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چکیده:
مقاله حاضر می کوشد تا ضمن برشمردن ویژگی ها و مشخصات جامعه اطالعاتی این مسئله
را مورد بررسیییی و ته یه و تللیر ررار دهد که یا جامعه اطالعاتی به ردی دیدگا های مثبت یا
منفی که در مورد ن وجود دارد هنوز در بین کشورهای جهان سوم و کشورهای پیشرفته به گونه
ای یکسا ن مطرح است .به عبارت دیگر وضعیت امروزکشورهای شمال و جنوب از نظر زیرساخت
های الزم برای رسیدن به جامعه اطالعاتی و استفاد از دست وردهای ن چگونه است؟
روش تلقیق -در این مطال عه،کتابخانه ای یییی ا سنادی ا ست .ملقق سعی کرد با ا ستفاد از
دیدگا های دانشیییمندان و تئوریسیییین علوم ارتباطات و منابو موجود به جمو وری اطالعات و
ته یه و تللیر نها بپردازد .در مطالعه حاضییر ضییمن اسییتفاد از نظریه جامعه اطالعاتی فرانک
وبستر ،ابعاد مختلف تکنولوژیکی ،ارتصادی ،شغلی ،جامعه را مورد نقد ررار دهد.

کلید واژه ها :جامعه اطالعاتی ،شمال ی جنوب ،جامعه دیهیتالی،

 1عضو هیأت علمی دانشکد علوم ارتباطات عالمه طباطبایی (ر )
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مقدمه
کر زمین تغییر کرد است .جوامو انسانی پس از پشت سرگذاشتن دوران صنعتی در
حالت ورود به عرصه جدیدی هستند که دانشمندان ن را با توافق نه چندان زیاد «جامعه
اطالعاتی» نامید اند .چی ی که «فوکویاما» از ن به عنوان «پایان تاریخ» می شر فوکو به
عنوان «جامعه زندان وار» و دانیر بر به عنوان جامعه «فراصیینعتی» «منوئر کسییل » به
عنوان «جامعه شبکه ای» و «تئودورنو» به عنوان جامعه کنترل شد یاد کرد اند .همان
جام عه ای که اطال عات در حال دگرگون کردن ه مه جوا نب ن اسیییت .بسییی یاری از
صییاحبنظران اطالعات را عامر تعیین کنند در دنیای امروز می دانند( .خدابخش و علیلو
)1383:1
بررسییی نرات اندیشییمندان به ما کمک می کند که دریابیی در مورد موضییوعی به نظر
ب سیار بدیهی و م شترک به نام اطالعات به توافق های اندکی د ست خواهیی یافت .در نگا
دانشمندان به جامعه اطالعات با دو گرو بطور کلی مواجه هستیی.
 -1دسییته ای از دانشییمندان معتقدند که ما شییاهد اهور جامعه جدیدی به نام جامعه
اطالعاتی هسییتیی .هرچند همه این افراد نگا مثبتی به جامعه اطالعاتی ندارند ،اما همگی
در مورد اهور این جامعه اتفاق نظر دارند این دسیییته معتقدند جامعه جدید جامعه ای
کامالً متفاوت با جوامو ربلی است که اطالعات تمام خصوصیات ن را زیر و رو کرد است.
دانیر بر ،بودریار ،مارک پوستر ،میشر پیور ،چال سیبر لری هرش ،هورن (سه دانشمند
اخیر پیرو نظریه تخ ص صی سازی انعطاف پذیر هستند) و منوئر کسل از جمله این د سته
از اندیشمندان هستند.
 -2گرو دیگر بیشتر بر جنبه های کمی تغییراتی که منهر به ایهاد جوامو جدید شد
ا ست تأکید می کنند د سته ای دیگر هرچند به اطالعات اهمیت می دهند ،نقش ویژ ای
برای ن رائر هستند و معتقدند اطالعاتی شدن در حال تغییر دادن جوامو است اما هنوز
به جامعه ی اطالعاتی وارد نشد ایی .هربرت شیلر ،نتونی گیدن  ،یورکن ها برماس ،میشر
گلی تیا از جمله این افراد هسیییتند .این گرو بیشیییتر به تغییرات کیفی جوامو جدید
اهمیت می دهند تا تغییرات کمی و معتقدند ملتوای اطالعات بسییییار مهمتر از می ان
اطالعات جوامو است.
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تعریف و مفهوم جامعه اطالعاتی
برر سی نظرات دانشمندانی که در زمینه جامعه اطالعاتی ااهار نظر کرد اند ن شان می
دهد که عناصر اصلی تغییر از نان پنج ( )5عامر فنی ،ارتصدی ،فرهنگی ،شغلی و مکانی
اسییت بر همین اسییاس می توان تعریف های گوناگون از جمله جامعه اطالعاتی را به پنج
( )5دسته زیر برحسب تأکیدشان بر هر یک از موارد عنوان شد تقسیی بندی کرد .بدیهی
ا ست برخی از دان شمندان چند عامر را با هی تلفیق کرد اند .اما برا ساس تأکید شان به
یک عامر خاص طبقه بندی شد اند( .علیلو)83-2-
 -1تعریف

تکنولوژیک1

این گونه تعریف ها مقبول ترین تعاریف از جامعه اطالعاتی هسییتند .مفهوم کلیدی این
تعاریف این اسیییت که پیشیییرفتهای خیر کنند در پردازش ،نگهداری و انتقال اطالعات
دروارو به کاربرد تکنولوژی های اطال عاتی در ت مامی زوا یای ح یات اجت ماعی ان هام ید
است.
گفته می شیییود که با کاهش حیرت ور ه ینه ها و اف ایش باورنکردنی ردرت و کاربرد
نها در همه جا« ،ری پردازند توانا» پیشقراول اول تمدن سیلیکوتی است.
تعاریف پیچید جامعه اطالعاتی با این رویکرد به همسیییویی و ن دیکی ارتباطات دور و
رایانه ها می پردازد .دروارو عنوان می شود که با ات صال رایانه ها به هی و گ سترش شبکه
دیهیتالی پیوسیییته ( )ISDNعناصیییر اصیییلی جامعه اطالعاتی در دسیییترس خواهد بود.
مسیرهای این شبکه مانند جاد ها و را هن که عنصر صنعتی را رونق داد به ب رگراههای
عصر اطالعات مبدل می شوند.
روی هی رفته طرفداران اینگونه تعاریف معتقدند.
دروارو مکانی شدن و سایر تولید م شخ صه ع صر صنعتی بود و تکنولوژی رایانه هی
مشخصه عصر اطالعات است.

 1مطالب تعاریف جامعه اطالعاتی برگرفته از کتاب نظریه های جامعه اطالعاتی فرانک و بستر ترجمه اسماعیر
ردیمی .انتشارات رصید سرا 1380
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انتقادها:
هیچ یک از نظریه پردازانی که به تعریف تکنولوژیکی از جامعه اطالعاتی معتقد ه ستند
روشیین نمی کنند که وضییعیت فعلی ما در مقایسییه با معیارهای جامعه اطالعاتی چگونه
ا س ت .تکنولوژی اطالعاتی اهور کرد ا ست در همه جا ه ست و در عین حال در هیچ جا
نیست ،در جامعه اطالعاتی هی اکنون چقدر تکنولوژی وجود دارد و اگر به چه تعداد برسد
به وضییعیت جامعه اطالعاتی می رسیییی؟ یعنی دروارو ما به چه مقدار تکنولوژی اطالعات
نیاز داریی تا یک جامعه اطالعاتی مشیییخو شیییود؟ نقطه برجسیییته نموداری که جامعه
اطالعاتی را از جامعه صیینعتی پیشییرفته جدا می کند کها اسییت؟ چگونه ممکن اسییت ما
تکنولوژی را به عنوان پد ید ای دیراجت ماعی درنظر بگیریی و با ن دن یای اجت ماعی را
تعریف کنیی .اختراع تکنولوژی و بعد اثرگذاری ن بر تمام زوایای زندگی بشیییر .این امر
در ست مثر ان ست که دوران های گذ شته را به ع صر اتی ،ع صر بخار یا ع صر خودرو تعبیر
کنیی .ایراد اصیییلی ن اسیییت که جامعه را نمی توان به بخش های مه ا که بر هی تأثیر
ندارند تقسیی کرد (بخش تکنولوژیک -بخش ارتصادی یا اجتماعی) (علیلو .)1383 :4
 -2تعریف اقتصادی
تأکید اصلی معتقدان به اینگونه تعاریف ن ا ست که امروز ارت صاد بسیاری از کشورها
ارتصییاد اطالعاتی اسییت در سییال  1958حدود  29درصیید از تولید ناخالو ملی مریکا از
صنایو اطالعاتی بد ست مد ا ست و بر همین ا ساس مار و اررام ارت صادی ک شورهای
اروپایی یا ژاپن نی گویای همین امر است.
دروارو به عقید این افراد دانش و اطالعات امروز به منبو اصییلی ثروت تبدیر شیید
است و مانند کاال خرید و فروش می شود .در این گونه توصیف ها ،عرصه عمد فعالیتهای
ارتصادی در اختیار تولیدکنندگان کاالها و خدمات اطالعاتی است.
انتقادها:
در این س وی جدول های ماری که از سوی این دان شمندان ارائه می شود تف سیرهای
ارزشی به چشی می خورد .چه ( )R & Dطور می توان مشادر اطالعاتی را از دیراطالعاتی
تفکیک کرد؟ یا می توان فعالیت تلقیق و توسعه یک شرکت را از سایر عناصر تولید جدا
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کرد و برای ن ارزش اف ود اطالعاتی درنظر گرفت؟ این دسته از دانشمندان در داد های
ادراق می خود بدون درنظرگرفتن کیفیت ،فعالیتهای ارتصیییادی را به گونه یکسیییان و
همگن معرفی می کند مثالً م شخو نی ست که ارزش ارت صادی یک گهی بازرگانی بدون
درنظرگرفتن کیفیت ن شاخصی برای جامعه اطالعاتی درنظر گرفته می شود.
درنهایت این دسته از صاحبنظران هرگ مشخو نمی کنند که ما چه زمانی به شاخو
های یک جامعه اطالعاتی دسیییت می یابیی ورتی که  50درصییید از تولید ناخالو ملی
حاصییر صیینایو اطالعاتی باشیید؟ و اگر این گونه اسییت که هنوز با جامعه اطالعاتی بسیییار
فا صله داریی چرا که مارها ن شان می دهد که از دهه  70به بعد ر شد بخش اطالعاتی در
تولید ناخالو ملی کشییورهای پیشییرفته ثابت ماند و رشییدی نداشییته اسییت( .علیلو :5
)1383
 -3تعریف شغلی
برخی از دانشمندان معتقدند از هنگامی که مشادر خدماتی وجه دالب مشادر موجود
اسییت به جامعه اطالعاتی دسییت یافته ایی .از نظر اینان مشییخصییه بارز از جامعه اطالعاتی
تبدیر م شادر تولیدی به م شادر خدماتی ا ست .یعنی اف ایش کارکنان ادارات ،موزگاران
و هنرپیشییگان نسییبت به کارگران بنادار معدنچیان و کارگران سییاختمانی ،تا اواخر سییال
 1960نیمی از نیرو کاری در مریکا در بخش اطالعاتی کار می کرد اسیییت و مشیییادر
کشاورزی به پایین ترین سطح ر سید ا ست .این تعریف دروارو با معیارهای ارت صادی نی
میخته است.
انتقادها:
دسته بندی این نظریه پردازان از مشادر اطالعاتی همگن نیست به عنوا مثال در دسته
توزیو کنندگان یا ناشیییران اطالعات ،روزنامه ن گاران ررار دارند .اما در همین دسیییته
فروشندگان دور گرد یک روزنامه نی ررار دارد.
چگونه می توان گفت که چه کسییی کارگر اطالعاتی اسییت و چه کسییی نیسییت؟ باید
ال طبقه یک
کسیییانی که دانش نظری اطالعاتی را دارند از کارگران اطالعاتی جدا کرد .مث ً
نظریه پرداز را از دسییته مسییول کتابخانه ،اما در دسییته بندی های این دانشییمندان چنین
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توجهاتی به چشی نمیخورد.
مساله شکاف دیجیتالی
الف -شکاف دیجیتالی چیست و چرا اهمیت دارد؟
شکاف دیهیتالی ،شکاف بین دارندگان د ستر سی به اطالعات و ملرومان از د ستر سی
به اطالعات ا ست .برا ساس تعریف سازمان تو سعه و همکاری ارت صادی(1او ای سی دی)
شکاف دیهیتالی ،فاصله بین افراد ،منازل ،شرکت ها و نواحی جغرافیایی از نظر دسترسی
به فناوری اطالعات و ارتباطات و می ان استفاد نان از شبکه اینترنت است.
بین نها که دسترسی وارعی به فناوری ارتباطات و اطالعات و نهایی که می توانند از ن به
نلو کارا استفاد کنند و نهایی که به چنین امکانی دسترسی ندارند فاصله زیادی است.
و خدمات نها زبان های ارتصادی و اجتماعی در بر دارد نبود دسترسی به ی سی تی
()ICT
بیشییتر اورات کشییورهای در حال توسییعه که نمی توانند در بازار جهانی جدید ررابت
کنند ،از انقالب ای سی تی استفاد می کنند .کشورهایی که معیاری برای پیشبرد شالود
ی ی سی تی ندارند مانند ک شورهایی ه ستند که در حا شیه ررار دارند .نها از سی ستی
های دنیای جدید بی خبرند .تهربه تعدادی از ک شورها -مثر سنگاپور ،مال ی و کر  -ن شانگر
این است که نها با کار برجسته ی خود ،کشورشان را به عصر دیهیتالی رهنمون کرد اند.
ب -چگونه می توان شکاف دیجیتالی را اندازه گیری کرد؟
شکاف دیهیتالی معمولی برح سب می ان د ستر سی جمعیت شهری به ی سی تی،
انداز گیری می شییود .در میان این شییاخو ها «می ان دسییترسییی» بسییتگی به  -1نرخ
ضریب نفوذ تلفنی -22تولید رایانه های شخ صی (پی سی) و ضریب نفوذ ن و  -3تعداد
کاربران اینترنت دارد.
ضیییریب نفوذ تلفن ،می ان تلفن به جمعیت (خطوط تلفن ثابت) اسیییت .این شیییاخو
1

ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMETN
)(OECD
2
TELFDEN SIY
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تقسیی بندی باید می ان استفاد ی تلفن همرا را در تعدادی از کشورهای در حال توسعه
که تلفن های موبایر ن بیش از تلفن های ثابت اسیییت نی دربر می گیرد .طبق بر ورد
مؤسییسییه تیلور نلسییون % 571از جمعیت سییالمند (افراد بین  15تا  65سییال) در منطقه
سیا -اریانوسیه ،تلفن همرا دارند.
ضریب نفوذ رایانه ی شخصی و توسعه ی ن به عنوان معیار دسترسی است زیرا رایانه
ی شخصی یکی از معمولی ترین را دسترسی به اینترنت است.
اگرچه به تازگی را های دیگری برای د ستر سی به اینترنت ابداع شد ا ست .در ژاپن
مردم می توانند از طریق تلفن همرا به اینترنت دسترسی یابند ،اما در کشورهای در حال
توسییعه از طریق رایانه شییخصییی یا کافی نت یا مدرسییه این کار ممکن می شییود .تعداد
کاربران اینترنت ب ستگی به دیدگا ما ن سبت به شکاف دیهیتالی دارد .مارها ن شانگر ن
اسیت که فقط  %10جمعیت دنیا به اینترنت متصیر اند .به عالو اکثر کاربران اینترنت در
کشییورهای پیشییرفته دربی نظیر مریکا ،کانادا و اروپا ررار دارند حدود  63درصیید کاربران
اینترنتی جهان را ت شکیر می دهند .ک شورهای سیا -اریانو سیه حدوداً  %30کاربران را
دربر دارند .این درحالی اسیییت که فریقا و خاورمیانه کمتر از  %2کر کاربران را به خود
اختصاص داد اند .وارعیت این است که مردان بیشترین کاربران اینترنت در جهان هستند.
در منطقه سییییا اریانوسییییه معیار کاربران اینترنت  % 60مردان و  % 40زنان اند اما در
مریکا و کانادا توازن برررار است2.
مهمترین ایرادی که به این دیدگا وارد ا ست ن ا ست که یا اساساً می توان بر مبنای
ملاسیییبه اعداد خام و تعداد کارگران اطالعاتی جامعه اطالعاتی را تعریف کرد؟ (علیلو -6
)1383
 مورعیت و وضعیت کشورهای شمال و جنوبکشورهای شمال و جنوب از منظر امکانات ،زیرساختها و فناوریهای نوین ارتباطی.
 -مورعیت و وضعیت کشورهای شمال و جنوب

1

TAYLOT NELSON
 2مهموعه گام به گام ای سی ( )ICTگرو کار الکترونیکی سه ان ( )ASEANوابسته به برنامه ی توسعه اطالعاتی
کشورهای سیایی حوز اریانوس رام و سازمان ملر متلد ( )UNDP-APDIPترجمه دکتر مسعود شفیعی انهمن
ی سی تی بهار  1385ص .52-50
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 -1امکانات و میزان استفاده از نوآوریهای

جدید1

ا ستفاد از اینترنت یک شاخو ا ستاندارد برای برر سی زیر ساختها و می ان ا ستفاد از
فن وریهای ارتباطات و اطالعات است.
بر این مبنا طبق تلقیقات پیمایشیییی انهام شییید در زمینه های بازاریابی و تلقیقات
موردی جدول شمار یک می ان کاربردی اینترنت تو سط شهروندان ایاالت متلد مریکا
و نی زنان مریکایی را در مقای سه با ک شورهای منتخب در حال تو سعه حاکی از شکاف
دیهیتالی عمیق بین این دو گرو از کشورهای شمال و جنوب است( .رمی )1383 :21
برا ساس ن جدول  283/800/000دوی ست و ه شتاد و سه میلیون و ه شت صد ه ار
جمعیت مریکا در سال  2000میالدی تعداد  170380میلیون یک صد و هفتاد میلیون و
سی صد و ه شتاد ه ار نفر در مهموع کار بر اینترنت بود اند بعبارت دیگر ن سبت کاربران
اینترنت زن مریکا در سییال  2000میالدی  51/1درصیید و نسییبت کاربران زن اینترنت
نسبت به کر جمعیت  60درصد بود است.
حال نکه «اوگاندا» با جمعیتی  22167بی ست و دو میلیون و یک صد و ش صت و هفت
ه ار نفر جمعیت در سیییال  2000میالدی  25ه ار نفر کاربر اینترنتی در مهموع و 3/72
ه ار کاربر زن اینترنتی داشییته اس یت بعبارت دیگر اوگاندا در مهموع از یک درص ید کاربر
اینترنتی به کر جمعیت خود داشته است.
و لهستان با جمعیتی  38/607سی و هشت و ششصد و هفت ه ار نفر جمعیت در سال
 2000میالدی تعداد  2/581دو میلیون و پانصیید و هشییتاد و یک ه ار کاربر اینترنتی در
مهموع و  259/6ه ار و ششصد نفر کاربر زن داشته است بعبارت دیگر نسبت کر کاربران
اینترنت لهستان نسبت به کر جمعیت  18/7درصد و نسبت استفاد کنندگان از اینترنت
زن  % 5/4نسییبت به کر جمعیت این کشییور بود اسییت (برای مطالعه درصیید کاربران
اینترنتی در چند کشور دیگر در حال توسعه به جدول شمار ( )1مراجعه شود) (رمی 23
و )1382 : 22
جدول ( )1کاربری اینترنت تو سط زنان در ک شورهای منتخب در حال تو سعه و ایاالت
متلد طبق مار مندرج در شمار ما اکتبر  2003ف صلنامه «پیام یون سکو» برای سال
 2003عد کاربران اینترنت در سرا سر جهان  655میلیون نفر (و د میلیون نفر در سال
1
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 1993و  580میلیون نفر در  )2002و تعداد رایانه های دنیا  650میلیون دسییتگا بر ورد
شد ا ست .در حالی که در ک شورهای کمتر تو سعه یافته برای  684میلیون جمعیت نها
مطابق مار مربوط به سیییال  2001عد کاربران  1/8میلیون نفر و تعداد رایانه ها 3/1
میلیون دستگا بود است.
همچنین برا ساس مار مذکور در سال  2001تعداد رایانه های مت صر به اینترنت برای
هر ه ار نفر جمعیت در کشورهای پردر مد عضو سازمان همکاری و توسعه ارتصادی 400
د ستگا و در ک شورهای مریکایی جنوبی و حوز م ستقر م شترک المنافو  42/8د ستگا
در ک شورهای در حال تو سعه  26/5د ستگا و در ک شورهای سیایی شرری و اریانو سیه
 41/6د ستگا  ،در ک شورهای عربی  156د ستگا و در ک شورهای فریقای جنوب صلرا
 7/8دسییتگا را شییامر می شییود(1معتمدنژاد  )1381-18می ان اسییتفاد از اینترنت در
بسیاری از کشورهای در حال توسعه کمتر از یک درصد است .بعنوان مثال در مراکش در
سال  2000میالدی تعداد کاربران اینترنت به ازای هر  10ه ار نفر  17/9و درصد کاربران
اینترنت به کر جمعیت  17درصیید و در گرجسییتان تعداد کاربران اینترنت به ازای هر 10
نفر از  36/7درصد کاربران اینترنت به کر جمعیت  40درصد است.
و در السیییالوا در تعداد کاربران اینترنت به ازاء هر  10ه ار نفر جمعیت  65و درصییید
کاربران اینترنت به کر جمعیت  68درصد می باشد)1383-29( .

 1مار مذکور به نقر از کتاب اجالس جهانی سیییران دربار جامعه اطالعاتی ژنو  2003تونس  2005جلد یکی دکتر
کاای معتمدنژاد گرفته شد است ص  18و 19

جدول ( )1کاربری اینترنتی توسط زنان در کشورهای منتخب در حال توسعه و ایاالت متحده
کشور

درصد استفاد
کنندگان زن از
اینترنت در سال
2000

تعداد کر استفاد
کنندگان زن از
اینترنت (به ه ار)

تعداد کر استفاد
کنندگان
از اینترنت به ه ار

درصد استفاد
کنندگان زن از
اینترنت به کر
جمعیت

جمعیت به
ه ار

درصد کارگردان
فنی و حرفه ای
زن به کر

نرخ
باسوادی
زنان

سرانه تولید ناخالو
داخلی
زنان (دالر مریکا)

رتبه سرمایه
گذاری
ناخالو داخلی
1/174

ایاالت متلد
فیلیپین
فریقای جنوبی
برزیر
کرواسی
مک یک
استونی
روسیه
زامبیا
اوگاندا
چین
هند
لهستان
روسیه سفید

51/1
51/0
51/0
43/0
425/0
42/0
38/0
38/0
37/5
31/5
30/4
23/0
18/7
17/5

83479
76/5
645/6
1075
63
567
57
4560
1/13
4/73
6840
115
296/5
14

170280
150
1266
2500
150
1350
150
12000
3
15
22500
500
1581
80

60/0
0/6
4/2
2/1
4/3
2/5
14/1
1/8
0/2
0/1
0/7
0/2
5/4
0/1

28380
77726
42835
169807
4672
98553
1421
146861
9461
22167
1265530
983377
38607
6667

53/1
65/1
46/7
63/3
n/a
45/2
66/8
n/a
31/9
n/a
45/1
20/5
61/2
38/4

99
94/3
83/2
83/9
96/4
87/9
99
98/8
67/5
35
74/5
39/4
99
98/5

23540
2510
4637
3813
3557
4594
4236
3503
753
944
2485
902
5061
3909

3
65
84
67
50
48
49
61
125
131
79
112
40
54

(رمی )1382-24
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 -2دسترسی به رایانه و اینترنت
درصد کاربران

تعداد کاربران اینترنت

اینترنت به کل

به

جمعیت

ازای هر  10000نفر

کشور

درصد کاربران

تعداد کاربران اینترنت

اینترنت به کل

به

جمعیت

ازای هر  10000نفر

جمعیت

کشور

جمعیت

جمهوری

0/ 0
17/4

زیمباوه

0/00

0/ 1

دموکراتیک کنگو

0/18

17/9

مراکش

0/01

0/ 2

سومای

0/17

19/1

اندونزی

0/ 1

1/ 0

لیبریا

0/18

20/0

فیلیپین

0/01

1/ 2

اتیوپی

0/20

50/56

جمهوری قرقیزستان

0/01

1/ 3

ارتیتره

0/21

21/4

مصر

0/01

1/ 4

رواندا

0/22

29/8

جمهوری دومنیکن

0/02

2/ 4

بنگالدش

0/29

29/9

تونس

0/03

3/ 1

بروندی

0/30

31/7

هندوراس

0/03

3/ 1

ازبکستان

0/31

31/7

سنگال

0/03

3/ 7

کامبوج

0/29

32/5

تایلند

0/ 4

3/ 8

الئوس

0/29

33/17

مولداوی

0/03

3/ 4

پاپوا -گینه نو

0/33

34/3

سری النکا

0/05

5/ 2

ماداگاسکار

0/34

34/9

گویان

0/06

5/ 7

یمن

0/43

35/1

ناهمبیا

0/06

6/ 0

پاکستان

0/43

35/4

گرجستان

0/06

6/ 4

گینه

0/40

36/7

0/07

6/ 5

الجزایر

0/06

در ک شورهای در حال تو سعه به ا ستثنای حریی سکونتی افراد ثروتمند ،د ستر سی منازل به رایانه و اینترنت یک
پدید رابر توجه نی ست .به طور معمول د ستر سی یک زن به اینترنت یا رایانه ملدود به د ستر سی او در ملر کار و
به کارگیری این فن وری برای انهام کار روزانه می شود.
همه ر سانه های الکترونیکی در هندو ستان از تلوی یون ماهوار ای گرفته تا اینترنت و پ ست الکترونیکی تنها برای
طبقات ممتاز رابر دسترسی است و ادلب اطالعات نیازها و خواستههای تفریلی مردان را فراهی می سازد.
در بنگالدش ه ینه وصییر شییدن به شییبکه اینترنت می تواند یک خانواد را برای یکسییال تغذیه کند .در فیلیپین
اتصال به شبکه اینترنت حدود  200دالر مریکا ه ینه دارد که پرداخت ن از توان ارتصادی حتی یک خانواد متعلق
به طبقه متوسط خارج است .برای بسیاری از خانواد ها اینترنت یک کاالی تهمالتی است و دسترسی نها به این فن
وری ملدود ب ه ملر کار می شییود اکثریت زنان فریقایی تنها در ملر کار به فن وری اطالعات دسییترسییی دارند.
(رمی 9)1383 -32
دسترسی به اینترنت در آفریقا
در کالن تعداد کاربران در فریقا کی است .تعداد کاربران در کر رار فریقا برابر با نصف کاربران کشور کانادا است.
این در حالی اسییت که جمعیت فریقا تقریباً  20برابر کانادا اسییت .ضییریب نفوذ اینترنت در رار فریقا پایین بود و
 9تللیلی بر جنسیت و فناوری اطالعات -ترجمۀ حسین شعبانعلی رمی -امیرحسین علی بیگی  1382ص  31و 32
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کمتر از  % 1جمعیت نها از اینترنت ا ستفاد می کنند در حالی که در شمال مریکا ضریب نفوذ باالی  % 50ا ست
ولی در فریقا باستثنای فریقای جنوبی و بعضی از کشورهای پیشرفته شمال فریقا به ندرت از اینترنت استفاد می
شیییود .احتماالً شیییرایط در یند تغییر خواهد کرد .طبق گ ارش های اخیر «مایک جن سییین»10با توسیییعه فناوری
ارتباطات و اطالعات در سالهای اخیر در فریقا تعداد کاربران اینترنت در سرا سر فریقا اف ایش یافته و عالیمی مبنی
بر کاهش مشاهد نمی شود .تمام کشورها ،شهرهای ب رگ به اینترنت دسترسی دارند «جن سن» می گوید در اواسط
سال  2002تعداد  650شرکت ارائه دهند ی خدمات اینترنتی (ای سی تی) در سرا سر فریقا وجود دارند که مبین
نوعی ررابت در بین کاربرانی اسییت که از طریق شییمار گیری به اینترنت متصییر می شییوند اگرچه تعرفه های باال و
مشکالت زیاد در کشورهای در حال توسعه باعث عدم اف ایش کاربران می شود .ته یه و تللیر جن سون نشان می
دهد که میانگین ماهانه ه ینه برای  20سییاعت اسییتفاد از اینترنت به صییورت معیار اسییتاندارد سییازمان همکاری
ارت صادی تو سعه (ای سی تی) شامر ه ینه ای سی تی و عوارض مکالمهی داخلی ،ه ینه اجار خط تلفن در هر ما
 60دالر است .این رری تقریباً  3برابر میانگین معیار ماهیانه است که توسط «ای سی تی» در مریکا ثبت شد است.
جن سون اشار می کند که این مقدار بیش از میانگین در مد سرانه در اکثر کشورهای فریقایی است در کشورهای
فریقایی که نمی توانند تلفن یا رایانه شخ صی دا شته با شند معمو ًال  3تا  5نفر از یک ا شتراک و جمعیت زیادی به
طور ا شتراکی از یک خط اینترنت ا ستفاد می کنند( .روش معمولی که در ک شورهای در حال تو سعه ا ستفاد می
شود).
ساکنان مناطق شهری که زیرساخت ارتباطی پیشرفته و دسترسی عمومی زیاد دارند.
از مراک اینترنتی و ارتباطی جایی که وسییایر و ه ینه بین تعداد زیادی از کاربران تقسیییی می شییود اسییتفاد می
نمایند .در هر حال در این گونه برنامه ری ی ،جمعیت عد ای از این خدمات ملروم اند .جمعیت اکثر کشیییورهای
فریقا در ر و ستاها ساکن اند .می ان تغییر ،ب ستگی به تو سعه زیر ساخت ارتباطات در هر ک شور دارد .در چنین حالتی
ه ینه ا ستفاد برای کاربران ب سیار گران و کارهای تهاری کوچک برای م صرف کنند سود ور ا ست .کار فرینان باید
مدل های نو ورانه برا ساس ا ستفاد ی ا شتراکی اینترنت همچون مراک اینترنت که کار انتقال بین المللی پول ،کمک
های تهاری کوچک و سرویس های موزشی انهام می دهند را ایهاد کنند11.
کوفی عنان دبیر کر سابق سازمان ملر متلد معتقد است فناوری های جدید ارتباطات و اطالعات از زمینه سازان
جهانی سییازی به شییمار می روند .این فناوری ها مردم دنیا را به یکدیگر ن دیک سییاخته و اب ارهای بی نظیری را در
جهت نیر به تو سعه در اختیار ت صمیی گیران و سیا ست گذاران ررار می دهند .شکاف میان دارا و ندارهای اطالعات
رو به گسترش است .خطر ب رگی که ما را تهدید می کند ن است که در یند دنیای فقیران به کلی از ارتصاد دانش
بنیان جهانی جدا شود (عنان.)2002 ،
مارهای اندک موجود از تفاوت نگران کنند دوسویی این شکاف دیهیتالی حکایت دارد:
 مردم کشورهای در حال توسعه جهان روی هی رفته تنها  4درصد رایانه های دنیا را در اختیار دارند. از  700میلیون خط تلفن موجود در جهان  75درصد در  9کشور ثروتمند ررار دارند. ش مار هاست های اینترنت در شهر نیویورک مریکا ،از تعداد هاست های موجود در کر رار فریقا بیشتر است.همچنین تعداد نها در فنالند از مهموع تعداد نها در کر جمو اله ایر کارائیب و مریکای التین بیشتر است.
 در مقایسه با  34/3میلیون نفر کاربر اینترنت در انگلستان در سپتامبر  2002شمار مشترکان اینترنت در سراسررار ( )UNA INTERNETفریقا  6/3میلیون نفر بود است.
10
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 -3عدم توازن بین کشورهای شمال و جنوب از نظر امکانات اقتصادی و فرهنگی
اوالً در کشییورهای در حال توسییعه به علت فقدان زیرسییاخت های ملی مخابرات و فقدان رونق ارتصییادی ،توسییعه
اینترنت بسیییار گران تر و پره ینه تر از کشییورهای توسییعه یافته اسییت بعنوان مثال در مریکا هر کاربر برای یک ما
اتصال به اینترنت باید  2دالر بپردازد درحالیکه در اوگاندا باید  92دالر بابت اتصال ماهانه به اینترنت بپردازد .ثانیاً این
کشورها با مشکالت اساسی تر همچون تغذیه ارتباطات جاد ای ،اشتغال ،برق جنگ و نظام های سیاسی بی ثبات نی
مواجه هسییتند .بودجه برای ه ینه سیینگین تههی ات کامپیوتری وجود ندارد و این گونه امکانات به للاظ ارتصییادی
صرفاً در اختیار طبقات باال و مستقر ررار میگیرد.
ثالثاً در این کشییورها از جمله کشییور ما ایران به خاطر نکه الیه فی یکی را مخابرات در اختی ار دارد ،این فن
وری در انلصییار مراک دولتی اسییت و دولت متصییدی خطوط ارتباطی داد ها نی هسییت .از این رو عدم امکان
ررابت نا شی از این جنبه سبب افت شدید کیفیت خدمات اینت رنتی می شود .زیرا مهمترین دل م شغولی دولت
انطباق یا عدم انطباق ملتوای ارائه شد توسط اینترنت با ارزشهای اخالری ،دینی و فرهنگی کشور است.
عالو بر مطالب ذکر شد از نها که اکثر اطالعات در شبکه اینترنت به زبان انگلیسی ارائه می شود عدم گاهی از این زبان
به من له عدم امکان دسترسی به اطالعات تلقی می شود.
در زمینه زبانهای ا ستفاد کنندگان از اینترنت  GLOBAL INTERNET STATISTIEمطالعه ای که تو سط
استفاد کنندگان از اینترنت صورت گرفته است که نشان می دهد که  50درصد کاربران اینترنتی انگلی سی زبان 7/6
درصد چینی  7/2درصد ژاپنی زبان و سرانهام  9/5درصد لمانی زبان هستند.
در تلقیقی که کیوان کو شا در زمینه ح ضور فرهنگی ک شورهای مختلف جهان در شبکه جهانی وب انهام WEB
داد اسیییت(12کیوان  )1379-17مار و اطالعاتی به شیییرح زیر ارائه شییید اسیییتن کشیییور چین در مقام نخسیییت و
ترکمنستان در مقام خر از نظر استفاد از (وب) ررار دارد ایران نی در میان  35کشور سیایی ،خاورمیانه و اریانوسیه
در رتبه دوازدهی جای گرفته اسییت .کشییورهای حوز خلیج فارس نی حضییور کی رنگی در این زمینه دارند براسییاس
پژوهش یاد شد  9سایت فرهنگی متعلق به کشور مریکا و  8سایت متعلق به ایران نمایانگر ح ضور منفعر نهادهای
فرهنگی کشور در اشاعه اطالعات فرهنگی است .از بین  105سایت بررسی شد  87سایت به زبان انگلیسی  2سایت
به فار سی  7سایت به فار سی -انگلی سی و یک سایت به زبان فار سی انگلی سی -عربی تعلق دارد از میان  11سایت
فارسی بررسی شد  7سایت متعلق به امریکا  2سایت متعلق به ایران و یک سایت متعلق به ژاپن بدون هویت است
بررسییی  8سییایت متعلق به نهادهای دولتی و دیردولتی ایران حاکی از ن اسییت که  6سییایت به زبان انگلیسییی و 2
 13سعیدی )1383-226
سایت به ترتیب به زبان انگلی سی ،عربی ،فار سی ( سه زبانه) و نی فار سی ،چینی ( سه زبانه) (
اختصییاص دارد .تعمق در مباحث فوق بعنوان نمونه ای از نوعی عدم توازن ارتصییادی فرهنگی بین کشییورهی دنی و
فقیر در استفاد از دست وردهای جامعه اطالعاتی است وجود این شرایط در کشورهای شمال و جنوب خود ،سبب
تشدید نابرابریهای اجتماعی در سطح کشورهای جهان می گردد.
تحوالت جدید در ارتباط با وضعیت دسترسی و استفاده از اینترنت
در کشورهای غنی و فقیر جهان در سالهای اخیر
 12کیوان کوشا ،اینترنت در خدمت توسعه فرهنگی -خبرنامه الکترونیکی و فرهنگ اطالع رسانی  1379ص  18و 19
 13به نقر از سعیدی رحمان« ،جامعه اطالعاتی چالشها ،فرصتها» فصلنامه پژوهشی مهلس و پژوهش سال  10شمار  43ص  223و  224زمستان
1383
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باتوجه به نکه سرعت تلوالت در زمینه های مختلف حیات اجتماعی بویژ در زمینه فناوریهای جدید ارتباطات و
اطالعات در جهان ب سیار سریو و چ شی گیر ا ست لذا مار و اررام مربوط به برخورداری ک شورهای مختلف جهان از
فناوری اطالعات نی دائماً در حال تغییر است.
اما این بدان معنا نیست که فاصله کشورهای فقیر و دنی در ارفیت سازی و استفاد از امکانات و تسهیالت جامعه
اطالعاتی و اسیییتفاد از اینترنت کمتر می شیییود .هرچند کشیییورهای فقیر در این رابطه برای رفو ملرومیت و عقب
ماندگی خود در این خ صوص در سالهای اخیر گامهای بلندی بردا شته اند اما شرایط دیرعادالنه بر جهان و مبادالت
سیا سی ،ارت صادی ،اجتماعی در سطح جامعه جهانی ف ضایی را ایهاد کرد ا ست که همچنان فا صله بین ک شورهای
دنی و فقیر در زمینه های مختلف و از جمله تلوالت جامعه اطالعاتی کماکان باری ماند ا ست .از این رو در ادامه به
برر سی و ضعیت ک شورهای مختلف در سالهای بعد از  2005میالدی می پردازیی تا بتوان ت صویر رو شنی از و ضعیت
کشیییورهای شیییمال و جنوب و از جمله ایران و در زمینه کمیت و کیفیت فناوریهای نوین ارتباطی و برخورداری
دسترسی و استفاد از اینترنت ارائه نمود.
جهت نشان دادن رشد سریو شبکه های اجتماعی و گسترش روزاف ون اینترنت در جهان را بطور اجتمال به چند
نمونه ماری اشار می کنیی:
 شرکت گوگر طی سه سال تا سال  2006میالدی  290میلیون کاربر دارد که به گفته سخنگوی مای ا سپیس14 130میلیون نها فعال هستند.
 اورکات در هند در سال  2008بیش از  8/12میلیون بازدیدکنند داشته که این رری اف ایش  81درصدی نسبتبه سال گذشته ( )2007را نشان می دهد.
همچنین اورکات سه برابر رریب اصلی خود یعنی فیس بوک بازدیدکنند داشته است یعنی فیس بوک با جذب 4
میلیون بازدیدکنند رشدی  150درصدی نسبت به سال گذشته ( )2007داشته است.
 شبکه های اجتماعی فران سه زبان در فا صله سالهای  2007تا  2008حدود  % 45در صد ر شد بازدیدکنند رانشان می دهد.
 شبکه های اجتماعی موفق شد اند در سال  2008سه چهارم کاربران اینترنت در اروپا را بخود جذب کنند الزمبه ذکر است که کاربران اینترنت در اروپا  210میلیون است که نها از طریق کامپیوتر در خانه یا ملر کار در دسامبر
 2008حدود  211میلیون بازدید از سایت های شبکه اجتماعی انهام شد است به عبارت دیگر شبکه های اجتماعی
در  74درصد کاربران اروپایی نفوذ کرد اند.
 -1فاصله بین ک شورهای پیشرفته و در حال توسعه از نظر کمی (دسترسی و ضریب نفوذ اینترنت) و کیفی
(پهنای باند) و چگونگی استفاده از اینترنت
پس از نکه اسییتفاد از اینترنت در اواسییط دهه  1990میالدی در کشییورهای مختلف جهان از اوایر ه ار جدید
موج جدیدی برای اف ایش کیفیت دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف جهان به وجود مد که ثمر ن ابداع فناوری
های مختلف برای دسترسی سریو تر به اینترنت و استفاد بهتر از امکانات گوناگون و سرویس های متنوع الکترونیکی
بود درحالیکه مهموع کاربران اینترنت پر سرعت در بعضی کشورهای در حال توسعه از طریق سرویس های بی سیی
( ) ADSLاز چند ه ار نفر فراتر نمی رود .در اکثر کشییورهای توسییعه یافته تعداد کاربران سییرویس های پرسییرعت
چندین برابر کاربران سییرویس های سیینتی ( )DIAL-UPبود و به دهها میلیون نفر می رسیید .علت این امر کاهش
14
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ه ینه استفاد از این سرویس ها و سهولت دسترسی به نها در تمامی نقاط است.
نیم میلیارد مشترک اینترنت پرسرعت تا سال 2010
بر طبق بر وردهای مؤ س سه اینترنت ورلد ا ستاس ( )INTERNET WORLD STASتا اوا سط سال  2008از
کر جمعیت جهان اندکی کمتر از  1/5میلیارد نفر ( )1/463/632/361نفر از اینترنت اسیییتفاد کرد اند .این امر به
معنای ضریب نفوذ  21/9درصدی اینترنت در جهان امروز با بیش از  6میلیارد و  676میلیون نفر جمعیت است.
اما ضریب نفوذ اینترنت پر سرعت در کر دنیا هنوز باال نی ست .در سال  2008درمهموع بیش از  350میلیون نفر در
سراسر جهان از اینترنت پرسرعت استفاد کرد اند و انتظار می رود این رری با رشد سریو در سال  2010از مرز 500
میلیون نفر بگذرد.
در میان شیییو های گوناگون اتصییال پرسییرعت به اینترنت فناوری  DSLکماکان ملبوب ترین فناوری اس از کر
کاربران این فناوری و مشییتقات ن از جمله  ADSLحدود  20درصیید اهر چین هسییتند و بقیه در میان رار های
مختلف جهان شهروندان کشورهای مختلف اروپای دربی بیش از مردم دیگر کشورها از اینترنت پرسرعت استفاد می
کنند.
 -2مقایسه پهنای باند و ضریب نفوذ در چند کشور پیشرفته و کشورهای خاورمیانه
برای نکه فاصله بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را در زمینه دسترسی به اینترنت و کیفیت استفاد
از ت سهیالت متنوع فناوری اطالعات رو شن شود و ضعیت چند ک شور پی شرفته را با ک شورهای خاورمیانه مقای سه می
کنیی هرچند ادلب کشورهای خاورمیانه باتوجه به منابو سرشار انرژی و در مد ناشی از فروش نفت خام به للاظ مالی
از وضعیت نسبت ًا خوبی برخوردار هستند و طبع ًا کشورهای در حال توسعه یا عقب نگه داشته شد در امریکای التین،
فریقا و سایر نقاط ملروم که از فقر مالی بیشتری رنج می برند وضو به مراتب بدتر از کشورهای نفت خی خاورمیانه
است.
( کامیا)  AKAMAIدر یک چهارم پایانی سیییال  2009حاکی از نسیییت که کر جنوبی و ژاپن همچنان دارای
پرسرعت ترین اتصاالت اینترنتی و پهنای باند در جهان هستند.
در گ ارشییی که ( کامیا ) در رابطه با سییرعت اینترنت ،پهنای باند و می ان حمالت سییایبری در کشییورهای مختلف
جهان منتشر کرد در ادامه ماههای  2009مشابه ما های بیشتر کر جنوبی با سرعت  14/6مگابیت بر ثانیه پرسرعت
ترین پهنای باند را به نام خود رری زد است و ژاپن با سرعت  7/9مگابیت در ثانیه در پی این کشور در رتبه دوم ررار
گرفته است.
در اروپا مقام اول سرعت به سوئد اخت صاص یافته که سرعتی برابر  5/7مگابیت بر ثانیه دا شته و ایرلند با سرعت 5/3
مگابیت در ررابتی تنگاتنگ در رتبه دوم اروپا ررار گرفته است.
برا ساس گ ارش مذکور ک شورهای کر جنوبی ،ژاپن ،هگ کنگ ،رومانی ،سوئد ،ایرلند ،هلند ،سوئیس ،دانمارک و
جمهوری چک به ترتیب  10کشور اول در جدول سرعت اینترنت را تشکیر داد اند.
 آمریکا چهارمین کشور اینترنت پرسرعت با  76میلیون کاربردر حال حاضر ( )2010حدود  55درصد ساکنان مریکا معادل  76میلیون نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند
در مقابر  63درصد مردم این کشور معادل  98میلیون نفر از خدمات تلوی یون های کابلی بهر می برند.
وضعیت کشورهای خاورمیانه از نظر پهنای باند و ضریب نفوذ اینترنت
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در سال 2008
به گ ارش خبرگ اری فارس از مهموع  197/090/443نفر جمعیت خاورمیانه در اواسط سال  2008میالدی ررمی
برابر با  41/939/200نفر تا  31مارس سیییال ( 2008فروردین  )87کاربر اینترنت بود اند .بنابراین ضیییریب نفوذ
اینترنت در خاورمیانه مطابق نچه در باال ذکر شد تنها  21/4درصد است.
ایران :از جمعیت  701میلیون نفری ایران  23میلیون نفر از اینترنت استفاد کرد اند که  450ه ار خط اینترنت
پرسرعت موجود است.
بحرین :از جمعیت  718ه ار نفری بلرین  250ه ار نفر از اینترنت استفاد کر و  38/600خط اینترنت پرسرعت
موجود است.
اردن :این کشییور حدود  6میلیون نفر جمعیت دارد که یک میلیون نفر از شییهروندان ن از اینترنت اسییتفاد می
کنند  48ه ار خط اینترنت پرسرعت در اردن موجود است.
کو یت :از جمع یت  2/5میلیون نفری کو یت  900ه ار نفر از اینتر نت بهر می بر ند و  25ه ار خط اینتر نت
پرسرعت در این کشور موجود است.
قطر :رطر در مهموع  928ه ار نفر جمع یت دارد که  351ه ار نفر از نان کاربر اینتر نت بود و  46/800خط
اینترنت پرسرعت در رطر وجود دارد.
عرب ستان سعودی :در ک شور  28میلیون نفری عرب ستان  6/200/000کاربر اینترنت و  218/300خط اینترنت
پرسرعت موجود است.
سوریه :سوریه با  19/7میلیون نفر جمعیت دارای  2/132/000نفر کاربر اینترنت و  5600خط اینترنت پر سرعت
در ن موجود است.
ا مارات :ا مارات با جمع یت  4/6میلیون نفری خود دارای  2/3میلیون کاربر اینتر نت و  240/600خط اینتر نت
پرسرعت است.
عراق :از جمعیت  28میلیون نفری عراق  54ه ار نفر کاربر اینترنت هسییتند و در مورد تعداد مشییترکان اینترنت
پرسرعت ماری در دست نیست.
لبنان :این کشیییور  3/9میلیون نفری دارای  950ه ار نفر کاربر اینترنت و  170ه ار نفر خط اینترنت پرسیییرعت
است.
عمان :از مهموعه  3/3میلیون نفر جمعیت عمان 300 ،ه ار نفر از اینترنت بود و  15/300خط اینترنت پرسرعت
نی وجود دارد.
فلسطططین( :کرانه دربی و نوار د ) :از مهموع  206میلیون نفر جمعیت فلسیییطین  355/500نفر کاربر اینترنت
بود و  25/800خط اینترنت پرسرعت نی در این کشور موجود است.
یمن :در ک شور  23میلیون نفری یمن تنها  320ه ار نفر از اینترنت ا ستفاد می کنند و ماری از کاربران اینترنت
پرسرعت در این کشور وجود ندارد.
خبرگ اری فارس سه شنبه  14اردیبهشت  1389به نقر از
INTERNET WORLD STAS.COM

مقایسه سرعت اینترنت (پهنای باند) در کر جنوبی  14/6مگابیت بر ثانیه و ژاپن با سرعت  7/9مگابیت ،سوئد با
 5/7مگابیت در ثانیه و ایرلند  5/3مگابیت در ثانیه و بقیه کشیییورهایی که تا مقام دهی را از نظر پهنای باند را بخود
ال به نها ا شار شد و ک شورهای خاورمیانه بطور متو سط با حداکثر  21/3در صد ضریب نفوذ
اخت صاص داد اند و رب ً
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اینترنت حداکثر پهنای باند  450ه ار خط اینترنت پرسرعت در ایران با جمعیت  70میلیون نها به اینترنت دسترسی
دارند و سیییوریه با حدارر پهنای باند با جمعیتی  19/7میلیونی و  2/132/000ه ار نفر کاربر اینترنتی  5600خط
اینترنت پرسرعت حاکی از ان است که فاصله عمیقی بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به للاظ ضریب نفوذ
اینترنت و کیفیت اسییتفاد از اینترنت از جمله پهنای باند (اینترنت پرسییرعت) وجود دارد گ ارش مار در مریکا در
سال  2010بعنوان چهارمین کشور دارای اینترنت پرسعت حاکی از نست که حدود  55درصد ساکنان امریکا یعنی
معادل  76میلیون نفر نها به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و در مقابر  63درصد مردم این کشور یعنی حدود 98
میلیون نفر از خدمات تلوی یون های کابلی بهر می برند .در فرانسه اینترنت با سرعت  30مگابیت در ثانیه و در سوئد
با سرعت  100مگابیت در ثانیه در اختیار کاربران خانگی ررار داد شد است.
مقای سه اعداد و مار و اررام به خوبی فا صله بین ک شورهای شمال و جنوب را در کی و کیف ا ستفاد از ت سهیالت
فناوریهای جدید را نشان می دهد.
نکته جالب توجه نکه اسییتفاد از اینترنت پرسییرعت در کشییورهای دنی و وجود زیرسییاختهای الزم در این زمینه
سبب می شود که ه ینه استفاد از اینترنت در اینگونه کشورهای بمراتب پایین تر از کشورهای فقیر می شود یعنی
فقر امکانات خود سبب تلمیر ه ینه ها بی شتر به ک شورهای فقیر و یا در حال تو سعه می گردد در این زمینه ارائه
مار و اررامی در این خصوص شاید در روشن کردن این موضوع کمک بیشتری خواهد کرد:
انگل ستان  :بعنوان یک کشیور پیشیرفته در فناوری اطالعات فضیای ررابتی خوبی را در بازار اینترنتی خود بوجود
ورد است به این دلیر کاربران انگلیسی انتخاب های متفاوتی متناسب با نیازشان می توانند داشته باشند .نها برای
ا ستفاد می پردازند درحالیکه برای اینترنت با سرعت  20مگابیت برای هر ما  16دالر به شرکت می پردازند و برای
اینترنت  10مگابیت مبلغ  2/8دالر به شرکت  VRIGIN MEDIAو برای یکما ا ستفاد از اینترنت یک مگابیتی
فقط  8دالر به شرکت  AOLپرداخت می کنند.
ژاپن :در سال  2008هر کاربر خانگی ژاپنی می تواند با پرداخت ماهانه  30دالر به اینترنت با سرعت  100مگابیت
در ثانیه دسترسی داشته باشد.
شرکت  ADDIیکی از شرکتهای ارائه دهند خدمات مخابراتی در ژاپن اعالم کرد است که مردم ژاپن می توانند
با پرداخت  51/40دالر به اینترنت مبتنی بر شبکه فیبر نوری با سرعت یک گیگابیت در ثانیه متصر شوند.
مالزی -ریمت اتصال به اینترنت  224مگابیتی در مال ی ماهیانه  1500تومان است.
سوئد -با عنوان کشور نخست اروپا در پهنای باند ه ینه دسترسی به اینترنت پرسرعت ماهیانه  10/47دالر و این
رری در مریکا  15/93دالر است.
آمریکا -یک کاربر برای اسییتفاد از اینترنت با سییرعت یک مگابیت در ثانیه برای هر ما  35دالر باید پرداخت و
این مبلغ برای اینترنت با سرعت  200مگابیت  145دالر در ما است.
دانمارک -برای اسییتفاد از اینترنت با سییرعت  2مگابیت در ثانیه ماهیانه  30دالر باید پرداخت و در کشییورهای
مانند سوئد ،تایوان ،هنگ کنگ نی ه ینه ای مشابه دانمارک بایستی پرداخت شود.

 -3برخی کشورهای در حال توسعه و هزینه های دسترسی به اینترنت پرسرعت
پاکستان -کاربران اینترنت پرسرعت با سرعتهای  2 ،1و  4مگابیت به ترتیب با ه ینه های  41 ،5/24و  102دالر
استفاد می کنند.
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هند -کاربران هندی در سییال  2009از اینترنتی با سییرعت  256کیلوبیت اسییتفاد می کنند و ررمی بین  50تا
 100دالر بابت ه ینه ن پرداخت کرد اند.
قطر -کاربران رطری در سال  2009برای استفاد از اینترنت با سرعتی برابر یگ مگابیت ه ینه ای برابر  55دالر
در ما پرداخت کرد اند و برای اینترنت با سرعت  4 ،2و  8مگابیت در هر ثانیه باید به ترتیب  83و  110و  164دالر
در ما پرداخت می کردند.
امارات متحده عربی -کاربران  2009بطور متو سط برای ا شتراک ماهانه اینترنت با سرعت یک مطابقت مبلغی
برابر  50دالر پرداخت کرد اند.
موقعیت ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
تغییر نام و اختیارات وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات سیر تلوالت ای سی تی
در ایران را به رو شنی نمایان می کند .در برنامه اول تو سعه ک شور در حوز ای سی تی با ملوریت ارتباطات (15)CIT
را دور ،برنامه دوم با ملورت اینترنت اتصال داد ها از طریق توسعه شبکه ها و توسعه استفاد از تلفن همرا  ،برنامه
سوم با نگاهی جامو بر توسعه و زیرساخت ها و اصالح شبکه های ارتباطی با تکیه بر سیاستهای حذف انلصار دولتی
و پذیرش بخش خصوصی در فعالیت ها را ملور خود داشت و سرانهام برنامه چهارم با دنبال کردن سیاستهای برنامه
و این در حالی ا ست که م صر با رتبه  162پایین تر از ایران ای ستاد و جالب تر اینکه ترکیه هم سایه دربی ایران حائ
مقام  24است ،کر جنوبی مقام  18و مریکا در صدر فهرست است16.
ایران در سالهای اخیر
در ایران مطابق بخ شنامه وزرات ارتباطات و فناوری اطالعات سرعت اینترنت برای کاربران خانگی  128کیلوبیت
است و مطابق مار رسمی در سال  2007تنها  465ه ار و  100نفر معادل  7دهی درصد از کاربران ایرانی از اینترنت
با سییرعت فوق اسییتفاد می کنند .درحالی که ررار بود این رری در سییال مذکور به  900ه ار پورت فعال برسیید.
همچنین برا ساس برنامۀ چهارم تو سعه ررار ا ست تا پایان ( 1388پایان برنامه چهارم) تعداد پورت های فعال به 1/5
میلیون پورت بر سد .بر این ا ساس ضریب نفوذ اینترنت پر سرعت در ایران فقط یک صدم در صد ا ست .در حالی که
ریمت اینترنت  128کیلوبیت در ثانیه ای ایران بین  10تا  20ه ار تومان در ما ه ینه دارد ریمت اینترنت 224
مگابیت بر ثانیه مال ی تنها حدود  1500تومان در ما تعیین شییید اسیییت .این بدان معنا اسیییت که ریمت اینترنت
پرسرعت ایران  16ه ار برابر اینترنت پرسرعت در مال ی است.
همچنین گ ارشها حاکی از ن است که ریمت یک سرویس  256کیلوبیت در ایران تقریباً  2برابر امارات متلد 3
برابر مصر و  12برابر ترکیه است.
در رسییمتهای خرد فروشییی پهنای باند در ایران تا بیش از  50برابر ریمت جهانی می رسیید .به گ ارش روزنامه
خراسان در شهریور ما  1388تعداد کاربران اینترنت خاورمیانه در  6ما اخیر  3میلیون نفر اف ایش یافته است.
در خرین مار منتشییر شیید تعداد کاربران این منطقه  48میلیون نفر تخمین زد شیید اسییت که ایران به للاظ
کاربران با  23میلیون نفر کاربر رتبه اول را بخود اختصاص داد است.
سییوم کاهش شییکاف دیهیتالی و فراهی کردن و زیرسییاخت های الکترونیکی در امر موزش از را دور و بهداشییت،
15
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تهارت و دولت الکترونیک را ملور خود دارد.
ایران در حال حا ضر ( ذر  7/5 )1384میلیون کاربر اینترنت از مهموع یک میلیارد کاربر اینترنت جهان را به خود
اختصاص داد است و به این ترتیب ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای در حال توسعه  6/7درصد است که این مقدار
در ایران  10/5در صد ا ست .این می ان برای ضریب نفود تلفن ثابت  28/08در صد و تلفن همرا  10/89در صد ا ست
سازمان ملر متلد شاخو های مادگی الکترونیکی را در  5مورد خال صه کرد ا ست که بر زیر ساخت ها ،نیروی و
نقش دولت بر ن داللت دارد ایران با داشییتن شییبکه  32ه ار و  246کیلومتری فیبر نوری  ICP 390 .ISP 785و
 IDC3و  11شیییرکت دارای مهوز  PAPو بررراری ارتباط در  45ه ار و  984روسیییتا گامهای اولیه را برای ایهاد
زیرساختهای مناسب برداشته است.
هی اکنون ضریب نفوذ رایانه در مدارس ک شور  % 16ا ست و درخ صوص نرم اف ار به علت عدم اجرای صلیح کپی
رایت از مورعیت چشیییی گیری بی بهر اسیییت .در این میان به ردی وجود پتانسییییر های جوان و عالره مند ICI
دانشگاههایی که مدارک مربوط به  TCTارائه میکنند بسیار ملدود است به دیر از رانون تهارت الکترونیکی مصوب
مهلس و روانین که برا ساس نیاز در سازمانهای مختلف به ت صویب ر سید ا ست .رانون و مقررات جدی در زمینه ی
سی تی وجود ندارد .با مقایسه ه ینه صرف شد  2ه ار میلیارد دالری توسعه ی سی تی در جهان ،ایران با دارابودن
یک صدم جمعیت جهان چی ی حدود کمتر از یک میلیارد دالر در این رابطه ه ینه نکرد ا ست .در مهموع با توجه
به مارهای یادشیید و براسییاس ارزیابی و منابو  ITUاز میان  192کشییور جهان در سییال  2003میالدی ایران در
جایگا  110ررار گرفته است.
این درحالی ا ست که م صر با رتبه  162پایین تر از ایران ای ستاد و جالب تر اینه ترکیه هم سایه دربی ایران حائ
مقام  24است ،کر جنوبی مقام  18و مریکا در صدر فهرست است17.
وضعیت جامعه اطالعاتی ایران در سالهای اخیر
مطابق بخشیینامه وزرات ارتباطات و فناوری اطالعات سییرعت اینترنت برای کاربران خانگی  128کیلوبیت اسییت و
مطابق مار رسیییمی در سیییال  2007تنها  465ه ار و  100نفر معادل  7دهی درصییید از کاربران ایرانی از انترنتی با
سرعت فوق استفاد می کنند .درحالی که ررار بود این رری در سال مذکور به  900ه ار پورت فعال برسد .همچنین
براسییاس برنامه چهارم توسییعه ررار اسییت تا پایان سییال ( 1388پایان برنامه چهارم) تعداد پورت های فعال به 1/5
میلیون پورت بر سد .بر این ا ساس ضریب نفوذ اینترنت پر سرعت در ایران فقط یک صدم در صد ا ست .درحالی که
ریمت اینترنت  125کیلوبیت در ثانیه ای ایران بین  10تا  20ه ار تومان در ما ه ینه دارد ریمت اینترنت 224
مگابیت بر ثانیه مال ی تنها حدود  1500تومان در ما تعیین شییید اسیییت .این بدان معنا اسیییت که ریمت اینترنت
پرسرعت ایران  16ه ار برابر اینترنت پرسرعت در مال ی است.
همچنین گ ارشها حاکی از ن است که ریمت یک سرویس  256کیلوبیت در ایران تقریباً  2برابر امارات متلد 3
برابر مصر و  12برابر ترکیه است.
در ریمتهای خرد فروشیییی پهنای باند در ایران تا بیش از  50برابر ریمت جهانی می رسییید .به گ ارش روزنامه
خراسان در شهریور ما  1388تعداد کاربران اینترنت خاورمیانه در  6ما اخیر  3میلیون نفر اف ایش یافته است.
در خرین مار منتشییر شیید تعداد کاربران این منطقه  48میلیون نفر تخمین زد شیید اسییت که ایران به للاظ
کاربران با  23میلیون نفر کاربر رتبه اول را بخود اختصاص داد است.
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دومین رتبه از للاظ جمعیت نی به عربسییتان تعلق دارد که  7/2میلیون کاربر اینترنت اسییت از نظر ضییریب نفوذ
اینترنت امارات با ضریب  59/6درصد و رطر با ضریب  52/4درصد رتبه های اول و دوم را بخود اختصاص داد اند .به
گ ارش سایت  SPEEDTEST.NETدر حال حا ضر ایران در جدول دانلود در رتبه  187و در جدول یلو و در رتبه
 176ررار دارد.
در حالیکه کر جنوبی اینترنت پرسرعتی با سرعت  14/6مگابیت در ثانیه مقام اول را در جهان بخود اختصاص می
دهد ژاپن با سرعت  7/9مگابیت در ثانیه در مرتبه دوم جهان و سوئد با سرعتی معادل  5/7مگابیت بر ثانیه و ایرلند
با سرعت  5/3مگابیت در ررابتی تنگاتنگ در رتبه دوم اروپا ررار گرفته اند.
برخی از کشییورهای در حال توسییعه خاورمیانه مانند سییوریه با جمعیتی حدود  2/132/000نفر فقط  5600خط
اینتر نت پرسیییر عت دار ند و ایران با  70میلیون جمع یت  23میلیون کاربر اینترنتی فقط  450ه ار خط اینترنتی
پرسرعت دارد و نهی با سرعت  128ه ار کیلوبایت بر ثانیه.
این فا صله و شکاف بین ک شورهای دنی و فقیر در ه ینه ا ستفاد از اینترنت پر سرعت نی کامالً م شهود ا ست
بطوریکه بعنوان مثال در ژاپن در سیییال  2008هر کاربر خانگی می تواند با پرداخت ماهانه  30دالر به اینترنت با
سرعت  100مگابیت در ثانیه د ستر سی دا شته با شد و در سوئد افراد ماهیانه  10/47دالر و در مریکا  15/54دالر و
در مال ی اتصییال به اینترنت پرسییرعت با سییرعت  224مگابیت فقط  1500تومان اسییت .حال نکه در ایران برای
دسییترسییی به اینترنت پرسییرعت  128کیلوبیت بر ثانیه در ما ه ینه ای بین  10ه ار تا  20ه ار تومان بایسییتی
پرداخت شود و با ملاسبه و مقایسه سرعت اینترنت پرسرعت مال ی و ایران و ه ینه ن ریمت اینترنت پرسرعت در
ایران  16ه ار برابر ریمت استفاد از اینترنت پرسرعت در مال ی است.
حاصر این روند ن است که روز به روز فاصله کشورهای شمال و جنوب از جنبه های مختلف و بخصوص استفاد
از فناوریهای جدید ارتباطی عمیقتر و بیشتر می گردد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
چنان که گفته شد در این مطالعه سعی بر ن بود تا ضمن بر شمردن ویژگی ها و م شخ صات جامعه اطالعاتی به
این مسیییئله بپردازیی که یا جامعه اطالعاتی به ر دی دیدگاههای مثبت و منفی که در مورد ن وجود دارد و یا تمام
فر صت ها و تهدیداتی که فر وری جامعه ان سانی می تواند ایهاد کند ،همه ک شورهای یاد شد از نظر زیر ساخت ها و
امکانات مادی و ارتصادی و فرهنگی جهت دستیابی به جامعه اطالعاتی دارای وضعیت مشابهی هستند یا بین نها در
این زمینه شکاف دیهیتالی کامالً ملسوس است؟ نتیهه این تلقیق نشان می دهد که شکاف دیهیتالی از نظر نرم
اف ار ی و سیییخت اف اری بین کشیییورهای دنی و فقیر به خوبی شیییکار اسیییت .به عنوان نمونه -1 :در حالی که از
 283800000میلیون نفر جمعیت مریکا در سیییال  2000میالدی  170380میلیون نفر کاربر اینترنت بود اند این
تعداد در «اوگاندا» با جمعیتی حدود  22/167میلیون در سیییال  2000فقط  25ه ار نفر کاربر اینترنتی بود اند به
عبارت دیگر کاربران اینترنتی اوگاندا در سال  2000میالدی یک درصد جمعیت این کشور بود است.
 -2در سال  2001تعداد رایانه متصر به اینترنت بازا هر ه ار نفر جمعیت در کشورهای توسعه یافته  400دستگا
و در کشورهای فریقایی مانند جنوب صلرا  7/8دستگا بود است.
 -3باتوجه به وضعیت زیرساخت های ملی مخابرات در مریکا هر کاربر برای یک ما اتصال به اینترنت باید  2دالر
بپردازد در حالی که در اوگاندا فقر زیرسیییاخت های فنی الزم بابت اتصیییال ماهانه به اینترنت یک کاربر  92دالر باید
پرداخت کند.
 -4باتوجه به تلوالت سریو در زمینه های مختلف فناوریهای ارتباطی ،اطالعاتی در سالهای اخیر باز هی با عمیق
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ال به رو شن شدن م سئله کمک
شدن فا صله بین ک شورهای شمال و جنوب مواجه ه ستیی شاید ارائه چند مار ذی ً
بیشتر نماید.
الف -تا اواسیط سیال  2008میالدی از کر جمعیت جهان اندکی کمتر از  1/5میلیارد نفر از اینترنت اسیتفاد می
کرد اند .یعنی در جمعیت  6میلیارد و  276میلیونی این سییال ضییریب نفوذ اینترنت در جهان  21/9درصیید و 350
میلیون نفر از اینترنت پرسییرعت اسییتفاد میکرد اند .که ررار اسییت این رری در سییال  2010به  500میلیون نفر در
سال برسد.
ب -در سییال  2009پهنای باند (اینترنت پرسییرعت) در کر جنوبی بعنوان رتبه اول جهان  14/6مگابیت بر ثانیه
است این رری دروارو در خاورمیانه  5600خط اینترنت پرسرعت است.
ج -در سوئد بعنوان ک شور نخ ست اروپا از نظر اینترنت پر سرعت در سال  2009ریمت ات صال اینترنت پر سرعت
 5/7مگابیت در ثانیه ماهیانه  10/47دالر است این رری در پاکستان برای اتصال به اینترنت با سرعت  4مگابیت 102
دالر است.
د -هرچند باتوجه به سرعت تغییرات در فناوریهای ارتباطی این مارها ب سرعت در حال تغییر ه ستند اما مقای سه
نها در یک مقطو زمانی حاکی از وجود شکاف عمیق بین کشورهای شمال و جنوب در جامعه اطالعاتی است.
باتوجه به وارعیت های موجود پیشنهاد می شود:
 -1سازمان ملر متلد و کشورهای پیشرفته جهان برای حفظ و تداوم تعادل و تأمین رفا و سایش مردم خود هی
که شد بای ستی با کمک های مالی و تکنولوژیکی و هر امکان دیگری که در اختیار دارند در جهت رفو این شکاف و
فا صله عمیق بین دو گرو از ک شورهای شمال و جنوب اهتمام نمایند .زیرا در جهان ربیله ای نا شی از پی شرفتهای
و سایر ارتباطی نوین بناچار سرنو شت همه ملتها و مردم جهان در این کر خاکی بهی گر و پیوند خورد ا ست .لذا
بدون تأمین حدارلها برای بخشی از کشورهای دنیا (جهان سوم) امکان استفاد همرا با رامش برای سایر کشورها و
بخشهای برخوردار (کشورهای پیشرفته) عمالً اگر دیرممکن نباشد بعید به نظر می رسد.
 -2باتوجه به اهمیتی که فناوریهای جدید ارتباطات و اطالعات در جامعه اطالعاتی امروز پیدا کرد اسیییت .توجه
مسئوالن کشوری به تههی و تربیت نخبگان و استعدادهای جوان جامعه در جهت رشد و توسعه امکانات نرم اف اری و
سخت اف اری ارتباطات از ضروریات جدی جامعه ما به نظر می رسد و شرکت فعال در تصمیی گیری های بین المللی
و حضییور پررنگ ایران در کنفرانسییهای بین المللی و اجالس جهانی سییران کشییورهای دربار جامعه اطالعاتی بسیییار
مغتنی و حائ اهمیت است.
 -3کشییورهای جهان سییوم بخصییوص ایران عالو بر برنامه ری ی درازمدت برای تکمیر زیرسییاختهای الزم جهت
ا ستفاد و د ستر سی به اینترنت بای ستی در زمینه چگونگی و کیفیت ا ستفاد از اینترنت یعنی د ستر سی به اینترنت
پرسییرعت و اف ایش پهنای باند اهتمام نمایند و در کنار این امور به موزش و تعمیی اسییتفاد از فناوریهای جدید در
زمینه های مختلف ارتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نی تالش و تدبیر الزم را مللوظ دارند.
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