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مقدمه
امروزه نیاز به تجهیز شهروندان به مهارتهای دیجیتالی برای بهبود اقتصادی و اجتماعی به عنوان دغذغه اساسی سازمانهای
بین المللی مطرح شده است .همچنان این عالقه رو به افزایش است و از سال  2017تا به امروز ،کلیه موسسات مهم بین المللی که
با شهروندی و توسعه انسانی سروکار دارند ،گزارشهای مهم و اسناد سیاستی را در زمینه سواد دیجیتالی تولید کرده اند (ناسیمبنی
و وسلو .)2019 ،2سواد دیجیتالی را میتوان یک صالحیت بسیار پیچیده تلقی کرد (گرین ،نیسکون ،ارستاد )2009 ،3و از این رو
برای آن تعریفهای متفاوتی ارائه میشود .الو 4و همکاران ( )2018سواد دیجیتال توانایی دستیابی ،مدیریت ،درک ،ادغام ،برقراری
ارتباط ،ارزشیابی و ایجاد اطالعات به صورت امن و مناسب از طریق فناوریهای دیجیتال برای اشتغال ،مشاغل مناسب و کارآفرینی
است و شامل شایستگیهایی است که به طرق مختلف به عنوان سواد رایانه ای ،سواد اطالعاتی و سواد رسانهای یاد میشوند.
کمیسیون اروپا ( )2008نیز سواد دیجیتالی را اینگونه تعریف میکند" :مهارتهای مورد نیاز برای دستیابی به شایستگی
دیجیتال" .این مهارتها با مهارتهای پایه در فناوری اطالعات و ارتباطات و استفاده از رایانه برای بازیابی ،ارزیابی ،ذخیره ،تولید،
ارائه و تبادل اطالعات و همچنین برقراری ارتباط و مشارکت در شبکههای مشارکتی از طریق اینترنت ،پشتیبانی میشود .چارچوب
شایستگی دیجیتال از پنج حوزه تشکیل شده و خالصه آن به شرح زیر است:
 .1اطالعات :شناسایی ،یافتن ،بازیابی ،ذخیره سازی ،سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطالعات دیجیتال ،قضاوت در مورد اهمیت و
هدف آن.
 .2ارتباطات :برقراری ارتباط در محیطهای دیجیتالی ،به اشتراک گذاری منابع از طریق ابزارهای آنالین ،ارتباط با دیگران و
همکاری از طریق ابزارهای دیجیتالی ،تعامل و مشارکت در جوامع و شبکهها ،آگاهی بین فرهنگی.
 .3ایجاد محتوا :ایجاد و ویرایش مطالب جدید (از پردازش کلمه گرفته تا تصاویر و فیلم) .ادغام و بازسازی دانش و محتوای قبلی.
تولید عبارات خالق ،خروجیهای رسانهای و برنامه نویسی .رسیدگی و استفاده از حقوق مالکیت معنوی و مجوزها.
 -4ایمنی :حفاظت شخصی ،محافظت از داده ،محافظت از هویت دیجیتال ،تدابیر امنیتی ،استفاده ایمن و پایدار.
 -5حل مسئله :شناسایی نیازها و منابع دیجیتال ،تصمیمگیری آگاهانه در مورد مناسبترین ابزارهای دیجیتالی متناسب با هدف یا
نیاز ،حل مسائل مفهومی از طریق ابزارهای دیجیتال ،استفاده خالقانه از فناوریها ،حل مشکالت فنی ،بهروز رسانی صالحیت خود
و دیگران.

 .1عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی؛ yousef.m@khu.ac.ir
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اقدامات سازمانهای جهانی راجع به سواد دیجیتالی
سازمان ملل متحد سواد دیجیتالی را در اهداف توسعه پایدار سال  2030تحت عنوان شاخص موضوعی در نظر گرفته است،
که توسعه مهارت سواد دیجیتالی در نوجوانان و بزرگساالن را به منظور تسهیل فرصتها و پیشرفتهای آموزشی و حرفهای تشویق
میکند ( .)3یونسکو نیز در سال  2018چهارچوب مرجع مهارتهای دیجیتال سواد آموزی را صادر کرد .گزارش اخیر یونسکو پنج
مطالعه بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و معیار بین المللی بهترین طرحهای سیاسی را در بین کشورهای برتر عملکرد
شناسایی کرده است (النپر .)2019 ،1همچنین دفتر منطقهای یونسکو آسیا و اقیانوس آرام در حال اجرای پروژه دیجیتال کودکان
آسیا و اقیانوس آرام ،با هدف حمایت از دولتهای منطقه برای توسعه ابتکارات کودکان در زمینه شهروندی دیجیتال است.
انستیتوی آمار یونسکو ( )UIS2هم برای ایجاد ،جمع آوری ،نقشه برداری و ارزیابی چارچوبهای رایج در زمینه سواد دیجیتالی در
چندین کشور عضو در سراسر جهان تالش میکند (النپر )2019 ،و راهنماییها و توصیههایی در زمینه طراحی ابزاری برای ارزیابی
مهارتهای سواد دیجیتالی در زمینه جمع آوری دادهها در مورد هدف توسعه پایدار ( )SDG3که در شاخص  2 .4 .4آمده است
ارائه میدهد (الو و همکاران.)2018 ،
احتماالً شورای اروپا پیشرفتهترین سازمان بین المللی از نظر سیاست گذاری در زمینه کودکان و جامعه دیجیتالی ،تحت
پرچم آموزش شهروندی دیجیتال است .این شورا دستورالعملهای "احترام ،محافظت و تحقق حقوق کودک در محیط دیجیتال" و
"راهبردی برای حقوق کودک" ( )2021-2016را تهیه کرده است که مجموعه کاملی از قوانین الزام آور را برای کمک به کشورها
در تدوین سیاستهایی برای حفظ منافع کودکان در محیطهای دیجیتال را شامل میشود .در سال  ،2006پارلمان اروپا سواد
دیجیتالی را یکی از هشت صالحیت اساسی دانست که باید هر شهروند اروپایی بر آن تسلط یابد و آن را به عنوان یکی از چهار
مهارت اساسی برای یادگیری برشمرد .در سال  ،2017کمیسیون اروپا نسخه دوم چارچوب صالحیت دیجیتالی اتحادیه اروپا برای
شهروندان ( )DigComp4را منتشر کرده است .عالوه بر این ،بیش از  15سال کمیسیون اروپا از طرح "اینترنت بهتر برای کودکان
و نوجوانان" ،برنامهای با مؤلفههای مهم سواد دیجیتالی که در سراسر اتحادیه اروپا گسترش یافته پشتیبانی کرده است) .ائتالف
هوش دیجیتال نیز دستورالعملهایی راجع به مهارتهای مورد نیاز عصر دیجیتال و برخی از سیاست گذاری در زمینه سواد
دیجیتال ارائه میدهد (ناسیمبنی و وسلو.)2019 ،
بیانیهها و توصیهها
سواد دیجیتالی یک صالحیت پیچیده است (گرین ،نیسکون ،ارستاد )2009 ،و از این رو در منابع و مستندات تعاریف و قلمرو
مختلفی برای آن ارائه شده است .همانطور که اشاره شد برخی منابع سواد دیجیتال را شامل شایستگیهایی میدانند که به طرق
مختلف به عنوان سواد رایانه ای ،سواد اطالعاتی و سواد رسانهای یاد میشوند (الو و همکاران )2018و از سوی دیگر برخی منابع
سواد دیجیتال را جزء سواد رسانهای و اطالعاتی ( )MIL5محسوب میکنند .حال از آن جهت که بین این مفاهیم همپوشانی وجود
دارد توصیه نامهها و بیانیههای برخی از این رویدادها به سواد دیجیتال نیز مرتبط است و از این رو در این بخش عالوه بر
رویدادهایی که در عنوان به به سواد دیجیتال اشاره کرده اند به موارد دیگری که محورهای مرتبط با سواد دیجیتالی دارند نیز اشاره
میشود.
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بیانیه سواد دیجیتال ایفال2017 1
فدراسیون بینالمللی انجمنها و مؤسسات کتابداری( 2ایفال) مأموریت کتابخانهها را کمک به دسترسی و استفاده اطالعات
مورد نیاز جهت رشد شخصی و اجتماعی برای همه کاربران میداند .از این رو در سال  2017بیانیه سواد دیجیتالی را ارائه میدهد
که در آن راهنمای عملی را ترسیم کرده و سواد دیجیتالی را تعریف میکند ،نمونههایی از نحوه کمک به کتابخانهها را ارائه میدهد
و به دولتها و سایر ذینفعان توصیههایی میکند.
طبق این بیانیه دولتهای ملی و محلی باید:



سواد دیجیتالی را به عنوان یک حق و یک عامل توانمندسازی در توسعه شخصی ،اجتماعی و اقتصادی و برای مشارکت
مدنی ارتقا دهند.



اطمینان حاصل کنند که کتابخانهها از نظر قانونی ،عملی (از جمله مهارتهای خودشان) قادرند تا کاربران را در زمینه
سواد دیجیتالی آموزش دهند ،و در قلب راهبردهای دولت در این زمینه قرار داشته باشند.



حامی کتابخانهها در اجرای سواد دیجیتال باشید و از نوآوریها برای کمک به تبدیل شهروندان به افرادی تولید کننده/
خالق و استفاده کننده از اطالعات حمایت کنید.



از سانسور یا مسدود کردن تبعیض آمیز ،غیر ضروری یا نامتناسب مطالب به صورت آنالین خودداری کنید.



در جهت دستیابی به اهدافی برای سواد که در دستور کار  2030سازمان ملل قرار دارد ،تالش کنید.






مدارس باید :به تخصص منحصر به فرد کتابخانهها و کتابداران و همچنین مشارکت با سایر کتابخانهها توجه کنند تا
مهارتهای اصلی سواد دیجیتالی را در بین دانش آموزان پرورش داده و به مربیان در ادغام مهارتهای سواد دیجیتالی در
برنامه درسی کمک کنند.
مؤسسات آموزش عالی باید :مهارتها و دانش کتابداران در کتابخانههای دانشگاهی و سیستمهای مدیریت یادگیری را
برای بهبود سواد دیجیتال دانش آموزان و محققان بکار گیرند.
بخشهای اقتصادی باید :تا حد امکان سواد دیجیتالی را در محل کار و با همکاری کتابخانه و کتابخانههای تجاری ارتقا
دهند.

کنفرانس بین المللی کمیسیونهای محافظت از اطالعات و حفظ حریم خصوصی
سی و پنجمین کنفرانس بین المللی کمیسیونهای محافظت از اطالعات و حفظ حریم خصوصی 3در سال  2013در ورشو با
محوریت چهار موضوع برگزار شد .در این کنفرانس شرکت کنندگان قطعنامهای در مورد آموزش دیجیتال برای همه تصویب کردند.
این قطعنامه بر اساس  5اصل اصلی و  4هدف عملیاتی به دنبال اتخاذ یک برنامه مشترک در مورد آموزش دیجیتالی است و از
مقامات عضو و همه ذینفعان میخواهد تا موارد زیر را عمل کنند:
ترویج سواد دیجیتال و ایفای نقش در آموزش همه بخشهای مربوطه ،در تمام سنین ،تا آنها را قادر سازد:
مهارتهای اساسی الزم برای مشارکت مؤثر در محیط دیجیتال را بدست آورند.
به بازیگران آگاه و مسئول در محیط دیجیتال تبدیل شوند و به طور کافی از حقوق خود استفاده کرده و از وظایف خود آگاه باشند.
اصول اصلی:
 .1برای خردساالن امنیت ویژه داده مرتبط با به فناوری دیجیتال ،فراهم شود.
. IFLA Statement on Digital Literacy

1
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. The International Federation of Library Associations and Institutions
. The 35th International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners
3

3

 .2آموزش مادام العمر در مورد فناوری دیجیتال تقویت شود.
 .3تعادل مناسب بین فرصتها و خطرات فناوری دیجیتال بررسی شود.
 .4توسعه آداب و رسوم خوب تقویت شود و احترام به سایر کاربران ارتقاء یابد.
 .5تفکر انتقادی در مورد خطرات و مزایای فناوری دیجیتال تقویت شود.
اهداف عملیاتی:
 .1ارتقاء آموزش حریم خصوصی به عنوان بخشی از برنامههای سواد آموزی دیجیتال.
 .2ایفای نقش در آموزش افراد با سازماندهی یا کمک به "آموزش مربیان" در زمینه محافظت از دادهها و حفظ
حریم خصوصی.
 .3ارتقاء مشاغل فناوری دیجیتال با ارتقاء بخشهای نوآورانه ،به ویژه بخشهایی که "حریم خصوصی با طراحی"
ایجاد میکنند
 .4تدوین توصیهها و شیوههای مناسب استفاده از فناوریهای جدید برای افراد ذیربط (کودکان ،والدین ،معلمان،
شرکتها .)...
اعالمیه حق سوادآموزی شبکه سیاست گذاری سودآموزی

اروپا1

کمیسیون اروپا در اعالمیه حق سوادآموزی اروپا ( )2016بیان میکند که در  10سال گذشته پیشرفت اندکی در زمینه
سواد وجود داشتهاست و با این حال ،با اقدامات مثبت میتوان تفاوت ایجاد کرد .این اعالمیه نشان میدهد که با حمایت
درست در محل ،کودکان و جوانان میتوانند مهارتهای سوادآموزی قوی را توسعه دهند و بزرگساالن میتوانند مهارتهای
خود را بهبود بخشیده و جایگاه حقیقی خود را در جامعه به دست آورند .در اینجا بخشهای مرتبط با سواد دیجیتالی این
اعالمیه ارائه میشود:
• مدارس را برای دسترسی به اینترنت (از جمله اتصال رایگان) مجهز کنید.
• تجهیزات کافی برای فاوا را در اختیار مدارس قرار دهید .منابع دیجیتالی (کتاب ،نوت بوک ،دسترسی به اینترنت تحت
نظارت) را در کالسهای درس در دسترس قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که از این موارد بطور منظم برای پشتیبانی
از سواد دیجیتال یادگیرندگان استفاده میشود.
• در همه سطوح فرصتهای غنی و عادالنه برای یادگیرندگان ارائه دهید تا از منابع دیجیتالی برای یادگیری کاوشگری
دانش آموز محور و معلم محور استفاده کنند ،و همچنین خطرات و فرصتهای مرتبط با محیط یادگیری دیجیتالی را درک
کنند.
• کودکان و نوجوانان را تشویق کنید تا مهارتها و دانش دیجیتالی خارج از مدرسه و مهارتهای سوادهای چندگانه
دیجیتال خود را در یادگیری کالس درس سهیم کنند.
• سواد دیجیتالی را در تمام زمینههای آموزشی در تمام سطوح آموزشی ادغام کنید.
• فراهم آوردن منابع و آموزش مناسب برای معلمان در تمام سطوح تا اطمینان حاصل شود که معلمان برای پیشرفت
مهارتها و دانش دیجیتالی دانش آموزان خود شایسته و مطمئن هستند و رسانههای دیجیتالی در سواد تربیتی ادغام می
شوند.
اعالمیه پاریس در مورد سواد رسانهای و اطالعاتی در عصر

دیجیتال2

1

. European declaration of the right to literacy
.Paris Declaration on Media and Information Literacy
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اولین مجمع سواد اطالعاتی در زمینه رسانه و اطالعات اروپا در سال  2014در پاریس و با حضور بیش از  350نفر از
کارشنان این حوزه ،معلمان ،رسانهها ،متخصصان فناوری اطالعات و پژوهشگران برگزار شد و شرکت کنندگان در چارچوب اتحادیه
جهانی مشارکتهای مربوط به سواد رسانهای و سواد اطالعات ( ، )GAPMIL1حمایت خود از سواد رسانهای و اطالعاتی را با هدف
توانمندسازی افراد در عصر دیجیتال اعالم کرده و بر اهمیت و مشارکت همه دست اندرکاران در سواد رسوانهای و اطالعاتی تاکید
کردند .اعالمیه مجمع شامل موارد زیر است:
.1

.2

.3
.4

.5
.6

.7
.8

.9
.10

توصیف سواد رسانهای و اطالعاتی به عنوان مجموعهای پیچیده از شیوههای سوادآموزی قرن بیست و یکم .وسیلهای برای
تقویت ظرفیت ،دانش ،مهارت و نگرش انتقادی به اطالعات ،فرهنگ و همکاری و مکانیسمی برای همه افراد جهت
دسترسی ،ایجاد و نوآوری.
تقویت سواد رسانهای و اطالعاتی برای رسیدگی به موضوعات دسترسی ،حفظ حریم خصوصی ،ایمنی و امنیت و استفاده
اخالقی از اطالعات و رسانهها و فناوری ،مطابق با معیارهای حقوق بشر و به رسمیت شناختن نقش سواد رسانهای و
اطالعاتی در رابطه با تنوع فرهنگی ،گفتگوی بین فرهنگی و بین مذهبی و حمایت از شهروندان در کشورهایی با سرمایه
اجتماعی شکننده و فرهنگ سیاسی با دموکراسی ضعیف تر.
پیشبرد تولید محتوا ،از طریق رسانهها و به اشکال مختلف ،به عنوان ابزاری اساسی در توسعه اقتصاد دیجیتال و راه
اندازی آزمایشگاههای رسانهای در موسسات آموزشی و فرهنگی.
ارتقاء سواد رسانهای و اطالعاتی در راستای توسعه مادام العمر شخصی و حرفهای از طریق همکاری بین ذینفعان در
آموزش حرفهای و کارآموزی ،مؤسسات آموزش عالی ،جامعه پژوهشگران ،رسانههای عمومی و خصوصی و سازمانهای
مدنی.
پشتیبانی از تدوین برنامه درسی رسمی برای سواد رسانهای و اطالعات در مدارس.
ترغیب و حمایت از سیاستها و راهبردهای مشترک مربوط به سواد رسانهای و اطالعاتی بین زمینههای آموزشی ،فرهنگی،
اقتصادی و فناوری برای تقویت گفتگو بین فرهنگی و بین دینی ،برابری جنسیتی و فرهنگ صلح و احترام و در فضای
مشارکتی و دموکراتیک.
تشویق شرکتهای رسانهای ،اطالعاتی و فاوا برای ادغام اولویتهای سواد رسانهای و اطالعاتی در برنامههای راهبردی خود.
اطمینان از اینکه کتابخانهها و سایر مؤسسات فرهنگی مرتب ًا راهبردهای سواد اطالعاتی و رسانهای خود را به روز میکنند
و مقررات آموزشی ایجاب میکند که متخصصان کتابخانه و موسسات فرهنگی برای توسعه توانایی الزم برای آموزش
کاربران خدمات در رسانهها و سواد اطالعاتی آموزشهای الزم را بینند.
ترغیب رسانههای جمعی و دولتها برای تالش ویژه در جهت تمرکز بر تقویت راهبردهای سواد اطالعاتی و رسانهای.
ارتقاء سواد رسانهای و اطالعاتی برای افراد دارای نیازهای ویژه ،مردمان بومی و سایر گروههای تحت نظارت.

گزارش سواد دیجیتال کمیسیون

اروپا2

گزارش سواد دیجیتال اروپا بر مبنای تصمیم گیریهای کمیسیون اروپا در ( )2008طرح و سیاستهای عمومی در زمینه
حمایت از سواد دیجیتال ارائه میدهد که شامل توصیههایی درباره زمینه ،انگیزه و افزایش آگاهی ،تدریس و یادگیری ،محتوا،
خدمات و قابلیت استفاده ،مهارتهای انتقادی ،ارزیابی ،تحقیق و معیار ،بودجه و تنظیم نهادی در زمینه بهبود سواد دیجیتال ارائه
میدهد که به بخش از آنها اشاره میکنیم.

. Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy
. Digital Literacy European Commission
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گنجاند طرحهای سواد آموزی دیجیتالی را در متنهای اجتماعی و اقتصادی محلی و تطبیق آنها با نیازهای خاص و بافت جامعه
هدف.
استفاده از ساختارهای اجتماعی محلی ،سازمانها و مردم برای توسعه و تحقق اقدامات سواد آموزی دیجیتال و پایدار ساختن آنها.تشویق هم افزایی با سایر طرحهای سیاستگذاری عمومی ،به ویژه موارد مرتبط با خدمات عمومی ،دولت الکترونیکی و خدماتتجاری.
افزایش آگاهی از قابلیتهای مثبت و ارزش رسانههای جدید.
افزایش آگاهی از مزایای استفاده از فناوریهای دیجیتال در زندگی شخصی و حرفهای مردم.
افزایش آگاهی در مورد خطرات مختلف مربوط به استفاده از فناوریهای دیجیتال و ترویج دستورالعملهای استفاده ایمن.
توجه به راهبردهای تدریس و یادگیری باید یک عنصر اصلی برنامههای پیشنهادی باشد و با متن و ماهیت فعالیت و گروههای
درگیر مرتبط باشد.
استفاده کامل از یادگیری غیر رسمی و رسمی در برنامههای سواد آموزی دیجیتال.
استفاده کامل از واسطهها در ایجاد انگیزه برای گروههای هدف و انجام ابتکار عمل.
تعامل با ساختار رسمی آموزشی و ساختارهای مرتبط.

تاثیر در برنامه درسی
تدریس با کیفیت شامل استفاده از منابع دیجیتال برای کمک به ایجاد انگیزه در یادگیرندگان در هر سنی ،فراهم کردن
فرصتهای ارزیابی و بهبود سواد دیجیتالی و مهارتهای فناوری برای یادگیری و برای اشتغال در آینده است (والتین و همکاران،
 )2016و سواد دیجیتالی دیگر فقط یک آرزو یا یک شعار نیست ،بلکه در واقع باید در اسناد برنامه درسی برای کلیه موضوعات
درسی مورد توجه قرار گیرد (گرین ،نیسکون ،ارستاد )2009 ،در حال حاضر سواد دیجیتالی در طرحها و استانداردهای بین المللی
و ملی نیز مورد استفاده قرار میگیرد .در تورنتو روزی با عنوان روز سواد دیجیتال نام گذاری شده است .همچنین فیس بوک با
همکاری  IITEیونسکو ،انجمن بین المللی فناوری در آموزش و پرورش ( )ISTEو سایر سازمانها در تاریخ  26مارس 2020برنامه
سواد دیجیتالی  Get Digitalرا راه اندازی کرده اند .بسیاری از کشورها سیاست گذاریها و برنامههایی سواد دیجیتال دارند و در
سند برنامه درسی ملی ایران هم بحث توجه به استفاده از فناوریهای نوین در قالب حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری و مواردی
چون بهره مندی از روشهای نوین و فناوریهای جدید و التزام به اصول و ارزشهای اخالقی در استفاده از علوم و فنآوریهای
نوین و به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات درکار و زندگی مورد توجه قرار گرفته است و ضروری است که در برنامههای درسی
و آموزشی ایران به سواد دیجیتال به عنوان الزمه زندگی در عصر حاضر پرداخته شود و دانش و مهارتهای مرتبط با سواد دیجیتال
در آموزش رسمی و غیر رسمی مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.
با بررسی بیانیهها و توصیههای بین المللی توصیه میشود نظام آموزشی ایران نیز از دوره پیش دبستانی تا دانشگاه برنامهای برای
سواد دیجیتال داشته باشد و این مهم در آموزشهای رسمی و غیر رسمی مورد توجه قرار گیرد .نظام آموزشی با در نظر داشتن
برنامههایی چون آموزش حفظ امنیت و حریم خصوصی در دنیای دیجیتال ،افزایش سواد دیجیتال والدین ،افزایش آگاهی از مزایای
استفاده از فناوریهای دیجیتال در زندگی شخصی و حرفهای دانش آموزان ،توجه به راهبردهای تدریس و یادگیری در فضای
الکترونیکی ،اتصال مدارس به اینترنت و فراهم کردن اینترنت رایگان برای سامانههای آموزش مجازی و شبکههای درسی ،ایجاد
مخازنی از منابع مختلف همچون بازیهای آموزشی ،شبیه سازیهای آموزشی ،ویدیوهای آموزشی ،پادکستها و دراختیار قرار دادن
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 آموزش تولید محتوای الکترونیکی به معلمان و دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی و توجه،آن برای دانش آموزان و معلمان
 ارتقاء سواد، واحدهای آموزش الکترونیکی و کتابخانهها در ارتقاء سواد دیجیتال دانش آموزان و جامعه،به نقش مراکز یادگیری
 میتواند به ارتقاء سواد دیجیتال دانش آموزان و جامعه،دیجیتال افراد دارای نیازهای ویژه برای بهره مندی بیشتر آنها از آموزش
.کمک کند
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