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پس از تایپ دقیق کلمه"آالسکا" در رایانه شخصی منتظر تایید   3ساله ای به نام دهینشوار پسرک ده
با   5رتاوادی   کوچک  روستای   در4بود و من در حال بازدید از یک مرکز ارتباط دور  ۲۰۰۴آوریل  .ماند

و روشن  اتاق کوچک با کف خاکی، که فقط با یک در آلومینیومی باز.   سه ساعت فاصله تا بمبئی بودم

جز یک میز، یک صندلی، یک رایانه شخصی، یک مبدل جریان و یک باتری بزرگ شد. خالی، به  می
کرد. بیرون، یک گاو کوهان دار ساقه  تراکتور که وقتی برق شبکه در دسترس نبود، رایانه را تغذیه می

کردم، اما در مورد هزینه ای  پسر را تشویق می . کردهای خشک را می جوید و یک بز بع بع خفیفی می
گرفت کلماتی که هرگز استفاده  پسرشان داشت یاد می  .بودند متعجب بودم  پرداخت دینش به معلم تایپ  که وال

به گفته صاحب مرکز والدین دهینشوار ماهیانه صد   .کرد بنویسدصحبت نمیهرگز  رد را به زبانی که  کنمی

کردند. این ممکن است زیاد به نظر  می دالر( برای چند ساعت درس در هفته پرداخت ۲۰/۲روپیه )حدود 
معارفه من در حوزه    د.نرسد؛ اما در رتاوادی، دو برابر شهریه تمام وقت در یک مدرسه خصوصی بو

تاسیس  توسعه   فنآوری  تازه  برای  ارتباطات  و  آی.سی.تی.فور.دی  6اطالعات  اختصار  به  اینجا  در    7که 

به ویژه    -های اخیر  فنآوریفور. دی استفاده از قدرت  شود، این گونه بود. هدف آی. سی. تی.خوانده می
  .برای کاهش مشکالت فقر جهانی است   -رایانه شخصی، تلفن همراه و اینترنت 

ی  اگیرد: ظهور یک جامعه بین المللی توسعهآی. سی. تی.فور .دی از دو روند متقاطع سرچشمه می
اقتصادی و همچنین گسترش  -تقریباً غیر قابل حل اجتماعیهای  های جدید برای چالشحلراه        مشتاق  

یک صنعت فنآوری بلند پروازانه موفق در بازارهای نوظهور و امور بشردوستانه. این دومی باعث شد  
 که من به هندوستان نقل مکان کنم. 

 

 

               اطالعات،   فنآوریمن به عنوان یک دانشمند در زمانی که ظهور هندوستان به عنوان یک ابرقدرت  
های چند ملیتی را به آن کشور کشاند، در زمینه پژوهش رایانه برای تحقیقات  های شرکتگذاریسرمایه

 
، در زمان نگارش این مقاله محقق دانشکده اطالعات در دانشگاه کالیفرنیا، و در حال نوشتن کتابی درباره  Kentaro Toyama کنتارو تویاما  1

 .بود   "جهانی توسعه در خرد "
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شد که در راه اندازی یک  از من خواسته    ۲۰۰۴کردم. در سال  مایکروسافت در ایاالت متحده کار می
 .آزمایشگاه در بنگلور کمک کنم و من از فرصت استفاده کردم

 وستتانتر آزمایشتگاه، مشتارکت دادن استتعدادهای علمی و مهندستی هنددر حالی که مأموریت گستترده
در تحقیقات علوم رایانه بود؛ من این شتتتانس را داشتتتتم که یک گروه تحقیقاتی آی. ستتتی. تی.فور.دی را 

تر اختصتا   اندازی کنم؛ جایی که امیدوار بودم تخصت  خود را به چیزی با ارزش اجتماعی گستتردههرا
اطالعات و ارتبتاطات برای    فنتآورینشتتتتتانه هایی از  8دور  دهم. در آن زمان، مراکز موستتتتتوم به ارتبتاط

بودند؛ با این تفاوت که در جوامع فقیر و با هدف تستریع   هانتکافیتوستعه بودند. مراکز ارتباط دور مانند  

 .استقرار یافتنداجتماعی -رشد اقتصادی

های ها، ستتازماندولت  -های خارجی  طور کامل یا جزئی توستتط ستتازمانمراکز ارتباط دور اغلب به
ات گرفته تا های ثانویه مختلفی از ستتود و تبلیغشتتوند که هدفحمایت می  -ها، صتتنعتغیردولتی، دانشتتگاه

 .گیرنددهنده را در بر میهای رایافزایش تعامل با حوزه

 

 

 

انتفاعی و یک موستتستته   9در رتاوادی مرکز ارتباط دور به طور مشتتترک توستتط یک استتتارت آپ

  برای را  اجتماعی  خدمات  هم دور  ارتباط مرکز که  بودند  باور این  بر  شترکا  غیرانتفاعی محلی ایجاد شتد.

کنتد و در واقع، تتا حتدودی هر دو کتار متدی را برای یتک کتارآفرین محلی فراهم میدرآ  هم و محلی جتامعته

 جوان  یتک  اوقتات،  گتاهی را هم انجتام داد. وقتی بتازدیتد کردم، مرکز ارتبتاط دور دو دانشتتتتتجو داشتتتتتت.

رکز به دالر در ستتاعت وارد می شتتد. مالک م 25/0 معادل  مبلغی  با  اینترنت  از  استتتفاده  برای  دانشتتگاهی

خود می بالید که با به کارگیری رایانه شتتتخصتتتی در مرکز برای انجام خدمات ورود داده های مورد نیاز 

بیمارستتان محلی درآمد اضتافی کستب کرده استت. بعضتی از مراکز ارتباط دور بستیار موفق بوده اند. یکی  

 
ارتباطات ماهواره ای و مخابرات  که در  Telecommunications ارتباطات دور یا همان ویژه  با مراکز،   Telecentersطالح برگردان اصتتت  8
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س بته موقع بین او و یتک و کنفرانئاز اپراتورهتا در جنوب هنتد گزارش داد کته بتا ترتیتب دادن یتک ویتد

یکی دیگر پس از افتتاح یک   .متخصتت  کشتتاورزی دانشتتگاه، محصتتول بامیه یک کشتتاورز را نجات داد

 مرکز آموزش رایانه به افزایش سه برابری درآمد خود افتخار می کرد. 

ق  اند: "کشتتتاورزان ستتتویا در هند به دهکده جهانی ملح وقفه تملق آمیز بودهعناوین مطبوعات نیز بی

کنند" )واشتنگتن پستت(.  های دهکده، شتکاف دیجیتالی هند را پر می"کیوستک شتوند" )نیویورک تایمز(.می

 ."کشاورز کنیایی اینترنت را به عنوان ناجی محصول سیب زمینی تحسین می کند" )بی بی سی(

هر کودکی ها امیدهای زیادی را برای مراکز ارتباط دور برانگیخت: آموزش از راه دور این داستتتان

  روستتایی  بهداشتتی مراقبت  های  ستیستتم  تواند  می دور راه  از  پزشتکیکند.  آموز تبدیل میرا به یک دانش

 فاستد  مقامات زدن دور  با و  مستتقیم  و  محلی  صتورت  به را  خود  خدمات شتهروندان  .کند عالج  را  ناکارآمد

  .داد خواهند ارائه یکدیگر به دولتی

مشتتورتی علمی نخستتت وزیر هند، پیشتتنهاد کرد که  اعضتتای شتتوراییکی از   10آشتتوک جونجونواال 

 عموما  که11خانم ستوامیناتان.  توانند درآمد را در روستتاهای روستتایی دو برابر کنندمراکز ارتباط دور می

خواستتار ایجاد یک مرکز ادتباط دور در هر ،  در کشتاورزی شتناخته می شتود  وستتانهند"  ستبز  انقالب"  با

کشتورهای دیگر نیز از این روند پیروی کرده و برنامه های   .روستتای این کشتور شتد هزار  ۶۴۰یک از 

پیرامون مراکز ارتبتاط دور هیجتانی ایجتاد شتتتتتد و بته تمتامی   .مرکز ارتبتاط دور ملی خود را اعالم کردنتد

و توستتعه   فنآوری  بخش دو هر در  برجستتته  افراد   فعاالن آی.تی.ستتی.فور.دی برای توستتعه ستترایت کرد.

مشتتتتاقانه به هیجان بحث می افزایند و طرفداران آی.تی.ستتتی. فور.دی به طور فزاینده ای آن را با زبان 

 .نیازها و حقوق در هم می آمیزند

، پروژه ای که به دستتتتیابی هر 13یک لپ تاپ برای هر کودک  پروژه  بنیانگذار12نیکالس نگروپونته
تصا  دارد، ادعا می کند: "کودکان در جهان در حال توسعه کودک فقیر به لپ تاپ های ارزان قیمت اخ

 ." ، به ویژه سخت افزار بسیار مقاوم و نرم افزارهای نوآورانه نیاز دارندفنآوریبه جدیدترین 

  فنتآوریمتدیر مرکز متدیریتت   14از آن پروژه حمتایتت عمومی کرد. ادوارد فریتدمن  نیز  کوفی عنتان
 :برای توسعه جهانی، مهندسان دخیل در آی.تی.سی.فور.دی را توصیف می کند.او می نویسد

اطالعات برای مراقبت های بهداشتتتی روستتتایی در جنوب   فنآورینیاز مبرمی به استتتفاده از "

 . "صحرای آفریقا وجود دارد

درصتتد از  ۷۹ستتی انجام شتتد، نشتتان داد که بیبه ستتفارش بی که جهان ستتراستتر  در  یک نظرستتنجی

عمدتاً از کشتورهای ثروتمندتر و کستانی که به اینترنت    -هزار بزرگستال مورد نظرستنجی   ۲۸نزدیک به 
به شتتدت با این جمله موافق یا تا حدودی موافق بودند: "دستتترستتی به اینترنت باید حق   -دستتترستتی دارند  

 ".اساسی همه مردم باشد
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در روستتای  .از هم هستتند با این حال، موفقیت های آی.ستی.تی.فور.دی اندک، زودگذر و بستیار دور

هتای متاهتانته رتتاوادی، متالتک مرکز ارتبتاط دور تقریبتاً بیستتتتتت دالر در متاه درآمتد داشتتتتتت؛ امتا هزینته
افزار، برق، اتصتال و نگهداری صتد دالر بود. مدت کوتاهی پس از بازدید من آن مرکز تعطیل شتد.  ستخت

  .ستتتیای جنوبی و آفریقا بازدید کردممرکز ارتباط دور را در ستتتراستتتر آ  ۵۰در طی پنج ستتتال از نزدیک
محلی ها به ندرت  اکثریت قریب به اتفاق این مراکز شتباهت زیادی به مرکز ارتباط دور رتاوادی داشتتند.

در اینترنت ارزش زیادی می یافتند و اپراتورهای مرکز تلفن حتی توان عرضتتته خدمات ناچیز موجود را 
رنوشتتت مرکز ارتباط دور رتاوادی دچار شتتدند؛ یعنی در مدت اکثر آن ها به همان ستت   .به بازار نداشتتتند

 .زمان کوتاهی پس از افتتاح تعطیل شدند

تحقیقات روی مراکز ارتباط دور اگرچه از نظر دقت و مقیاس محدود استتتت؛ اما مشتتتاهدات مرا در 
ی عمدتا بر استاس کشتف زود هنگام من این سترمایه گذاری ها   .کندمورد عملکرد ضتعیف آن ها تأیید می

های   فنآوریو توستتعه هستتتندکه در آن   فنآوریشتتکستتت خورده منعکس کننده یک الگوی بزرگ تر در 
 .جدید خوش بینی و شور و نشاط را در نهایت با واقعیت های ناامید کننده از بین می برند

دانند  های آی.سی.تی.فور.دی را تخریب شده میناظران دانشگاهی، مراکز ارتباط دور و سایر پروژه
 فنآوریمندان به آی.ستی.تی.فور.دی  ها برمی شتمارند: عالقهو دالیل بستیاری را برای شتکستت این طرح

تامین برق ضتتعیف   فرهنگی پایبند نیستتتند،-به هنجارهای اجتماعی کنند،  متناستتب با زمینه را طراحی نمی
عمدتا خدماتی  ،  کنندت نمیمشتتارکت جامعه را دعو  کنند،های محلی ایجاد نمیاستتت، روابطی را با دولت

  یک  کنند، می  لحاظ  ونقل بدی راهای حملدهند، زیرستتتتاختکه نیازهای محلی را برآورده کند ارائه نمی

ین ا  از  یتک  هر.  غیره  و کننتدنمی  فراهم ذینفعتان  همته  برای  هتاییانگیزه    نتدارنتد،   متالی منتاستتتتتب الگوی

گران آی.ستتتتی.تی.فور.دی گاهی اوقات روی بررستتتتی آن ها انتقادات تا حدودی معتبر هستتتتتند و مداخله
 هایپروژه کنند. اما این فهرستت طوالنی مشتکالت در نهایت هیب بینشتی در مورد دالیل ضتعفتمرکز می

های آن ها در جهان پسرعمو که  زمانی  حتی  ؛دهدنمی  ارائه  خود هایوعده  به  عمل  در  دی.فور.تی.سی.آی
 .کنندرشد می 17فیس بوک و  16بلک بریز، 15بوک نتیافته به شکل توسعه

اما .  کردرفع علت فقرزدایی، گروه مرا خوشتتتحال نمی فنآوریتر از یافتن راهی برای  هیب چیز بیش
هتتای مختلف )آموزش، تتتامین متتالی خرد، کشتتتتتتاورزی، هتتای تحقیقتتاتی را در حوزهزمتتانی کتته پروژه

شتتده  های همراه، وستتایل الکترونیک طراحیهای مختلف )رایانه، تلفنفنآوریهای بهداشتتتی( و با  مراقبت
. در هر یک از ها نداشتتتتفنآوریستتتفارشتتتی( انجام دادیم، الگویی پدیدار شتتتد که ارتباط چندانی با خود  

کردند وابستتتته  کامالً به قصتتتد و ظرفیت افرادی که آن را مدیریت می  فنآوریهای ما، تأثیرات یک پروژه
بود. موفقیت پروژه های رایانه شتتتتخصتتتتی در مدارس به مدیران حامی و معلمان متعهد بستتتتتگی دارد.  

 آموزش  مالی خرد موثر عمل کرد.فرآیندهای اعتبار خرد با تلفن های همراه به دلیل ستتازمان های تامین  

والن توستتعه کشتتاورزی و کارکنان غیرانتفاعی متعهد نیاز مستتئ  به ویدئو  طریق از  کشتتاورزی  هایشتتیوه
 توسعه  سخت  فعالیت همکار  هایسازمانهای ما در زمینه آی.سی.تی.فور.دی  ترین پروژهداشت. در موفق

 همته  بخواهم اگر.  بود فنتآوری  بتا هتا آن  هتای  تالش  تقویتت و کمتک صتتتتترفتاً   متا  نقش و  دادنتد  انجتام  را واقعی
 فنآوری:  گفتطریق تحقیق در آی.ستی.تی.فور.دی یاد گرفتم خالصته کنم، چنین خواهد   از که  را  چیزهایی

نمایی از قصتتد و ظرفیت انستتان  فقط یک بزرگ   -صتترف نظر از آن که چقدر خوب طراحی شتتده باشتتد    -
تواند  مناسب می  فنآوری، جایگزین نیست. اگر بنیادی از افراد شایسته و با نیت خوب دارید،  فنآوریاست.  
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ی که نیت انستانی  اما، در شترایط.ها را تقویت کند و به دستتاوردهایی شتگفت انگیز منجر شتودظرفیت آن

های فاستتتد دولتی، یا حداقل ظرفیت وجود داشتتتته باشتتتد، مانند افرادی که از منفی باشتتتد، مانند بوروکرات

 .اوضاع را تغییر نخواهد داد فنآوریاند، هیب میزان از آموزش ابتدایی محروم شده

بدان ستتتتبب که تأثیر آن با توجه به تغییرات اجتماعی مضتتتتاعف استتتتت به بزرگ نمایی می   فنآوری
.بتایتد بین وقوع تغییرات مضتتتتتاعف و افزایش کمتابیش تغییرات تفتاوت قتایتل شتتتتتویم. در جهتان   انجتامتد
 عنوان عواملی ضتتروری و ذاتی باها را بهفنآورییافته، این تمایل وجود دارد که اینترنت و ستتایر  توستتعه

ارزش مثبت ببینند؛ اما ستهم ستودمند آن ها مشتروط به ظرفیت جذب در میان کاربران استت که اغلب در 
تنها تا جایی دارای تأثیرات مثبت استتت که افراد مایل و  فنآوری  کشتتورهای در حال توستتعه وجود ندارد.

المللی آن استتتت که اگر آمادگی جوامع فقیر و نیت  قادر به استتتتفاده مثبت از آن باشتتتند. چالش توستتتعه بین
تواند کمبود را جبران کند. این نکته ممکن استتتتت زمانی که به صتتتتورت نمی  فنآوریخوب قلیل باشتتتتد؛  

 جهان  دارد  انتظار  که  کستی  هر  برای   شتود به اندازه کافی معقول به نظر آید؛ اما پیامد آنانتزاعی بیان می

 .است مهم دهد نجات فنآوری با را

 و   نیت که  در شتتتترایطی  ،شتتتتود گرفته کار  به  جایی در  فنآوری  تواندنمی  حداقل،  توانید...شتتتتما نمی

 و ها  قابلیت  توستعه در  هنگفت  گذاریسترمایه  به  تمایلی که آن  یا  باشتد،ن  موجود قبل  از آن  انستانی  ظرفیت
وپییستت ها به عنوان امر ات  تکنو و ستاالرها فن  توستط  که -  معکوس باور.  باشتد  نشتده  ایجاد  انستانی  نهادهای

طراحی شتده مناستب، فی نفسته، می تواند   فنآوریاین استت که انتشتار گستترده    -اعتقادی پذیرفته شتده استت  
این باورمندان پیش از تأیید شتدن ارزش راه   راه حل هایی برای فقر و ستایر مشتکالت اجتماعی ارائه دهد.

را با پیشتترفت یکی    فنآوریها نفوذ  آن  .روندقیاس مستتائل جهانی میحل ها، یک راستتت ستتر وقت تعیین م

 ." به دنبال فعال کردن "یادگیری خودتوان" استکودک می دانند. برای مثال "یک لپ تاپ برای هر 

 فنآوری" به طور مداوم  کودک معلمان ممکن استت به طور کلی غایب باشتند. "یک لپ تاپ برای هر  
های درستتتی، آموزش معلمان، طراحی مجدد برنامه  -های آموزش واقعیت  خود را با توضتتتیحات کمی از

های ضتتتعیف مدرستتته،فروخته استتتت. در مورد تعمیر و نگهداری فنی، قرار شتتتد خود تقویت ستتتیستتتتم
" نشتان می دهد که هدف آن در درجه کودک آموزان آن را تامین کنند. عنوان "یک لپ تاپ برای هر دانش

 .است یفنآوراول انتشار گسترده 

کنیم.  با این حال، تعداد کمی از ما آموزش مبتنی بر رایانه شتخصتی را برای فرزندان خود انتخاب می
که معتقدند آوردن اینترنت به روستتتتاها   این استتتطوره مقیاس، مذهب طرفداران مرکز ارتباط دور استتتت

عنوانی از مجلته نیویورک هتا کتافی استتتتتت. اخیراً یتک مکتتب تلفن همراه وجود دارد: برای دگرگونی آن
مقاله در ادامه تاکید کرد: "امکانات ناشتتتی .  "کند؟ کمک  جهانی فقر  پایان  به  تواندمی  همراه  تلفن  آیاتایمز "

 ". های همراه به طور بالقوه انقالبی هستنداز گسترش تلفن

ر نگرش های آستان تر از ایجاد تغییرات گستترده د  فنآوریانقالبی" اغوا کننده استت؛ زیرا گستترش  "

تر از به عبارت دیگر، مشتقت خرید صتد هزار رایانه شتخصتی بستیار کم  .اجتماعی و ظرفیت انستانی استت

 از ترآستتان  پیامک  بهداشتتتی  تلفن  خط  یک  اندازیراه ارائه آموزش واقعی برای صتتد هزار کودک استتت.

دم کمک کند مر به  که  ای  برنامه  نوشتتتن  .استتت  آن  مصتترف  از قبل  آب  جوشتتاندن به  مردم  کردن  متقاعد

تواننتد دارو بخرنتد آستتتتتان تر استتتتتت از آن کته آنتان را متقتاعتد کنیتد کته دارو برای  بفهمنتد از کجتا می
 .است مفید  سالمتی



این وعده مقیاس یک شتاه ماهی قرمز استت؛ اما طرفداران آی.ستی.تی.فور.دی یا به صتورتی آگاهانه 
 .تا راه حل های خود را ترویج کنند یا به شکلی دیگر بر آن تکیه می کنند

برآوردها از صتدها    برآورد هزینه های ستاالنه آی.ستی.تی.فور.دی در ستراستر جهان دشتوار استت. 

گذاری، هزینه فرصتتت های با توجه به وستتعت ستترمایه  .میلیون تا ده ها میلیارد دالر آمریکا متغیر استتت

تر بته ازای هر " از یکصتتتتتد دالر یتا کمکودک هر    هزینته هتدف "یتک لتپ تتاپ برای .قتابتل توجته خواهتد بود

ت(؛ اما ست رستد)هزینه تهیه یک رایانه شتخصتی ار این هم بیش تر اتاپ و مقرون به صترفه به نظر میلپ
آموز استت که بیش تر آن نیز در حال حاضتر برای هر دانش  وستتاناین تقریباً نیمی از بودجه آموزشتی هند

به حقوق معلمان اختصتتتتا  دارد. با این حال این پرستتتتش مطرح استتتتت که آیا یکصتتتتد دالر برای یک 
در ستتتتال به ازای یک کودک برای تهیه قر  های کرم زدایی    ستتتتنت  ۲۵کامپیوتر منطقی استتتتت وقتی  

 درصد افزایش دهد؟ ۲۵هش دهد و حضور در مدرسه را تا های عامل بیماری را کاتواند بروز انگلمی

 هتای توستتتتتعته، طرفتداران آی.ستتتتتی.تی.فور.دی نته تنهتا هزینتهعلیرغم نیتازهتای حیتاتی در همته زمینته
های تخصتتتتی  یافته به اهداف  گیرند، بلکه برای تأمین مالی از بودجهرا نادیده می  فنآوریهای فرصتتتتت

تمااًل، این یکی از دالیلی بود که پشتت ستر گستتاخی پروژه یک لپ تاپ  آورند.احنیز فشتار می  فنآوری غیر
  داشتتت  انتظار که  حالی در  بود،"  تاپلپ پروژه  یک نه  آموزشتتی،  پروژه یک"  ادعای در کودک برای هر 

 .تاپ، )حداقل سفارش اولیه( هزینه کنندلپ میلیون یک برای دالر میلیون یکصد هادولت

هتای نتاهنجتار  ای خوب از اولویتتالمللی مختابرات، در نمونتهاتحتادیته بینحمتادون توره، دبیرکتل  
 زیرستتتتاخت عنوانبه  را  اینترنت[  باید  هادولتکند: "]های آی.ستتتتی.تی.فور.دی پیشتتتتنهاد میکنندهتقویت

 .و آب" در نظر بگیرند هازباله دفع ها،جاده مانند درست ،اساسی

های بهداشتتی  برای دستترستی گستترده به وب لزوماً با هزینه  گذاریالبته در شترایط فقر شتدید، سترمایه
تر برای افراد فقیر، کم به نحوی بیش  فنآوریکند. اگر این ونقل رقابت میستتاخت های حملرمناستتب و زی

 .نمندان باشد کارسازتر خواهد بودتوا و هاتحصیلکرده ثروتمندان،  سواد و ناتوان و نه

 فرد   ظرفیتت چه هر:  شتتتتتود  می  منتهی معکوس  نتیجته  به"  نمتایی بزرگ  عنوان به  فنتآوری  نظریهاما "
 تریکم ارزش  فنآوری  باشتتد، ترکم  فرد  ظرفیت هرچه  .دهدمی  ارائه  تریبیش  چیز  فنآوری  باشتتد،  تربیش

در حالی که برای افزایش درآمد   ،تا ثروتمنتدتر شتتتتتوند  کنتدمی  کمتک  ثروتمنتدان به  فنتآوری  واقع، در.  دارد
شتکاف   فنآوری  در نتیجه شتکاف بین دارندگان و ندارها وستیع تر می شتود. .  فقرا کار کمی انجام می دهد

 طور  به فنآوری  که معنی  این  به ناهمستتان؛  دستتترستتی اول،   دهد.را از طریق ستته ستتازوکار افزایش می

دستترستی استت و نه تنها برای به دستت آوردن، بلکه برای بهره مند قابل قدرت و  ثروتمند  افراد  برای  مداوم
 طور  به فنآوری  این که  زمانی  حتی"  دیجیتالی شتکافبر استت و این "برداری، نگهداری و ارتقا نیز هزینه

  متحتده  ایتاالت  در  عمومی  هتایکتتابختانته  اکثر  مثتال،  عنوان  بته.  دارد ادامته   نیز  شتتتتتود  می  حمتایتت  کتامتل

تری برای بازدید از آن ها دارند و ایگان به اینترنت دارند؛ اما ستاکنان فقیرتر اوقات فراغت کمر  دستترستی
 .دسترسی به آن ها دشوارتر است ایاب و ذهاببه دلیل هزینه های 

ممکن استت موانع اجتماعی نیز وجود داشتته باشتد: بستیاری از مراکز ارتباط دور روستتایی که من در 
ام، به دلیل دستتورات اجتماعی علیه اختالط طبقه، قبیله یا جنستیت،  ه بازدید کردهکشتورهای در حال توستع

 ند.در دسترس افراد کم برخوردار روستایی نبود

های انتفاعی به طور کلی، شتتتتکاف دیجیتال را تقویت می عنوان شتتتترکتنیز به فنآوریتولیدکنندگان  
تری از مشتتتتریان ثروتمندتر که احتمال  بزرگ   هایها طبیعتاً محصتتتوالت خود را به ستتتمت گروهکنند. آن



کند و در ستتتتطح عالقه ستتتتهامداران به ستتتتود را تقویت می  فنآوریکنند.  تری دارند، ارائه میخرید بیش
افزار برای افرادی که در دفاتر با آب و هوای قابل کنترل و برق جهتانی، این بدان معنتاستتتتتت که ستتتتتختت

یابد که عمده ترین و ثروتمندترین هایی توستتعه میافزار به زبانرمشتتود. نکنند، طراحی میپایدار کار می
ترین درآمد قابل نند و محتوا تمایل دارد برای مخاطبانی نوشته شود که بیشکجمعیت جهان آن را درک می

اند، ماننتد تلویزیون یا گوگل، رستتتتتد تولیتدات آن ها رایگتانتصتتتتترف را دارند. حتی زمانی که به نظر می
تر هستتند، پشتتیبانی  وستط تبلی  کنندگانی که به دنبال مصترف کنندگانی با درآمد قابل تصترف بیشاغلب ت

 .شوندمی

 از  بیش  هندوستتان  گیرند.تر در معرض آستیب قرار مینتیجه باز هم این استت که افراد محروم بیش

مورد استتفاده در آنجا به   افزارهای نرم  تمام  تقریباً  حال  این  با  دارد،  ملی ستطح در  شتده  شتناخته زبان  بیستت
و استفاده از رایانه را برای کسانی که فقط به زبان محلی خود سواد دارند دشوار می   زبان انگلیسی هستند

برای کستتی طراحی نشتتده باشتتد، او آن را نخواهد    فنآوریکند: اگر یک کند. این تمایل خود را تقویت می
مبارزه با این دستتتتتترستتتتی     .ن چیزی برای او طراحی نخواهند کردخرید و اگر آن را نخرد، تولیدکنندگا

 زیرا  ؛هستتتند  هاتالش این  از  اینمونه  واقع در دور  ارتباط مراکز هایپروژه  ناهمستتان امکان پذیر استتت.

 به  توجه  با  پیشتتترونده  هایشتتتیوه  حال  این  با  .دهندمی قرار هدف  را فقیرتر  مشتتتتریان همیشتتته مراکز  این

 .، مؤثر نیستندفنآوریهای غیر قابل خنثی توسط دلیل تفاوت به تنهایی به فنآوری

در جایی که بین تمامی بازیگران شتترایط نابرابری وجود دارد، رعایت انصتتاف موضتتوع استتاستتی  
معضتتل ما را متوجه ستتازوکار دوم می نماید: حتی اگر بتوان با دستتترستتی متفاوت از طریق    . ایننیستتت
از نظر آموزش،  -توزیع شتتتتتده جهتانی مقتابلته کرد، یتک معضتتتتتل دیگر یعنی ظرفیتت متفتاوت  فنتآوری

 .ماندباقی می -های اجتماعی یا ارتباطات اجتماعی مهارت

 کدام  هر  دورافتاده،  ایدهکده از  فقیر کشاورز یک  و  شما  به  شرایط فرضی زیر را در نظر بگیرید.

توانیتد برای خیریته مورد نظرتتان پول جمع آوری کته میشتتتتتود تتا تتا آنجتا  ستتتتتاعتت فرصتتتتتت داده می  ۲۴
  برای  دیگری چیز هیب  و  دارید  دستتترستتی  نامحدود  اینترنت  به متصتتل  رایانه  یک به  شتتما دوی  هر  کنید.

  تحصتیالت،  دلیل  به  شتما.  استت  معلوم  کند؟ آوری  جمع  تریبیش پول  تواند  می  کستی چه.  ندارید کار  انجام
در   فنتآوری.  ی خود این کار را انجتام خواهیتد دادستتتتتازمان  هایظرفیتت و  نفس به  اعتمتاد  اجتمتاعی،  روابط

 که کرد  استتدالل  توانمی   .استت  فردی هایژگییهر دو مورد دقیقاً یکستان استت. بنابراین تفاوت به دلیل و

 .ندارند باال  فرضی تجربه واقعی نسخه با چندانی فاصله دور ارتباط مرکز های پروژه

مشتتریان مراکز ارتباط دور از نظر ستواد، تحصتیالت، روابط اجتماعی، نفوذ ستیاستی و غیره محدود 
خواهنتد   دارای محتدودیتت  نیز هستتتتتتنتد و بنتابراین در ارزشتتتتتی کته می تواننتد از اینترنتت استتتتتتخراج کننتد

  . است حداقلی محدود، ظرفیت با فنآوری ارزش  .بود

 واگرایی  گستترش به  -  ناهمستان های  انگیزه -  ستوم  مکانیستم  ناهمستان،  ظرفیت و  دستترستی  با همراه
هایی که به آن دستتترستتی دارند    فنآوریخواهند با  مردم می  .کندمتاز و حاشتتیه نشتتین کمک میم  افراد  بین

  برای فقیر  افراد  که  اند  شتده  متعجب  اغلب  اند،  کرده کار  چه کنند؟کستانی از ما که در آی.ستی.تی.فور.دی

عجله   ای  حرفه های  مهارت  ارتقای  یا  بهداشتتتتتی  های  شتتتتیوه مورد در  یادگیری  تر،بیش آموزش  کستتتتب
کنند.  در درجه اول برای ستترگرمی استتتفاده می فنآوریها از  رستتد که آنکنند. در عوض، به نظر مینمی

  خواه-  کندمی  پیدا  دستترستی  شتخصتی  رایانه  به  روستتایی وقتی  که دهندمی  نشتان  دور  ارتباط  هاینظرستنجی

ال بازی رایانه ای، تماشتتای  ح در  جوان مردان  توستتط  استتتفاده  ترینبیش  -خیر  یا  باشتتد  اینترنت  به متصتتل



بستتتتیاری در نرم افزارهای مورد نیاز برای دانلود   فیلم، یا مصتتتترف محتوای بزرگستتتتاالن خواهد بود.  
امتا همین کردنتد. ارت پیتدا  بر روی تلفن همراه مهت  هتاو انتقتال آن  هتای یوتیوب از رایتانته شتتتتتخصتتتتتیوئویتد

جویتان  رنتد. آن چته متداخلتهگتذامی  کنتار  را  افزار  نرم   کتاربران معمواًل درس هتای حستتتتتابتداری و زبتان

  دنیای در کاربران  حتی. گرددمی کاربران"  بیهوده"  تمتایالت  مغلوب  داننتد، می  فنتآوری  از"  مولداستتتتتتفتاده"

 آیفون  هتایبرنتامته ترینمحبوب  - کننتدمی  استتتتتتفتاده خود بهبود  برای   هتافنتآوری از نتدرت بته  یتافتتهتوستتتتتعته

 و درماندگی  از  تمایلی  اما  -شتوندوری یا ستالمتی نمیبهره  بهبود  باعث که  هستتند اییهسترگرمی و  هابازی

 را  قربانیان من.  شتتتتودمی  تشتتتتدید  اندشتتتتده  بزرگ   ها درس  این  با که  افرادی  بین در  پایین  نفس  به  اعتماد
  تحصتتیالت  یا  هستتتند فقیر  که  کستتانی  شتتکستتت از  لزوماً   مکانیستتم  ستته این  از یک هیب.  کنم نمی  ستترزنش
ند. ستترزنش، اگر باید نستتبت داده شتتود، به راحتی متوجه شتترایط تاریخی،  کنمی  صتتحبت  دارند ضتتعیف

باال و همگانی گذاری در آموزش با کیفیت  ستتتاختارهای اجتماعی، و عدم تمایل جهان ثروتمند به ستتترمایه

 .است

در واقع، یکی از دالیل ارزش نهادن به آموزش آن استتت که اشتتتها و ظرفیت استتتفاده از ابزارهای 
  تالش  جتای بته  انستتتتتانی،  هتای  توانتایی پرورش بر تمرکز برای  تر بیش  دلیتل این ومتدرن را ایجتاد می کنتد 

  .است فنآوری با محدود ظرفیت جبران برای

• • • 

نیت و  جستتجوی دستتیابی به بستیاری نتایج فرضتی استت.  در آی ستی.تی.فور.دی   کهمشتکل آن استت 

 فنآوریشتایستتگی انستانی که آی.ستی.تی.فور.دی به دنبال ایجاد آن استت باید از قبل وجود داشتته باشتد تا  
:  د نبو  خارجی  فنآوریاثر کند. اما اگر اقتصتادهای در حال توستعه این ظرفیت را داشتتند، نیازی به فشتار  

آمریکای شتتتتمالی، اروپای غربی، ژاپن و    .دهند می  توستتتتعه و  کرده  جذب را  خود فنآوری  توانمند  افراد

های فنآوریها قبل از آن که  آن .برکت اقتصتتتادی دیگر نمونه هایی در این مورد هستتتتند چندین منطقه پر

های اقتصتتادی خود به عنوان نیروگاهگیری از هر نوعی داشتتته باشتتند، به جایگاه  اندازهدیجیتال تأثیر قابل
تر به عنوان نتیجه  توان بیشاطالعات را می فنآوریها از  تولید و مصتتتترف پیشتتتترفته آن  دستتتتت یافتند.

همچنین شتتواهدی وجود دارد که کاربردهای قبلی   پیشتترفت های اقتصتتادی تفستتیر کرد تا علت اصتتلی.  
ه به طور مستتتتقیم به پیشتتترفت اجتماعی و اطالعات و ارتباطات در کشتتتورهای در حال توستتتع  فنآوری

 .اقتصادی منجر نشد

، پتدر مطتالعتات ارتبتاطتات و یکی از 18ویلبر شتتتتترام  ۱۹۶۴ ستتتتتال در  تلویزیون را در نظر بگیریتد.

بنیتتانگتتذاران دپتتارتمتتان ارتبتتاطتتات دانشتتتتتگتتاه استتتتتتنفورد، در کتتتابی بتته طرزی وحشتتتتتتنتتاک گفتمتتان  
 رادیو  چاپ،  یعنی روز آن  های  فنآوری بر  کتاب  چه تمرکزکند؛ اگرآی.ستتی.تی.فور.دی را پیشتتگویی می

ویزیون بود. در یک بخش از کتاب "رستتانه های جمعی و توستتعه ملی" شتترام پتانستتیل تلویزیون را تل و

 .برجسته می کند

اگر قرار بود از تمام قدرت و وضتتتوح آموزش تلویزیونی برای کمک به مدارس در توستتتعه الگوی  

قدرت اقناع و آموزش   تمام  از بود قرار  اگر کشتور استتفاده شتود، چه اتفاقی می افتاد؟آموزشتی جدید یک 

  تلویزیون در حمایت از توسعه جامعه و نوسازی کشاورزی استفاده شود چه روی می داد؟
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و امیلی    19جنستتتن رابرت  اقتصتتتاددان  دو  از آن زمان تا کنون تلویزیون تاثیر مثبتی داشتتتته استتتت. 

گرفتن در معرض تلویزیون کابلی به زنان روستتتایی در هندوستتتان قدرت می دریافتند که قرار 20اوستتتر

دهد که نمایش های تلویزیونی که ارزش های شتهری را به تصتویر خشتد. شتواهد انستان شتناستی نشتان میب
 .کشند میتوانند نگرش های اجتماعی را در مناطق روستایی تغییر دهندمی

به صتتراحت این اصتتل را به منظور   21های جمعیتیرانتفاعی، مرکز رستتانههای غیکی از ستتازمان 

هایی های مراقبت بهداشتتی در کشتورهای در حال توستعه با اجرای ستلتأثیرگذاری بر نرخ تولد و شتیوه
 .کندهای اجتماعی مثبت اعمال میبا پیام

نکات دلگرم کننده ای توس  .هستند این ها  تأثیر  این حال، مجموع  انتظارات  با  به  تلویزیون حتی  عه 

  ملی   آموزش برای  مداوم   طور  به   تلویزیون  که  شدیم متوجه  بعد،   قرن  نیم  سنجیده شرام هم نزدیک نیست.

 .است نبوده مفید  توسعه،  حال در کشورهای در  چه و  یافته  توسعه  کشورهای در چه  کشاورزی، یا

واقعا چقدر مناسب  22  "تیوب بوب"مستعاربازدید از یک خانواده فقیر با تلویزیون نشان می دهد که نام  
در هندوستان، جایی که حدود نیمی از خانواده ها تلویزیون دارند، تلویزیون محافظ مؤثری در برابر   .است

  تولید  عنوان به  چه -  جامعه تلویزیون،علیرغم استعداد ذاتی رسانه   بی سوادی، فقر یا فقر بهداشت نیست. 

توسعه در    -   فنآوری   کننده   مصرف  عنوان   به   چه   و  کننده  به طور مداوم در جهت  نتوانسته است آن را 
 .مقیاسی وسیع به کار گیرد

را به اهداف مثبتی    فنآوریاگر بخواهیم و بتوانیم    بی فایده است.  فنآوریحرف من این نیست که   
داشت خواهد  مثبتی  تأثیر  سبز  . برسانیم،  دبجیتال  مثال  موفق 23برای  از  پروژهیکی  های ترین 

  شدهضبط   ویدئوهای   از  استفاده     و   آن را پایش کردم  مایکروسافت  تحقیقات   در   من  که   بود    آی.سی.تی.فور.دی

  ترغیب  به  نوبت  وقتی  .  کرد  می  ترویج  مالکخرده  کشاورزان  به  ترسازنده   هایشیوه   آموزش  برای  را  محلی
توسعه  پ   این    رسد،می  خوب  های  شیوه   اتخاذ   برای   کشاورزان از  تر  به صرفه  مقرون  برابر  ده  روژه 

بدون   کالسیک  حال  است.   فنآوری کشاورزی  این  یک    با  انگیزه  فنآوریارزش  توانایی به  و  های  ها 
روستاییان باید سازماندهی شوند، محتوا باید تولید شود    . کنند بستگی دارد  هایی که از آن استفاده می سازمان

و مربیان باید آموزش ببینند. عامل محدود کننده در گسترش تأثیر پروژه دیجیتال سبز این نیست که سازمان 
توانند تولید کنند، ؛ بلکه این است که چند  ب اری بخرند یا چه تعداد ویدئو  دهندگان آن چند دوربین فیلمبرد

هایی کم  گروه در وهله اول توسعه کشاورزی را به طور مطلوب انجام دهند. در جایی که چنین سازمان
دیجیتال سبز    فنآوریتر، ایجاد ارزش برای  تر است؛ اما امر ضروریباشند، ایجاد ظرفیت سازمانی مشکل 

 .است

آسان است. نکته اصلی، پرورش ظرفیت انسانی و نهادهای انسانی    فنآوریبه عبارت دیگر، انتشار  
تنها یک بزرگ نمایی است فراتر از توسعه بین   فنآوریاست که از آن به خوبی استفاده کنند. این ادعا که 

تزریق رایانه های جدیدتر،  اطالعات و ارتباطات است. هیب کس انتظار ندارد با    فنآوری المللی و فراتر از  
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یک شرکت زیان ده را تغییر دهد؛ اما شرکت هایی که به خوبی اداره می شوند می توانند فی المثل از  
 .زنجیره های تامین رایانه ای برخوردار شوند

دستان   در  کند.  می  حفظ  را  و صلح  کند  می  محافظت  شهروندان  از  درستکاران  دستان  در  تفنگ 
"اسلحه مردم را نمی کشد. مردم مردم    - افسوس، البی اسلحه درست است     .کندتم میکشد و سنادرست، می

 ."را می کشند

صنعتی مدرن توانایی ما را برای تولید افزایش می دهد؛ اما میل ما به مصرف را نیز افزایش    فنآوری
نشانای با منابع محدود، دومی میمی دهد. در سیاره تاریخ  باشد و  دهد که حتی "  می  تواند ویرانه ما 

کرده و با اعتماد به نفس که مایل و قادر به  " سیاسی دموکراسی در غیاب یک شهروند تحصیلفنآوری
ها،  شود. رایانه ها در برابر سوءاستفاده از قدرت باشد به راحتی زیر و رو میها و موازنهاجرای کنترل

ند؛ اما نیروهایی که نحوه استفاده از آن ها را  ها و دموکراسی ابزارهای قدرتمندی هستها، کارخانه اسلحه 

اکنون جامعه     .این نکته بدیهی، در گرماگرم وقایع فراموش می شود  .کنند، انسان انددر نهایت تعیین می 

 .بین المللی توسعه با تلفن همراه رابطه عاشقانه ای دارد

دقیقی توسط جنسن و اقتصاددان همکارش جنی سی. آیکر  تلفن های     24تحقیقات  نشان می دهد که 

می بین  همراه  از  توسعه  حال  در  جهان  بازارهای  در  را  اطالعات  ناکارآمدی  از  خاصی  انواع  توانند 
  ویژه   هایگروه  همراه،  تلفن  نفوذ  عمق  و  هایییافته  چنین  تشویق  با   چندجانبه  هایآژانس   و  بنیادها   ببرند.

ها، در این حلقه   المللی اختصا  داده اند. رای توسعه بینب  همراه  هایتلفن   به  را  کامل  هایی  دپارتمان   و

"  همراه  تلفن  بودجه " از  بردن نام  بدون   توان در مورد مسائلی نظیر تأمین صندوق های اعتباری خردنمی

 .)مخفف سالمت تلفن همراه«( بحث کرد"mHealth"بارتع از  بردن نام بدون بهداشتی  هایمراقبت  یا

این مسلم است که    .حال، تز بزرگنمایی بیانگر یک نگاه یک سویه به تلفن های همراه استبا این  

  دادنش   انجام   به  عالقمند  تنها  نه   اجتماعی  مخلوقات  عنوان  به    صحبت کردن چیزی است که تمامی آدمیان

  برابر   چند  را   ظرفیت  و  هدف  این  هاتلفن   .اند   شده   مجهز  خوبی  به  نیز  دادنش   انجام  برای  بلکه   هستند، 

وجود ندارد. اما، این فقط    بودن  25ای در لودیت و تا حدودی نتیجه حاصله نیز مثبت است. هیب فایده  نندکمی
 . شوندنمایی می بزرگ  فنآوریهای مولد نیستند که توسط انگیزه

برای امتیاز تغییر آهنگ زنگ موبایل خود روزانه به یک شتترکت   26هنگامی که یک راننده ریکشتتا
کمپانی ها این خدمات مشتکوک   کند؟پردازد، آیا ستود خالصتی برای خود یا جامعه ایجاد میپول میبزرگ 

فقیر بتته راحتی هزینتته آنهتتا مصتتتتترفکننتتد و میلیونافزوده را ارائتته میو ارزش را پرداختتت    کننتتده 

ها در اوگاندا زمان خانوادهمشتتاهده کرد که برخی از   28ناتالاز دانشتتگاه کوازولو  27  کاتلین دیگا کنند.می

جتامعته شتتتتتنتاس، دریتافتت کته  29جنتا بورل .دهنتدگفتگو بتا موبتایتل را بر تغتذیته ختانواده و آب تمیز ترجیح می

د، زیرا مردان از تلفن به عنوان ابزار نشتتوالگوهای مخرب رفتار جنستتیتی توستتط تلفن همراه تشتتدید می
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هان توستعه یافته، شتواهد فزاینده بیانگر آن استت که تلفن  کنند. در عین حال، در جتبادل جنستی استتفاده می
 .کنندهای همراه به حواس پرتی در رانندگی، اختالل توجه و کاهش توانایی شناختی کمک می

میلیارد   5/4بیش از   ۲۰۰۹ ستتتتال  در  ما در میانه بزرگترین تجربه آی.ستتتتی.تی.فور.دی هستتتتتیم.

تر از کل جمعیت باالی بیستتت ستتال جهان بود. تلفن همراه اشتتتراک تلفن همراه فعال وجود داشتتت که بیش
در حال پیشتی گرفتن از تلویزیون و رادیو به عنوان محبوب ترین دستتگاه الکترونیکی مصترفی در تاریخ 

کنند و تلفن های ی میدرصتتد از جمعیت جهان در محدوده یک برجک تلفن همراه زندگ  ۸۰استتت. حدود  
کنند که همراه به طور فزاینده ای در فقیرترین و دورافتاده ترین جوامع دیده می شتتوند. این اعداد ادعا می

 کته  افرادی  از  آمتاری  گزارش حتال، این  بتا   یتک "شتتتتتکتاف دیجیتتالی" برای ارتبتاطتات فوری وجود نتدارد.

.  هستند   صدا بی  سیاسی  نظر  از و زن  افتاده، دور  فقیر،  عمدتاً  هاآن که  است  آن  دهنده نشان  ندارند،  موبایل
 به  زودی به  باشتد، کافی  جهانی فقر  به دادن  پایان  به کمک  برای  همراه  هایتلفن گستترش  اگر حال، هر  به
خواهیم برد. اما اگر این گونه نباشتتتتد، آیا باید امید خود را به ابزارک براق جدید بعدی   پی  موضتتتتوع   این

 ببندیم؟


