فناوري محتوا بخشي از تجربه كاربر است كه اغلب موفقيت يا شكست هرگونه تالش 
  كند. يرا تعيين م اطالعات و ارتباطات

ين تر بزرگ توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتمربوط به عالوه، توسعه محتواي  به
اي اساسي است  سازد. توسعه محتوا زمينه كاربر مطرح ميهم براي دهنده و  براي توسعههم ها را  چالش

عات و توسعه به كمك فناوري اطال مداخلهشود و اهميت كمتري در  كه اغلب ناديده گرفته مي
توسعه به كمك فناوري اطالعات ين قسمت است. نگراني كارشناسان تر مهمدارد. با اين وجود،  ارتباطات

اغلب به اين حقيقت اشاره دارد كه  توسعه درحالكشورهاي هاي  ها و زمينه پروژهدر  و ارتباطات
مالكيت فكري است و  رايت و قوانين كپي پشتيبانيوجود دارد، اغلب تحت  آنچهمحتوايي وجود ندارد؛ 

  ارتباط محلي است.فاقد ، محتوا عالوه بهدسترسي رايگان وجود ندارد. 
بايد هاي بسياري وجود دارند كه  چالش آسيا و اقيانوسيه منطقههاي زبان و محتوا در  در زمينه

. رينواحي غيرشهدر  ژهيو بهمهارت زيادي در زبان انگليسي وجود ندارد  زمينهبررسي شوند. در اين 
افزار مكالمه انگليسي و  نرمحاصل از حتي در كشورهايي مانند هند و فيليپين كه مزيت و موج عظيم 

چالش عظيمي براي  ،زبان و سواد معضالتاند،  سازي كرده كارشناسان توسعه محتوا را بهينه
  .آورد به وجود ميزنان  ژهيو بههاي فرهنگي و  ، اقليتاجتماعيمحروم هاي  جمعيت

سازي يا ايجاد محتواي  شخصيترجمه، يعني، ؛ محتوا است سازي بومي مسئلهچالش اولين 
پذيري و آزادي است كه به كاربران  انعطاف افزار منبع باز و رايگان نرم زبان محلي. ويژگي ذاتياصلي به 
ار كنند. افزار را با نيازهاي خاص خودشان از جمله نياز زباني سازگ دهد تا اين نرم دهندگان مي و توسعه

افزار و بدون  و نرم نيزباهاي  قالباز طريق ايجاد ارتباط بين  افزار منبع باز و رايگان نرم برنامه كاربردي
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. چنين هاي محلي گردد تا مناسب نيازمندي سازي شود تواند شخصي افزاري مي كد نرمبه هم ريختن 
به وجود در جامعه محلي را فني گي خبر ،سازي بوميبراي  افزار منبع باز و رايگان نرمكاربردي از 

  دهد. قيمت را نيز كاهش مي وارداتي گراناختصاصي افزارهاي  وابستگي به نرم حال  نيع در، آورد مي
هر نوع كار يا محتواي خالق (از جمله طرفدار انتشار  1طور مشابه، جنبش محتواي باز به

اجازه كپي كه صريحاً  يمحتواي باز نامه گواهيموسيقي، فيلم، نشريات، مطالب آموزشي و غيره) تحت 
. تعدادي از مؤسسات آموزشي منابع آموزشي باز ديجيتال تحت ، استدهند را ميآن و تغيير اطالعات 

را تغيير داد و براي آموزش، يادگيري، تحقيق و غيره ها  آن توان دهند كه مي باز را ارائه مي نامه گواهي
  ]100[محلي و بومي ساخت.
رايت به نام  كپي نامه گواهيچندين  ]101[ 2كريتيو كامنز غيرانتفاعي به نام يك سازمان

ها امكان  نامه گواهيرايگان در اختيار عموم قرار داده است. اين  صورت بهرا  كريتيو كامنز هاي نامه گواهي
اي تر بر دهد. اين سازمان براي ايجاد مدلي منعطف ارتباط با حقوق محفوظ را به افراد خالق مي

كند تا محتوا با  رايت ابداع شد و تمام حقوق محفوظ را با برخي از حقوق محفوظ جايگزين مي كپي
پتانسيل كامل اينترنت سازگارتر شود (از طريق ارتباط دروني با سايرين در سطح جهاني، به 

هاي  فصلسرسازد). تمام  را مقدور مي مسئلهگذاري دانش و ايجاد كارهاي خالق نوآوري و حل  اشتراك
تحت  APCICTبراي رهبران دولتي  فناوري اطالعات و ارتباطاتآموزشي در آكادمي الزامات 

  كند. ها استفاده مي نامه گواهيپديا نيز از اين  شوند. ويكي توليد مي 3كريتيو كامنز اتريبيوشن نامه گواهي
 صورت بهد (نهد كه امكان ايجاد محتواي شخصي را به افراد مي 2وب  هاي كاربردي برنامه

 اجتماعيهاي  د. امروزه شبكهنده ارائه ميمحلي براي توسعه محتواي نيز هايي  وبالگ يا ويكي) فرصت
  كنند. نيز چنين امكاناتي براي اشخاص فراهم مياينترنتي 

 فناوري اطالعات و ارتباطاتبرگرفته از  مداخلهريزي  هنگام برنامه ،هاي مربوط به محتوا پرسش
  شامل موارد زير هستند: فناوري اطالعات و ارتباطات نيپشتيباو تحت 
  كاربران چه كساني هستند و چه نيازهايي دارند، يعني پروفايل كاربر، شامل نيازهاي سطوح و

 سبك يادگيري چيست؟ اين محتوا براي چه كسي مناسب است؟
  و جنسيتي ، فرهنگي، اقتصادي، مذهبي، زباني اجتماعياز تعصبات  كي كدامبه اين محتوا

 ؟پردازد مي
  صورت بهشود؟ آيا  است؟ مثالً آيا مربوط به تجربيات زنان مي جامعهآيا محتوا مربوط به اين 

 بايد انجام دهد؟ يكار چهبراي توسعه محتوا  جامعهشود؟  محلي توسعه داده مي
 شود؟ دهي مي اين محتوا چگونه سازمان 
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 روز است؟ آيا محتوا دقيق و به 
 از محتوا استفاده و آن را درك  يسادگ بهيير داده شده تا كاربران بتوانند فناوري چگونه تغ

 كنند؟
  د؟نشو ميتشويق آيا فرد و گروه هر دو در حال يادگيري هستند و 
  ؟كند ميو تسهيل تبليغ ، تشويقتعامل و بازخورد را آيا محتوا 
 نه و مطالب آموزشي در زميسطح هاي  كننده از جمله هماهنگ پشتيباني يها سامانهاز  كي كدام

 اند؟ گرفته دسترس قرار

 102[هايي براي تصحيح و تغيير محتوا در دسترس هستند؟ چه سازوكار[  
  

توسعه به کمک فناوری های  تعداد ديگری از چالش ۴- ۵
 اطالعات و ارتباطات

رايي شوند. واگ بنا به داليل بسياري با دشواري اجرا مي فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  پروژه
هاي بين طراحي و  هاي مقصد علت اصلي شكست است. شكاف بين اهداف پروژه مديران و اهداف گروه

روند.  به شمار مي ها پروژهغالب شكست  غالبها و شرايط مختلف اجرا نيز علت  زمينهواقعيت به دليل 
براي  ژهيو به، صحت داشته باشد ها مداخلهكه ممكن است اين امر در مورد بسياري از  حال  نيع در

ها، زيرساخت  دادهوجود زيرا ؛ نيز معتبر است توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات هاي مداخله
هاي زماني  ها، چارچوب مهارتكارگزيني و هاي فرهنگي،  ها و انگيزه فناوري، فرآيندهاي كاري، نگرش

منجر سازي  پيادهريزي و  بين برنامههاي  ، مجوزهاي بودجه ناكافي و شكافيپروژه، ساختارهاي مديريت
  شوند. بررسي مي 7 سرفصلبسياري از اين موضوعات در  ]103[شوند. به هماهنگي سوء مي

 دردر كشورهاي  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات هاي مداخله .1 چالش مقياس
مقياس بزرگ  يها سامانهرو هستند. كشورهايي كه در  روبه يهاي مقياس با چالش توسعه  حال

متمركز را در برابر ارتباط محلي و نيازها و و استقرار ريزي  مربوط به برنامه مسائلاند  گذاري كرده سرمايه
رو شده و تا  و تعاملي روبهعدالت دسترسي،  مسائلبا ها  آن . تمامكنند رفع مياي  تقاضاهاي منطقه

فناوري اطالعات و  هاي مداخلهاند. بالعكس،  هحدي زير بار توسعه فناوري انقالب ديجيتال قرار گرفت
باشند  مسئلهو حساس به  جامعهگو به  هاي كوچك، محلي، پاسخ ديجيتال تمايل دارد نوآوري ارتباطات

آزمايشي  صورت به ها مداخلهبسياري از اين  ،است. با اين حال ها نقاط قوت آندهنده  و اين امر نشان
، اين برسندهاي مالي به پايان  وقتي كمك ،اند. در نتيجه لي نشدهباقي مانده و تبديل به جريان اص
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را تكرار ها  آن ها موفق شده باشند، تالشمراحل آزمايشي رسد. اگر  نيز به پايان ميمراحل آزمايشي 
ها و شرايط مختلف و در نتيجه انكار  زمينهاما گاهي بدون در نظر گرفتن دهند،  افزايش مييا كرده 

 آسيا و اقيانوسيهطور كه برنامه اطالعات توسعه  اند. همان را موفق كردهها  آن هايي كه ژگيبسياري از وي
فناوري هاي  هاي محلي براي ايجاد فرصت خاطرنشان كرده است، اقتباس برنامه توسعه سازمان ملل

ماني و . تطبيق در سطوح ملي نيازمند اصالح عمده سازاند دسترس قابل يسادگ به اطالعات و ارتباطات
گرايي و عاليقي كه به وضعيت فعلي واگذار  هاي مديريت تغيير است كه با مقاومت شديد، شك شيوه
  ]104[رو هستند. شوند روبه مي

انساني  سازي ظرفيت .توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتانساني  سازي ظرفيت
توسعه به كمك هاي  است. مهارت اتتوسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاصلي كاربرد مؤثر عنصر 

اما بدون ؛ هاي مختلف مردم متفاوت هستند ها و گروه موردنياز مجموعه فناوري اطالعات و ارتباطات
ها در  ، پتانسيل كامل و مزاياي فناوريتوسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  سازي ظرفيت

  از: اند عبارتهستند  سازي ظرفيتند گيرند. گروه اصلي مردم كه نيازم دسترس قرار نمي
 و تعهد سطح باال. پشتيبانيافرادي با قدرت  ؛گيرندگان گذاران و تصميم سياست 
 و  گذاري ها را طراحي، هزينه سطح متوسط كه نوآوريكارمندان  -ريزان و طراحان پروژه برنامه

فناوري ا، كارشناسان ه از: اساتيد دانشگاه اند عبارت كارمندانيكنند. چنين  ميسازي  پياده
 دهندگان محتوا. ، طراحي فناوري، كارشناسان و توسعهاطالعات

 موردي و فروش ايده به  يها آزمونمحرك فرآيند داوطلب براي كليدي افراد  -قهرمانان
 اغلب خودشان ايجادكننده ظرفيت هستند.ها  آن همتايان.

 اين موردنظرر سطح حوزه فعاليت مسئول آموزش كارمندان و كارگران دكليدي افراد  -مربيان .
از  خوبيبايد درك ها  آن مربيان بايد خودشان قهرمان و شديداً متعهد به علت باشند.

ها و شرايطي داشته باشند كه قرار است تحت آن  زمينهو  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري
بخشي از فعاليت  عنوان بهشرايط به كار گرفته شوند. مربيان اشخاص مهمي خواهند بود كه 

 شوند. ملي آموزش داده مي سازي ظرفيت
هاي  نياز دارد تا بتواند شايستگيپايدار و ساز دنهاها به رويكردي  براي اين گروه سازي ظرفيت

. تركيبي از ارزيابي، مشاركت به وجود آورد توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتدر كليدي 
و استفاده از مطالب در  آزموناي،  اشخاص منتخب منطقه ، مطالب آموزشي تحت توسعهنهادي
در توسعه  APCICTهاي آموزشي منطقه و خارج از منطقه و ارزشيابي بحراني الزم است. تجربه  برنامه

 سازي ظرفيتبراي رهبران دولتي نمونه خوبي از  فناوري اطالعات و ارتباطاتبرنامه آكادمي الزامات 
  رود. به شمار مي ناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه به كمك فانساني در 
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مختلف و بازيگران نفعان  ذيدخالت دادن اهميت  سرفصلدر اين تكراري تم  ايجاد مشاركت.
 گرايي همبوده است. اين تم در بحث  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطات هاي مداخلهدر 
و شركاي مختلف از دولت، بخش خصوصي و هاي دانشگاهي  ها، رشته عظيم فناوري اتحاد عنوان به

  بوده است.متمايز نفعان توسعه  جامعه مدني و كاربران، شهروندان و ذي
زيرا ؛ نيست توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتاز بخش  تر مهمهيچ كجايي 

بازيگران  ونفعان  هاي مختلفي از ذي ها به گروه ها و شايستگي هاي متفاوتي از دانش، مهارت مجموعه
هاي اطالعاتي و  فناوريهاي امدادي تخصصي در پرداختن به ارائه  ها و آژانس كنند. دولت تكيه مي
، فني خاصهاي  با مهارت فناوري اطالعات و ارتباطاتدر زمينه موردنظر ندارند. كارشناسان  ارتباطي

دارند. دولت و كارشناسان توسعه ن ازيموردنو تغييرات  اجتماعيلزوماً دانشي در زمينه فرآيندهاي 
 كه يدر صورتفقير را ندارند  جوامعارتباط با برقراري توانايي  كي چيه فناوري اطالعات و ارتباطات

فناوري هاي مديريت پروژه در محيط  يافتن مهارت و شهري اين توانايي را دارند اجتماعيهاي  سازمان
  حتي دشوارتر هستند. اطالعات و ارتباطات

توسعه به كمك فناوري اطالعات و هاي  پروژه مطالعات فشرده در موردحقيقات و هاي ت يافته
را نشان داده كه منجر به موفقيت  اجتماعيو مشاركت فعال تعهد و  دخالتعدم وجود  ارتباطات
  از: اند عبارتتحقيقات به دست آمده اين كه از مسائلي اند.  ها شده اين پروژهمحدود 
 هاي  ه شركاي مختلف تمايل به انتظارات غيرواقعي از مهارتدر جايي ك ؛عوامل مهارت

 و مديريت دارند.فناوري اطالعات  محلي و دانش درباره تنوع عناوين
 دستاوردهاي يا  هاي نامساوي گذاري مشكالتي كه در نتيجه سرمايه -خروجي-عوامل ورودي

سيل دستاوردها و آيند. شركا همواره از سود متقابل و پتان نامساوي شركا به وجود مي
 ها اطالعي ندارند. هاي متقابل در پروژه ريسك

  هاي كاري شركاي مختلف اختالفات در آداب و رسوم و سبك - فرهنگي -اجتماعيعوامل 
  انداز و مأموريت  چشمهاي مختلف در يك  شركا و فعاليتكردن  يكپارچه -سيستميعوامل

 مشترك نسبت به پروژه
 ها  آن بتوان به آنچههايي بيش از  ماد بين شركا و دادن وعدهعدم وجود اعت -عوامل اعتماد

  ]105[عمل كرد.
توسعه به كمك فناوري اطالعات و ها در  كه از بررسي گسترده مشاركتكليدي هاي  درس

موارد نياز دارد: تمركز اين نشان داد كه ايجاد مشاركت به  ،در زمينه كاهش فقر گرفته شد ارتباطات
مشترك و تعريف هاي  توافقاهداف؛ ساختار رسمي راستايي  هممشترك و  يها آرمان حسبروشن بر

سازي مشاركت  پياده ؛هاي اخالقي ؛ مالكيت؛ و چارچوبگو بودن پاسخها؛  ها و مسئوليت روشني از نقش
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، رهبري، ايجاد تيم، درك و احترام متقابل. درك عميقي از متغيرشرايط تمايل به انطباق با شامل 
  ]106[ ، نيز ضرورت دارد.تكنولوژيكو  اجتماعيسياسي،  - محلي هاي زمينهه و شرايط پروژ

  

 توسعه به کمک فناوری اطالعات و ارتباطاتارزيابی پروژه  ۴- ۶

توسعه به كمك فناوري اطالعات و هاي  موفقيت يا شكست پروژهدرباره چندين تحليل 
، هدفهاي  شفافيت اهداف، گروه ]107[د.ان هاي جهاني انجام شده توسط دانشمندان و آژانس ارتباطات
، سازي ظرفيتهاي  تالش، ارتباطات كليدي، فرآيندها، هاي سازماني برنامههاي سياسي،  ها، محيط واسطه

همگي عواملي هستند كه تفاوت بين موفقيت و شكست  ،بندي بودجههاي  ها و مدل انتخاب فناوري
  كنند. ايجاد مي

؛ )استمفهومي متمركز بر فرد كه (يك تم تأكيد شده است ر ، بسرفصلهاي اين  در تمام بخش
ها و مسائلي  زمينهدر توسعه بايد همگام با افراد مرتبط به  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريو استفاده از 

آوري اطالعات واقعي و دقيق براي  بنابراين نياز عظيمي به جمع؛ حلي برايشان پيدا كرد باشد كه بايد راه
شود. اين امر  احساس مي توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  سازي پروژه پياده طراحي و
توسعه به كمك فناوري اطالعات و هاي  ها و پروژه سطح باالي شكست در برنامه ،كند كمك مي
توسعه به هاي  حل از راه هدفمندبا استفاده مناسب و  ،كند كمك مي چنين همكاهش يابد و  ارتباطات

  .پرداخته شودهاي خاص  مشكالت و موقعيتبه  مك فناوري اطالعات و ارتباطاتك
ورودي چرخه  عنوان به، استفاده از چنين اطالعاتي اعتماد قابلوجوي اطالعات دقيق و  جست

اي خاص در چارچوب  ) و ارزيابي تأثير برنامه يا پروژهسازي پيادهريزي، طراحي و  پروژه (يعني در برنامه
  شود. و ارزيابي توسعه ناميده ميپايش وماً توسعه عم

توسعه به اندازه همان فرآيندي پيچيده ارزيابي توسعه مفهومي گسترده و چندوجهي است. 
 يك توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  . ارزيابي پروژهاست كه به دنبال ارزيابي آن است

در آن تعبيه شود؛ برنامه كلي كه فناوري  زيابي ميكند. چه چيزي ار پيچيدگي اضافه مياين بعد به 
مالي است يا آيا تداوم  ؟يا مزيتي براي كاربر ،؛ كاربرخود يخود بهحل فناوري  ؛ فناوري يا راهشده است

؟ اين دو واژه چه معنايي دارند؟ بايد به تأثير كوتاه مدت نگريست يا تأثير بلندمدت؟ بايد اجتماعيتداوم 
ها و  هايي براي ارزيابي برنامه و تفاوت اين دو چيست؟ چه نوع طرحيا اثربخشي ست به تأثيرات نگري

هاي  ها و پرسش مناسب هستند؟ اين پرسش توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  پروژه
توسعه به كمك فناوري هاي  ها و پروژه رسند و بر آشفتگي درباره تأثير برنامه زياد ديگري به ذهن مي

  كنند. اضافه مي اجتماعيو شرايط خاص  زمينهدر  العات و ارتباطاتاط
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تنها درباره تحقيقات دانشگاهي  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  ارزيابي پروژه
نيست، بلكه مشكالت دنياي هم دانش و نگارش كتاب  يها ترين يافته  تازهفشار بر ايجاد براي  ،نيست

  سزايي دارد، زيرا: . اين ارزيابي اهميت بهكند واقعي را حل مي
  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتحل  راهآيا به بيان ساده ارزيابي الزم است تا بدانيم 

 يابي به اهدافش موفق بوده يا شكست خورده است. دست در
  ه به كمك فناوري توسعحل  راهآيا  ،ريزي الزم است تا تعيين كند ابزار برنامه عنوان بهارزشيابي

گذاري،  هاي سرمايه نفعان، خيرين و آژانس تمام ذي هاينياز احتماالً اطالعات و ارتباطات
 كند يا خير. را برآورده مي ها سود برندههاي مجري و  آژانس

 از نظر مالي  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتحل  راه ،ارزيابي الزم است تا نشان دهد
 است يا خير. پذير تداومبلندمدت  در اجتماعيو 
 توسعه به كمك فناوري اطالعات و حل  گذاري روي راه سرمايه، ارزيابي الزم است تا نشان دهد

 ارزش خرج كردن دارد يا خير. ارتباطات
شوند:  به سه دسته تقسيم مي يطوركل بهاين مراحل، مراحل مختلفي از ارزيابي وجود دارند. 

  بندي. و جمع ي، فرآيندينيتكو
ها در اين  آوري داده شود. جمع برنامه يا پروژه انجام مييك قبل يا در آغاز  1تكوينيارزيابي 

پروتكل و بهبود پروژه كمك موضوعات هاي خاص و كلي، توسعه  اهداف و استراتژي تدوينمرحله به 
ارزيابي عناصر رخي از ب ،يا نمونه اوليه و نگاشت منبع آزمايشي آزمون، مطالعه معطوف به سابقهكند.  مي

  هستند.تكويني 
شود.  زمان نيز ناميده مي يا همپايشي ارزيابي  اين نوع ارزيابي، .حياتي است 2يارزيابي فرآيند

ريزي شده است. در  كار برنامهدر جريان جاري و هميشگي به معناي ارزيابي  معموالًاين نوع ارزيابي 
 چنين همانجام اين كار شود.  رزيابي عملكرد پروژه انجام ميبراي اپايش هاي توسعه،  ها و پروژه برنامه

 ،افتند. در غير اين صورت پروژه در حال پيگيري است و تغييرات موردنظر اتفاق مي ،كند تضمين مي
  .هاي اصالحي ضرورت پيدا كنند ممكن است سنجه

شود و به اين  م ميكار توسعه انجا زمينهپس از تكميل برنامه يا پروژه در  3بندي ارزيابي جمع
ها  ها، پروژه برنامهاز ، در نقاط مشخص زماني پايشعمدتاً از طريق بررسي نه «گردد:  صورت تعريف مي

و پايداري كارايي، اثربخشي، معموالً با تأكيد بر تأثير روي مردم و نيز ارتباط، و يا سازمان 
قيت و شكست را تحليل و نقاط توان علل موف بندي مي جمعتحقيق در نتيجه  ]108[.»تكرارپذيري

هاي مجزا و كل سيستم ارائه كرد.  هايي قطعي براي آينده برنامه قوت و ضعف را شناسايي كرد و توصيه
                                                 
1- Formative Evaluation 
2- Process Evaluation 
3- Summative Evaluation 
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و مالي،  اجتماعيپايداري مواردي چون را بررسي كرده و به  »تأثير«بندي  دليل، ارزيابي جمعبه اين 
  .پردازد ميتغيير مقياس يا انحالل 

  
  شناسی ارزيابی جنسيت روش - ۴کادر 

هايي  نوآوري  تحليل جنسيت در ارزيابيكردن يكپارچه) راهنمايي برايGEM(1شناسي ارزيابي جنسيت روش
شناسي ارزيابي  روشكنند.  استفاده مي اجتماعيتغييرات منظور  به هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورياست كه از 

  در تمام دنيا به كار گرفته شد.اي  طور گسترده بهشد و سپس ي ريز پايهدر فيليپين  APC2ابتدا توسط جنسيت 
توسعه به كمك هاي  تحليل جنسيت در ارزيابي نوآوري سازي يكپارچهشناسي نه تنها چارچوبي براي  اين روش

توسعه به كمك فناوري اطالعات و هاي  بلكه چارچوبي براي پروژه ،دهد ارائه مي فناوري اطالعات و ارتباطات
  دهند. را هدف قرار مي نشين فقير و حاشيه جوامعكند كه  تعريف مي طاتارتبا
) و نيز ساير WNSP( 3از شبكه زنان پشتيبانيابزاري است براي اعضاي برنامه  شناسي ارزيابي جنسيت روش

را به  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريزنان در توانمندسازي و  يكنندگان كه تعهد به تساوي جنسيت شركت
  گذارند، از جمله: تراك مياش

 براي تغيير جامعه فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  نوآوري 
  ها بدون جنسيت خاص يا  در پروژه فناوري اطالعات و ارتباطاتمديران و كاركنان پروژه با استفاده از

 تمركز زنان
 فناوري اطالعاتحوزه هاي فعال در  ياب ارز 
 رين و كاركنان آژانس توسعه فعالفناوري اطالعاتحوزه در  خي 
 د.ننك مي پشتيبانيفناوري اطالعات  مربوط به زنان و مسائلكه از  ينقاط كانوني جنسيت 
 گذاران سياست 
 فناوري اطالعات و ارتباطاتريزان  برنامه 
  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريمشاوران در زمينه جنسيت و 
شناسي ارزيابي  روشاده شخصي نويسنده از و استف GEM ،http://www.apcwomen.org/gcw منبع:
  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  در ارزيابي پروژه جنسيت

  
تعريف، متفاوت  طبق، توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  ها و پروژه ارزيابي برنامه

هاي توسعه ممكن است  اير پروژهها براي س همين روش كه يدرحالپروژه توسعه است. مستقل از ارزيابي 
بايد فراتر  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتگرفته شوند، اما نوع اطالعات براي ارزيابي  كار به

  هاي ارزيابي سنتي باشد. از تكنيك

                                                 
1- Gender Evaluation Methodology 
2- Association for Progressive Communications 
3- Women's Network Support Program 
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ها براي  ، بايد انواع پرسشتوسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتبراي ارزيابي مداخله 
 ، به اين مواردهايي براي مؤلفه فناوري پرسيده شوند. مثالً پرسشفرآيند مختلف  هاي توضيح بخش

بندي، تغيير  ارائه و بسته ،و قابليت استفاده پسنديها، زبان و ارتباط، كاربر شود: هزينه مربوط مي
  سازماني و مديريت پروژه.

همكاران خود بياموزند و  توانند از تجربه ساختن بدنه اطالعات است كه افراد مي لهيوس بهتنها 
. مثالً ثبت شوندها  بايد انواع مختلف فعاليت چنين همجويي كنند.  در زمان با ارزش و فعاليت صرفه

هاي مطالعه،  نفعان، قراردادها، طرح ذيمشاوره  يها گزارش، يپيشنهادهاهاي  طرحمعيار مديريت براي 
گيري پروژه،  اد و پشتيباني، نقاط تصميم، بودجه و هزينه، آمي، حسابداركشي نقشهمستندسازي، 

 آزمونسازي مطالب و  ، آمادهحوزهكنترل  يها گيري، آموزش كاركنان و ارزيابي، روش نمونههاي  طرح
را تاريخي مهم  سازي گزارش، همگي مستندات آمادهپروژه و پايش ها،  اوليه، پردازش و مديريت داده

ها  علل شكست را مشخص كند و در اين زمينه يا ضيح دهدتواند موفقيت را تو دهند كه مي تشكيل مي
  آوري و نگهداري شوند. اطالعات بسيار اندكي وجود دارد كه بايد جمع

  
  بندي: جمع
  ها و  محور براي موفقيت برنامه فناوري اطالعات و ارتباطات به رويكرد محور نسبترويكرد مردم

 است. حياتي طاتتوسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباهاي  پروژه
  توسعه به كمك فناوري اطالعات و پروژه يك عواملي كه تفاوت بين موفقيت و شكست

ها، سياست و  هاي هدف، واسطه شفافيت اهداف گروه :از اند عبارتكنند  را بيان مي ارتباطات
 .بندي بودجههاي  ها و مدل ، انتخاب فناوريسازي ظرفيت هاي ، تالشهاي سازماني برنامه

 ي متفاوت ا زمينهدر همانندسازي از به بيش  ،براي موفقيتموفق در مقياس كوچك   رينوآو
نيازمند اصالح  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتتالش يك . تغيير مقياس نياز دارد

  و مديريت تغيير است.سازماني عمده 
 از جمله  ،توسعه است هاي در تمام پروژه يو بخش بسيار مهماست  در جريان يارزيابي فرآيند

 روند. به شمار ميها  آن بخشي از هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهايي كه  پروژه
  

  فعاليت 
ريزي  در كشورتان انتخاب و آن را از نظر سياست، برنامه توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتيك برنامه 

توسعه به كمك فناوري هاي  د چه سياست يا سياستتحليل كنيد. از زاويه سياست، تعيين كني سازي پيادهو 
، از سازي پيادهريزي و  هاي برنامه كنند. از جنبه يا آن را كامل مي پشتيبانياز اين برنامه  اطالعات و ارتباطات
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) براي ارزيابي برنامه استفاده 4-1(جدول  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  راهنماي عملي پروژه
هايي براي بهبود آن ارائه  كنيد، روش هايي كه براي اين برنامه تعيين مي در نهايت، بر اساس محدوديت كنيد.
  دهيد.

  

  خودآزمايي
  گيري كه در زير آمده: با استفاده از جدول گزارش

شناسايي كنيد و اهداف كلي و خاص آن را توضيح  فناوري اطالعات و ارتباطاتاي تحت پشتيباني  برنامه -1
 دهيد.

هايي براي  هاي خاص تعريف كنيد. چه سازوكار هاي عملكردي براي اين برنامه را در دوره شاخص -2
كنيد و  تعيين مي ييها سامانهكنيد؟ چه چارچوب يا  مي ميتنظ خوددستيابي به اهداف و مقصد برنامه 

 چگونه كار خواهند كرد؟
ي عملكرد را ارزيابي خواهيد كرد؟ هايي به ارزيابي عملكرد كمك خواهند كرد؟ در چه مراحل چه روش -3

  ؟هاي مؤثر شما چه خواهند بود؟ چگونه از اين اطالعات در برنامه بعدي خود استفاده خواهيد كرد شاخص
  

ريزی چارچوب برای  برنامه – اهداف توسعه هزارهو  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوري
ها برای هر کار، فعاليت و  داده آوری چارچوب جمع برنامهسازی  پيادهگذاران/مديران  سياست

  تأثير آن
ها و  آرمان

اهداف كلي 
  برنامه

هاي عملكرد  شاخص
  برنامه

هايي  و روال ها سامانهچه 
  تعيين خواهند شد؟

چگونه پيشرفت، 
خروجي و تأثيرات را 
  ارزيابي خواهيد كرد؟
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  خالصه
براي  فناوري اطالعات و ارتباطاتمات آكادمي الزا يها سرفصل مجموعهنخست در  سرفصلاين 

هاي  فناوري هدفمندكاربرد درباره و بحث پردازد  مياي از توسعه  گستردهبه مسائل  يدولتمديران ارشد 
منطقه آسيا و  توسعه درحالسرعت بخشيدن به توسعه در كشورهاي  برايمناسب  اطالعاتي و ارتباطي

  .را مدنظر دارد اقيانوسيه
و پيشرفت منطقه  اهداف توسعه هزاره اي از هاي گسترده شكل سرفصلين نخستين بخش ادر 

هاي اطالعاتي و ارتباطي و  فناوري چنين هم. شدمعرفي و شكل دستيابي به اين اهداف  هاقيانوسيو  آسيا
اصالً اطالعاتي ندارند، يا  به خوانندگان خاصي كه اطالعات محدودي درباره فناوري دارندها  ويژگي آن

  سازند. را ابزارهاي استراتژيك براي توسعه ميها  آن كهشد  معرفي
اهداف هاي خاص  در بخش هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريكاربرد  ،سرفصلبخش دوم اين در 

فناوري اطالعات و موردي منتخب، تنوع كاربرد مطالعات . با استفاده از داده شدنشان  توسعه هزاره
فناوري اطالعات و ضعف احتمالي كاربردهاي نقاط قوت و بر اين بخش  شد، درتوصيف  ارتباطات
  .شدهاي مهم توسعه تأكيد  در بخش ارتباطات

براي توسعه  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهاي كاربرد  چالش سرفصلاين بخش آخر در 
از نظر  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  ها و پروژه و بر نياز برنامهداده شد توضيح 
تر  . رويكردهاي مردم محور، نه فناوري محور همواره موفقشدمردم و براي مردم تأكيد  لهيوس بهمردم، 

  هستند.
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  نامه واژه
  
 Analogue  آنالوگ

گيري يا ارائه اطالعات به وسيله يك يا چند ويژگي فيزيكي كه هر مقداري را در مقياسي پيوسته  اندازه
  هاي ساعت نمودي آنالوگ از زمان است. تواند نشان دهد. مثالً وضعيت عقربه مي
  

 Asynchronous ، ناهمگامزمان غير هم

  در زمانزمان نشده يا ناهماهنگ  هم
  
 Audio-graphics گرافيكي - صوتي

ساز ويدئو، داده و تصاوير گرافيكي در خطوط تلفن محلي را  فناوري مبتني بر كامپيوتر كه انتقال شبيه
  سازد. ممكن مي

  
 Broadband پهناي باند

حداقل اي عمومي براي توضيح ارتباط سرعت باال با اينترنت. پهناي باند دسترسي به اينترنت با  واژه
هايي چون  ظرفيت يا معادل كيلوبيت بر ثانيه در يك يا دو جهت است. پهناي باند ثابت از طريق فناوري

سيم  هاي محلي بي شبكه و )، اترنتFTTH)، مودم كابلي، فيبر به خانه (DSLخط مشترك ديجيتال (
)WLANند هايي مان شود. پهناي باند تلفن همراه از طريق فناوري سازي مي ) پيادهCDMA ،HSDPA و 

CDMA 1xEV-DO شود. سازي مي پياده  
  

 Broadcast پخش همگاني

  برنامه راديويي يا تلويزيوني براي استفاده عموم.سيگنال يا انتقال 
  

 Cable television تلويزيون كابلي

فيبر  هاي مسي يا با استفاده از كابل يسيستمي براي ارائه صوت و تصوير تلويزيون از طريق شبكه سيم
  نوري.
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 Collaborative learning گروهييادگيري 

كامپيوترها  گذاري اطالعات و نظرات در ميان گروهي از همتايان. يادگيري از طريق تبادل و به اشتراك
  . كمك كنندهاي پراكنده از نظر جغرافيايي  براي گروهگروهي يادگيري  بهتوانند  مي
  

 Common service facilities تسهيالت خدمات مشترك

  شود. ارائه مي مختلفكه به اعضاي آن خدمات  جامعهمكاني مشترك در 
  

 Computer-based learning يادگيري مبتني بر كامپيوتر

لفه اصلي محيط آموزشي. در حالي كه اين امر به كاربرد كامپيوتر در استفاده از كامپيوتر به عنوان مؤ
اي براي استفاده از كامپيوترها با  ح بيشتر به محيط ساختار يافتهاما اين اصطال ،كالس درس اشاره دارد

به آن هايي است كه از  . اين مفهوم عموماً متمايز از استفاده كامپيوتر در روشداردهدف آموزش اشاره 
  .)وب مرورهاي كامپيوتري و  مثالً بازي(شود  جانبي تجربه استفاده مي عنصرعنوان 

  
 Conference conferencing (asynchronous) )زمان(غيرهم دهي كنفرانس

هاي متفاوت نبايد در يك زمان  كنندگان مختلف در مكان كنفرانسي مبتني بر كامپيوتر كه شركت
  آنالين باشند.

  
 Conference conferencing (synchronous) زمان)(همدهي  كنفرانس

هاي متفاوت بايد در يك زمان آنالين  كانكنندگان مختلف در م كنفرانسي مبتني بر كامپيوتر كه شركت
  باشند.

  
 Computer file transfer انتقال فايل كامپيوتري

شده الكترونيكي   هاي ذخيره اي از فايل حركت يك يا چند فايل از يك مكان به مكاني ديگر. مجموعه
فلش، از يك مكان  دي يا توانند با حركت فيزيكي و رابط ذخيره الكترونيكي مانند هارد ديسك، سي مي

) FTPها روي يك رابط ارتباطي انتقال يابند. پروتكل انتقال فايل ( ارسال فايلاز طريق يا  به مكان ديگر
ها از يك كامپيوتر به  روي اينترنت شيوه متداولي براي انتقال يك فايل يا تعداد نسبتاً كوچكي از فايل

  كامپيوتر ديگر است. 
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 Convergence گرايي هم

كردن  يكپارچهبراي هاي ارتباط از راه دور و معماري شبكه مورد استفاده  اي براي توصيف فناوري اژهو
ها از جمله ارتباط تلفني و  ارتباطي در يك شبكه است. به ويژه شامل تجميع رابطمختلف هاي  سرويس

تواند  مي اه)ر ارتباطي (يعني تلفن همراي در يك رابط مشترك روي يك وسيله است. يك ابزا داده
  اينترنتي باشد. مرورو  پيام كوتاه كانالي براي ارائه متن، صوت، تصوير، ايميل،

  
 Correspondence materials مطالب متناظر

چنين مطالب آموزشي و ارزيابي  مطالبي براي دوره درسي آموزش از راه دور از طريق پست و هم
  شود. آموزان از طريق پست را شامل مي دانش

  
 Corporate social responsibility سازمانوليت اجتماعيمسئ

براساس  شود. مفهومي كه  مسئول نيز ناميده مي وكار كسبو سازمان ، شهروند پذيري سازمان مسئوليت
 اجتماعاتنفعان،  كنندگان، كاركنان، ذي  تأمينهاي خود بر مشتريان،  ها مسئول تأثير فعاليت سازمانآن 

  شوند. محيط مي و ساير شركا و نيز
  

 Cybercafé كافي نت

  دهد. كامپيوتري از جمله دسترسي به اينترنت و ايميل ارائه ميامكانات اي كه  مغازه
  

 Digital  ديجيتال

كند: مثبت و غير مثبت.  ها را در دو وضعيت ايجاد، ذخيره و پردازش مي فناوري الكترونيكي كه داده
اي  ها با فناوري ديجيتال به صورت رشته است. بنابراين داده 0د و غير مثبت نماد عد 1مثبت نماد عدد 

  شوند. ها منتقل يا ذخيره مي از صفر و يك
  

 Digital divide ديجيتاليشكاف 

هاي مورد نياز براي مشاركت مؤثر  فيزيكي به فناوري و منابع و مهارت يبه عدم تساوي در دسترس
) 1سازد:  هاي مختلف متمايز مي ديجيتالي افراد را به روششكاف شود.  شهروند ديجيتال اطالق مي

) كساني كه به اطالعات 2تمايز بين كساني كه به فناوري دسترسي دارند و كساني كه دسترسي ندارند 
هاي  فناوري) تمايز بين كساني كه استفاده موفق از 3دسترسي دارند و كساني كه دسترسي ندارند 

  و كساني كه ندارند.دارند  اطالعاتي و ارتباطي
  



  
  
  
 
  

  و توسعه پايدارفناوري اطالعات و ارتباطات پيوند ميان كاربردهاي  :1 سرفصل   138
 

 Economies of scale به واسطه باال بردن حجم توليدجويي  صرفه

به جويي  شود. صرفه كاهش هزينه هر واحد ناشي از افزايش توليد كه از طريق كارايي عملي مشخص مي
كاهش ضافي ا ينه توليد هر واحدزقابل اجرا است زيرا با افزايش توليد، هباال بردن حجم توليد  هواسط
  يابد. مي
  

 Electronic blackboard تخته سياه الكترونيكي

  اي كه شبيه تخته سياه يا وايت برد معمولي است اما با كامپيوتر در تعامل است. وسيله
  

 Electronic bulletin board اعالنات الكترونيكيتابلوي 

دسترسي به اطالعات كلي را  و امافزاري خاص به كاربران امكان گذاشتن پي كامپيوتري كه با اجراي نرم
  دهد. مي
  

 e-Commerce تجارت الكترونيكي

هاي الكترونيكي مانند اينترنت و ساير  به خريد و فروش محصوالت يا خدمات از طريق سيستم
چنين شامل فرآيند آنالين توسعه، بازاريابي، فروش، تحويل،  شود. هم هاي كامپيوتري اطالق مي شبكه

  هزينه محصوالت و خدمات است.خدمات و پرداخت 
  

 e-Learning آموزش الكترونيكي

اي كلي براي آموزش و يادگيري الكترونيكي است. يادگيري در تمام سطوح رسمي و غيررسمي،  واژه
اي  گيرد و به عنوان رسانه اي را در بر مي اي و غيرشبكه هاي اطالعاتي و ارتباطي، يادگيري شبكه سيستم

  رود. آيند آموزش به كار ميخاص براي اجراي فر
  

 E-mail ايميل

  .ها براي تهيه، ارسال، ذخيره و دريافت پيامجلوراني و  سازي روش ذخيره
  

 Facsimile دورنگار

  .توليد اطالعاتباز كپي دقيق يا انتقال الكترونيكي 
  

 First-generation learners فراگيران نسل اول

  .اند بردهي بهره نسل اول در خانواده كه از مدارس رسم
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 Information literacy سواد اطالعاتي

(شاخص پرينت، پايگاه فرمتي هر  بهها  آناز يافتن، ارزيابي و استفاده  ،توانايي تشخيص نياز به اطالعات
  داده آنالين، اينترنت و غيره)

  
 Interactivity تعامل

  ود زنده ديگري) و برنامه كامپيوتري است. گو بين انسان (يا احتماالً موجو گفت ،تعامل در كامپيوترها
  

 Multimedia اي چندرسانه

استفاده از كامپيوتر براي ارائه متن، گرافيك، ويدئو، انيميشن و صدا به شكل مجتمع است. اين واژه 
هاي حامي كاربرد تعاملي متن، صوت، تصاوير ثابت، ويدئو و گرافيك نيز كاربرد  براي توصيف سيستم

  ها بايد به روشي آنالوگ به ديجيتال قبل از استفاده در كامپيوتر تبديل شوند. ك از اين مؤلفهدارد. هر ي
  

 Non-formal education آموزش غيررسمي

مند آموزشي و خارج از چارچوب سيستم رسمي مدارس براي ارائه  هر نوع فعاليت سازمان يافته، نظام
  ال و نيز كودكان.هاي خاص جمعيت بزرگس انواع آموزش به زيرگروه

  
 SMS سيستم پيام كوتاه

هاي  پيامتحت عنوان هاي همراه ديجيتال كه امكان ارسال پيام كوتاه ( سرويسي موجود روي تلفن
  دهد.  هاي ثابت را مي هاي همراه و ساير وسايل دستي و حتي تلفن ها) بين تلفن ها يا متن متني، پيام

  
 SchoolNets شبكه مدارس

آموزان،  از طريق اتصال مدارس به اينترنت، ايجاد ارتباط بين دانش يوسعه علوم دانششبكه مدارس ت
 و حمايت از آموزش الكترونيكي آنالين ،گذاري اطالعات و منابع معلمان و مدارس، به اشتراك

  دهد. مي ترويجاي را  هاي شبكه محيط
  

 Synchronous Radio زمان هم يراديو

انتقال و اين بدان معني است كه  ،ر زمان، نه در مكان. در مورد راديودشده زمان يعني هماهنگ  هم
  كنند. هماهنگهاي مختلف  شنوندگان بايد يك ايستگاه راديويي را در يك زمان و در مكان
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 Tele-classrooms دورهاي درسي از راه كالس

  آموزان سيستم ايجاد كالس درس مجازي با دانش
  

 Teleconferencing دور كنفرانس از راه

ارتباط تعاملي الكترونيكي بين دو يا چند نفر در دو يا چند محل با استفاده از صدا، تصوير و انتقال 
  ها. داده

  
 Tele-density دور تراكم از راه

  نفر) 100اي براي توصيف تعداد خطوط تلفن در واحد جمعيت (اغلب هر  واژه
  



 

  ها پيوست
  نکاتی برای مربيان

نكاتي براي « آناندازي خاص و با تمركزي ويژه نوشته شده است. هدف  در چشم سرفصلاين 
با درك مؤسسات آموزشي ملي و  سرفصلدرك نويسنده از محتواي  راستا كردن همتالش براي  »مربيان
  ده خواهند كرد.استفا براي شرايط خاص خود سرفصلاي و افرادي است كه از اين  منطقه

شده است طراحي  سرفصلبيان شد، اين  »ها سرفصل مجموعهدرباره «طور كه در بخش  همان
چنين  ملي ارزش داشته باشد. هممتنوع و متغير و در شرايط از مخاطبان هاي متفاوتي  تا براي مجموعه

 مطالعه مورديود. تا در تمام يا بخشي از حاالت مختلف آنالين يا آفالين ارائه ششده است طراحي 
بايد براي شرايط محلي  سرفصلكنند و در نتيجه اين  كشور به كشور تغيير ميو منطقه به منطقه 

ها بستگي به موقعيت موردنظر خواهد  سازي شود. محتواي ارائه شده و نحوه ارائه آن سفارشيخاص 
كنند و در  را بررسي مي سرفصلهاي مؤسسات آموزشي و نيز ادارات دولتي اين  داشت. افراد و گروه

  محتوا تعيين خواهد شد.و طول جلسات آموزشي ميزان جزييات 
دهد.  ها به مربيان مي سرفصلبراي ارائه مؤثرتر محتواي  هاييها و پيشنهاد ايده »نكات«اين 
  .كننددوباره ايجاد يا منطبق كرده ، فتهدر اينجا را پذير ،هاي آموزشي ارائه شده توانند طرح مربيان مي
  

  هاي مؤثر آموزش نكات كلي در مورد تكنيك
. بنابراين هر بخش با بيان شده استبراي خودخواني و نيز كالس درسي طراحي  سرفصلاين 

د از اهداف و خالصه نتوان شود. خوانندگان مي شروع و با خالصه نكات مهم تمام مي ،اهداف آموزش
نند. هر بخش شامل پرسش و د استفاده كاي براي ارزيابي پيشرفت خو پايه عنوان بهنكات مهم 

  شوند. ميعملي نيز هست كه توسط خوانندگان انجام يا توسط مربيان استفاده هاي  تمرين
. اين موارد بايد بحث دادند ميرا تشكيل  سرفصلاز محتواي  يتوجه قابلموردي بخش مطالعات 

هاي  ها و پروژه ها كه در برنامه شده در آناز نظر ميزان مفاهيم و اصول مهم ارائه  ژهيو به ،و تحليل شوند
كنند. براي خوانندگان مهم است كه از نياز به پذيرش رويكردهاي مبتني بر  دنياي واقعي كار مي

مناسب با شرايط محلي  فناوري اطالعات و ارتباطاتو تحت حمايت  فناوري اطالعات و ارتباطات
  قدرداني شود. 

كه شده تشخيص داده  ،. مثالًشده استرگساالن نوشته بر طبق اصول آموزش بز سرفصلاين 
 توانند براي خود گيرند و مي ميبزرگساالن در شرايط دور از استرس و حجم باالي اطالعات بهتر ياد 
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تا  اند شدهعملي طراحي  هاي هاي خودخوان و تمرين چيست؟ پرسشتصميم بگيرند كه اهميت آموزش 
به بوته آزمايش بكشانند و روي موارد ارائه شده تفكر كنند. هدف  خوانندگان بتوانند تجربيات خود را

نزديك ساختن محتوا به تجربه خوانندگان و ايجاد ارتباط بين دانش و تجربه شخصي جهت حل مسائل 
اشخاص منبع اطالعات خدمت كنند.  عنوان بهتوانند  مي سرفصلاست. روشن است كه خوانندگان اين 

منبع آموزشي در شرايط مختلف و با  عنوان به سرفصلشته باشند كه از اين مربيان بايد به خاطر دا
براي به اثبات رساندن محتواي توانند  هاي مختلف مخاطبان استفاده كنند. مثالً مربيان مي گروه

هاي ديگري از تجربيات خود را بيان  كنندگان را تشويق و ترغيب كنند تا موارد و نمونه شركت ،سرفصل
  .نمايند

  
  ساختاربندي جلسات

بندي شده  هاي زمان پوششدر  سرفصلبسته به زمان، مخاطبان و شرايط محلي، محتواي 
شوند. از مربيان  بندي در بخش زير توضيح داده مي شود. جلسات متفاوت از نظر زمان متفاوتي ارائه مي

  ير دهند.شود تا ساختار جلسات را بر اساس درك خود از كشور و مخاطبان تغي درخواست مي
  

  اي دقيقه 90براي جلسات 
درك كلي كاربردهاي  منظور به سرفصل 2گذاران ارشد: خالصه كاملي از بخش  براي سياست

موردي بيان شده مطالعات فصل هر نمونه از در توسعه شامل توضيح م فناوري اطالعات و ارتباطات
  است.

فصل هر نمونه از بخش توضيح م ، شامل3پروژه: هر قسمت از بخش سازي  پيادهبراي كاركنان 
  .است مربوط براي مخاطب موردنظر

فناوري اطالعات و هاي كاربرد  كه به چالش 4براي كاركنان مديريت پروژه يا برنامه: بخش 
  .پردازند مي 3بخش  موردي اتمطالعدر توسعه و ارائه مفصلي از  ارتباطات

  
  براي جلسات سه ساعتي
 مطالعاتو توضيح مفصلي از  4و  2صه كاملي از بخش گذاران: خال براي مخاطب سياست

  اي. دقيقه 90موردي جلسه عملي 
و  3براي مخاطبان كاركنان مديريت پروژه يا برنامه: خالصه كاملي از بخش توسعه از بخش 

  .سازي پيادهريزي  در طراحي پروژه و برنامه فعاليتبه همراه  4ارائه مفصلي از بخش 
مطالعه اي شامل خالصه بخش مربوطه و  دقيقه 90به دو جلسه  در كل، جلسه سه ساعتي

  شود. گروهي تقسيم مي فعاليتبه همراه  موردي
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  ساعت) 6 به مدتبراي جلسه يك روز كامل (
تدريجي  صورت بهطراحي كنيد كه  اي گونه بهو محتوا را كرده اي استفاده  دقيقه 90جلسه  4از 

استفاده  ،دهيد. از همان رويكردي كه در باال توضيح داده شد ادامه 4شروع كنيد و تا بخش  1از بخش 
  كنيد.

  
  براي جلسه سه روزه

، زمان صرف 3صرف كنيد. يك روز و نيم روي بخش  سرفصل 2در حدود نصف روز روي بخش 
نزديك انجام دهيد.  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتكنيد. روز دوم بازديد از يك كاربرد 

كنندگان  استفاده كنيد. از شركت 4ايد، براي بخش  هايي را كه از اين بازديد گرفته درسروز سوم 
 يا مطالعه مورديبا  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهاي مختلف را به استفاده از  خواسته شود تا چالش
درك درستي از بعد از برنامه سه روزه  كه طوري بهارائه شده ارتباط دهند  سرفصلبازديد و به محتواي 

  مناسب به دست آورند. سازي پيادهريزي، طراحي و  اهميت برنامه
  

  براي جلسه پنج روزه
آل خواهد بود. تأكيد در  ايده ،پروژه و برنامهسازي  پيادهپنج روزه براي افراد درگير در  اي جلسه

موردي مطالعات  جلسه اصلي باشد و جلسات كالسي بايد با بازديد از مكان 4تا  3بايد  سرفصلاين 
است. نصف روز براي  سرفصلنزديك برگزار شوند. روز اول شامل شناسايي گسترده جلسه دوم اين 

كني  ها باشند. مثالً نوآوري ريشه و ايجاد ارتباط بين بخش اهداف توسعه هزارهشناسايي پيشرفت روي 
زيرا  ،اطاتي بايد شناسايي شوندهاي بهداشتي و آموزش دارد. چنين ارتب فقر احتماالً نتايجي در مراقبت

هاي  فناوريبرنامه حياتي هستند. نصف ديگر روز اول براي شناسايي تفاوت سازي  پيادهبراي طراحي و 
شود. بازديد از مركز  ديجيتالي سپري ميشكاف و  گرايي همبا تمركز بر مشاهده  اطالعاتي و ارتباطي

  هاي اين روز باشد.  تفعالي بخش پايانتواند  تلفن، در صورت امكان مي
اهداف براي جلسه  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهاي كاربردي  برنامهروزهاي دوم و سوم بر 

موردي به مطالعات ) با حداقل نصف روز بازديد تمركز دارند. 3(يعني بخش  توسعه هزارهمختلف 
ريزي شده و  ل مهم مداخله برنامهها براي اصو د. بازديد بايد همراه با كاربرد تمريننشو تفصيل بيان مي
  هاي مشاهده شده در طول بازديد باشد. طراحي ويژگي

كنند. مطالب جلسه چهارم در قالب يك جلسه  روزهاي چهارم و پنجم با تمرين ادامه پيدا مي
شوند. روز پنجم با ارائه تمرينات و سپس بررسي  سپس كار عملي فرد و گروهي در بعدازظهر ارائه مي

  رسد.  ن به پايان ميهمتايا
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شوند  مي APCICT سايت وبكاربرد اساليدهاي آموزشي در انطباق مربيان ترغيب به 
(http://www.unapcict.org/academy) .  

فردي و گروهي  هاي شوند تا هر جلسه را با بحث و سخنراني و تمرين مربيان تشويق مي
  ساختاربندي كنند. 

  كننده در جلسات آموزشي وجود داشته باشد. ركتش 25آل نبايد بيش از  طور ايده به
چنين  استفاده كنند. هم ،هاي ذكر شده سايت مربيان بايد از مراجع فهرست شده، اسناد و وب

ها بايد به خاطر داشته  آن ،موردي مرتبط نيز استفاده كنند. با اين وجودمطالعات توانند از ساير  مي
  فاده را ذكر كنند.باشند كه تمام منابع و مراجع مورد است

  
  درباره نويسنده

در  توسعه به كمك فناوري اطالعات و ارتباطاتمشاور مستقل  1يوشا راني وياسوالو ردي
حيدرآباد هندوستان است. او سابقاً استاد آموزش و مدير مركز توسعه انساني دانشكده كاركنان مديريتي 

المنافع آسيا در  ركز رسانه آموزشي مشترك، مدير م2006تا  1998از سال و هند در حيدرآباد بوده 
المنافع آسيا را پوشش داد و به ارائه كمك تخصصي  هند بود. فعاليت او تمام كشورهاي مشترك نو دهلي

در آموزش رسمي و غيررسمي تمركز داشت. تا سال  فناوري اطالعات و ارتباطاتدر زمينه كاربرد 
در حيدرآباد بود. او آثار گسترده  2عثمانيا اد و مدير مركز تحقيقات بصري در دانشگاهاست ،ردي، 1998

  المللي و آثاري براي همتايان خود منتشر ساخته است.  دانشگاهي و بين
  

UN- APCICT/ESCAP  
) APCICT/ESCAPسازمان ملل ( هاقيانوسيو  مركز فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه آسيا 

-ESCAP (UNرود ( به شمار مي يهو اقتصادي سازمان ملل در آسيا و اقيانوس اجتماعي وهگربدنه اصلي 

APCICT/ESCAP كند تا تالش كشورهاي عضو  كمك ميESCAP  فناوري اطالعات و در استفاده از
تقويت شوند و  سازمانيهاي انساني و  از طريق ايجاد ظرفيت اجتماعي –در توسعه اقتصادي  ارتباطات
  حور متمركز است:بر سه م

گذاران و كارشناسان  سياست فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي  آموزش: افزايش دانش و مهارت -1
فناوري اطالعات و و تقويت ظرفيت مربيان و مؤسسات آموزشي  فناوري اطالعات و ارتباطات

  .ارتباطات
  .العات و ارتباطاتفناوري اطتحليلي مربوط به توسعه منابع انساني در مطالعات تحقيق: انجام  -2

                                                 
1- Usha Rani Vyasulu Reddi 
2- Osmania 
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  .ESCAPهاي توسعه منابع انساني به اعضاي  اي در زمينه برنامه مشاوره: ارائه خدمات مشاوره -3
UN.APCICT/ESCAP  جمهوري كره واقع شده است.اينچئون در  

http://www.unapcict.org 
 

ESCAP 
ESCAP قتصادي و مركز اصلي توسعه ا عنوان بهاي سازمان ملل است و  بازوي توسعه منطقه

 53كند. دستور كارش ترويج همكاري بين  خدمت مي هسازمان ملل در منطقه آسيا و اقيانوسي اجتماعي
 ها و موضوعات كشوري و جهاني ارتباط استراتژيك بين برنامه ESCAPعضو خود و نه عضو همراه است. 

-هاي اقتصادي چالشاي براي حل  قهدهد و از دولت كشورهاي منطقه و رويكردهاي منط ارائه مي را
  در بانكوك تايلند واقع شده است. ESCAP. اداره كند مياي در جهان حمايت  منطقه اجتماعي

http://www.unescap.org 
 

  براي رهبران دولتي فناوري اطالعات و ارتباطات ها نيازمنديآكادمي 
 سرفصلا ده فراگير براي دوره آموزشي كامل ب فناوري اطالعات و ارتباطاتاين آكادمي يك 

هاي ضروري تجهيز شوند و بتوانند  گذاري با دانش و مهارت كند تا سياست است كه كمك مي
اهداف توسعه و نفوذ و به يابي  دست هاي اطالعاتي و ارتباطي فناوريهاي ارائه شده از سوي  فرصت
ادمي آورده شده اين آك سرفصلكنند. در زير توضيح كوتاهي از ده  پل ميايجاد را با ديجيتالي شكاف 

  است:
  
  هدفمندو توسعه  فناوري اطالعات و ارتباطاتارتباط بين كاربردهاي  -1 سرفصل

هاي اطالعاتي  فناوريدر كاربرد سازي  پيادهمشي تا  گيري، از خط و نقاط تصميممسائل كليدي 
  .كند را متمايز مي اهداف توسعه هزارهدر دسترسي به  و ارتباطي
  
فناوري حاكميت فرآيند و  ،سياستتوسعه براي  عات و ارتباطاتفناوري اطال -2 سرفصل

 اطالعات و ارتباطات

تمركز دارد و اطالعات  كمك فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه به حاكميتگذاري و  بر سياست
كمك فناوري  توسعه بههاي ملي ارتقاي  ها و چارچوب ها، استراتژي هاي سياست مهمي درباره جنبه

  دهد. ارائه مي ارتباطات اطالعات و
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  كاربردهاي دولت الكترونيكي -3 سرفصل
كند.  را بررسي مي يكاربردهاي  برنامههايي از  اصول و مفاهيم دولت الكترونيكي و نمونه

  پردازد. دولت الكترونيكي و شناسايي مالحظات طراحي مي يها سامانهچنين به بحث پيرامون تهيه  هم
  
  براي سران دولتي وري اطالعات و ارتباطاتفناي ها روند -4 سرفصل

هاي آتي آن ارائه  گيري و جهت فناوري اطالعات و ارتباطاتجاري ي ها روندهايي درباره  نگرش
كمك فناوري  توسعه بهگيري براي  و سياسي هنگام تصميم يفن كليديچنين به مالحظات  دهد. هم مي

  نگرد. مي اطالعات و ارتباطات
  
  ر اينترنتنظارت ب -5 سرفصل

  پردازد. الملل ناظر بر استفاده از اينترنت مي هاي بين ها و روال به بحث پيرامون توسعه سياست
  
  امنيت و محرمانگي اطالعات -6 سرفصل

و فرآيند تدوين استراتژي امنيت اطالعات ارائه  يامنيت يها روندمسائل و اطالعاتي پيرامون 
  دهد. مي

  
  در عمل و نظر اطالعات و ارتباطات فناوريمديريت پروژه  -7 سرفصل

ها، فرآيندها  شامل روش كمك فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه بههاي  مفاهيم مديريت پروژه
  كند. هاي دانشگاهي مديريت پروژه را معرفي مي و رشته

  
 فناوري اطالعات و ارتباطاتتوسعه  منظور بهبندي  بودجههاي  گزينه -8 سرفصل

و دولت  كمك فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه بههاي  براي پروژه بندي بودجههاي  گزينه
مفيد  بندي بودجهگزينه  عنوان بههاي خصوصي و دولتي  كند. به شراكت بخش ميبررسي الكترونيكي را 
  .كند ميتأكيد  توسعه درحالدر كشورهاي 

  
  براي مديريت ريسك باليا فناوري اطالعات و ارتباطات -9 سرفصل

به شناسايي فناوري  حال نيدرعدارد و  ازشين موردي بر مديريت ريسك باليا و اطالعات مرور
  پردازد. ها مي جهت كاهش ريسك باليا و پاسخ به آن يدسترس قابل
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  ، تغييرات اقليمي و رشد سبزفناوري اطالعات و ارتباطات -10 سرفصل
گذاري اطالعات،  ط، به اشتراكمحيپايش در مشاهده و  هاي اطالعاتي و ارتباطي فناورينقش 
  دهد. و كاهش تغييرات اقليمي را نشان مي زيست  ترويج پايداري محيط، اقدام به تجهيز

  
  كمك رسانه اجتماعي توسعه به -11 سرفصل

هاي اجتماعي  اين سرفصل به معرفي مفهوم رسانه اجتماعي و كاربردهاي متنوع آن در پيشرفت
  پردازد. مشي رسانه اجتماعي مي ل همچنين به هدايت خطپردازد. اين سرفص و اقتصادي مي

شوند.  سازي مي سفارشيموردي محلي توسط شركاي آكادمي ملي مطالعات ها با  سرفصلاين 
گذاران در كشورهاي  ها مرتبط هستند و نياز سياست سرفصلكنند كه اين  شركاي آكادمي تضمين مي

اند تا تضمين كنند كه اين  هاي مختلف ترجمه شده زبان ها به سرفصلسازند. اين  مختلف را برآورده مي
كند.  بررسي مي كمك فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه به را ها روندماند و  برنامه مرتبط باقي مي

APCICT دهد. هاي جديد را توسعه مي سرفصلها را بازبيني و  سرفصلمنظم اين  طور به  
  

 APCICTآكادمي مجازي 
برنامه  سازي پيادهبخشي از سازوكار ارائه چندكاناله است كه در  APCICTآكادمي مجازي 

 فناوري اطالعات و ارتباطاتآكادمي الزامات  كمك فناوري اطالعات و ارتباطات توسعه به سازي ظرفيت
  رود. براي سران دولتي به كار مي

شند و دانش خود دهد تا به دروس آنالين دسترسي داشته با اين آكادمي به فراگيران امكان مي
هاي  فناوريبرداري از پتانسيل  از جمله بهره فناوري اطالعات و ارتباطاتهاي مهم  را در تعدادي از زمينه
دورافتاده، افزايش دسترسي به اطالعات، بهبود ارائه  اجتماعاتبراي رسيدن به  اطالعاتي و ارتباطي

اهداف ديجيتالي و دسترسي به شكاف بين خدمات، ارتقاي يادگيري در طول عمر و باالخره ايجاد پل 
  افزايش دهند. توسعه هزاره

به  و هستند يريگيپ قابل يسادگ بهو مجازي  آزمونتدريس و  صورت بهتمام دروس آكادمي 
ها به زبان  سرفصلشود. تمام  مشاركت در تكميل موفق دروس اعطا مي APCICTكاربران گواهينامه 

. اند دسترس قابلروي اينترنت  Bahasaشده به زبان روسي و هاي محلي  انگليسي هستند و نسخه
  سازي بيشتر در دست اقدام هستند. يبومهاي توسعه بيشتر محتوا و  عالوه، طرح به
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  الکترونيکی یمساع کيتشرمرکز 
براي به اشتراك گذاشتن  APCICTآنالين مختص فرم  پلتالكترونيكي  يمساع  كيتشرمركز 

از طريق دسترسي آسان به منابع مرتبط و  و است ري اطالعات و ارتباطاتكمك فناو توسعه بهروي 
كمك فناوري اطالعات  توسعه بههاي  ها و تمرين به اشتراك گذاشتن بهترين درس برايفضاي اينترنت 

  دهد: كند. اين مركز موارد زير را ارائه مي به افزايش تجربه يادگيري و آموزش كمك مي و ارتباطات
  كمك فناوري اطالعات و  توسعه بهگذاري دانش و پورتال منابع براي  اشتراكيك شبكه به

  ارتباطات
  سرفصلدسترسي آسان به منابع از طريق  
 يمساع  كيتشرتمرين آنالين مركز  جامعههاي آنالين و تبديل شدن به بخشي از  فرصت بحث 

فناوري اطالعات و  كمك توسعه بهگذاري و توسعه دانش مبتني بر  كه به اشتراك ونيكيالكتر
  كند. كمك مي ارتباطات
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