


1



2



3



4



5



6



     فضــاي مجــازي بــا شــتاب شــگرف و رو بــه تزايــدي کــه در حــال بســط 
و گســترش اســت تمــام ســاحات اجتماعــي، اقتصــادي، سياســي و فرهنگــي 
ــي را  ــي واقع ــي از زندگ ــر روز بخــش بزرگ ــده و ه ــي بشــر را درنوردي زندگ
در خــود فــرو بــرده و حيــات متفــاوت و جديــدي بــه آن مي دهــد. لــذا بــه 
نظــر مي رســد دو نــگاه کالن بــه فضــاي مجــازي وجــود دارد: نــگاه اول کــه 
باالخــص در ابتــداي رشــد و تکويــن فضــاي مجــازي مســلط شــده بــود، آن 
را همچــون ابــزاري کنــار ســاير ابزارهــاي بشــري تصويــر مي کــرد کــه تنهــا 
ــده  ــوالت خيره کنن ــد تح ــه رش ــگاه دوم، در نتيج ــا ن ــت. ام ــت داش طريقي
ــک  ــر در ي ــئون بش ــا و ش ــتري آن در حوزه ه ــايه گس ــازي و س ــاي مج فض
دهــه اخيــر آن را چــون ســکويي مي دانــد کــه بســيار فراتــر از شــأن ابــزاري 
ــي را دارد.  ــدن نوين ــاي تم ــدي داده و ادع ــامان جدي ــان ها را س ــات انس حي
ــده و  رويکــردي کــه از قضــا از چشــمان بصيــر رهبــر انقــالب نيــز دور نمان

ــه داشــته اند. ــران را مطالب ــي از فضــاي مجــازي در اي انتظــاري تمدن
ــا       در هميــن راســتا گزارش هــاي عصرفضــاي مجــازي تــالش مي کنــد ت
فهــم ســازمان ها و دســتگاه هاي مرتبــط بــا حــوزه  فضــاي مجــازي را ارتقــاء 
ــن  ــا تحــوالت اي ــه ب ــال و خردمندان ــه فع ــراي مواجه ــا را ب بخشــيده و آن ه

عرصــه مهيــا ســازد.
سيد ابوالحسن فيروزآبادي

دبير شوراي عالي و رئيس رمزک ملي فضاي مجازي
7



8



9



10



انقــالب فنــاوری به طــور اساســی شــيوه زندگــی، کار و ارتبــاط آن هــا را بــه 
ــی آن را  ــه، پيچيدگ ــاس، دامن ــه لحــاظ مقي ــه ب ــد ک ــر می ده شــکلی تغيي
ــاوری  ــه از فن ــه برگرفت ــن انقــالب ک ــد. اي ــارم می نامن ــی چه انقــالب صنعت
ارتباطاتــی اينترنــت اســت اثــر بزرگــی بــر ســبک زندگــی گذاشــته اســت. 
ــر  ــود، اث ــی می ش ــتر اينترنت ــتر و بيش ــان بيش ــه جه ــر چ ــه ه ــه ک آن گون
شــبکه ای  قدرتمندتــر می شــود و قــدرت پلتفــرم بــه عنــوان ابــزار جديــد ايــن 
ــا تغييــر ارتباطــات، اعمــال  فنــاوری بيشــتر و بيشــتر می شــود. پلتفرم هــا ب
ــد  ــی را متقاطــع کرده ان ــای مل ــه جمعيت ه ــن و ايجــاد شــبکه هايی ک قواني
ــای  ــا در محل ه ــد. پلتفرم ه ــش بدهن ــا را کاه ــدرت دولت ه ــته اند ق توانس
اتصــال می نشــينند و بــر ارتباطــات اثــر می گذارنــد و بــا ايجــاد شــبکه ، روابــط 
جديــد اجتماعــی و ثــروت و قــدرت ايجــاد می کننــد. از آنجــا کــه دارنــدگان 
ــت  ــی هســتند؛ رقاب ــدگان نظــم جهان ــاوری قدرتمنــد برن ــی و فن ــن داراي اي
ســنگينی بيــن دولت هــا بــر ای تســلط و بهــره از ايــن فنــاوری بــر قرار اســت. 
ــه دليــل در اختيارداشــتن قــدرت فنی  زيرســاختی،  ــکا ب ــان امري ــن مي در اي
ــه  ــز و يک طرف ــت متمرک ــال حاکمي ــه دنب ــوی ب ــانه ای ق ــادی و رس اقتص
ــا ايجــاد و تصويــب اســناد باالدســتی ماننــد  اســت. از ســوی ديگــر غــرب ب

11



2030 و اســناد ذيــل آن در ســازمان های بين المللــی تــالش می کنــد 
ــد.  ــل کن ــا تحمي ــرای دني ــی ب ــه فکــری و فرهنگــی و عمل ــک منظوم ــا ي ت
ايــن ســند بــا ديگــر قراردادهــای بين المللــی کــه ذيــل ســازمان ملــل امضــا 
ــرا و  ــت اج ــی، از ضمان ــناد قبل ــه در اس ــرا ک ــت. چ ــاوت اس ــد متف می ش
ــری  ــات خب ــن جزئي ــه اي ــزی ب ــم بودجــه و برنامه ري ــی، تنظي تعهــدات عمل
ــک  ــند، ي ــن س ــر اي ــوی ديگ ــت. از س ــرارداد هس ــن ق ــی در اي ــود. ول نب
منظومــه فکــری و فرهنگــی و عملــی بــرای دنياســت کــه دارای 17 هــدف 
ــی اســت  ــک نقشــه راه جهان ــع ي ــژه اســت. در واق ــدف وي ــی و 169 ه اصل
ــود  ــی خ ــی مل ــای اجتماعی فرهنگ ــه هنجاره ــد ک ــزم  کن ــا را مل ــا ملت ه ت
ــند  ــول آن س ــا قب ــه ب ــد ک ــد می کن ــا را متعه ــد و دولت ه ــار گذارن را کن
بيــان کننــد »مــا متعهــد می شــويم بــه تحقــق اخــالق شــهروندی جهانــی.1«
    تمرکــز ايــن ســند جهانــی بــر دو مخاطــب اصلــی اســت. يــک مخاطــب 
ــک  ــر، ي ــوزش فراگي ــه »آم ــر اينک ــد دارد ب ــند تاکي ــت. س ــودکان اس آن ک
چارچــوب عمــل جهانــی اســت. مــا متعهــد هســتيم کــه آمــوزش 
کيفــی را در همــه ســطوح شــامل اوان کودکــی، ابتدايــی، متوســطه، 
عالــی و فنــی و حرفــه ای ارائــه دهيــم.«2 مخاطــب دوم آن زن اســت. 
ــود. ــف می ش ــد تعري ــواده، زن توانمن ــای خان ــند زن منه ــن س ــه در اي ک
بــرای مخاطــب کــودک، ذيــل ســند بيست ســی و بــرای تکميل هــدف چهارم 
2030 کــه بــه حــوزه آمــوزش مربــوط می شــود، ســند ديگــری به نــام »بيانيه 
اينچوئــن و چارچــوب عمــل بــرای اجــرای هــدف چهــارم« وجــود دارد. ايــن 
ســند کــه در کــره جنوبــی نشســت آن برگزار شــد. بيانيــه اينچوئــن109  بند 
دارد و توســط کميتــه راهبــری يونســکو3 تهيــه شــده اســت. ســه هــدف کلی 
و هفــت هــدف جزئــی دارد و ابــزار اجرايــی ســند اول را در قالــب يــا چارچوب  

1. بند 36 اسناد
2. بند 25 اسناد
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ــدن  ــی ش ــات اجراي ــح داده و جزئي ــف توضي ــورهای مختل ــرای کش ــل ب عم
آنهــا را همــراه بــا ســازوکارهايی اجرايــی بــه کشــورها توصيــه کــرده اســت.
    در سند ديگری در حوزه آموزش و پرورش تحت عنوان هوش ديجيتال1 دليل 
اين آموزش همگانی مشــترک را »رســيدن به جهان مشــترک ناميده اســت.«
ــوزش و  ــوزه آم ــتيبان ح ــناد پش ــه اس ــال از جمل ــوش ديجيت ــند ه      س
ــالب  ــر انق ــه ناش ــاد2 ک ــی اقتص ــع جهان ــت. مجم ــند 2030 اس ــرورش س پ
ــن ســند اســت  ــز پشــتيبان و ســفارش دهنده ی اي ــود ني صنعتــی چهــارم ب
ــک  ــا »هــدف ايجــاد ي ــن ســفارش ب ــح شــده کــه اي ــن ســند تصري و در اي
زبــان جهانــی مشــترک و مجموعــه ای از هنجارهــا پيرامــون شايســتگی های 
ــت.«  ــرده اس ــه کار ک ــاز ب ــی آغ ــات جهان ــی اقدام ــی و هماهنگ ديجيتال
ــی اول و دوم  ــای صنعت ــه انقالب ه ــت ک ــد اس ــی معتق ــند آموزش ــن س اي
ــوه  ــاس انب ــی را در مقي ــد مکانيک ــزار تولي ــی، اب ــطح کاراي ــش س ــا افزاي ب
ــان  ــی انس ــای بدن ــی، مهارت ه ــين آالت صنعت ــا ماش ــرد. ب ــر ک امکان پذي
ــک  ــه ي ــارت- ب ــش و مه ــدرت ذهنی-دان ــرد و ق ــدا ک ــری پي ــت کمت اهمي
صفــت بــا ارزش تبديــل شــد و بديــن ترتيــب کانــون ارزش انســانی را تغييــر 
ــت؛  ــارم رخ داده اس ــی چه ــالب صنعت ــه انق ــته ک ــه گذش ــی يک ده داد. ط
پيشــرفت های ديجيتالــی، فيزيکــی، بيولوژيکــی و فنــاوری در کنــار يکديگــر 
ــی،  ــوش مصنوع ــا ه ــان ب ــد و کار انس ــم آمدن ــه گرده ــورت يکپارچ و به ص
اتوماســيون و ســاير نوآوری هــای ديجيتالــی در حــال دگرگونــی شــد. 
ــون  ــش از 75ميلي ــه بي ــود ک ــب می ش ــاوری موج ــرفت های فن ــن پيش اي
شــغل فعلــی در چهــار ســال منســوخ و در عيــن حــال 133ميليــون شــغل 
ــد  ــای جدي ــه مهارت ه ــد ب ــاغل جدي ــوع مش ــن ن ــود. اي ــاد ش ــد ايج جدي
ــان ــدی از انس ــکل جدي ــه ش ــرات ب ــن تغيي ــت. و اي ــد داش ــاز خواهن ني
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ــند  ــن س ــت. اي ــد اس ــت نيازمن ــی1« اس ــوش ديجيتال ــه »ه ــز ب ــه مجه ک
ــد ايــن مجموعــه ای جامــع از صالحيت هــای  بيــان می کنــد کــه انســان باي
ــی نيازمنــد اســت کــه ريشــه در ارزش هــای اخالقــی جهانــی دارد. ديجيتال
     در واقــع غــرب بــا بهــره از فنــاوری ارتباطاتــی و برای ســاختن هنجارهايی 
ــا  ــد ت ــالش می کن ــد ت ــل کن ــی تحمي ــه جهان ــه جامع ــد ب ــه می خواه ک
تربيــت انســان را هــم در اختيــار خــود بگيــرد و بــه هميــن دليــل بــه يــک 
سيســتم و فراينــد آمــوزش جهانــی مبتنــی بــر فنــاوری ارتباطاتــی نيــاز دارد. 
    از ايــن رو اولويــت اول در دســتورکار 2030 بحــث آمــوزش اســت. 
می گويــد ايــن هــدف نيســت. اســاس موفقيــت در بقيــه کارهاســت. 
ــت  ــرب هداي ــا را از غ ــد م ــد: 1. باي ــف می کن ــه تعري ــه وظيف ــد س ــن بن اي
ــا  ــه آن ه ــا هرچ ــود ت ــاد ش ــازمانی ايج ــی س ــجام و هماهنگ ــد و انس کنن
می گوينــد ســريع اجــرا شــود دوم نظــارت و گزارش دهــی اســت. هــر 
ــل  ــتورات را عم ــدازه دس ــه ان ــا چ ــه ت ــود ک ــزارش داده ش ــد گ ــال باي س
کرديــم. ســوم ارتقــا ظرفيــت اســت تــا بيشــتر بتوانيــد آن را عمــل کنيــد. 
    ايــن مهــم اگــر مــورد توجــه ملت هــا و دولت هــا نباشــد موجــب 
می شــود تــا فناوری هــای ارتباطاتــی توســط قدرتــی بــه جــز قــدرت دولــت 
و حکمرانانــی بــه جــز حکمرانــان ملــی فضــا و شــرايطی را فراهــم کننــد تــا 
آينــده و زندگــی انســان ها را تحــت کنتــرل و تحــت تاثيــر خــود قــرار دهنــد.
    مطالعــۀ ســند هــوش ديجيتــال از دو ســو مهــم اســت. اول اينکــه 
ــۀ  ــد کــه جهــان فناوران ــرو می کن ــن واقعيــت روب ــا اي ــرم را ب ــدۀ محت خوانن
جديــد کــه تحــت تاثيــر انقــالب صنعتــی چهــارم قــرار گرفته اســت؛ انســانی 
جديــد بــا مهارت هــا و توانمندی هــای متناســب بــا شــرايط جديــد را طلــب 
ــته اند  ــی نشس ــای مل ــوی مرزه ــه فراس ــی ک ــه آن هاي ــد. دوم اينک می کن

1.   DQ
14



DQ شکل 1: 25 رويکردهای جهانی و چارچوب

ــد.   ــر دارن ــا در س ــلطه آوردن ملت ه ــه س ــرای ب ــه ای ب ــرح و برنام ــه ط چ
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نیاز به استانداردهای جهانی
     نيـاز فـوری بـه توانمندسـازی افـراد بـا شـکل جديـدی از شايسـتگی های 
ديجيتالـی1، می توانـد بـه آن هـا کمـک کنـد تا بـرای پيشـرفت سـريع هوش 
مصنوعـی )AI(2 و سـاير فناوری هـا در آينـده نزديک آماده شـوند. در زمينه ی 
»آمادگـی  برنامه هـای  و  ديجيتالـی«4،  »مهارت هـای  ديجيتالـی«3،  »سـواد 
دالر  ميليون هـا  مختلـف،  کشـورهای  و  بخش هـا  سراسـر  در  ديجيتالـی«5 
سـرمايه گذاری شـده اسـت. بااين وجـود، چنيـن تالش هايـی بـا هماهنگـی 
محـدودی روبـرو هسـتند و بـه دليل عدم وجـود يک درک جهانی مشـترک و 
چارچوبـی بـرای شايسـتگی های ديجيتالـی و اسـتانداردها، کل مباحث تحت 

پوشـش ناهموار هسـتند. 

DQ، یک چارچوب مشترک

    هـوش ديجيتـال )DQ(6، يـک مجموعـه جامـع از شايسـتگی های فنـی، 
شـناختی، فراشـناختی، و اجتماعی-عاطفـی اسـت کـه در ارزش هـای اخالقی 
جهانـی7 بنـا نهـاده شـده اند و افـراد را قـادر می سـازند تـا بـا چالش هـا روبـرو 
شـوند و از فرصت هـای زندگـی ديجيتـال بهره ببرند. DQ دارای سـه سـطح، 
هشـت ناحيـه، و 24 صالحيـت )يـا شايسـتگی( متشـکل از دانـش، مهارت ها، 

نگرش هـا، و ارزش هـا اسـت. 

سه ویژگی کلیدی
• مفهوم همه جانبه )یا فراگیر(:

• مفهوم گسترده ای که سواد ديجيتالی، مهارت ها، و آمادگی را در برمی گيرد.
• زبـان مشـترک، سـاختار سيسـتمی، و طبقـه بنـدی ايجاد شـده توسـط

1.  digital competencies                                            2.  Artificial Intelligence
3.  digital literacy                                                        4.  digital skills
5.  digital readiness                                                    6.  Digital Intelligence
7.  universal moral values
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جمـع آوری بيـش از 25 چارچـوب برجسـته در زمينـه شايسـتگی هـای 
ديجيتالـی در سرتاسـر جهـان

• چارچوب سازگار:
• سـاختار سيستماتيک ساخته شـده در زمينه چارچوب يادگيری آموزشی 
2030 سـازمان همکاری و توسـعه اقتصادی )OECD( که سفارشی سـازی 

و پذيـرش انعطاف پذيـر ملی و سـازمانی را امکان پذير می کند.
• سـاخته شـده بـرای تقويـت برنامه هـای جهانـی، از قبيـل 11 منطقـه 
 ،)OECD( 1 از سـازمان توسـعه و همکاری اقتصـادی)بهزيسـتی)يا رفاهی

اعالميـه جهانـی حقـوق بشـر، و اهـداف توسـعه پايـدار سـازمان ملل
• تکامل سریع

• جمـع آوری پيوسـته دانش و بهترين شـيوه ها از سراسـر جهـان در زمينه 
سـوادديجيتالی و آموزش هـای مهارتـی، تعليـم و سياسـت ها بـرای حصول 
اطمينـان از اينکـه ايـن چارچـوب مطابق فن تعليـم2 و از نظر فنـی به روز 

می ماند.  باقـی 
• ابـزار آناليـن DQ، بـه عنوان يک سـند زنده3 بکار می رود کـه اين امکان را 
فراهم می کند تا چارچوب DQ به طورمداوم با انتقاد )يا بازخورد(4 و تشخيص 
زودهنـگام شايسـتگی های جديد مربوط به فناوری هـای نوظهور تکامل يابد.

DQ، استانداردهای جهانی

     ائتالف برای هوش ديجيتال )CDI(5، متشکل از سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی )OECD(6، انجمن اسـتانداردهای IEEE )IEEE SA(7، و مؤسسـه 

1.  well-being                                 
2.  pedagogically                                                                            
3.  living document
4.  feedback    
5.  Coalition for Digital Intelligence
6.  Organisation for Economic Cooperation and Development
7.  IEEE Standards Association17



DQ در مشـارکت بـا مجمع جهانی اقتصاد )WEF(1، يک شـبکه مشـارکتی2 

از سـازمان ها در سراسـر جهـان اسـت که هـدف آن ارتقاء هـوش ديجيتالی با 
اسـتفاده از تعريف اسـتانداردهای جهانی سـواد ديجيتالی، مهارت ها و آمادگی 
بـا اسـتفاده از چارچـوب DQ و هماهنگـی تالش های جهانـی در ميان جوامع 
آموزشـی و فنـاوری از طريـق همـکاری چنديـن ذينفـع )يا سـهامدار( اسـت. 
     CDI کـه در سـپتامبر سـال 2018 راه انـدازی شـد، در حـال تـالش بـه 
سـمت نهادينـه شـدن3 چارچـوب DQ اسـت. نقش هـای هر يک از شـرکا به 

صـورت زيـر تعريف می شـود:
DQ برای سرپرستی4 توسعه و بهسازی5 چارچوب DQ مؤسسه •

DQ برای سرداوری6 استانداردسازی چارچوب IEEE SA •
• OECD بــرای تعامــل7 بــا ذينفعان)يــا ســهامداران(8 آموزشــی در جهان 

DQ بــه منظــور تصويب چارچــوب
• WEF بــرای پيشــبرد هماهنگــی جهانــی ضمــن ترويــج همکاری هــای 

ــهامدار چندين س

مزایای استانداردهای جهانی
ــه  ــدی ب ــان، درک، ســاختار، و رده بن ــه زب • چارچــوب مشــترک- ازجمل

عنــوان يــک نقطــه مرجــع و اصــل راهنمــا. 
ــی، و  ــوزش، ارزياب ــی، آم ــوش ديجيتال ــوزش ه ــت آم ــن کيفي • تضمي

مرتبــط. سياســت های 

1.  World Economic Forum                                   
2.  cooperative network
3.  institutionalization
4.  head
5.  refinement
6.  lead official 
7.  engage
8.  stakeholders
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     در يــک جامعــه تکنولوژی محور1، شايســتگی های ديجيتالی از قبيل ســواد 
ديجيتالــی، مهارت هــای ديجيتالــی، و آمادگــی ديجيتالــی، به طــور فزاينــده ای 
بــه الزامــات اصلــی بــرای آينــده و آمادگــی شــغلی2 افــراد تبديــل شــده اند.

ــی  ــع جهان ــادی)OECD(3]7[، مجم ــعه اقتص ــکاری و توس ــازمان هم    س
اقتصــاد)WEF(4]8[، بانــک جهانــی5]9[، ســازمان ملــل6]10[، همگــی ايــن 
صالحيت هــا را بــه عنــوان اساســی بــرای دنيــای در حــال تغييــر مــا 

مشــخص کرده انــد. 
     بــا ايــن حــال، اجــرای آمــوزش مؤثــر صالحيــت ديجيتالــی، برنامه هــای 
ــرفت های  ــی پيش ــرعت نماي ــا س ــه ب ــا، در مقايس ــت ه ــی، و سياس آموزش
ــد،  ــاق می افت ــری7 اتف ــب کندت ــه مرات ــک گام ب ــا ي ــاوری، ب ــی و فن ارتباط
ــد  ــال رش ــده ای در ح ــور فزاين ــه ط ــرعت ب ــش س ــالف فاح ــن اخت و اي
اســت. چنيــن شــکاف هايی، عواقــب منفــی جــدی و ناخواســته ای را 
بــرای افــراد و همچنيــن بــرای کل جامعــه بــه همــراه داشــته اســت.  

1.  technology-oriented
2.  job-readiness
3.  Organisation for Economic Cooperation and Development
4.  World Economic Forum
5.  World Bank
6.  United Nations
7.  far slower pace  
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    يکــی از جــدی تريــن مســائل در سراســر جهــان، شــيوع بــاالی خطــرات 
ســايبری5 در ميــان کــودکان ماننــد ارعــاب رايانــه ای )يــا مزاحمــت 
ســايبری(6، اعتيــاد بــه فنــاوری7، هموارســازی آناليــن8، گســترش اطالعــات 
ــی11، و  ــدات امنيت ــم خصوصــی10، تهدي ــه حري ــه ب ــی9، حمل ــط ديجيتال غل
بســياری از مــوارد ديگــر اســت. طبــق گــزارش تأثيــر DQ در ســال 2018، 
ــان 29 کشــور جهــان،  ــا 12 ســال در مي بيــش از 50 درصــد کــودکان 8 ت
حداقــل در يکــی از خطــرات ســايبری زيــر دخيــل بوده انــد: ارعــاب رايانــه ای، 
ــای جنســی  ــن، و رفتاره ــی، جلســات آفالي ــای ويدئوي ــازی ه ــه ب ــاد ب اعتي
آناليــن12]12[. ايــن گــزارش، بــه ضــرورت تجهيــز کــودکان بــا مجموعــه ای 
کل گرايانــه13 از مهارت هــای زندگــی ديجيتــال14 پرداختــه اســت بــه منظــور 
اينکــه بــه شــهروندان ديجيتالــی بــا اخــالق و بابصيرتــی تبديــل شــوند کــه 
می تواننــد ضمــن بــه حداکثــر رســاندن پتانســيل فنــاوری، از بــروز خطــرات 

ســايبری مختلــف پيشــگيری کننــد. 
     از ســوی ديگــر، گــزارش آينــده مشــاغل WEF در ســال 2018 ]8[، بــه 
» ضــرورت تحقــق بخشــيدن« بــرای نيــروی کار در جهــان بــه طــور فزاينــده 
ــدازه  ــه ان ــروی کار ب ــک ني ــک، ي ــدون ش ــد. ب ــی کن ــد م ــی، تأکي ديجيتال
ــی،  ــای ديجيتال ــع از صالحيت ه ــه ای جام ــا مجموع ــده ب ــز ش ــی مجه کاف
شــانس بيشــتری را بــرای ايســتادگی جهــت بــه دســت آوردن فرصت هــای 
ــت.  ــد داش ــی خواه ــای تکنولوژيک ــرفت ه ــی از پيش ــغلی ناش ــد ش جدي
ــاالن،  ــان بزرگس ــی در مي ــای ديجيتال ــتگی ه ــدم شايس ــال، ع      بااين ح
مســئله بــزرگ ديگــری بــرای صنايــع و ملــل اســت. گزارشــی کــه از آمادگــی 
ــاوری ــم و فن ــه عل ــط کميت ــال 2016 توس ــی در س ــای ديجيتال ــارت ه مه

1.  cyber-risks                                                             2.  cyberbullying
3.  technology addiction                                          4.  online grooming
5.  spread of digital misinformation                    6.  privacy invasion   
7.  security threats                                                    8.  online sexual behavior  
9.  holistic set                                                             10.  digital life skills 20



انگلســتان منتشــر شــد مجلــس عــوام بــه ايــن نتيجــه رســيدند کــه 23 % 
ــه  ــی اولي ــای ديجيتال ــد مهارت ه ــتان فاق ــاالن در انگلس ــت بزرگس از جمعي
ــد در ســال  ــرای اقتصــاد ملــی حــدوداً 63 بيليــون پون هســتند، کــه ايــن ب
بــرای توليــد ناخالــص ملــی )GDP( از دســت رفتــه هزينــه دارد، وضعيتــی 
کــه ايــن گــزارش بــه عنــوان يــک »بحــران مهــارت ديجيتــال«1 از آن يــاد 

مــی کنــد]16[. 
ــامل  ــد ش ــا باي ــه تنه ــی ن ــتگی های ديجيتال ــه، شايس ــور خالص ــه ط      ب
مهــارت هــای فنــی باشــد کــه يــک شــخص انتظــار دارد بلکــه شايســتگی 
ــوق  ــال، حق ــی ديجيت ــه شــامل ايمن ــرد ک ــر گي ــز در ب ــی را ني ــای جامع ه
ــن  ــر، اي ــارت ديگ ــه عب ــت. ب ــال اس ــی ديجيت ــوش هيجان ــال، و ه ديجيت
شايســتگی هــا بايــد بــه مــردم اجــازه دهــد تــا نــه تنهــا از يــک رايانــه يــا 
ــت  ــا و درخواس ــا چالش ه ــه ب ــد، بلک ــتفاده کنن ــمند اس ــای هوش ــن ه تلف
ــرفت های  ــی از پيش ــات ناش ــادی و مطالب ــی و اقتص ــدرن اجتماع ــای م ه

ــد.  ــه کنن ــاوری مقابل فن
     عــالوه بــر ايــن، بــرای عوامــی کــه در حــال حاضــر در حاشــيه ی جامعــه 
قــرار دارنــد، ايــن ســؤال را نمــی تــوان دســت کــم گرفــت کــه چگونــه بايــد 
ــرار  ــورد بررســی ق ــی، م ــاالی ديجيتال ــای ب ــازی ه ــارت س ــش و مه گنجاي
ــک شــکاف در حــال گســترش از شايســتگی  ــد. شــواهدی از وجــود ي گيرن
ديجيتالــی در بيــن مــردم در کشــورهای در حــال توســعه، جوامــع محــروم از 
وضعيــت هــای اجتماعی-اقتصــادی پاييــن، زنــان، ســالمندان، و/ يا کــودکان، 
محاســبات در درک مــا را تغييــر می دهنــد از اينکــه در کجــا مــی تــوان منابع 
ــارت  ــا مه ــوزی )ي ــارت آم ــکارات مه ــا و ابت ــرای برنامه ه ــال را ب کان
ســازی( بــکار بــرد: بازتاب هــای2 اجتماعــی- اقتصــادی و سياســی از تشــديد3 
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ــن  ــاد هســتند. در اينجــا، اي نابرابری هــای اقتصــادی و اجتماعــی، بســيار زي
ضــرورت فــوری اســت و بــه اقدامــات مقيــاس پذيــر و پايــدار نيــاز دارد. 

     بــه منظــور پرداختــن بــه ايــن شــکاف های شايســتگی ديجيتالــی، امــروزه، 
دولــت هــا، شــرکت هــا، و ســازمان هــا، در حــال خــرج کــردن ميليــون هــا 
ــم  ــی، و تعلي ــتگی ديجيتال ــوزش شايس ــارت آم ــوزش مه ــه آم دالر در زمين
ــی از  ــترک و جهان ــچ درک مش ــر، هي ــال حاض ــال، در ح ــتند. بااين ح هس
اصطالحاتــی ماننــد »ســواد ديجيتالــی«، »مهارت هــای ديجيتالــی« و 
ــه  ــتند. ب ــی هس ــه معن ــه چ ــه ب ــدارد ک ــود ن ــی« وج ــی ديجيتال »آمادگ
ــی  ــی«، »آمادگ ــواد ديجيتال ــی«، »س ــای ديجيتال ــال، »مهارت ه ــوان مث عن
ــای  ــه ج ــا ب ــش ه ــر بخ ــی« در سراس ــتگی ديجيتال ــی«، و »شايس ديجيتال
ــب  ــاوری اغل ــعه دهندگان فن ــد: توس ــی گيرن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــم1 م ه
ــه در آن،  ــد ک ــی کنن ــتفاده م ــی« اس ــای ديجيتال ــارت ه ــالح »مه از اصط
ــی از يــک »شايســتگی« مــورد اســتفاده توســط مربيــان و  »مهــارت«، جزئ
آکادمــی هــا اســت. در مقابــل، اصطــالح »ســواد ديجيتالــی« کــه بــه صــورت 
ــوان  ــه عن ــرورش اســتفاده می شــود ب ــوزش و پ ــه آم معمــول توســط جامع

ــود.  ــتفاده می ش ــی اس ــه صنعت ــيار در جامع ــای بس ــی از مهارت ه يک
     ايــن منجــر بــه اســتفاده از مجموعــه اصطالحــات و ابتــکارات مختلــف امــا 
بــا همپوشــانی2 در سراســر بخــش هــا، جوامــع، و ملــل مختلــف مــی شــود. 
ايــن مخمصــه منجــر بــه تالش هــای فعلــی فاقــد هماهنگــی، مقياس پذيــری، 
و گســتره جامــع می شــود. در حــال  حاضــر، پرداختــن بــه چگونگــی حفــظ 
و بهبــود بهتريــن شــيوه ها دشــوار اســت، در صورتــی کــه غيرممکــن نيســت. 
    عــالوه  بــر ايــن، نظــارت و گزارش دهــی معنــادار را نيــز دشــوار 
ــد ــی مانن ــتگی های ديجيتال ــترکی از شايس ــاب درک مش ــد. در غي می کن
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ــی  ــرفت فعل ــرای درک پيش ــا ب ــی، م ــا و آمادگ ــی، مهارت ه ــواد ديجيتال س
جنبش هــای شايســتگی ديجيتالــی در جهــان امــروزی، نه تنهــا خودمــان را 
فاقــد تجهيــز در نظــر می گيريــم بلکــه بايد با شــکل های صالحيــت ديجيتالی 
ــه کســی آمــوزش دهيــم.  ــه بايــد آموختــه و ب نيــز آشــنا شــويم کــه چگون
    بــرای ايجــاد شايســتگی های جامــع ديجيتالی در جهان با ســرعت، مقياس 
پذيــری، و توســعه پايــدار1، نيــازی فــوری بــه هماهنگــی و اجمــاع مؤثــر در 
جهــت ايجــاد يــک چارچــوب مشــترک بــا مجموعــه ای از تعاريف، ســاختار، و 
طبقه بنــدی، وجــود دارد. بــرای رفــع ايــن نيازهــا، ائتــالف هــوش ديجيتالــی 
ــتر  ــک بس ــاد )WEF(2 ي ــی اقتص ــع جهان ــا مجم ــارکت ب )CDI(1، در مش
ايجــاد کــرده و بــه طــور مشــترک توســط مؤسســه DQ، ســازمان همــکاری 
 IEEE )IEEE 3، و انجمــن اســتانداردهای)OECD( و توســعه اقتصــادی
SA( تشــکيل شــده اســت و بــا هــدف ايجــاد يــک زبــان جهانــی مشــترک و 

مجموعــه ای از هنجارهــا4 در پيرامــون شايســتگی های ديجيتالــی، و هماهنگی 
ــت]15[.  ــرده اس ــه کار ک ــاز ب ــپتامبر 2016 آغ ــی، در 26 س ــات جهان اقدام
ــزارش اســتانداردهای  ــن گ ــالش هــای خــود، اي ــوان بخشــی از ت ــه عن     ب
جهانــی DQ در ســال 2019، اوليــن تــالش بــرای تعريــف چارچــوب DQ به

عنــوان چارچــوب مشــترک ســواد ديجيتالــی، مهــارت هــا، و آمادگــی اســت 
ــای  ــش ه ــان بخ ــع در مي ــوب مرج ــک چارچ ــوان ي ــه عن ــد ب ــه می توان ک
آمــوزش و فنــاوری، در ســطح جهانــی مــورد اســتفاده قــرار گيــرد. متعاقبــاً، 
گــزارش اســتانداردهای جهانــی DQ بــه صــورت ســاالنه بــر اســاس چارچوب

ــی  ــيوه، و بازخوردهاي ــن ش ــد، بهتري ــش جدي ــای دان ــر مبن ــده ب ــروز ش ب
کــه در حيــن وفــق مانــدن بــا پيشــرفت هــای فنــاوری جديــد از

طريق شبکه CDI جمع آوری می شوند، منتشر خواهد شد. 
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 DQ شرایط استفاده و رفع مسئولیت مؤسسه
در   DQ جهانــی  اســتاندارد  گــزارش  در  ارائه شــده  تجزيه وتحليــل     
ــل  ــا تجزيه وتحلي ــه ب ــت ک ــی اس ــاس روش ــر اس ــزارش( ب ــال 2019 )گ س
ــی، دانشــگاه ها  ــای حاصــل از ســازمان های بين الملل اختصاصــی، متدلوژی ه
ــد  ــه می ده ــی را ارائ ــزارش، اطالعات ــن گ ــد. اي ــام می کن ــرکت ها را ادغ و ش
ــا جمــع آوری شــده اســت  کــه توســط مؤسســه DQ گــردآوری شــده و/ ي
)کليــه اطالعــات در اينجــا به عنــوان »اطالعــات« خوانــده می شــود(. 
ــد.  ــر می ياب ــی تغيي ــالع قبل ــدون اط ــزارش ب ــن گ ــود در اي ــات موج اطالع
ســاير احــزاب ممکــن اســت در برخــی اطالعــات منــدرج در ايــن گــزارش، 
ــا  ــود ي ــه وانم ــه DQ به هيچ وج ــند. مؤسس ــته باش ــه1  داش ــع مالکان مناف
ــار  ــات در اختي ــی اطالع ــوق را در تمام ــه حق ــه کلي ــد ک ــن نمی کن تضمي
ــه ادعايــی کــه  ــا کنتــرل می کنــد، و مؤسســه DQ در قبــال هرگون دارد و ي
ــات  ــه اطالع ــا از هرگون ــا اســتفاده آن ه ــث در رابطــه ب توســط اشــخاص ثال
عليــه کاربــران آورده می شــود، مســئوليتی در قبــال کاربــران نخواهــد 
داشــت. مؤسســه DQ، نماينــدگان، مأموريــن، و کارمنــدان آن، بــا توجــه بــه 
هرگونــه اطالعــات، مــواد، يــا مطالــب ارجــاع شــده يــا شــامل ايــن گــزارش، 
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ــا از هــر  ــد ي ــث را صحه گــذاری نمی کنن محصــوالت و خدمــات شــخص ثال
لحــاظ به هيچ وجــه آن را تأييــد نمی کننــد. کاربــران نبايــد از تماميــت 
اطالعــات تخطــی کننــد و به ويــژه بايــد از هرگونــه عمــل تغييــر اطالعاتــی 
ــد.  ــر می گــذارد، خــودداری کنن ــا صحــت آن تأثي ــر ماهيــت ي کــه عمــداً ب
درصورتی کــه ايــن اطالعــات توســط کاربــر تغييــر يافتــه باشــد، ايــن موضــوع 
بايــد صريحــاً بــا اســتناد بــه منبــع بيــان شــود. بــرای اطالعاتــی کــه توســط 
ــه  ــد ب ــران باي ــد، کارب ــده باش ــردآوری ش ــه DQ گ ــر از مؤسس ــزاب غي اح
شــرايط اســتفاده از آن طرفيــن، به ويــژه در مــورد انتســاب، توزيــع، و تکثيــر 
اطالعــات، مراجعــه کننــد. وقتــی اطالعاتــی که مؤسســه DQ منبع آن اســت 
و چنيــن اطالعاتــی توزيــع يــا تکثيــر می شــوند، بايــد به دقــت ظاهــر و بــه 
مؤسســه DQ نســبت داده شــوند. ايــن الــزام تخصيــص منبــع، بــه هرگونــه 
 DQ اســتفاده اطالعاتــی وابســته اســت، خــواه به طــور مســتقيم از مؤسســه
بــه دســت آمــده باشــد يــا از يــک کاربــر. کاربرانــی کــه از طريــق هــر نــوع 
توزيــع يــا محيــط دانلــود، مؤسســه DQ را در دســترس کاربــران ديگــر قــرار 
می دهنــد، موافقــت می کننــد کــه بــرای برقــراری ارتبــاط و ترويــج انطبــاق 
بــا کاربــران نهايــی خــود، تالش هــای معقولــی را انجــام  دهنــد. کاربرانــی کــه 
ــدا مجــوز را از  ــد در ابت ــد، باي ــروش اطالعــات مؤسســه DQ را دارن قصــد ف

.)contact@dqinstitute.org( دريافــت کننــد DQ مؤسســه

DQ تدوين: دکتر يوهيون پارک، مؤسسه
حق چاپ © مؤسسه DQ سال 2019. کليه حقوق محفوظ است. 

https://www.dqinstitute.org/ :گزارش و يک پلتفرم آنالين تعاملی در وب سايت زير در دسترس است
dq-framework

contact@dqinstitute.org :ايميل
www.dqinstitute.org :وب
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DQ و ،IQ، EQ
دکتر یوهیون پارک

DQ بنیان گذار مؤسسه

معنای انسان بودن چيست؟
ــدن، ذهــن، و  ــا اغلــب می گوييــم کــه يــک انســان دارای ســه جــزء ب     م
روح اســت کــه بــه ترتيــب ســاختار جســمی و قــدرت فــردی، توانايــی تفکــر 
ــرد را تشــکيل  ــک ف ــر ي ــذار ب ــال و تأثيرگ و احســاس، و اصــل اساســی فع

می دهنــد. 
ــه پيشــرفت های  ــی1 ک ــالب صنعت ــر انق ــه ه ــد ک ــا می گوي ــه م ــخ ب     تاري
تکنولوژيکــی جديــدی را بــه همــراه داشــته باشــد دارای تغييــرات ســاختاری 
ايجادشــده در سيســتم های اجتماعــی و اقتصــادی نيــز هســت. هنگامی کــه 
جامعــه ای از يــک انقــالب عبــور می کنــد و افــراد در جامعــه ســعی 
می کننــد تــا بــا يــک سيســتم جديــد ســازگار شــوند، ارزش ادراک انســانی2  
ــتم  ــک سيس ــق در ي ــازگاری و رون ــتفاده از س ــا اس ــد. ب ــر می کن ــز تغيي ني
ــا  ــند؟ آي ــر باش ــر و مرفه ت ــد موفق ت ــان هايی می توانن ــوع انس ــه ن ــد، چ جدي
ــوی  ــراد کســانی هســتند کــه ازنظــر جســمی، ذهنــی، و روحــی، ق ــن اف اي
ــون تحــول3   ــده کان ــه منعکس کنن ــد هوشــمندی ک ــکال جدي هســتند؟ اش
ــده اند، و  ــدار ش ــی پدي ــالب صنعت ــر انق ــس از ه ــتند، پ ــانی هس ارزش انس
به عنــوان چارچوبــی بــرای آمــوزش کــودکان، توســعه نيــروی کار صنعــت، و 

ــد.  ــکار رفته ان ــت، ب ــط دول ــت های مرتب سياس
ــم  ــم و نوزده ــرون هجده ــر ق ــی اول و دوم در اواخ ــای صنعت     انقالب ه
ــوه4   ــاس انب ــی را در مقي ــد مکانيک ــزار تولي ــی، اب ــطح کاراي ــش س ــا افزاي ب

1.  industrial revolution
2.  human’s perceived worth
3.  evolving focus
4.  mass scale
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ــان  ــی انس ــای بدن ــی، مهارت ه ــين آالت صنعت ــا ماش ــرد. ب ــر ک امکان پذي
اهميــت کمتــری پيــدا کــرد و قــدرت ذهنــی- دانــش و مهارت هــا- بــه يــک 
ــانی را  ــون ارزش انس ــب کان ــن ترتي ــد، و بدي ــل ش ــر تبدي ــت باارزش ت صف
ــا ذهــن، به خصــوص دانــش. درنتيجــه،  ــدن گرفتــه ت تغييــر داد: تغييــر از ب
ــی،  ــناس آلمان ــک روانش ــال 1912، ي ــد و، در س ــدار ش ــوش پدي ــوم ه مفه
ويليــام اســترن، مفهــوم آی کيــو )IQ(، يــا »ضريــب هوشــی«1 ]4[ را به عنــوان 
يــک اندازه گيــری از دانــش انســان و »مهارت هــای شــناختی«2 توســعه داد. 
ــا تمرکــز بــر روی توســعه دانــش کارکنــان، سيســتم آموزشــی  درنتيجــه، ب

فعلــی مبتنــی بــر مــدارس )يــا مدرســه محــور(3 توســعه يافتــه اســت. 

     اين بخش، تلفيقی از کار خالصه شده توسط بنيان گذار مؤسسه DQ، دکتر يوهيون پارک]1[ است، 
ازجمله مقاله او در آگوست 2016 در هافينگتون پست4، و سخنرانی او در دسامبر 2016 در تدکس هان 
ريور]2[ واقع در کره جنوبی منتشر شده است. ايده های ارائه شده در اين مقاله های مفهومی، توسط سبک 
افتخاری شهردار شهر لندن آلدرمن، پيتر استلين، گسترش يافته است، کسی که بينش های تاريخی 
انقالب های صنعتی و توسعه سرمايه انسانی مرتبط با آن را در انگلستان به ارمغان آورده است بطوريکه او 

در سال 2019 در سخنرانی خود در لرد ميور گرشام]3[، آن را ارائه کرده است.

1.  Intelligence Quotient
2.  cognitive skills
3.  school-based
4.  Huffington Post

IQ، EQ، DQ :2 شکل
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ــر  ــه تکثي ــر ب ــتم منج ــرن بيس ــر ق ــی در اواخ ــالب صنعت ــومين انق     س
رايانه هــا و تغييــر بــه ســمت يــک اقتصــاد خدمــات محــور1 شــد. پيدايــش 
ــت، نحــوه ی تعامــل، کار، و ايفــای نقــش  دســتگاه های الکترونيکــی و اينترن
ــيار  ــی بس ــا پيچيدگ ــه، ب ــه تکامل يافت ــن جامع ــر داد. اي ــا تغيي ــرای م را ب
ــد  ــرم«2 دارن ــای ن ــه به اصطــالح »مهارت ه ــرادی اســت ک ــاال، خواســتار اف ب
ــا تعامــالت شــخصی چنداليــه، منازعــات  ــا ب کــه افــراد را قــادر می ســازد ت
پيچيــده، و مذاکــرات در ســطح بــاال، ســروکار داشــته باشــند و ازايــن رو دوباره 
ــر  ــط، تغيي ــات و رواب ــا احساس ــه ت ــش گرفت ــانی را از دان ــون ارزش انس کان
ــره  ــا »به ــو )EQ(، ي ــدوچ، مفهــوم ای کي ــکل بل ــد. در ســال 1964، ماي دهن
ــی4،  ــی، خودآگاه ــامل همدل ــه ش ــعه داد ک ــی«3 ]5[ را توس ــی هيجان هوش
ــا  ــوم EQ بعده ــت. مفه ــرم اس ــای ن ــاير مهارت ه ــط5، و س ــت رواب مديري
توســط رؤســای تجــاری6 مــورد پســند و تصديــق عمــوم قــرار گرفــت زيــرا 
ــی  ــه به تنهاي ــت ک ــردی اس ــای ف ــعه مهارت ه ــدی از توس ــه کلي ــک مؤلف ي
ــود.  ــی )IQ( می ش ــب هوش ــب وکار در ورای ضري ــت کس ــه موفقي ــر ب منج
ــن انقــالب صنعتــی شــديم  ــا وارد چهارمي ــک دهــه گذشــته، م      طــی ي
]6[، کــه بــا ُمــدی يکپارچــه7 در حــال گــردآوری پيشــرفت های ديجيتالــی، 
فيزيکــی، بيولوژيکــی، و فنــاوری، در کنــار يکديگــر اســت. درســت همان طــور 
ــا  ــی انســان ب ــروی کار بدن ــی ني ــث جايگزين ــی دوم باع ــالب صنعت ــه انق ک
ــی  ــرک جايگزين ــال تح ــارم در ح ــی چه ــالب صنعت ــد، انق ــين آالت ش ماش
ــا هــوش مصنوعــی8، اتوماســيون، و ســاير نوآوری هــای  کار ذهنــی انســان ب
ــاوری  ــرفت های فن ــن پيش ــه اي ــود ک ــن زده می ش ــت. تخمي ــی اس ديجيتال
ــال  ــار س ــی چه ــده را در ط ــی منسوخ ش ــغل فعل ــون ش ــش از 75 ميلي بي
آينــده بــه همــراه داشــته باشــد، و درعين حــال 133 ميليــون شــغل جديــد

1.  service-based                                                         2.  soft skills
3.  Emotional Intelligence Quotient                      4.  self-awareness
5.  relationship management                                  6.  business leaders
7.  integrated fashion                                                 8.  artificial intelligence
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ــه  ــد ب ــاغل جدي ــوع از مش ــن ن ــد ]8[. اي ــاد کن ــدت ايج ــن م را در همي
مهارت هــای جديــدی نيــاز خواهنــد داشــت کــه بــه انســان امــکان می دهــد 
ــی  ــاوری اســتفاده کنــد يعنــی مهارت هاي ــن فن ــا به طــور ســودمندانه از اي ت
ــای  ــت: »مهارت ه ــرم اس ــناختی و ن ــمی، ش ــای جس ــر از مهارت ه ــه فرات ک

ــی«1.  ديجيتال
ــر ايــن، همان طــور کــه اســتاد کالوس شــواب، رئيــس اجرايــی      عــالوه ب
مجمــع جهانــی اقتصــاد، گفــت، انقــالب صنعتــی چهــارم کــه نوآوری هايــی 
از قبيــل انســان های بيونيــک2، فناوری هــای تغييــر ژن، زيست شناســی 
ــا  ــا را ب ــراه دارد، م ــه هم ــت را ب ــه اينترن ــل ب ــای متص ــی3، و مغزه مصنوع

ــه چالــش خواهــد کشــيد[6].  ــودن ب تعريــف مجــدد معنــای انســان ب
ــالب  ــه انق ــت ک ــن اس ــم اي ــه کني ــد توج ــه باي ــی ک ــای مهم     جنبه ه
ــه همــراه  ــون ارزش انســانی ب ــز در کان ــر ديگــری ني صنعتــی چهــارم، تغيي
داشــته اســت- تغييــر از ذهــن، ازجملــه دانــش، احساســات، و روابــط 
ــا درک و  ــراه ب ــرد، هم ــن خ ــا. اي ــَرد و ارزش ه ــه ِخ ــا روح، ازجمل ــه ت گرفت
ــای  ــش و مهارت ه ــه دان ــت بيشــتری نســبت ب ــی، از اهمي ــای متن بينش ه
عملــی برخــوردار اســت، کــه اکنــون به راحتــی می توانــد از طريــق اينترنــت 
جمــع آوری شــود. ارزش هــای اخالقــی جهانــی4 ماننــد احتــرام، مهربانــی، و 
ــز  ــر و متماي ــين ها بی نظي ــان ها از ماش ــه انس ــود ک ــث می ش ــوزی باع دلس
ــوان  ــا به عن ــازد ت ــادر می س ــراد را ق ــی اف ــرد و ارزش هاي ــن خ ــند. چني باش
يــک »اســتاد فنــاوری« از يــک هويــت قــوی برخــوردار باشــند کــه کامــاًل 
ــن ســرمايه گذاری کننــد، و در  می تواننــد آن را درزمينــه ی فناوری هــای نوي
ايــن دوره از تغييــرات ســريع ديجيتــال5، پيشــرفت کننــد. افــراد دارای چنين 
عامليتــی6، بــه داشــتن چابکــی، ســازگاری، و اســتعداد يادگيــری مادام العمــر 

1.  digital skills                                                            2.  bionic humans
3.  synthetic biology                                                  4.  Universal moral values
5.  fast-changing digital age                                    6.  agency
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تشويق می شوند. 
ــومين  ــن و س ــب در دومي ــه ترتي ــه IQ و EQ ب ــور ک ــت همان ط     درس
ــون  ــدند، اکن ــدار ش ــتم پدي ــم و بيس ــای نوزده ــی در قرن ه ــالب صنعت انق
در قــرن بيســت و يکــم، مــا بــه شــکل جديــدی از هــوش بــه نــام دی کيــو 
)DQ( يــا »بهــره هوشــی ديجيتالــی«1 نيــاز داريــم. ايــن، مجموعــه ای جامــع 
از صالحيت هــای ديجيتالــی اســت کــه ريشــه در ارزش هــای اخالقــی جهانــی 
ــرل، و  ــرای اســتفاده، کنت ــد از آن ب ــراد بتوانن ــا اف ــا جهان شــمول( دارد ت )ي
ايجــاد فنــاوری جهــت پيشــرفت بشــريت اســتفاده کننــد. هــدف DQ، رفــع 
نيازهــای سيســتم های آموزشــی، صنايــع، و دولت هــا، به وســيله تهيــه يــک 
طــرح جهانــی مشــترک اســت تــا ايــن فنــاوری را بــرای يــک آينــده رفاهــی 

مشــترک در طــی ايــن چهــار انقــالب صنعتــی و فراتــر از آن مجهــز کنــد.

در بحث آموزش و مهارت نيروی کاری، ما نبايد به نحوه تعليم افراد برای رقابت در برابر ماشين آالت 
متمرکز شويم. فناوری تنها زمانی معنی دار است که بشريت را تقويت کند. يک اسب سريع تر از يک انسان 
است، اما ما با يک اسب مسابقه نمی دهيم. ما سوار يک اسب می شويم. ما بر روی نحوه سوارشدن و هوش 

مصنوعی حرکت کردن2 تمرکز می کنيم، نه اينکه با آن بدويم.« 
- دکتر یوهیون پارک، در اجالس تأثیرگذاری توسعه پایدار سال 2018، مجمع جهانی اقتصاد

1.  Digital Intelligence Quotient
2.  drive Artificial Inteligence 30



31



32



DQ لی  یجیتا د هـوش  رچـوب  چا

- پیشینه
     چارچـوب DQ توسـط دکتـر يوهيـون پـارک ايجـاد شـد و از طريـق يک 
فرآيند دقيق علمی توسـط تيم تحقيقاتی وی مسـتقر در دانشگاه های مختلف 
ازجملـه دانشـگاه فنی نانيانگ، مؤسسـه ملی آموزشـی در سـنگاپور، دانشـگاه 
ايالتی آيووا1 و سـاير دانشـگاه ها توسـعه داده شـد. او در ابتدا توسـط  مجمع 
جهانـی اقتصـاد در سـال 2016، مفهوم و سـاختار DQ را در دو مقاله منتشـر 
کـرد]13و14[. از آن زمـان بـه بعد، چارچوب DQ به طور گسـترده ای توسـط 
سـازمان هـای مختلـف ازجمله سـازمان های بيـن المللی، دولت هـای محلی 
و ملـی، صنايـع، و مـدارس، مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. عالوه بـر اين، 
ابتـکار DQEveryChild#، يـک جنبـش آمـوزش جهانی بـرای دنبال کردن 
توانمندسـازی »هر« کودک در سراسـر جهان با تابعيت ديجيتالیDQ 2 است، 
کـه بـا همـکاری مجمع جهانی اقتصاد، سـينگتل3، ترکسـل4، و توئيتر، در بين

1.  Iowa State University                                        2.  digital citizenship
3.  Singtel                                                                    4.  Turkcell33



بيــش از 100 شــريک از سراســر جهــان، بــه کــودکان در بيــن 107 کشــور 
جهــان رســيده اســت. 

ــه  ــد و ب ــناخته ش ــيوه ش ــن ش ــوان بهتري ــداً به عن ــوب DQ بع      چارچ
ــط  ــی توس ــای ديجيتال ــی در مهارت ه ــت جهان ــتانداردهای صنع ــوان اس عن
برنامــه ارتباطــات صنعــت ســوادآموزی ديجيتالــی IEEE مــورد اســتفاده قرار 
گرفــت. متعاقبــاً توافــق شــد کــه از آن بــه عنــوان يــک چارچــوب مشــترک 
بــرای ســوادآموزی ديجيتالــی، مهــارت هــا، و آمادگــی توســط ائتــالف هــوش 
ــوان  ــه عن ــوب DQ ب ــال 2019، چارچ ــود. در س ــتفاده ش ــی، اس ديجيتال
بخشــی از يــک همــکاری بــا چارچــوب آموزشــی 2030 ســازمان همــکاری 
ــن  ــای يادگيــری از بهتري ــر مبن و توســعه اقتصــادی)OECD( و بهســازی ب
ــی  ــای ديجيتال ــتگی ه ــرو در شايس ــی پيش ــرد جهان ــيوه های 25 رويک ش

جهانــی، بــروز رســانی شــد. 

- تعریف
    هــوش ديجيتالــی )DQ(1، يــک مجموعــه جامــع از شايســتگی های فنــی، 
شــناختی، فراشــناختی، و اجتماعی-عاطفــی اســت کــه در ارزش هــای اخالقی 
ــای  ــا چالش ه ــا ب ــازند ت ــادر می س ــراد را ق ــاده شــده اند و اف ــا نه ــی بن جهان
زندگــی روبــرو شــوند و بــا خواســته هــای آن ســازگار شــوند. بنابرايــن، افــراد 
ــاده در  ــح، و آم ــد، صال ــی2 خردمن ــه شــهروندان ديجيتال ــه DQ، ب ــز ب مجه
آينــده تبديــل می شــوند کــه بــا موفقيــت، کنتــرل و ايجــاد فنــاوری را بــرای 

پيشــرفت بشــريت بــه کار مــی برنــد. 
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- خصوصیات
1. همه گیر )یا فراگیر(

الف(. مفهوم وسيع
     DQ به عنــوان يــک واژه مــادر )يــا اصطــالح فراگيــر(1 بــرای ســازماندهی 

»مهارت هــای ديجيتالــی«، »ســواد ديجيتالــی«، و »آمادگــی ديجيتالــی« در 
ميــان تمــام بخش هــا و گروه هــای جمعيــت شــناختی مفهــوم ســازی شــده 
اســت. ايــن امــر، مفهــوم گــرد هــم آوردن صورتجلســه های آموزشــی »ســواد 
ديجيتالــی« را بــا تالش هــای صنعــت فراهــم می کنــد تا«مهارت هــای 
ــا را  ــتگی ه ــترده ای از شايس ــف گس ــه طي ــد ک ــعه ده ــی« را توس ديجيتال
ــواد  ــی2، س ــاب آوری ديجيتال ــی، ت ــهروندی ديجيتال ــرد: ش ــی گي ــر م در ب

رســانه ای و اطالعاتــی3، آمادگــی شــغلی، کارآفرينــی4 و مــوارد ديگــر. 

ب( جمع آوری چارچوب های پيشرو
ــرو را در ــوب پيش ــوب DQ، 25 چارچ ــر، چارچ ــوم فراگي ــن مفه ــا اي      ب

1.  umbrella term                                                       2.  digital resilience
3.  media and information literacy                       4.  entrepreneurship

شکل 3: چارچوب هوش ديجيتالی )DQ( در سال 2019
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زمينــه ســواد و مهــارت هــای ديجيتالــی از سراســر جهــان جمــع آوری مــی 
کنــد. صالحيــت هــای شــناخته شــده در برابــر چارچــوب DQ موجود نقشــه 
بــرداری شــدند و بــه توســعه تعريــف، درک، و طبقــه بنــدی بــه دســت آمــده 

از چارچــوب بــه روز شــده DQ، کمــک کردنــد. 
     »مفهــوم DQ، يــک اســتاندارد جهانــی را ارائــه می دهــد کــه در آن، درک 
ــه مهارت هــای ديجيتالــی مــی توانــد توســعه  جامع تــری از ضــرورت نيــاز ب
ــا ابتــکارات موجــود را بســازيم و  ــا اجــازه می دهــد ت ــه م ــن ب داده شــود. اي
اقداماتــی کــه نيــاز اســت انجــام دهيــم را شــروع کنيــم. بــه همــان روشــی 
کــه تاکنــون از IQ اســتفاده شــده اســت، DQ بــه عنــوان يــک چارچــوب، 

مبنايــی را بــرای انــدازه گيــری و مقايســه فراهــم می کنــد.« 
- سبک افتخاری شهردار شهر لندن، آلدرمن پيتر استلين

2. چارچوب قابل تطبیق
    چارچــوب DQ، مجموعــه ای فراگيــر از صالحيت هــای ديجيتالــی را 
بــا يــک ســاختار سيســتماتيک به عنــوان يــک چارچــوب مرجــع ارائــه مــی 
ــادر باشــد چارچــوب DQ را  ــن اســت کــه هــر ســازمانی ق دهــد. هــدف اي
بــه تصويــب برســاند، و بتوانــد عمــال ايــن چارچــوب را بــرای پاســخگويی بــه 
نيازهــای خــود تنظيــم کنــد. هــر دولــت، شــرکت، يــا مدرســه ای بــه راحتــی 
مــی توانــد چارچــوب DQ را تصويــب کــرده و بــر اســاس اهــداف آموزشــی و 
پيشــينه فرهنگــی خــود، آن را بــرای نيازهــای شــخصی خــود سفارشــی کند. 
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ساختار سیستمی

    چارچــوب DQ، در حوالــی دو دســته، ســاختار يافتــه اســت:  »نواحــی« 
و »ســطوح« هــوش ديجيتــال. هشــت حــوزه گســترده از زندگــی ديجيتالــی 
ــی،  ــتفاده ديجيتال ــی، اس ــت ديجيتال ــت: هوي ــده اس ــايی ش ــخص شناس ش
»ايمنــی ديجيتالــی«، امنيــت ديجيتالــی، هــوش هيجانــی ديجيتالــی، 
ديجيتالــی.  حقــوق  و  ديجيتالــی،  ســوادآموزی  ديجيتالــی،  ارتباطــات 

DQ شکل 4: ساختار چارچوب
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ــد بيشــتر توســط ســه »ســطح«  صالحيت هــای ايــن هشــت حــوزه می توان
مختلــف از باليدگــی1 يعنــی تابعيــت )يــا شــهروندی( ديجيتالــی، خالقيــت 
ــن  ــردد و اي ــک گ ــی، تفکي ــتگی های ديجيتال ــی2، و شايس ــی ديجيتال ذهن
امــکان را فراهــم می کنــد تــا يادگيــری بــر اســاس آن چيــزی انجــام شــود که 
می توانــد بيشــترين ارتبــاط را بــا زندگــی يــک فــرد در لحظــه کنونــی داشــته 
ــا 24 شايســتگی  باشــد. در مجمــوع، ايــن ســاختار يــک ماتريــس 8 در 3 ب
ــاختاری از  ــن، آن توســط س ــر اي ــالوه ب ــد. ع ــاد می کن ــت( ايج ــا صالحي )ي
چارچــوب يادگيــری آموزشــی 2030 ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی 
ــا  ــد ب ــن 24 شايســتگی می توان ــک از اي ــت می شــود، هــر ي )OECD( هداي

انتخــاب دانــش، مهــارت هــا، نگــرش هــا، و ارزش هــا، تفکيــک گــردد. 
     ايــن رويکــرد بــه خوبــی بــا چارچــوب يادگيــری آموزشــی 2030 ســازمان 
ــازمان  ــدار س ــعه پاي ــداف توس ــعه اقتصــادی )OECD(، اه ــکاری و توس هم
ملــل )SDG هــا(3، اعالميــه جهانــی حقــوق بشــر، و شــاخص هــای رفاهــی 
OECD، مطابقــت دارد. در اصــل، هــدف ايــن اســت کــه هــوش ديجيتالــی 

را در افــراد تلقيــن کنيــم، و آنهــا را قــادر ســازيم تــا از مهارت هــای ســخت 
ــی  ــه زندگ ــکل دادن ب ــرای ش ــال ب ــای ديجيت ــدرت دني ــد و از ق ــر رون فرات
خــود اســتفاده کننــد. ايــن شايســتگی هــا قابــل يادگيــری هســتند و هنــگام 
يادگيــری می تواننــد در بــه حداکثــر رســاندن مزايــای فنــاوری هــا و در عيــن 
حــال بــه حداقــل رســاندن خســارت هــا چــه در زندگــی شــخصی و چــه در 

زندگــی کاری، کمــک کننــد. 

1.  maturity
2.  Digital Creativity
3.  Sustainable Development Goals
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3. تکامل سریع
     چارچــوب DQ بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه بطــور مــداوم از 
طريــق گــردآوری دانــش و بازخــورد بيشــتر، به روز رســانی و تکامل مــی يابد. 
     ايــن چارچــوب، بــه طــور مــداوم دانــش و بهتريــن شــيوه هــا را از سراســر 
جهــان در زمينــه ســواد ديجيتالــی و آمــوزش مهــارت هــا، تعليــم، و سياســت 
هــا جمــع آوری مــی کنــد تــا اطمينــان حاصــل شــود کــه ايــن چارچــوب از 

لحــاظ آموزشــی و فنــاوری، بــه روز باقــی مــی مانــد. 
     عــالوه بــر ايــن، ابــزار آناليــنDQ 1، بــه عنــوان يــک ســند زنــده کمــک 
ــان  ــا بازخــورد در زم ــداوم ب ــور م ــه ط ــه چارچــوب DQ ب ــرد ک ــد ک خواه
واقعــی و تشــخيص زودهنــگام صالحيــت هــای جديــد بــا اســتفاده از نقشــه 
بــرداری موجــود بطــور فعاالنــه و ســواد ديجيتالــی جديــد و چارچــوب هــای 
ــر  ــا در براب ــت ه ــی، و سياس ــی و تربيت ــای آموزش ــه ه ــا، برنام ــارت ه مه

چارچــوب DQ، قــادر بــه تکامــل باشــد. 

1.  DQ online tool

 )OECD( در همترازی با چارچوب آموزشی 2030 سازمان توسعه و همکاری اقتصادی DQ شکل 5: چارچوب
و SDG های سازمان ملل

)OECD(، SDGهای  اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان   ،2030 آموزش  ها،  مهارت  و  آموزش  آينده  منبع: 
سازمان ملل
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- ساختار و طبقه بندی
DQ هشت ناحیه -

     همانطــور کــه در بــاال توضيــح داده شــد،DQ، شــکل جديــدی از هــوش 
ــرا  ــناختی، ف ــی، ش ــتگی های فن ــع از شايس ــه ای جام ــه مجموع ــت ک اس
ــی  شــناختی، و اجتماعی-عاطفــی را دارد کــه در ارزش هــای اخالقــی جهان
بنــا نهــاده شــده و افــراد را قــادر مــی ســازد تــا بــا خواســته هــای زندگــی 

ديجيتــال ســازگار شــوند.
ــراد  ــال اف ــی ديجيت ــی زندگ ــی نواح ــا تمام ــت ت ــن اس ــداف DQ اي      اه
ــراد ــی اف ــخصی و اجتماع ــای ش ــدوده هويت ه ــه از مح ــد ک ــش ده را پوش

DQ شکل 6: هشت ناحيه
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گرفتــه تــا اســتفاده آنهــا از فنــاوری مانند دســتگاه و رســانه، ارتباطــات آنالين 
آنهــا و همــکاری آنهــا در محــل کار يــا اوقــات فراغــت، قابليــت هــای عملــی، 
ــاغل  ــره و مش ــی روزم ــی ديجيتال ــرای زندگ ــه ب ــا ک ــی آنه ــی و فن عمليات
ــا  ــط ب ــی مرتب ــات امنيت ــوه و موضوع ــی بالق ــتند، ايمن ــم هس ــه ای مه حرف
جنبه هــای فنــاوری، عاطفــی و رابطــه ای و حقــوق بشــر در عصــر ديجيتــال1 
، را در بــر مــی گيــرد. عــالوه بــر ايــن، بــا »احتــرام« بــه يــک اصــل اساســی 
ــرای  ــا ب ــوق بشــر )UDHR(2، اصــول راهنم ــی حق ــه جهان ــی اعالمي اخالق
زندگــی ديجيتــال يــک فــرد عبارتنــد از:  احتــرام بــه حقــوق بشــر، عــزت و 

ارزش شــخص در تمامــی زمينــه هــا از زندگــی ديجيتــال خــود.
اين رويکرد در 8 ناحيه زير حاصل می شود:

ــت  ــی، امني ــی ديجيتال ــی، ايمن ــتفاده ديجيتال ــی، اس ــت ديجيتال     هوي
ديجيتالــی، هــوش هيجانــی ديجيتالــی، ارتباطــات ديجيتالــی، ســوادآموزی 
ديجيتالــی، و حقــوق ديجيتالــی، هــر يــک از هشــت ناحيــه DQ، تعريــف آن 

ــد.  و اصــول راهنمــای آن را خالصــه مــی کن

1.  digital age
2.  Universal Declaration of Human Rights

DQ جدول 1: 8 ناحيه از

هویت دیجیتالی

توانايی ساخت يک هويت آنالين و آفالين سالم.
اصل راهنما: احترام به خود شخص

استفاده دیجیتالی

توانايی استفاده از فناوری به روشی متعادل، سالم، و مدنی.
اصل راهنما: احترام به زمان و محيط.
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ایمنی دیجیتال

طريق  از  سايبری  خطرات  انواع  مديريت  و  کاهش  درک،  توانايی 
استفاده ايمن، مسئوالنه، و اخالقی، از فناوری. 

اصل راهنما: احترام به زندگی.

امنیت دیجیتال

تهديدات  مختلف  سطوح  مديريت  و  جلوگيری،  تشخيص،  توانايی 
سايبری برای محافظت داده ها، دستگاه ها، شبکه ها، و سامانه ها. 

اصل راهنما: احترام به دارايی.

هوش عاطفی دیجیتال

توانايی تشخيص، پيمايش1 و ابراز احساسات در تعامالت ديجيتالی 
درون فردی و بين فردی در شخص.

اصل راهنما: احترام به ديگران.

ارتباطات دیجیتال

توانايی برقراری ارتباط و همکاری با ديگران با استفاده از فناوری.
اصل راهنما: احترام به شهرت و روابط.

سوادآموزی دیجیتال

اشتراک  و  تطبيق،  ايجاد،  ترکيب،  ارزيابی،  خواندن،  يافتن،  توانايی 
گذاری اطالعات، رسانه ها، و فناوری.

اصل راهنما: احترام به دانش.

حقوق دیجیتال

توانايی برای درک و تأييد حقوق بشر و حقوق قانونی در حين استفاده 
از فناوری.

اصل راهنما: احترام به حقوق

1.  navigate
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DQ سه سطح -
ــای  ــتگی ه ــری از شايس ــق ت ــلط عمي ــد درک و تس ــی توانن ــراد م     اف
ديجيتالــی را توســعه دهنــد، و همچنيــن در طــول عمــر1 خــود، در زندگــی 
ــد.  ــرفت کنن ــود پيش ــی خ ــه ای ديجيتال ــاغل حرف ــغل، و مش ــره، ش روزم
ــه ســه ســطح مجــزا تقســيم شــود )جــدول 2(. ــد ب ــن، DQ می توان بنابراي

     تابعيــت )يــا شــهروندی( ديجيتــال، مجموعــه ای از مهارت هــای اساســی 
زندگــی ديجيتــال اســت کــه هــر کســی بايــد داشــته باشــد. مــا پيشــنهاد 
ــه  ــل اولي ــاً در مراح ــی خصوص ــای آموزش ــن فرصت ه ــه چني ــم ک می کني
به عنــوان حقــوق اساســی بشــر،بايد بــرای افــراد در عصــر ديجيتــال، رايــگان و 
اجبــاری باشــد. خالقيــت ذهنی ديجيتال، شايســتگی های پيشــرفته تر ســواد 
ديجيتالــی، مهــارت هــا، و آمادگــی را پوشــش می دهــد زيــرا افــراد بــه اعضای 
فعــال اکوسيســتم ديجيتــال  تبديل مــی شــوند2 و از طريق مشــارکت، ابداع3،

هویت دیجیتالی

توانايی استفاده از فناوری ديجيتال و رسانه ها به روش های ايمن، 
مسئوالنه، و اخالقی

خالقیت ذهنی دیجیتال

توانايی تبديل شدن به بخشی از اکوسيستم ديجيتال، و ايجاد دانش، 
فناوری ها، و محتوای جديد برای تبديل ايده ها به واقعيت.

رقابت پذیری دیجیتال

توانايی حل چالش های جهانی، نوآوری، و ايجاد فرصت های جديد در 
اقتصاد ديجيتال با کارآفرينی محرک، مشاغل، رشد و تأثير.

1.  lifetime
2.  digital ecosystem
3.  creation
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ــالوه  ــد. ع ــاد می کنن ــی را ايج ــادی و اجتماع ــای اقتص ــوآوری، ارزش ه و ن
ــرای  ــر2 ب ــه باالت ــت مرتب ــک قابلي ــی1، ي ــری ديجيتال ــت پذي ــن، رقاب براي
افــراد اســت کــه بــه عنــوان اعضــای اقتصــاد ديجيتــال بتواننــد در تقويــت 
ــعابی  ــد انش ــی، و رش ــد اجتماع ــر تولي ــاغل، تأثي ــاد مش ــی3، ايج کارآفرين

ــد.  ــل کنن ــر عم ــور موث ــه ط ــد ب اقتصــادی، بتوانن

DQ 24 صالحیت -
ــا داشــتن ســه ســطح DQ در کل هشــت ناحيــه، 24 شايســتگی زيــر      ب
)جــدول 3( بــر اســاس جمــع آوری 25 چارچــوب موجــود مشــخص شــده اند. 

جزئيــات ايــن چارچــوب هــا را مــی تــوان در پيوســت 1 يافــت. 

1.  Digital Competitiveness
2.  higher-order
3.  fuel entrepreneurship

DQ جدول 3: 24 صالحيت
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1.  digital citizen                                                    2.  self-control
3.  cyberbullying                                                    4.  scams
5.  malware

1. هویت شـهروندی دیجیتال: توانايی ايجـاد و مديريت 
يک هويت سالم به عنوان يک شهروند ديجيتالی1 با صداقت.

2. اسـتفاده متعادل از فناوری: توانايـی مديريت زندگی 
يـک فـرد بـه صـورت آناليـن و آفالين با روشـی متعـادل و 
بـا اعمـال خودکنترلی )يا خويشـتن داری(2 جهـت مديريت 
زمـان صفحـه نمايـش، کار چندوظيفـه ای، و تعامـل فرد با 

رسـانه ها و دسـتگاه هـای ديجيتال.

توانايـی  رفتـاری:  سـایبری  خطـرات  مدیریـت   .3
شناسـايی، کاهـش دادن، و مديريـت خطـرات سـايبری )به 
عنـوان مثـال، ارعـاب رايانه ای )يـا حمله سـايبری(3، آزار و 
اذيـت، و کميـن کـردن( کـه بـه رفتارهـای آنالين شـخص 

اسـت. مربوط 

توانايـی  شـخصی:  سـایبری  امنیـت  مدیریـت   .4
تشـخيص تهديدات سـايبری )بـه عنوان مثـال، هک کردن، 
و  مخـرب(5(،  افزارهـای  نـرم  بدافزار)يـا  و  کالهبـرداری4، 
اسـتفاده از راهکارهای امنيتی مناسـب و ابزارهای حفاظتی.

5. همدلـی دیجیتالـی: توانايـی آگاهـی، حساسـيت، و 
حمايـت از احساسـات شـخصی، نيازهـا و نگرانی هـای فـرد 

يـا ديگـران به صـورت آناليـن.
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6. مدیریت ردپای دیجیتال: توانايـی درک ماهيت ردپاهای 
ديجيتال و پيامدهای زندگی واقعی آنها، مديريت مسئوليت پذيری 
آنهـا، و ايجـاد يـک شـهرت ديجيتالـی مثبـت بـه طـور فعال.

7. سواد رسـانه ای و اطالعاتی: توانايی يافتن، سازماندهی، 
تجزيه وتحليل، و ارزيابی رسانه ها و اطالعات با استدالل انتقادی.

8. مدیریـت حریـم خصوصـی: توانايـی رسـيدگی بـا 
اختيار داشـتن همه اطالعات شـخصی به اشـتراک گذاشته 
شـده بـه صـورت آناليـن بـرای محافظـت از شـخص و ديگران. 

9. هویـت کمک سـازنده دیجیتـال: توانايی شناسـايی 
و پيشـرفت خـود شـخص بـه عنـوان يـک کمک سـازنده1  

اکوسيسـتم ديجيتـال. 

10. اسـتفاده سـالم از فنـاوری: توانايـی درک فوايـد و 
مضـرات فنـاوری بر روی سـالمتی جسـمی و روحـی فرد و 
اسـتفاده از فناوری در حين اولويت دادن به سـالمتی و رفاه

11. مدیریت خطر سـایبری محتـوا: توانايی شناسـايی، 
کاهش، و مديريت آنالين خطرات سـايبری محتوا )به عنوان 
مثـال، محتـوای مضـر توليـد شـده توسـط کاربـر، محتوای 
نفـرت انگيز، نژادپرسـتانه، سـوء اسـتفاده مبتنی بـر تصوير(

1.  co-creator
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تشـخيص،  توانايـی  شـبکه:  امنیـت  مدیریـت   .12
جلوگيـری، و مديريت تهديدات سـايبری بـرای محيط های 

ديجيتالـی مشـارکتی مبتنـی بـر ابـری.

13. مدیریـت و خودآگاهی: توانايی تشـخيص و مديريت 
نحـوه عملکـرد سيسـتم ارزشـی شـخص و شايسـتگی های 

ديجيتالـی متناسـب بـا محيط ديجيتالی شـخص 

14. ارتباطـات و همـکاری آنالیـن: توانايـی اسـتفاده از 
فنـاوری بـه طـرز کارآمد بـرای برقـراری ارتبـاط و همکاری 

جمعـی، ازجملـه در يک مسـافت. 

15. تولید محتوا و سـواد محاسـباتی: توانايـی ترکيب، 
ايجـاد، و توليـد اطالعات، رسـانه هـا، و فناوری به شـيوه ای 

ابتـکاری و خالقانه. 

16. مدیریـت حقـوق مالکیت معنـوی: توانايـی درک و 
مديريـت حقـوق مالکيـت معنـوی )بـه عنـوان مثـال، کپی 
رايـت هـا، عالئـم تجـاری، و حق ثبـت اختراعـات( در حين 

اسـتفاده و ايجـاد محتـوا و فناوری. 

17. هویـت تغییردهنـده دیجیتال: توانايی شناسـايی و 
پيشـرفت خود شـخص به عنـوان يک تغييردهنـده اليق در 

ديجيتال.  اقتصاد 
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در  تعامـل  توانايـی  فنـاوری:  از  مدنـی  اسـتفاده   .18
مشـارکت مدنـی بـرای رفـاه و رشـد جوامع محلـی، ملی، و 

جهانـی، بـا اسـتفاده از فنـاوری. 

19. مدیریـت خطـر سـایبری تجـاری و اجتماعـی: 
توانايـی شناسـايی، کاهـش، و مديريـت آناليـن خطـرات 
سـايبری تجـاری و اجتماعـی، از قبيل تالش های سـازمانی 
بـرای سوءاسـتفاده مالـی از افـراد يـا سوءاسـتفاده از طريق 
ترغيـب ايدئولوژيک)يـا اعتقـادی( )به عنوان مثـال، بازاريابی 

تعبيـه شـده، تبليغـات آناليـن، و قمار(.

توانايـی  سـازمانی:  سـایبری  امنیـت  مدیریـت   .20
تشـخيص، طـرح ريـزی، و اجـرای دفاعـی امنيتی سـايبری 

سـازمانی. 

21. مدیریـت ارتباطات: توانايـی مديريـت ماهرانه روابط 
آناليـن شـخص از طريـق همـکاری، مديريـت درگيـری و 

ترغيب.

22. ارتباطـات عمومی و انبـوه: توانايی برقـراری ارتباط 
بـا مخاطبـان آنالين بطـور مؤثر برای تبـادل پيـام، ايده ها، 
و عقايـد منعکـس کننـده گفتمانهـای تجـاری و اجتماعـی 

گسـترده تر. 
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    آمــوزش 2030 ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی)OECD( نشــان 
ــارت  ــش، مه ــيج دان ــامل »بس ــت« ش ــک »صالحي ــعه ي ــه توس ــد ک می ده
ــده«  ــت های پيچي ــه درخواس ــيدگی ب ــرای رس ــا ب ــا و ارزش ه ــا، نگرش ه ه

اســت]7[.  

23. داده هـا و سـواد هوش مصنوعـی: توانايـی توليد، 
پـردازش، تجزيه وتحليـل، ارائـه اطالعات معنـی دار از داده ها 
و توسـعه، اسـتفاده، و اعمال هوش مصنوعی )AI(1 و ابزارها 
هدايـت  به منظـور  مرتبـط  الگوريتمـی  اسـتراتژی های  و 
فرآيندهـای تصميم گيـری آگاهانه، بهينه شـده، و متناسـب 

بـا متن.

درک  توانايـی  مشـارکتی:  حقـوق  مدیریـت   .24
آناليـن  مشـارکت  حـق  و  فـرد  ورزشـی  قدرت هـای  و 
)به عنوان مثـال، حقـوق آنهـا بـرای محافظـت از داده هـای 

شـدن( فرامـوش  يـا  بيـان،  آزادی  شـخصی، 

1.  artificial intelligence
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1.  compass

    در اســتفاده از چارچــوب يادگيــری آموزشــی 2030 ســازمان همــکاری و 
ــرای  ــا1 ب ــک قطب نم ــوان ي ــه عن توســعه اقتصــادی )OECD( )شــکل 7( ب
ــه  ــد بيشــتر ب ــت DQ می توان ســاختمان شايســتگی های DQ، هــر صالحي
ــه شــود.اين  ســه مؤلفــه از دانــش، مهارت هــا، و نگرش هــا و ارزش هــا، تجزي
بخــش، جزئيــات 24 صالحيــت DQ و تجزيــه مؤلفه هــای مربــوط بــه آنهــا 

را نشــان مــی دهــد. 

دانش
انضباطی، معرفتی، و رويه ای

نگرش ها و ارزش ها
نگرش ها و ارزش هايی که راهنمايی می کنند چگونه دانش و مهارت ها 
برای پاسخگويی به چالش ها و فرصت ها، در سطوح شخصی، محلی، 

محلی، اجتماعی، و جهانی، مورد استفاده قرار می گيرند.  

مهارت ها
عاطفی،  اجتماعی،  شناختی،  مهارت های  از  گسترده ای  طيف 
برای بکارگيری دانش خود در موقعيت های  عملی، جسمی، 

ناشناخته و در حال تحول

)OECD( شکل 7: چارچوب يادگيری آموزشی 2030 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
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DQ طبقه بندی 24 صالحیت-

جدول 4: مؤلفه های هويت شهرروندی ديجيتال

* نمايه ای از چارچوب های ذکر شده در اين ستون را می توان در پيوست 1 يافت.

مورد  در  بحث  برای  که  را  نياز  مورد  اساسی  واژگان  افراد، 
مناظر رسانه ای در آن تعبيه شده اند، درک می کنند؛ ماهيت 
اجتماعی و چندفرهنگی رسانه ها و فناوری های ديجيتال؛ ساخت 
که  تأثيری  و  ديجيتال؛  محيط  در  آنها  شخصيت  و  خودانگاره 
داشته  ارزش ها  و  خودانگاره  روی  بر  است  ممکن  فناوری  اين 
باشد )به عنوان مثال، تصاوير بدنی، کليشه های جنسيتی که در 
بازی  قبيل  از  باشد  آل  ايده  است  ممکن  ديجيتالی  رسانه های 
ويدئويی يا تبليغات، و نگرش های کليشه ای نژادی که می تواند 
در اين سيستم تعبيه شده باشد( و چگونگی استفاده شخصی از 
رسانه های ديجيتال ممکن است پيامدهای حرفه ای داشته باشد. 

1. هویت شهروندی دیجیتال
توانايی ايجاد و مديريت يک هويت سالم به عنوان يک شهروند ديجيتالی با صداقت.

1,2,3,5,10,16

1,2,3,5,10,16,
20,21,24

5,21

مخاطبان  بين  در  فناوری  از  استفاده  هنگام  در  قادرند  افراد 
دهند  نشان  را  قابل مالحظه ای  اخالقی  آداب  و  رفتار  مختلف، 
با ايجاد و مرتب سازی هويت های  و هويت ديجيتالی خود را 
آنالين خود، کنترل و شکل دهند، تا داستان های خود را هنگام 
تعامل با ديگران از فرهنگ های مختلف و با داشتن آگاهی جهانی 
به شيوه ای که رفتارهای غير تبعيض آميز و فرهنگی حساس را 

نشان می دهد، بيان کنند. 

و  انسجام  صادقانه،  طور  به  فناوری  از  استفاده  هنگام  در  افراد 
يکپارچگی را در بين رفتارهای آفالين و آنالين نمايش می دهند، 
و با يافتن راه هايی که از مزايای فرصت های پديد آمده در حالت 

آنالين به آنها می رسد، خودکارآمدی را نشان می دهند. 
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افراد، ماهيت و تأثير استفاده از فناوری )به عنوان مثال، زمان 
بيش از حد صفحه نمايش، کار چندمنظوره( را بر روی سالمتی، 
بهره وری کار، رفاه، و سبک زندگی خود درک می کنند، و برای 

مقابله با اين تأثيرات، دانش مناسب را دارند. 

2. استفاده متوازن از فناوری
توانايی مديريت زندگی يک فرد به صورت آنالين و آفالين با روشی متعادل و با اعمال خودکنترلی )يا خويشتن داری( 

جهت مديريت زمان صفحه نمايش، کار چندوظيفه ای، و تعامل فرد با رسانه ها و دستگاه های ديجيتال.

2,5,8,20,21,
24

2,5,10,18,20,
22,24

2,8,20,21,24

برای  و  کنند  ارزيابی  را  سالمتی  خطرات  تا  قادرند  افراد 
خودتنظيمی بهتر در استفاده از فناوری خود، از موضوعات مرتبط 
با فناوری بکاهند؛ برای انجام اين کار، آنها می توانند برای انجام 
هر چه بيشتر وظايف به طور موفقيت آميز و با خيال راحت تر به 
طور ايمن تر، مهارت های مديريتی زمان و منابع را توسعه دهند.  

با استفاده از فناوری با تصورات اهداف محور، افراد با پايبندی به 
اهداف ازنظر زمان نمايش و استفاده از فناوری، انسجام خود را 
نشان می دهند و از طريق استفاده خودتنظيمی از فناوری، روابط 

مثبت با ديگران را توسعه می دهند.

جدول 5: مؤلفه های استفاده متوازن از فناوری

جدول 6: مؤلفه های مديريت خطر سايبری رفتاری
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ارعاب  رفتاری)مانند،  سايبری  خطرات  از  مختلفی  انواع  افراد، 
رايانه ای، اذيت و آزار، و کمين کردن( را درک می کنند، چگونه 
خطرات  اين  چگونه  شوند،  روبرو  خطرات  اين  يا  است  ممکن 
توانند  می  آنها  چگونه  و  بگذارد،  تأثير  آنها  بر  است  ممکن 

راهکارهايی را برای برخورد با اين خطرات تدوين کنند. 

3. مدیریت خطرات سایبری رفتاری
توانايی شناسايی، کاهش دادن، و مديريت خطرات سايبری )به عنوان مثال، ارعاب رايانه ای )يا حمله سايبری(، آزار 

و اذيت، و کمين کردن( که به رفتارهای آنالين شخص مربوط است.

2,3,4,5,8,12,
20,21,24

2,3,4,8,10,
21,22,24

2,4,5,22

اجتماعی-شناختی،  فنی،  مهارت های  توسعه  به  قادر  افراد، 
ارتباطی، و تصميم گيری، برای پرداختن به حوادث خطر سايبری 
رفتاری در هنگام بروز هستند، چه به عنوان يک تماشاچی يا 
قربانی باشند، و چه از ابزار ارزشمند مقابله ای برای رسيدگی به 

اين تجربيات منفی آنالين استفاده کنند.  

افراد در هنگام آنالين بودن مهربانی نشان می دهند، چارچوب 
حمايتی را برای پرداختن به ريسک ها درجا می شناسند و قادرند 
رفتار آنالين خود را به عنوان بخشی از مشارکت در اجتماعات 

آنالين مثبت و حمايتی مديريت کنند. 
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4. مدیریت امنیت سایبری شخصی
توانايی تشخيص تهديدات سايبری )به عنوان مثال، هک کردن، کالهبرداری، و بدافزار)يا نرم افزارهای مخرب((، و 

استفاده از راهکارهای امنيتی مناسب و ابزارهای حفاظتی.
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افراد، پروفيل های خطر آنالين شخصی خود و چگونگی شناسايی 
انواع مختلف تهديدات سايبری )مانند، هک کردن، کالهبرداری، 
و بدافزار( را می فهمند و همچنين راهکارها و ابزارهای موجود 
را شناسايی می کنند تا بتوانند از آن برای جلوگيری از چنين 

تهديداتی استفاده کنند. 

2,4,5,15,20,
21,22

2,3,4,5,13,15,
20,22

4,5,20,22

افراد، قادر به شناسايی تهديدات سايبری هستند و از اقدامات 
امنيتی مربوط به سايبری )مانند، پسوردهای امن، فايروال ها، و 
برنامه های ضد بدافزار( استفاده می کنند، و بدون سازش پذيری 

داده ها و دستگاه های خود، از فناوری استفاده می کنند. 

افراد، نسبت به رفتارهای بی دقت يا سهل انگاری که ممکن است 
داده ها و امنيت دستگاه خود يا ديگران را به خطر بيندازد مقاومت 
و هوشياری نشان می دهند، و اطمينان دارند در مورد آنچه بايد 

در اين هنگام انجام دهند يک مشکل وجود دارد. 

جدول 7: مؤلفه های مديريت امنيت سايبری شخصی

جدول 8: مؤلفه های همدلی ديجيتالی

می  آنها  آنالين  تعامالت  چگونه  که  می کنند  درک  افراد 
می  دهند  تشخيص  و  بگذارد  تأثير  ديگران  احساسات  بر  تواند 
آنها  آنالين  تعامالت  تأثير  تحت  است  ممکن  ديگران  چگونه 

)به عنوان مثال، اثرات غول های آنالين( قرار گيرند.

5. همدلی دیجیتالی 
توانايی آگاهی، حساسيت، و حمايت از احساسات شخصی، نيازها و نگرانی های فرد يا ديگران به صورت آنالين.

2,5,17,20,24

3,5,10,13,17,
20,21,24

17

افراد، با حساس بودن و احترام گذاشتن به ديدگاه ها و احساسات 
ديگران از طريق تعامالت آنالين همزمان و غيرهمزمان، مهارت 
به  قادر  نتيجتا  و  می دهند،  توسعه  را  اجتماعی-عاطفی  های 

کنترل و پاسخگويی هستند.  

افراد نسبت به احساسات، نيازها، و نگرانی های ديگران، به صورت 
آنالين، آگاهی و دلسوزی نشان می دهند. 
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که  عواقبی  می کنند،  درک  را  ديجيتال  ردپاهای  مفهوم  افراد، 
به آن ممکن  از اطالعات و متا داده های مربوط  چنين ردپايی 
های  استفاده  و  باشد،  ديگران  يا  خود  شهرت  مورد  در  است 
احتمالی از چنين اطالعاتی را هنگام به اشتراک گذاری به صورت 

آنالين نشان می دهد. 

6. مدیریت ردپای دیجیتال 
توانايی درک ماهيت ردپاهای ديجيتال و پيامدهای زندگی واقعی آنها، مديريت مسئوليت پذيری آنها، و ايجاد يک 

شهرت ديجيتالی مثبت به طور فعال.

2,4,5,19,20,24

4,5,10,21,24

21,24

از  و  هستند  خود  ديجيتالی  ردپاهای  مديريت  به  قادر  افراد، 
فناوری به شيوه ای استفاده می کنند که به شهرتی مثبت هم 
برای خودشان و هم برای سازمانی که متعلق به آنهاست، کمک 

می کند.  

افراد با مديريت فعاالنه انواع اطالعاتی که ممکن است در طول زمان 
در سيستم عامل های مختلف توسط خودشان و ديگران به اشتراک 
گذاشته، برچسب گذاری، منتشر، و جمع آوری شود، محتاطانه 
و مسئوالنه، مراقبت از ذهن را به صورت آنالين نشان می دهند. 

جدول 9: مؤلفه های مديريت ردپای ديجيتال

شکل 10: مؤلفه های سواد رسانه ای و اطالعاتی
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افراد ساختار اصلی رسانه های ديجيتال را درک می کنند، استفاده 
و  اطالعات  و  دانش  کسب  بر  چگونه  ديجيتالی  رسانه های  از 
مديريت آنها، و داليل متمايز و متفاوت برای ساخت پيام های 
رسانه ای خاص، و داليل پشت کمپين های تبليغاتی و اطالعات 

غلط، به صورت آنالين تأثير می گذارد.

7. سواد رسانه ای و اطالعاتی
توانايی يافتن، سازماندهی، تجزيه وتحليل، و ارزيابی رسانه ها و اطالعات با استدالل انتقادی.

1,2,13,15,17,
18,20,21

1,2,4,8,11,12,
13,15,18,21

1,2,12,15,17,
20,21

افراد، مهارت های تخصصی عملکرد رايانه ای دارند و قادر به استفاده 
از نرم افزار بهره وری يا برنامه هايی هستند که به آنها اين امکان را 
می دهد تا محتوای ديجيتالی را جمع آوری و سازماندهی کنند. عالوه 
بر اين، افراد قادر به ارائه اطالعات و نيازهای محتوايی خود به صورت 
پيمايش فعاالنه و ارزيابی منتقدانه هستند، و اطالعات و محتواهايی 

که با آن روبرو هستند را ترکيب می کنند.

افراد نسبت به اطالعاتی که هنگام نمايش آنالين با آن روبرو می 
شوند بسيار دقيق و حساس هستند، و در ارزيابی خود از قابليت 
اطمينان و حساسيت اطالعات آنالين، هوشياری نشان می دهند.  
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8. مدیریت حریم خصوصی 
توانايی رسيدگی با اختيار داشتن همه اطالعات شخصی به اشتراک گذاشته شده به صورت آنالين برای محافظت 

از شخص و ديگران.
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پيامدهايی  را درک  می کنند،  افراد مفهوم ردپاهای ديجيتال 
که چنين ردپايی از اطالعات و متا داده های مربوط به آن ممکن 
است بر روی شهرت خود يا ديگران برجای بگذارد، و استفاده 
های احتمالی از چنين اطالعاتی را هنگام به اشتراک گذاری به 

صورت آنالين نشان می دهد. 

2,3,4,8,11,12,
13,20,24

3,4,8,10,11,13,
21,24

3

افراد قادر به مديريت ردپاهای ديجيتال خود و استفاده از فناوری 
به شيوه ای هستند که به شهرتی مثبت هم برای خودشان و هم 

برای سازمانی که متعلق به آنهاست کمک می کند. 

افراد نسبت به اطالعات شخصی و حريم خصوصی خود و ديگران 
احترام می گذارند، و با اين ها به عنوان دارايی های باارزش و 

شخصی که ارزش حفاظت از آنها را دارد، رفتار می کنند. 

جدول 11: مؤلفه های مديريت حريم خصوصی

جدول 12: مؤلفه های هويت کمک سازنده ديجيتال

افراد درک می کنند که چگونه می توانند پيشرفت ها در فناوری اطالعات و 
ارتباطات و همچنين ادغام فناوری های ديجيتالی در زندگی روزمره خود را به 
گونه ای استفاده کنند که به جای اينکه مختل کننده باشد، مکمل و سازنده 
باشد. به نوبه خود، آنها ياد می گيرند که آزمايش با فناوری جديد چه وقت بايد به 
رويشان باز باشد و چه وقت بايد آنها را رد کنند. در انجام اين کار، آنها می توانند از 
فرصت های مقابله ای )مانند مدل های محصوالت يا خدمات جديد( ناشی از اين 

پيشرفت های تکنولوژيکی در اکوسيستم ديجيتال استفاده کنند. 

9. هویت کمک سازنده دیجیتال
توانايی شناسايی و پيشرفت خود شخص به عنوان يک کمک سازنده اکوسيستم ديجيتال.

1,2,9,18,25

1,5,16,17,18,
21,25

2,9,16,17,18,
25

با داشتن يک هويت سالم به عنوان يک کمک سازنده اکوسيستم ديجيتال، افراد 
قادر به کاوش و شناسايی مشکالت و مسائل فعلی امروزی هستند. آنها مهارت های 
تفکر و استدالل مرتبه باالتر را توسعه داده و می سازند که اين بيشتر به ظرفيت آنها 
و ارتباط با ديگران کمک می کند. به نوبه خود، آنها ايده های موجود و بيشتر ايده 
های توسعه کمکی جديد را برای حل و فصل آنها با استفاده از فناوری پايه ريزی 
کردند. به عنوان فراگيران مادام العمر، آنها مرتباً برای حل مشکالت بطور کارآمد، 

ايده های جديد ابداع می کنند. 

ابراز  از فناوری، خودانگيزی و تدبير را  افراد در هنگام استفاده 
می کنند- خواه با در نظر گرفتن ابتکارات عمل باشد يا دانستن 
زمان و نحوه استقرار و تخصيص زمان، نالش ها، و منابع آن ها. 
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افراد زمينه هايی را درک می کنند که شکل گفتمان در مورد 
تأثير فناوری بر روی رفاه آنها باشد- و قادر به تشيص چگونگی 

استفاده کارآمد از فناوری برای منافع شخص خود هستند. 

10. استفاده سالم از فناوری 
توانايی درک فوايد و مضرات فناوری بر روی سالمتی جسمی و روحی فرد و استفاده از فناوری در حين اولويت 

دادن به سالمتی و رفاه

2,4

4,18,24

4

افراد قادر به استفاده از فناوری ارگونوميک هستند. آگاهی بخشی 
فيزيولوژيکی به کاربران کمک می کند تا شيوه های ايمن، راحت، 
و تجهيزات الزم را برای فرآيندهای کاری ذهنی و جسمی مفيد 

شناسايی کنند. 

افراد برای سالمت روانی و جسمی ارزش قائل هستند و فعاالنه 
استفاده خود از فناوری را به روشی سالم تنظيم می کنند. 

جدول 13: مؤلفه های استفاده سالم از تکنولوژی

جدول 14: مؤلفه های مديريت خطر سايبری محتوا
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افراد، خطرات سايبری محتوايی که به صورت آنالين با آن روبرو 
هستند )مانند، محتوای مضر توليد شده توسط کاربر همچون 
تصاوير/ محتوای نژادپرستانه، نفرت انگيز، تبعيض آميز، يا سوء 
استفاده از تصوير( و راهکارهای دخيل برای مقابله با آنها را درک 

می کنند. 

11. مدیریت خطر سایبری محتوا 
توانايی شناسايی، کاهش، و مديريت آنالين خطرات سايبری محتوا )به عنوان مثال، محتوای مضر توليد شده توسط 

کاربر، محتوای نفرت انگيز، نژادپرستانه، سوء استفاده مبتنی بر تصوير(

4,8,22

8,22

8,22

افراد برای توسعه و استفاده از تکنيک های مديريتی تضاد در 
جهت جلوگيری از اينگونه خطرات، از طريق اجتناب يا رويارويی 
گزارش  محتواهايی،  چنين  ايجاد  در  درگير  گروه های  يا  افراد 
مناسب،  فرآيندهای  يا ساير  عامل،  مديران سيستم  به  حوادث 

بهتر به کارگيری می شوند. 

افراد در حالی که مشارکت فعاالنه در يک جامعه آنالين سالم، 
باز و پشتيبان دارند، در برابر محتوائی که ممکن است مضر يا 
می  نشان  پذيری  انعطاف  و  مقاومت  خود  از  باشد،  تحقير آميز 

دهند. 
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12. مدیریت امنیت شبکه
توانايی تشخيص، جلوگيری، و مديريت تهديدات سايبری برای محيط های ديجيتالی مشارکتی مبتنی 

بر ابری.
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افراد، تهديدات سايبری مختص شبکه های ابری و محيط های ديجيتالی مشارکتی
 را که ممکن است داده ها، دستگاه ها، و سيستم ها، و گزينه های موجود برای آنها 
جهت تضمين سطوح مناسب حفاظتی، محرمانگی و حريم خصوصی، را به خطر 

بيندازد درک می کنند.  

2,5,11,25

25

25

افراد قادر به پيش بينی و شناسايی نقاط ضعف و خطرات موجود در شبکه های 
خود هستند که آنها را در معرض تهديدات سايبری احتمالی قرار می دهد. 
آنها آسيب پذيری ها، کميت مرتبط با خطرات )به عنوان مثال، از دست دادن 
مشاغل(، بکارگيری از ابزارها، راهکارها، و پروتکل ها را برای اطمينان و بهبود 
محرمانگی و امنيت کار مشارکتی خود ارزيابی می کنند. عالوه بر اين، آنها شبکه 
ها و سيستم های خود را رصد می کنند و سيستم های پشتيبانی را پياده سازی می 
کنند تا بهره وری و عملکرد بهينه انجام شود. اگر افراد متعلق به يک سازمان باشند، 
آنگاه ابزارهای امنيتی و راهکارهای آنها، مطابق با چارچوب امنيتی، دستورالعمل ها، 
و الزامات فنی برای اطمينان از حداقل تأثير بر روی کسب و کار آنها، است. 

افراد به طور مداوم ابتکار عمل را بر عهده می گيرند تا هنگام استفاده از فناوری، در 
مورد تهديدات سايبری، پروفيل های خطر، و آسيب پذيری های شبکه، به روز باشند. 

جدول 15: مؤلفه های مديريت امنيت شبکه

جدول 16: مؤلفه مديريت و خودآگاهی

افراد درک می کنند که چطور سيستم های ارزشی شخصی آنها 
توسط محيط های ديجيتالی خود تحت تأثير قرار می گيرند، و برای 
توضيح در مورد چگونگی تأثير روحيه فرد بر ديگران، مجهز می شوند.  

13. مدیریت و خودآگاهی 
توانايی تشخيص و مديريت نحوه عملکرد سيستم ارزشی شخص و شايستگی های ديجيتالی متناسب با 

محيط ديجيتالی شخص

18,21

16,18,21,25

18

افراد قادر به شناسايی و توضيح احساساتشان هستند، در مورد اينکه 
چطور احساساتشان ممکن است توسط تجربيات ديجيتالی آنها تحت 
تأثير قرار گيرد تأمل می کنند، و بر اساس آن، روحيه و انگيزه های 
خود را با خودتنظيمی فعال )يا تنظيم خودفعاالنه( مديريت می کنند. 
عالوه بر اين، آنها قادر به آگاهی از سطح صالحيت ديجيتالی شخصی 
خود هستند و فعاالنه برای مديريت و بروز رسانی مجموعه مهارت 
های خود کار می کنند. آنها احساسات و همچنين صالحيت های 
خود را برای تقويت همکاری و تعامل مثبت بين ذينفعان داخلی و 

خارجی در جهت تحقق اهداف خود، مديريت می کنند.  
افراد از خلق و خوی شخصی خودشان آگاهی دارند و بر اساس 
آن به طور جدی قادر به مديريت انگيزه های خود هستند، و به 
اين ترتيب در طول ارتباطات آنالين به ديگران احترام می گذارند. 
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جدول 17: مؤلفه های ارتباطات و همکاری آنالين

* نمايه ای از چارچوب های ذکر شده در اين ستون را می توان در پيوست 1 يافت.

ارتباطی و همکاری نظير به  از راهکارهای  انواع مختلفی  افراد، 
نظير، ابزارها، و قالب ها را درک می کنند و تصميم می گيرند 
که کدام روش ها بيشترين تأثير را برای افراد يا اهداف مشارکتی 
دارد. عالوه بر اين، آنها فشارهای مختلف اجتماعی و بازاری را 
درک می کنند که ممکن است آنها را در ارتباط و /يا همکاری 

بين گروه های خاص، ترغيب يا مأيوس کند. 

14. ارتباطات و همکاری آنالین
توانايی استفاده از فناوری به طرز کارآمد برای برقراری ارتباط و همکاری جمعی، ازجمله در يک مسافت.

1,2,3,4,5,9,17,
18,19,21,24

1,2,4,5,7,9,16,
17,18,19,21,

24,25

2,5,17,18,25

افراد قادر به توسعه مهارت های اجتماعی-عاطفی، بين فردی، و 
شناختی هستند که اين از تالش های ارتباطی و مشارکتی آنها 
پشتيبانی می  کند. اين مهارت ها شامل ظرفيت تعامل و همکاری 
با يک انجمن آنالين از همساالن و متخصصين برای ساخت و ساز 
و ابداع دانش است. آنها همچنين قادر به اعمال نفوذ در زمينه 
و حتی  ايده ها هستند  مؤثر  تبادل  برای  فنی خود  مهارت های 
با  ارتباطی،  کانال های  انواع مختلف  بکارگيری  از  فاصله ای  در 

يکديگر کار می کنند.   

از فناوری  ابتکار عمل و نگرش مثبت نسبت به استفاده  افراد، 
و  پذير  امکان  را  وری  بهره  و  همکاری  که  دهند  می  نشان  را 
نشان می  را  فراگير  نگرشی  آنها همچنين   پشتيبانی می کند. 
دهند که فرهنگ همکاری مثبت و کار تيمی را در حين دستيابی 
به اهداف سازمان به دنبال دارد)به عنوان مثال، کمک به ديگران 
در ساختن شهرت های ديجيتالی مثبت از طريق تأييد مهارت 

ها يا بررسی ها(.

چارچوب های موجود مرتبط*                                 تعریف                                          طبقه بندی

58



جدول 18: مؤلفه های توليد محتوا و سواد محاسباتی

* نمايه ای از چارچوب های ذکر شده در اين ستون را می توان در پيوست 1 يافت.

افراد، نظريه ايجاد محتوای ديجيتال و تفکر محاسباتی را درک 
می کنند و از سواد الگوريتمی مانند برنامه نويسی و مدل سازی 

ديجيتال برخوردار هستند. 

15. تولید محتوا و سواد محاسباتی
توانايی ترکيب، ايجاد، و توليد اطالعات، رسانه ها، و فناوری به شيوه ای ابتکاری و خالقانه.

1,3,4,5,8,9,11,
13,15,16,21

1,2,4,5,8,9,10,
13,15,17,18,

21,24,25

4,21

افراد قادر به مفهوم سازی، ساختن، سازماندهی، ابداع، سازگاری، و 
به اشتراک گذاری دانش، محتوای ديجيتال، و فناوری، هستند. آنها 
به نيازها دسترسی دارند، برای تصميم گيری و همکاری با ديگران، 
شناسايی و استفاده از ابزارها و فناوری رسانه ديجيتالی داده ها برای 
حل مشکالت، و تنظيم و سفارشی کردن محيط های ديجيتال برای 
نيازهای شخصی، سازمانی، و اجتماعی متناسب، دانش و ايده ها را در 
انواع مختلفی از رشته ها ترکيب می کنند. آنها قادر هستند تا اطالعات 
و دانش را به اشتراک بگذارند و  برای طراحی خالقيت های ديجيتالی 
)به عنوان مثال، محتوا، نرم افزار و يا سخت افزار( بر اساس نيازها و 
همچنين از لحاظ سودمندی، کارايی، و عملکردی، برنامه هايی را ايجاد 
و اجرا کنند. عالوه بر اين، آنها تفکر محاسباتی يعنی انتخاب و کاربرد 
الگوريتم ها، تفسير داده ها و استفاده از روش های محاسباتی پيشرفته 
برای دستيابی به نتايج مطلوب، وظيفه ها و / يا رسيدگی به موضوعات 
يا الزامات خاص، را نشان می دهند. عالوه بر اين، آنها برنامه ها را مطابق 
با طراحی مشخص شده توسعه می دهند و همچنين استانداردهای 
موجود برای توسعه و امنيت، قادر به تجزيه و تحليل مؤلفه ها و استفاده 
مجدد، بهبود، پيکربندی مجدد، اضافه يا ادغام در صورت نياز، هستند. 
آنها همچنين با اولويت بندی سهولت استفاده، مانند عناصر تصويری، 
فنی، و عملکردی در طراحی رابط، به عنوان پيکربندی خالقيت های 
نهايی خود در استقرار مؤثر نسخه ها بر روی پلتفرم ها و سيستم عامل 
های مختلف، يک تجربه کاربری يکپارچه را از خالقيت ديجيتال خود 

تضمين می کنند. 

يا  عمل  ابتکار  طريق  از  فناوری،  از  استفاده  هنگام  در  افراد 
دانستن زمان و نحوه استقرار و تخصيص وقت، تالش ها، و 

منابع خود، خودانگيزی و خودتدبيری را ابراز می کنند.
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جدول 19: مؤلفه های مديريت حقوق مالکيت معنوی

* نمايه ای از چارچوب های ذکر شده در اين ستون را می توان در پيوست 1 يافت.

پيرامون مالکيت و رميکس  را در  قانون گذاری و حقوق  افراد، 
فناوری های  مثال،  عنوان  )به  ديجيتال  های  خالقيت  سازی 
استفاده  رايت،  کپی  ادبی،  سرقت  ديجيتال،  حقوق  مديريت 
منصفانه، مجوز( درک می کنند و قادر به تفکيک  بين استفاده 

خالقانه و تخصيص کار ديگران هستند.  

16. مدیریت حقوق مالکیت معنوی
توانايی درک و مديريت حقوق مالکيت معنوی )به عنوان مثال، کپی رايت ها، عالئم تجاری، و حق ثبت 

اختراعات( در حين استفاده و ايجاد محتوا و فناوری.

2,3,9,19,20,24

9,19,20,25

9,20

افراد، بين خالقيت های ديجيتالی که می تواند به صورت قانونی 
بارگذاری شود و آن چيزی که بايد به آن پرداخته شود، تمايز 
همکاری  با  شده  ايجاد  محتوای  بر  عالوه  آنها  می شوند.  قائل 
قبيل  )از  راهکارهايی  قوانين،  و  ابزارها  انواع  از طريق  مشترک، 
عالئم تجاری، نظرات خالقانه، و کپی رايت ها( را برای محافظت 
از خالقيت های ديجييتال خود و ديگران به کار می برند. عالوه 
منظور  به  را  ديجيتالی  های  در خالقيت  تغييرات  آنها  اين،  بر 
محافظت از دارايی های سازمانی خود در برابر تغيير، استفاده، و 

انحراف غيرمجاز، رديابی و مديريت می کنند. 

افراد با محافظت از خالقيت های ديجيتالی خود و خالقيت های 
نفس،  به  اعتماد  اطمينان،  لزوم،  صورت  در  ديگران  ديجيتالی 

مسئوليت پذيری، و احترام به ديگران را رقم می زنند. 
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17. هویت تغییردهنده دیجیتال 
توانايی شناسايی و پيشرفت خود شخص به عنوان يک تغييردهنده اليق در اقتصاد ديجيتال.
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افراد، روندهای کلی و نوظهور در محيط های ديجيتالی را درک می کنند، نحوه 
استفاده از فناوری چگونه شکل می گيرد و توسط جهانی سازی و شبکه های 
وابسته به هم چگونه شکل داده می شود، و در صورت لزوم مشکالت نوظهوری 
که اين فناوری می تواند ايجاد و رفع کند چگونه تشخيص داده می شوند. آنها 
فرصت های نوآوری ايجادشده توسط پيشرفت های فناوری جديد را در تأثيرات 

تجاری يا اجتماعی، شناسايی و ارزيابی می کنند. 

1,2,4,5,17,18

1,4,5,16,17,18,
25

1,2,4,16,17,18

افراد با گسترش تفکراتشان فراتر از مقياس فردی تا ادغام شبکه ها و ابزارهای 
ديجيتالی در پاسخ به موضوعات اجتماعی و اقتصادی گسترده تر، مهارت های فکری 
مرتبه باال را توسعه می دهند. آنها در جمع آوری داده های ساختاری برای محصوالت/ 
خدمات فناورانه جديد و نوظهور و شناسايی ارزش افزوده بالقوه برای تجارت، روندها 
و تحوالت فناوری نوظهور را نظارت و ادغام می کنند، و در انجام اين کار، برای 
مديريت و تکميل پروژه هايی که به چنين موضوعاتی رسيدگی می کنند بهتر مجهز 
می شوند و يک راهکار تجاری را برای توسعه پايدار و سودآوری توسعه می دهند. 

افراد در هنگام استفاده از فناوری، چه با در نظر گرفتن ابتکار عمل و چه با 
دانستن زمان و چگونگی استقرار، و تخصيص وقت، تالش ها، و منابع خود، 

خودانگيزی و خودتدبيری را بيان می کنند. 

جدول 20: مؤلفه های هويت تغييردهنده ديجيتالی

جدول 21: مؤلفه های استفاده مدنی از فناوری

افراد، اهميت مشارکت جامعه و مشارکت مدنی را که انتظارات و 
استانداردهای کيفيت را برآورده می کنند و مطابق با ارزش های 
انفرادی و / يا سازمانی، اهداف تجاری و رفاهی جوامع محلی، ملی، 

و جهانی هستند را درک می کنند. 

18. استفاده مدنی از فناوری 
توانايی تعامل در مشارکت مدنی برای رفاه و رشد جوامع محلی، ملی، و جهانی، با استفاده از فناوری.

1,2,4,13,18,21,
23,25

1,2,4,13,18,21,
23,25

18,21

افراد، می توانند گروهی را به صورت آنالين سازماندهی و گردآوری 
کنند يا بدانند که چگونه می توانند در يک گروه آنالين سازمان يافته 
برای تغييرات عملی که قصد ايجاد آن را دارند، مشارکت کنند. در 
انجام اين کار، آنها برای تعامل با افراد يا گروه ها از طريق رسانه های 
مختلف ديجيتالی، توسعه و بازنگری روش ها، مشارکت در گفتگوهای 
هماهنگ و غيرهماهنگ، ايجاد ارزش های مشترک، و تأثير مثبت 
بر جوامع خود از طريق فناوری های مناسب، با تجهيزات بهتری 

مجهز هستند.

افراد، دارای اعتقاد و احترام به تعامل مدنی هستند و مايل به 
شرکت در جوامع خود برای بهبود سازمان ها و / يا جامعه خود 

هستند. 
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جدول 22: مؤلفه های خطر سايبری تجاری و اجتماعی

* نمايه ای از چارچوب های ذکر شده در اين ستون را می توان در پيوست 1 يافت.

افراد، انواع مختلفی از خطرات سايبری تجاری يا اجتماعی )مانند 
بازاريابی تعبيه شده، تبليغات آنالين، و قمار(، را درک می کنند، 
گروه های  و  جوامع  اعضای  برای  را  خطراتی  چنين  آنها  زمينه 
مورد مسائل  را در  دانش  ارز  و  و عمق  نمايش می دهد،  خاص 
حقوقی و اخالقی مرتبط با خطرات سايبری تجاری و اجتماعی 

نشان می دهند. 

19. مدیریت خطر سایبری تجاری و اجتماعی 
تالش  قبيل  از  اجتماعی،  و  تجاری  سايبری  خطرات  آنالين  مديريت  و  کاهش،  شناسايی،  توانايی 
های سازمانی برای سوءاستفاده مالی از افراد يا سوءاستفاده از طريق ترغيب ايدئولوژيک)يا اعتقادی( 

)به عنوان مثال، بازاريابی تعبيه شده، تبليغات آنالين، و قمار(.

4,5,25

4,8,25

8,12

اين خطرات آشنا  با  برای مقابله  با استراتژی های دخيل  افراد 
)به عنوان مثال،  ابزارهايی  و  راهکارها  تا  قادرند  آنها  شوند.  می 
مسدودکننده تبليغات و برنامه های افزودنی وب( را برای کاستن 
و مديريت قرار گرفتن در معرض خطرات و ارتقاء کيفيت زندگی، 
و  داده  را تشخيص  آنها حوادث  توسعه دهند.  يا   / و  شناسايی 
گزارش می دهند. سيستم های آسيب ديده و گروه های کاربر را 
شناسايی می کنند و هشدارها و اعالميه های مربوط به ذينفعان 
ذيربط و حل کارآمد راه حل را راه اندازی می کنند. آنها به منظور 
جلوگيری از بروز مشکالت و حوادث، از بين بردن حوادث مکرر، 
و به حداقل رساندن تأثير حوادث غيرقابل اجتناب، چرخه عمر 

مسائل را مديريت می کنند.   

افراد هنگام آنالين بودن از خود احتياط و هوشياری نشان می 
دهند، درک می کنند که استراتژی ها )يا راهکارها( برای مقابله 
با خطرات در چه زمانی و کجا در دسترس هستند، و راه های 
خالقانه ای را برای رسيدگی و اجتناب از خطرات مرتبط با اين 

ريسک ها ابداع می کنند. 
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جدول 23: مؤلفه های مديريت امنيت سايبری سازمانی

* نمايه ای از چارچوب های ذکر شده در اين ستون را می توان در پيوست 1 يافت.

افراد معماری های پشتيبانی، سياست ها، شيوه ها، و رويه هايی 
را درک می کنند که سازمان ها را قادر می سازد تا تهديدهايی از 
قبيل نرم افزار ضد بدافزار مربوط به داده ها/ دستگاه ها / سيستم 
های سازمانی را مديريت کنند. آنها دانش الزم را در مورد نحوه 
رسيدگی، استفاده، و ذخيره صحيح دارايی های فناوری اطالعات 
سازمان برای محدود کردن مشاغل احتمالی با خطرات قانونی 
دارند و قادر به توسعه و اجرای برنامه های تاب آوری ديجيتالی 

خود هستند. 

20. مدیریت امنیت سایبری سازمانی
توانايی تشخيص، طرح ريزی، و اجرای دفاعی امنيتی سايبری سازمانی.

14,25

14,25

25

افراد برای بهبود سيستم های امنيت سايبری سازمانشان، مهارت 
های شناختی و فنی را توسعه می دهند، که اين بر سودآوری 
و عملکرد تجاری تأثير می گذارد. آنها خطرات امنيتی موجود 
با سياست  مطابق  و  کنند  ارزيابی می  و  پيش بينی  را  بالقوه  و 
ها و فرآيندهای داخلی مربوط به استراتژی های قانون گذاری و 
تجاری، استراتژی های مداخله ای را برای محافظت و بهينه سازی 
دارايی های فناوری اطالعات سازمانی، توسعه و اجرا می کنند. 
 IT آنها بيشتر، بازيابی سريع زيرساخت ها و سيستم های مهم
را در نتيجه ی يک بحران يا فاجعه، امکان پذير می سازند. آنها 
سياست های امنيتی شرکت ها، چارچوب ها، و دستورالعمل ها را 
توسعه و منتشر می کنند تا اطمينان حاصل کنند که فعاليت های 
آسيب پذيری ها،  و  تهديدها،  خطرات،  برابر  در  تجاری  روزمره 

به خوبی محافظت می شوند. 

افراد برای امنيت سايبری ارزش قائل هستند و با ارائه مشاوره و 
راهنمايی در مورد خطرات احتمالی، راهکارهای کاهش، بهترين 
شامل  اين  می  کنند.  حمايت  آن  از  خود  سازمان  در  شيوه ها، 
توسعه استراتژيهای ارتباطی برای سازمان ها و جوامع است تا از 
اتخاذ و پيروی از سياست ها امنيتی و استانداردهايی که شرايط 
مناسب امن را برای کار و زندگی فراهم می کند، اطمينان حاصل 

شود. 
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* نمايه ای از چارچوب های ذکر شده در اين ستون را می توان در پيوست 1 يافت.

* نمايه ای از چارچوب های ذکر شده در اين ستون را می توان در پيوست 1 يافت.

افراد، برای دستيابی به اجماع و نتايج دوجانبه، زمينه های مختلف تعامل 
اجتماعی در جوامع آنالين را درک و مديريت می کنند. آنها درک می کنند 
که چگونه هنجارهای رفتاری مختلف و واکنش های عاطفی می تواند بسته 

به پلتفرم و زمينه متفاوت باشد. 

21. مدیریت ارتباطات 
توانايی مديريت ماهرانه روابط آنالين شخص از طريق همکاری، مديريت درگيری و ترغيب.

4,17,18,25

17,18,21,25

17,18,21,25

افراد مهارت های بين فردی را توسعه می دهند که به آنها اين امکان را 
می دهد تا به طورمؤثر با ذينفعان در گفتگوهای آنالين بين فرهنگی، تعامل، 
و ارتباط و مذاکره کنند. آنها اساس نيازهای فردی يا سازمانی )به عنوان مثال، 
تعامل عميق مشتری، ايجاد روابط و ارائه راه حل ها و خدمات کيفی برای رفع 
نيازهای مشتری( روابط با يک گروه خاص را مديريت، حفظ، و توسعه می 
دهند. آنها مشارکت همکاری با ذينفعان بين سازمانی و خارجی را ايجاد می 
کنند و روابط برای رسيدن به اهداف سازمانی را بکار می برند. آنها همچنين 
می توانند انتظارات و نيازهای مختلف را با ايجاد گزارش، برنامه ريزی اقدامات 
برای برقراری ارتباط مؤثر و مذاکره و تأثيرگذاری بر ذينفعان، مديريت کنند. 

افراد، از خودانگيزی و تعهد به ارائه يک فرهنگ فراگير برخوردار هستند که 
موجب تحمل يکديگر و کار تيمی در قبال ايجاد و رشد جوامع مثبت به 
صورت آنالين می شود. آنها متعهد هستند که با نشان دادن ديپلماسی، و 
تمايل به شناسايی ابتدايی ترين نيازهای ديگران و در نظر گرفتن مجموعه 
متنوعی از نظرات قبل از تصميم گيری صحيح، نيازهای بيش از حد ذينفعان 

داخلی و خارجی را برطرف سازند. 

جدول 24: مؤلفه های مديريت ارتباطات

جدول 25: مؤلفه های ارتباطات عمومی و انبوه
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افراد، اهميت مشارکت جامعه و مشارکت مدنی را که انتظارات و استانداردهای 
کيفيتی را برآورده می کنند و مطابق با ارزش های انفرادی و / يا سازمانی، 
اهداف تجاری و رفاهی جوامع محلی، ملی، و جهانی هستند را درک می کنند. 

22. ارتباطات عمومی و انبوه 
توانايی برقراری ارتباط با مخاطبان آنالين بطور مؤثر برای تبادل پيام، ايده ها، و عقايد منعکس کننده 

گفتمانهای تجاری و اجتماعی گسترده تر.

5,13,17,18,25

5,13,17,18,25

17,18

افراد، می توانند گروهی را به صورت آنالين سازماندهی و گردآوری کنند يا 
بدانند که چگونه می توانند در يک گروه آنالين سازمان يافته برای تغييرات 
عملی که قصد ايجاد آن را دارند، مشارکت کنند. در انجام اين کار، آنها برای 
تعامل با افراد يا گروه ها از طريق رسانه های مختلف ديجيتالی، توسعه و 
بازنگری روش ها، مشارکت در گفتگوهای هماهنگ و غيرهماهنگ، ايجاد 
ارزش های مشترک، و تأثير مثبت بر جوامع خود از طريق فناوری های 

مناسب، با تجهيزات بهتری مجهز هستند.

افراد، دارای اعتقاد و احترام به تعامل مدنی هستند و مايل به شرکت در 
جوامع خود برای بهبود سازمان ها و / يا جامعه خود هستند. 

چارچوب های موجود مرتبط*                                 تعریف                                          طبقه بندی

64
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جدول 26: مؤلفه های داده ها و سواد هوش مصنوعی

افراد نظريه تجزيه و تحليل داده ها، آمار، و مفاهيم رياضی مرتبط با 
هوش مصنوعی و برنامه نويسی کامپيوتری را درک می کنند. آنها درک 
می کنند که داداه ها چگونه توليد می شوند، داده ها را بر اساس درک 
آماری پردازش می کنند، و الگوريتم های هوش مصنوعی )به عنوان مثال، 
يادگيری ماشين، شبکه های عصبی، يادگيری عميق( را ايجاد و/ يا 
استفاده می کنند تا الگوهای قابل توجهی را به رسميت بشناسند و 
فرآيندهای تصميم گيری را بهبود دهند. آنها مفاهيم بين چندين رشته 
را درک می کنند و مزايا، محدوديت ها، و خطرات ناشی را از طريق 
داده های بزرگ، هوش مصنوعی، و فناوری مرتبط، شناسايی می کنند. 

23. داده ها و سواد هوش مصنوعی 
توانايی توليد، پردازش، تجزيه وتحليل، ارائه اطالعات معنی دار از داده ها و توسعه، استفاده، و اعمال هوش مصنوعی )AI( و 
ابزارها و استراتژی های الگوريتمی مرتبط به منظور هدايت فرآيندهای تصميم گيری آگاهانه، بهينه شده، و متناسب با متن.

1,13,25

1,13,25

12

افراد، برای جمع آوری، ذخيره، استخراج، تبديل، بارگذاری، و ادغام 
داده ها در مراحل مختلف در خط لوله داده، فرآيندهای کارآمد و 
پايدار را توسعه می دهند. آنها، داده ها را از انواع منابع مختلف خوانده، 
مديريت، و پردازش می کنند، و داده  ها را در ساختاری تهيه می کنند 
که مطابق با الزامات خاص، به راحتی قابل دسترسی و تجزيه و تحليل 
هستند. آنها با تجزيه و تحليل داده ها، دانش را ابداع و ايجاد می کنند، 
با ابزارهای مختلف تجسم داده ها )مانند اينفوگرافی ها، گرافيک های 
پويا، گويا، و منطقی( معنای آن را به ديگران ارتباط می دهند، و 
الگوها، روندها، و بينش های تحليلی موجود، از داده ها يا مفاهيم 
جديد به شيوه ای استراتژيک برای مخاطب در نظر گرفته می شوند. 
آنها به نوبه خود، با گفتن اينکه چه زمانی داده ها برای پشتيبانی يک 
روايت محدود يا غلط دستکاری می شوند، محدوديت های داده ها را 
مکاتبه می کنند. آنها با درک هوش مصنوعی، الگوريتم های مربوطه 
و روش های محاسباتی پيچيده را توسعه، انتخاب و اعمال می کنند 
تا سيستم ها يا عوامل نرم افزاری بتوانند يادگيری، بهبود، سازگاری و 
توليد نتايج يا کارهای مورد نظر را داشته باشند. آنها از آن به عنوان 
ابزاری برای بهبود کارايی در فرآيندهای خالقانه استفاده می کنند و 
استراتژی هايی را در مورد چگونگی استفاده از آن در بهينه سازی 
رفتارهای  تحليل  مثال،  عنوان  می دهند)به  توسعه  خودشان  کار 

پيشگويانه، تشخيص، و فرآيندهای تصميم گيری(. 
آنها درک می کنند که چگونه داده ها و هوش مصنوعی می تواند روی 
استدالل و ادراک شخص تأثير بگذارد. افراد نيز قادر به بکارگيری 
هوش مصنوعی برای تقويت هوش شخصی خود هستند و در عين 
حال از نحوه نقش قضاوت های ارزش انسانی در برنامه های داده های 

بزرگ و هوش مصنوعی در جامعه آگاه هستند.   

دنبال  را  تحليلی  و  نوآورانه  مشاغل  که  دارند  اطمينان  افراد 
و  داده ها  از  خود  دانش  از  استفاده  در  همچنين  آنها  می کنند. 
هوش مصنوعی پيشگام هستند تا ارزيابی کنند که آيا سيستم 
های جامع به شيوه ای مطابق با ارزش های جامعه که رفاه را ارتقا 

می بخشد عمل می کنند يا نه. 
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افراد حقوق خود را به عنوان شهروندان ديجيتالی و مصرف کنندگان 
درک می کنند )به عنوان مثال، حقوق آنها برای محافظت از داده 
دليل،  به همين  و  فراموش شود(،  يا  بيان،  آزادی  های شخصی، 
خطرات و فرصت های مشارکت آنالين به طور ناهموار بين گروه های 
اجتماعی توزيع می شوند )مثال به دليل تفاوت ها در وضعيت های 

اجتماعی-اقتصادی، )عدم( اطمينان، موقعيت فيزيکی(.

24. مدیریت حقوق مشارکتی 
توانايی درک و قدرت های ورزشی فرد و حق مشارکت آنالين )به عنوان مثال، حقوق آنها برای محافظت از داده های 

شخصی، آزادی بيان، يا فراموش شدن(

1,18,21,24

1,13,18,21,24

1,8,10,16,18

افراد برای ترکيب سازی قانون گذاری موجود با شيوه های خاص 
خود، به توسعه مهارت های شناختی و فرا شناختی مجهز می شوند 
تا اطمينان حاصل کنند که حقوق ديجيتالی به صورت آنالين حمايت 
و رعايت می شود؛ آنها همچنين برای حمايت از حقوق شخصی و 
اجتماعی در مشارکت آنالين، تفکر پيچيده ای را در سطح سيستم 
توسعه می دهند به طوری که آنها سيستم ها را نظارت و بهبود می دهند و 

ايده ها و آرمان های متناقض در تنش را در اختيار دارند.   

افراد دارای تفکرات فعاالنه و مبتنی بر احترام به آرمان های دموکراتيک، 
حاکميت قانون، حقوق بشر، هستند. آنها مسئوليت مديريت فناوری را 

برای ارتقاء کاالی عمومی جامعه و محيط زيست برعهده دارند. 

جدول 27: مؤلفه های مديريت حقوق مشارکتی

چارچوب های موجود مرتبط*                                 تعریف                                          طبقه بندی
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1.  trending skills

- ارتباط با آمادگی در آینده 
 ،)OECD(چارچوب آموزشــی 2030 ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی     
ــادر  ــراد را ق ــه اف ــت ک ــرده اس ــايی ک ــتگی ها را شناس ــته از شايس ــه دس س
مــی ســازد تــا جوامــع خــود را تغييــر داده و آينــده خــود را شــکل دهنــد. 
ايــن ســه »صالحيــت تحول گــرا« عبارتنــد از: )1( ايجــاد ارزش جديــد، )2( 
ــن صالحيــت  ــول مســئوليت ]11[. اي ــا و معضــالت، )3( قب ــق تنش ه تطبي
هــای درون ارتباطــی بــا ســاير صالحيــت هــای آمادگــی در آينــده مرتبــط 
هســتند، کــه توســط ســازمان هــای ديگــر شناســايی شــده اند. اينهــا شــامل 
»مهــارت هــای گرايشــی« هســتند کــه WEF در گــزارش آينــده مشــاغل 
ــرای  ــال 2022 ب ــا س ــه ت ــت ک ــرده اس ــی ک ــش بين ــال  2018، پي در س
نيــروی کار مهــم مــی باشــد. چنيــن مهارت هايــی شــامل مــوارد زيــر اســت: 
ــری،  ــتراتژی های يادگي ــال و اس ــری فع ــوآوری، يادگي ــی و ن ــر تحليل تفک
خالقيــت، اصالــت و ابتــکار عمــل، طراحــی و برنامه ريــزی فنــاوری، تفکــر و 
تجزيه وتحليــل انتقــادی، حــل مســئله پيچيــده، رهبــری و نفــوذ اجتماعــی، 
هــوش هيجانی)يــا عاطفــی(، اســتدالل، حــل مســئله و ايده پــردازی، و 

ــا.  ــتم ه ــی سيس ــل و ارزياب تجزيه وتحلي
     در ايــن بخــش نمونه هايــی از چگونگــی عملکــرد هــر يــک از 24 
ــارت  ــعه »مه ــه توس ــد ب ــه می توانن ــه چگون ــده ک ــه ش ــت DQ ارائ صالحي
هــای گرايشــی«1 مشــخص شــده در گــزارش آينــده مشــاغل ســال 2018 
توســط WEF کمــک کننــد و، بــه نوبــه خــود، چگونــه مــی تواننــد صالحيت 

ــا بخشــند. ــرای OECD را ارتق ــای تحــول گ ه
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جدول 28: ارتباط بين صالحيت های DQ و آمادگی در آينده

* توجه: 10 مهارت برتر تقاضا از سال 2018، بطوريکه در گزارش آينده مشاغل سال 2018 توسط WEF ذکر شده است. 

صالحيت های تحول گرای مرتبه اول و مهارت های
 توسعه يافته برای آمادگی در آينده

صالحيت های تحول گرای مرتبه دوم و مهارت های 
توسعه يافته برای آمادگی در آينده 68



1.  self-improvement

ایجاد ارزش جدید

تفکر تحلیلی و نوآوری
ــاال  ــر شــده در ب ــی ذک ــای ســواد ديجيتال ــه از شايســتگی ه     همانطــور ک
مشــخص اســت، افــرادی کــه دانــش، مهــارت هــا، نگــرش هــا، و ارزش هــای 
ســواد رســانه ای و اطالعاتــی، توليــد محتــوا و ســواد محاســباتی، و ســواد داده 
ای و مالــی را توســعه داده و تمريــن مــی کننــد، بــه داده هــا، اطالعــات، محتوا، 
و توليــد فنــاوری، توجــه و انتقــاد زيــادی خواهنــد کــرد و رويکردهــای جديد و 

نوآورانــه را فعاالنــه ترســيم مــی کننــد. 

راهکارهای یادگیری و یادگیری فعال
هويـت  به عنـوان  شـده  شناسـايی  صالحيت هـای  در  فعـال  يادگيـری      
ديجيتـال، ازجملـه توانايـی يادگيـری، تعبيه شـده اسـت در حالی کـه خود را 
بـه عنـوان يک يادگيرنـده مادام العمر می شناسـيم. برای مثـال، از آنجايی که 
افـراد به عنـوان »تغييردهندگان ديجيتال« شـناخته می شـوند، کنجکاوی در 
مـورد روندهـای پيدايـش در محيط هـای تکنولوژيکـی باعث آگاهی بخشـی از 
شـکاف های موجـود در شايسـتگی های ديجيتالـی آنهـا می شـود و تالش ها را 
بـه سـمت  خودسـازی1 ترغيـب می کند. عـالوه بر ايـن، افرادی که بـه عنوان 
کمک سـازنده های ديجيتال شـناخته می شـوند، قادر خواهند بود اسـتراتژی 
هـای يادگيـری کارآمـد را توسـعه دهنـد، آگاهـی از فنـاوری هـای متـداول و 
مرتبـط را بـه نمايـش بگذارنـد، و تصميـم بگيرند کـه کدام يک ممکن اسـت 
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به بهترين وجه اهداف و نيازهای آنها را تأمين کند.   

خالقیت، اصالت و ابتکار عمل
     مفاهيــم خالقيــت و اصالــت، بــه واســطه ســطح دوم آن، يعنــی خالقيــت 
ديجيتالــی، در مفهــوم ســازی هــای هــوش ديجيتالــی کامــال بــا هــم آميخته 
شــده انــد. ايــن ســطح دوم از DQ با اســتفاده از فنــاوری های ديجيتــال برای 
حــل چالش هــای جهانــی جهــت دســتيابی بــه رفــاه انفــرادی و اجتماعــی، 
هدايــت می شــود. افــرادی کــه بــه ايــن شايســتگی ها مســلط هســتند، بــرای 
ــد و  ــرورش می دهن ــت فکــری را پ ــد و اصال ــن می کنن ــه تمري ــال، آگاهان مث
تمايلــی بــرای پرداختــن بــه چالــش هــای بزرگتــر جامعــه و اجتمــاع دارنــد. 

طراحی و برنامه ریزی فناوری
ــای  ــش ه ــباتی و بخ ــواد محاس ــوا و س ــد محت ــه در تولي ــور ک      همانط
مديريــت حقــوق مالکيــت معنــوی شــرح داده شــده اســت، افــراد بــا مهــارت 
هــای طراحــی، توســعه، دانــش تطبيقــی، محتــوا، و فنــاوری، و با مشــخصاتی 
از قبيــل يادگيــری فعــال، از طريــق تمايــالت خــود بــرای تعامــل بــا تحــوالت 

و پيشــرفت فناوريهــای ديجيتالــی، مجهــز مــی شــوند. 
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تطبیق تنش ها و معضالت

حل مسئله پیچیده
     افــراد بــه عنــوان »شــهروندان ديجيتالــی« قادرنــد تــا تفــاوت هــای ظريف 
بحــث هــای کليــدی، از قبيــل موضوعــات مربــوط بــه حريــم خصوصــی داده 
هــا، نظــارت، و اخبــار جعلــی، را بهتــر درک کننــد. بــا درک اينکــه فنــاوری 
چگونــه شــکل مــی گيــرد و چگونــه توســط صــف عريضــی از عوامــل شــکل 
ــعه  ــده را توس ــائل پيچي ــل مس ــای ح ــارت ه ــراد مه ــود، اف ــی ش داده م
ــرای توســعه راه حــل  خواهنــد داد، تفکــر خــود را گســترش مــی دهنــد و ب
هــا بــه منظــور رســيدگی بــه موضوعــات اجتماعی-اقتصــادی، شــبکه هــای 

ديجيتالــی و ابزارهــا را ادغــام مــی کننــد. 

تجزیه و تحلیل و ارزیابی سیستم ها
     ظرفيــت بــرای تجزيــه و تحليــل و ارزيابــی سيســتم هــا، بــه طــور مشــابه 
در ســطح ســوم از DQ يعنــی رقابــت پذيــری ديجيتالــی، بهبــود يافته اســت. 
ــه در  ــرادی ک ــت پيشــرفت بشــريت، اف ــوآوری در جه ــت اصــول ن ــا هداي ب
ايــن هشــت ناحيــه مســلط هســتند قــادر خواهنــد بــود مهــارت هــای تفکــر 
انتقــادی خــود را بــرای درک پيچيدگــی سيســتم هــا بــه کار گيرنــد، ازجملــه 
ــری نقــش داشــته  ــرازی نابراب ــد در هــم ت ــه فنــاوری مــی توان اينکــه چگون
باشــد. در توســعه ايــن ديــدگاه هــای ســطح کالن، افــراد می تواننــد بفهمنــد 
کــه چگونــه سيســتم های پيچيــده و مؤسســات، در ايجــاد و نگهــداری مناظــر 
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ديجيتالی ما با يکديگر همکاری می کنند. 

هوش هیجانی)یا عاطفی(
ــی را  ــی ديجيتــال، يکــی از هشــت ناحيــه هــوش ديجيتال     هــوش هيجان
تشــکيل می دهــد. بــرای افــرادی کــه بــا صالحيت هــای همدلــی ديجيتالــی، 
ــاخت و  ــتند س ــنا هس ــات، آش ــت ارتباط ــی، و مديري ــت و خودآگاه مديري
توســعه ظرفيت هــای اجتماعی-عاطفــی فــرد و توانايــی تفکــر انعطــاف پذيــر، 

همــه تجربيــات آنهــا را تحــت تأثيــر قــرار مــی دهــد. 
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قبول مسئولیت

تفکر و تجزیه وتحلیل انتقادی
ــرای تفکــر انتقــادی، يــک توانايــی اساســی       توســعه ظرفيــت شــخص ب
اســت کــه تحــت عنــوان »تابعيت )يــا شــهروندی( ديجيتــال« وجــود دارد. در 
تجهيــز بــا مهارت هــای ســواد رســانه ای و اطالعاتــی کــه بــرای يــک دوره از 
آبشــارهای اطالعاتــی بســيار مهــم و حياتــی اســت، افــرادی که تفکــر انتقادی 
و تحليلــی خــود را بــرای بيــان اطالعــات و نيازهای محتــوا ايجــاد می کنند در 
عيــن حــال همزمــان از خطــرات اطالعــات غلــط و دروغ پراکنی آگاه هســتند. 
ايــن ظرفيــت کــه از طريــق ســطح اول هــوش ديجيتــال بــه عنــوان بخشــی 
از »شــهروندی ديجيتــال« توســعه يافتــه و مــورد احتــرام واقــع شــده اســت، 
ــا بــه طــور مســتقل  ــه افــراد ايــن امــکان را مــی دهــد ت ــرای تشــخيص ب ب
ــد.  ــت کنن ــن مديري ــورت آنالي ــه ص ــود را ب ــی خ ــی و امنيت ــای ايمن نيازه

رهبری و نفوذ اجتماعی
ــال، شــهروندان  ــت ديجيت ــی هوي ــت اتخــاذ شــده يعن ــن صالحي     در اولي
و  کارآفرينــان،  فنــاوری،  کمک ســازندگان  عنــوان  بــه  ديجيتالــی 
تغييردهنــدگان هســتند؛ آنهــا نــه تنهــا مشــارکت خــود را بــه صــورت آنالين 
ــم پيوســته از  ــه ه ــی و ب ــا اجتماع ــت ذات ــا ماهي ــه ب ــد، بلک ــی کنن درک م
اينترنــت نيــز آشــنا هســتند. ايــن دانــش از اينترنــت کــه در صالحيت هــای 
مشــخص شــده تحــت ارتباطــات ديجيتال گســترش يافته اســت، شــهروندان
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ــل درک  ــازد، ازقبي ــد می س ــی توانمن ــای عمل ــارت ه ــا مه ــی را ب ديجيتال
اينکــه کــدام روش هــا بــرای برقــراری ارتباطــات مؤثرتــر عمــل می کننــد، و از 
طريــق همــکاری فعــال بــرای دســتيابی بــه اهــداف مشــخص، بــا مهارت های 

اجتماعی-عاطفــی و رهبــری توســعه مــی يابنــد. 

استدالل، حل مسئله و ایده پردازی
ــا  ــتند ام ــه هس ــرادی يکپارچ ــال، اف ــازندگان ديجيت ــه کمک س ــا اينک      ب
عمــدا فنــاوری هــای ديجيتالــی را بــه زندگــی روزمــره خودشــان ادغــام مــی 
کننــد. بــا ايــن منظــور، آنهــا قــادر خواهنــد بــود تــا مهــارت هــای فکــری و 
ــرای  ــه ظرفيــت آنهــا ب ــن ب ــر را ايجــاد کننــد کــه اي اســتدالل مرتبــه باالت
کشــف هويــت آفاليــن و آناليــن، درک مشــارکت آنهــا در يــک چشــم انــداز 

ــد.  ــا ديگــران، کمــک می کن ــاط ب گســترده، و ارتب

هماهنگی و مدیریت زمان
     همــکاری فعــال کــه بــه عنــوان ارتباطــات و همــکاری آناليــن شــناخته 
ــه تنهــا افــراد را قــادر مــی ســازد مهــارت  شــده و برجســته شــده اســت، ن
هــای کليــدی رهبــری را توســعه دهنــد بلکــه مهــارت هايــی در هماهنگــی و 
مديريــت پــروژه نيــز دارنــد. بــا شــروع مديريــت زمــان صفحــه نمايــش، کــه 
در بخــش اســتفاده متعــادل از فنــاوری مشــخص شــده، چنيــن مهارت هــای 
بهــره وری توســط شناســايی شــخص بــه عنــوان تغييردهنــده ديجيتــال ارتقا 
مــی يابــد، کــه در آن، توســعه مهارت هــای مديريــت پــروژه ماننــد مديريــت 
ــای  ــانی پروژه ه ــازی و به انجام رس ــع، در مفهوم س ــی مناب ــان و نمايندگ زم

گــروه محــور کامــال کمــک مــی کنــد. 
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- مشارکت در رفاه، اهداف توسعه پایدار، و حقوق بشر
    هــدف نهايــی چارچــوب DQ، هدايــت شــيوه های ديجيتالــی بــه ســمت 
دســتيابی بــه رفــاه فــردی و اجتماعــی در همــه ابعــاد زندگــی فــرد اســت. 
ابتــکار عمــل زندگــی بهتــر توســط ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی 
ــکل  ــت )ش ــرده اس ــخص ک ــر مش ــی را در زي ــوزه رفاه )OECD(، 11 ح
ــه  ــی ازجمل ــت زندگ ــدات، مســکن، کيفي ــروت، مشــاغل، عاي ــد، ث 8(: درآم
ــت  ــی، ارتباطــات اجتماعــی، آمــوزش، امنيــت، رضاي بهداشــت، تعامــل مدن
ــود، در  ــه خ ــه نوب ــی، ب ــوزه رفاه ــن 11 ح ــط زيســت. اي ــی، و محي از زندگ
دســتيابی بــه 17 اهــداف توســعه پايــدار ســازمان ملــل متحــد )SDG هــای 

ــکل 9(.  ــد )ش ــک می کن ــد( کم ــل متح ــازمان مل س
     اهــداف توســعه پايــدار ســازمان ملــل متحــد بــر روی 17 بُعــد اجتماعــی، 
ازجملــه پايــان دادن بــه فقــر و ترويــج رونــق، رفــاه، و محافظــت از ســياره، 

تمرکــز دارنــد.
ــا هــدف پيشــبرد اهــداف توســعه پايدارســازمان ملــل متحــد، مــا 11       ب
شــاخص رفاهــی از ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی )OECD( را بــه 
عنــوان راهنمائــی بــرای نواحــی بــه دقت اشــاره شــده پذيرفتيــم، کــه در آنجا 
بــرای تجهيــز افــراد بــه هــوش ديجيتالــی مــی تــوان مداخــالت انجــام داد. 
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)OECD( شکل 8: شاخص های رفاهی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
OECD منبع: ابتکار عمل زندگی بهتر

http://www.oecd.org/statistics/better-life-initiative.htm

شکل 9: اهداف توسعه پايدار سازمان ملل متحد
منبع: اهداف توسعه پايدار، سازمان ملل متحد

/https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
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آموزش

مسکن

محيط زيست

جدول 29: ارتباط بين صالحيت های DQ، شاخص های بهزيستی)يا رفاهی( سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
)OECD( و اهداف توسعه پايدار سازمان ملل متحد

پايان دادن به فقر در سراسر جهان از طريق استفاده و کاربرد 
فناوری با هوش ديجيتال

از  استفاده ی شخص  در  رفاه  ترويج  و  سالم  زندگی  تضمين 
فناوری با هوش ديجيتال

اطمينان از آموزش هوش ديجيتال فراگير و با کيفيت برابر و  
ترويج فرصت های يادگيری مادام العمر که با يک چشم انداز 

ديجيتال دائم التغيير سازگار می شود.  

ارتقاء نوآوری های تکنولوژيکی از طريق هوش ديجيتالی برای 
رسيدگی و اطمينان از دسترس پذيری مديريت پايدار آب و 

فاضالب برای همه

از  اطمينان  برای  ديجيتال  هوش  با  تکنولوژی  از  استفاده 
دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اعتماد، و پايدار برای 

همه

درآمد

سالمتی

تغذيه  و  غذايی  امنيت  به  دستيابی  گرسنگی،  به  دادن  پايان 
بهبود يافته، و ترويج کشاورزی پايدار

رسيدن به برابری جنسيتی با توانمندسازی همه زنان و دختران 
برای استفاده مطمئن و شايسته از فناوری و هوش ديجيتال

کمک به رشد اقتصادی پايدار، فراگير، و تقويت شده، اشتغال 
کامل و پربار، و کار نجيب توسط مهارت های ديجيتالی برای همه

شغل

ايجاد زيرساخت های ديجيتالی مقاوم، و ترويج صنعتی سازی 
و نوآوری فراگير و پايدار با تقويت مهارت های امنيت سايبری 

و ايمنی در بين شهروندان از طريق هوش ديجيتال 
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رضايت از زندگی

اجتماع

تعامل مدنی

ايمنی

استفاده از هوش ديجيتالی برای ايجاد شهرها و شهرک های 
ايمن تر انسانی، فراگيرتر، و انعطاف پذيرتر، از طريق استفاده 

از فناوری سالم  و پايدار

ابتکار  از  نابرابری در داخل و  بين کشورها با حمايت  کاهش 
عمل هايی که به تقسيم ديجيتال در دسترسی، مهارت ها، و 
اقدام مثبت برای آن دسته از جوامع  ارائه  با  زيرساخت ها، و 

آسيب پذير در حال حاضر، می پردازند

ترويج جوامع مسالمت آميز و فراگير برای توسعه پايدار، به شرط 
دسترسی به عدالت برای همه، و ايجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو، و 
فراگير در تمامی سطوح با توانمندسازی جوامع با هوش ديجيتال 
تحول حال  در  سايبری  تهديدهای  و  خطرات  کاهش  جهت 

اطمينان از الگوهای مصرف و توليد پايدار با استفاده از فناوری 
تأمين جهانی  ايجاد زنجيره  به منظور  تنها  با هوش ديجيتال 

عادالنه و پايدار

تقويت فناوری با اجرای هوش ديجيتال و احيای مشارکت های 
جهانی برای توسعه پايدار

با هوش ديجيتال جهت  فناوری  از  استفاده شخص  راهنمايی 
دريافت اقدامات فوری برای مبارزه با تغييرات آب و هوايی و 

تأثيرات آن

محافظت،  برای  ديجيتال  هوش  با  فناوری  از  استفاده 
بازگرداندن، و ترويج استفاده پايدار از اکوسيستم های زمينی، 
متوقف  و  زدايی،  بيابان  با  مبارزه  ها،  جنگل  پايدار  مديريت 

کردن و تخريب وارونه زمين و از بين بردن تنوع زيستی

استفاده از فناوری با هوش ديجيتال برای حفاظت و استفاده 
محيط زيستپايدار از اقيانوس ها، درياها، و منابع دريايی برای توسعه پايدار
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)CDI( ائتالف برای هوش دیجیتال -
     ائتــالف هــوش ديجيتــال )CDI(، يــک شــبکه تعاونــی مقطعی از ســازمان 
هــای سراســر جهــان اســت کــه قصــد دارد بــا هماهنگــی تــالش هــا در کل 
ــع،  ــن ذينف ــای چندي ــکاری ه ــق هم ــاوری از طري ــی و فن ــع آموزش جوام
ــی را بهبــود دهــد. آن توســط ســازمان همــکاری و  ــی جهان هــوش ديجيتال
 ،DQ و مؤسســه ،IEEE انجمــن اســتانداردهای ،)OECD( توســعه اقتصــادی
ــی اقتصــاد تشــکيل شــده و در 26 در ســپتامبر  ــا همــکاری مجمــع جهان ب

2018 آغــاز بــه کار کــرده اســت. 
     هــدف ايــن ائتــالف، ايجــاد يــک چارچــوب جهانــی بــرای هــوش ديجيتال 
اســت کــه شــامل يــک مجموعــه مشــترک از تعاريــف، زبــان، و درک ســواد 
ديجيتالــی جامــع، مهــارت هــا، و آمادگــی اســت کــه مــی توانــد توســط همه 
ذينفعــان در سراســر جهــان، ازجملــه دولــت هــای ملــی، آمــوزگاران، شــرکت 

هــای فنــاوری، و ارائــه دهنــدگان خدمــات، پذيرفتــه شــود. 
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ــای  ــدی و نهاده ــات کلي ــط مؤسس ــه توس ــترک ک ــوب مش ــک چارچ      ي
تنظيــم اســتاندارد تأييــد شــده اســت بــرای همــه ذينفعــان از نظــر جوامــع 
آموزشــی و فنــاوری، بســيار ســودمند خواهــد بــود، و ايــن امــکان را فراهــم 
مــی کنــد تــا ذينفعــان بتواننــد بــرای حــل مجموعــه مشــکالت مشــابه و بــا 
ــه جــای  ــی، ب اجــازه هماهنگــی تــالش هــا در بخــش هــای داخلــی و ميان

مجــزا کار کــردن، بطــور هــم افزايــی کار کننــد.   

شکل 10: ائتالف هوش ديجيتال، جهت ارتقا سواد و مهارت های ديجيتالی، سازمان هايی را با يکديگر از سراسر 
بخش ها آورده است.
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- چشـم انداز صنعت: استانداردسـازی DQ به عنوان اسـتانداردهای 
صنعتـی برای مهارت هـای دیجیتالی

ــده اســتانداردها  ــدی و توســعه دهن ــع کلي ــک ذينف ــوان ي ــه عن      IEEE ب

در جامعــه فنــاوری، ضــرورت نيــاز بــه تقويــت صالحيــت هــای ديجيتالــی و 
بهبــود رفــاه اجتماعــی را بــا اينکــه هنــوز در داخــل صنعــت در کل جهــان 
ــدا  ــه IEEE در ابت ــی ک ــه رســميت شــناخته اســت. در حال ــاده، ب جــا نيفت
ــا از  ــاوری ي ــعه فن ــق توس ــی از طري ــن اهداف ــا چني ــه آي ــود ک ــن نب مطمئ
ــه دســت آمــده اســت،  ــق آمــوزش مهــارت هــای محصــول عمومــی ب طري
مشــاهده کــرد کــه توســعه اســتاندارد جامــع صالحيــت ديجيتــال، عــالوه بــر 

ــوده اســت.  راهنماهــای فنــی محصــول، الزم ب
    در کنــار ايــن نگرانــی هــا، مشــاهداتی بــود کــه ســازمان هــا و نهادهــای 
ــال  ــا اعم ــا ب ــود ي ــاص خ ــای خ ــوب ه ــاد چارچ ــا ايج ــل ب ــف از قب مختل
ــد.  ــاال بودن ــه مهــارت هــای ب چارچــوب هــای ديگــر، مشــغول رســيدگی ب
ــترکی از  ــه مش ــد مجموع ــزرگ، فاق ــای ب ــن چارچوب ه ــود، اي ــن وج ــا اي ب
ــود  ــای موج ــش ه ــر چال ــی ت ــر و جمع ــع ت ــرای درک جام ــاخص ها ب ش
ــوده اســت.  ــرو ب ــی روب ــا تــالش هــای ارتقــاء مهــارت ديجيتال ــد کــه ب بودن
ــی  ــان از اينکــه تالش هــای ســوادآموزی و شايســتگی ديجيتال ــرای اطمين ب
ــت  ــال حرک ــت درســت در ح ــده و در جه ــگ ش ــی هماهن در ســطح جهان

ــد. ــروری باش ــترک، ض ــان مش ــک زب ــه ي ــد ک ــر می رس ــه نظ ــتند، ب هس
     بنابراين مشــارکت IEEE در CDI، از رشــد تالش ها برای رفع نيازها خارج 
شــده اســت. در دســامبر 2017، گــروه روابط صنعتــی ســوادآموزی ديجيتالی 
IEEE، يــک مــرور پژوهشــی در بيــش از 100 منبــع مختلــف ســوادآموزی و
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ــر  ــا مجموعــه ای از تعاريــف مشــترک جامــع ت مهــارت ســازی انجــام داد ت
از شايســتگی هــا را توســعه دهــد. از ايــن بررســی  عميــق، IEEE ماهيــت 
جامــع و تطبيقــی چارچــوب DQ را بــا توجــه بــه وســعت و عمــق واژه اصلــی 
هــوش ديجيتــال، بــه رســميت شــناخت. ســپس IEEE تصميــم گرفــت تــا 
ــارت  ــعه مه ــی در توس ــتاندارد جهان ــک اس ــوان ي ــه عن ــوب DQ را ب چارچ
ــرای پشــتيبانی از  ــی نهادينــه کنــد و اقدامــات بيشــتری را ب هــای ديجيتال
ــا، و  ــت ه ــت، دول ــران صنع ــط مدي ــام داد و آن را توس ــوب DQ انج چارچ
ســازمان هــای جامعــه مدنــی، تصويــب کــرد. » توســعه هــوش ديجيتالــی، 
موقتــی نيســت. گرچــه همــکاری بســياری از شــرکت هــا در سراســر جهــان 
وجــود دارد، امــا ايــن توســعه بايــد الگويــی بــا تمرکــز بــر مزيــت و اســتقرار 
فنــی باشــد. مــا ايــن فرصــت را مــی بينيــم کــه از همــان ابتــدا بــا اســتفاده 
از اســتانداردهای جهانــی کــه شــامل تعاريــف متــداول توافق شــده هســتند و 
زمينــه هــای مختلــف گــزارش را در برمــی گيرنــد، بتوانيــم هــوش ديجيتالــی 
ــرم افــزار اســتفاده کنيــم. همچنيــن ايــن روش  را در طراحــی محصــول و ن
هــا، باعــث بهبــود شــيوه هــا و فرآيندهــا بــه ســمت توســعه شــاخص هــا و 
انــدازه گيــری هــا می شــوند.« مليســا ساســی رئيــس کار گــروه ســوادآموزی 

.IEEE و مهــارت هــای ديجيتالــی: دهکــده هوشــمند

- دیـدگاه آموزشـی: ترازبندی با آمـوزش 2030 سـازمان همکاری و 
توسـعه اقتصـادی )OECD( برای سـوادآموزی دیجیتالی

ــی در  ــواد ديجيتال ــکاف س ــه ش ــن ب ــرای پرداخت ــابه ب ــدام مش ــک اق     ي
سيســتم هــای آموزشــی عمومــی بــرای وزارتخانــه هــای ملــی، اولويــت اصلی 
بــوده اســت. به عنــوان بخشــی از تالش هــا بــرای شناســايی و تقويــت 
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ــکاری و  ــازمان هم ــده، س ــوزان در آين ــش آم ــی  دان ــتگی های آمادگ شايس
ــده را  ــری در آين ــرای يادگي ــک چارچــوب ب توســعه اقتصــادی )OECD( ي
توســعه داده اســت، و بــا عنــوان چارچــوب يادگيــری 2030 ســازمان 
همــکاری و توســعه اقتصــادی )OECD( آن را محقــق کــرده اســت، تــا بــه 
ــه پارادايــم هــا و  ــرای شــکل دادن ب عنــوان يــک جهــت نمــای يادگيــری ب
ــن  ــکار عمــل، اي ــن ابت ــد. در اي ــده کمــک کن ــای آموزشــی آين سيســتم ه
شــناخت وجــود دارد کــه ديجيتالــی شــدن، جهــان را پيچيده تــر مــی کنــد 
و افــرادی کــه در چنيــن دنيــای ديجيتالــی زندگــی مــی کننــد بايــد تمايالت 
متناقــض خــود را کنــار بگذارنــد- بــرای مثــال، تقويــت برخــی از صداهــا و 
ــده ای بهــم پيوســته و شــناخته  ــای فزاين ــن دني ــا تنــش بي ــه ديگــران ي ن
شــده و پيدايــش فرهنــگ »پــس از حقيقــت« کــه بــر پايــه انتشــار اطالعــات 
غلــط ســاخته شــده اســت. بــرای پرداختــن بــه ايــن تنــش هــا، نيــاز بــه يــک 
ــک  ــی هــای انســانی دارد و ي ــی اســت کــه ريشــه در تواناي هــوش ديجيتال
درک عميــق از دنيــای ديجيتــال کــه باعــث احســاس ســروصدای محتــوای 

آناليــن مــی شــود.   
    پيچيدگــی روزافــزون زندگــی مــدرن خواســتار درک عميقــی اســت کــه 
ــا را در  ــرت ه ــی، و بصي ــای عمل ــارت ه ــا، مه ــده ه ــم، اي ــات، مفاهي اطالع
ــد.  ــام مــی کن ــه هــای زندگــی واقعــی، ادغ ــرای برنام ترکيــب بهــره وری ب
در يــک دنيــای از نظــر ســاختاری نامتعــادل، تطبيــق ديــدگاه هــا و عاليــق 
متنــوع، افــراد را ملــزم مــی کنــد کــه در رســيدگی بــه تنــش هــا و معضــالت 
ماهــر باشــند، و بيــن خواســته های رقابتــی ماننــد عدالــت و آزادی، اســتقالل 
ــه  ــد ب ــد. مــردم باي ــرار کنن ــی برق ــوآوری و اســتمرار، تعادل ــا ن و اجتمــاع، ي
ــودن،  ــد ب ــا جدي ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــد ک ــای يکپارچــه ای فکــر کنن روش ه
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تغييــر، تنــوع، و ابهــام، آن دســته از ارتباطــات داخلــی را بــه رســميت مــی 
شناســد. پيــش فــرض اساســی، فرضيــه فکــر مســتقل و تمايــل بــه همــکاری 
اســت: توانايــی تأمــل در اخالقيــات فــردی بــا توجــه بــه اقدامــات شــخص. 
ــا  ــه لزوم ــت، ک ــی اس ــوم خودتنظيم ــری، مفه ــاف پذي ــن انعط ــت اي مرکزي
ــئله، و  ــل مس ــئوليت پذيری، ح ــدی، مس ــی، خودکارآم ــتلزم خودکنترل مس
ــوش  ــوند ه ــث می ش ــه باع ــی ک ــام ويژگی هاي ــی تم ــت يعن ــازگاری اس س
ــند. »در  ــم باش ــيار مه ــده، بس ــی و آين ــی آموزش ــرای آمادگ ــی ب ديجيتال
دنيايــی کــه در آن، انــواع چيزهــا بــه آســانی تدريــس و آزمــون ديجيتالــی 
شــدن نيــز آســان و بــه صــورت خــودکار شــده اســت، مــا بايــد ســخت تــر 
کار کنيــم تــا هــوش مصنوعــی کامپيوترهــا بــا قابليــت هــای انســانی جفــت 
شــود کــه ايــن افــراد را توانمنــد می ســازد بــه طــور کامــل در زمينــه فنــاوری 
ــالف  ــه ائت ــود ک ــث می ش ــن باع ــد. اي ــذاری کنن ــرمايه گ ــد س ــای جدي ه
بــرای هــوش ديجيتالــی بســيار مهــم باشــد و ســازمان همــکاری و توســعه 
ــود،  ــی2030 خ ــری آموزش ــوب يادگي ــطه چارچ ــادی)OECD( بواس اقتص
ــن کار،  ــرای اي ــترک ب ــی( مش ــا روش شناس ــوژی )ي ــان و متدول ــک زب ــا ي ب
بــرای همــکاری، ممتــاز شــناخته شــود.« آندريــاس شــليچر، مديــر آمــوزش و 

.OECD ــرای دبيــر کل مهــارت هــا، و مشــاور سياســت آموزشــی ب

DQ نهادینه سازی و تصویب چارچوب -
ــه  ــر، ب ــاع گســترده ت ــا اجم ــب چارچــوب DQ ب      نهادينه ســازی و تصوي

وســيله حــرکات همزمــان در CDI محقــق خواهــد شــد.
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     CDI همچنيــن يــک چارچــوب گــزارش مشــترک بــرای هــر گــروه ايجاد 
ــف را  ــان مختل ــا ذينفع ــد ت ــزار می کن ــی را برگ ــرد و اجالس هاي ــد ک خواه
گــرد هــم آورد کــه بروزرســانی هــای پيشــرفت هــا و شناســايی نيازهايــی 
کــه ممکــن اســت هــر جامعــه در رابطــه بــا يکديگــر داشــته باشــند، را بــه 

اشــتراک بگذارنــد. 

مؤسسه DQ در صورت نياز، به طور مداوم چارچوب DQ را بروزرسانی می کند. 

را  جهانی  هماهنگی  ذينفع،  چندين  های  همکاری  ترويج  ضمن  اقتصاد،  جهانی  مجمع 
پيش خواهد برد.

انجمن استانداردهای IEEE، استانداردسازی رسمی خود را از چارچوب DQ آغاز کرد و 
با يک ائتالف از چندين سهامدار از شرکت ها و سازمان هايی که استانداردهای DQ را 
تحت ضمانت نامه اجرايی IEEE ارتقا داده و پياده سازی می کنند، همکاری خواهد کرد. 

انجمن استانداردهای IEEE با شرکا )يا ذينفعان(، متخصصان، و کاربران کليدی کار خواهد 
کرد تا چارچوب DQ را به عنوان يک استاندارد فنی برای پشتيبانی از نوآوری و طراحی 

فناوری، توسعه دهد. 

OECD با مؤسسه DQ همکاری خواهد کرد تا يک ساختار سوادآموزی ديجيتالی را با 
استفاده از چارچوب يادگيری آموزشی 2030 خود توسعه دهد و با جامعه آموزش جهانی، 
ازجمله دولت ها، کارشناسان دانشگاهی، معلمان، بنيادها، والدين، و دانش آموزان، تعامل 

کند. 
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ايــن نتايــج بــه چارچــوب DQ برگردانــده خواهــد شــد،که به طورمرتــب در 
ــه  ــه بازخــورد شــاغلين و پيشــرفت های در حــال انجــام فنــاوری، ب پاســخ ب

روز مــی شــوند.  

- مزایای استانداردهای جهانی
      1. درک، ساختار، و طبقه بندی مشترک به عنوان یک نقطه مرجع

ــتاندارد  ــک اس ــوان ي ــه عن ــوب DQ ب ــردن چارچ ــه ک ــدف از نهادين      ه
ــرای  ــترک ب ــدی مش ــه بن ــاختار، و طبق ــک درک، س ــعه ي ــی، توس جهان
ــازی،  ــن نهادينه س ــت. اي ــال اس ــی ديجيت ــا، و آمادگ ــوادآموزی، مهارت ه س
افــراد، ســازمانها، وزارتخانه هــای ملــی، و توســعه دهنــدگان فنــاوری را قــادر 
مــی ســازد تــا در تدويــن شايســتگی هــای اساســی ديجيتــال، بــه طــور مؤثر 

ــرار کننــد.  و منظــم ارتبــاط برق
      در اصطالحــات رســمی ماننــد »مديريــت حريــم خصوصی« يــا »مديريت 
ــوان صالحيــت DQ، چارچــوب DQ قصــد دارد  ــه عن ــال« ب ــای ديجيت ردپ
تــا مکالمــه پيرامــون صالحيــت هــای ديجيتالــی را بــه گونــه ای گســترش 
ــی، و  ــه درس ــعه دهندگان برنام ــت، توس ــعه دهندگان صنع ــه توس ــد ک ده
ــا يکديگــر بلکــه متخصصــان فنــاوری  ــه تنهــا ب سياســت گذاران آموزشــی ن
نيــز بتواننــد همــکاری کننــد. در فضــای اســتداللی کــه از چنيــن همــکاری 
هايــی پديــد مــی آيــد، جوامــع قــادر خواهنــد بــود تــا شــکاف بيــن پيشــرفت 
ســريع فنــاوری و تطبيــق سياســت هــای آموزشــی را بــه موقــع رفــع کننــد، 
در عيــن حــال تضميــن مــی کننــد افــرادی کــه در صــدر نــوآوری فنــاوری 
ديجيتــال قــرار دارنــد بطــور مــداوم کاربردهــا و عواقــب کار خــود را پيــش 

بينــی مــی کننــد.
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ــوب DQ در  ــال چارچ ــدی و انتق ــوب بن ــی در چارچ ــش کاراي ــا افزاي     ب
بيــن ذينفعــان مختلــف آن، هماهنگــی، شــيوه هــا، و توزيــع صالحيــت هــای 

ديجيتالــی در سراســر گوشــه هــای جهــان بهبــود خواهــد يافــت. 
     2. تضمین کیفیت آموزش، تعلیم و ارزیابی هوش دیجیتال

     هماهنگــی آمــوزش، تعليــم، و ارزيابــی هــوش ديجيتــال، در بيــن توســعه 
ــای  ــر برنامه ه ــن در سراس ــی و همچني ــوزش عموم ــی آم ــای درس برنامه ه
آموزشــی و تعليمــی کــه ســازمان های خصوصــی توســعه می دهنــد بســيار 
حائــز اهميــت اســت. بــا تقويــت وســعت و عمــق آن، تصويــب و اســتفاده از 
يــک چارچــوب مشــترک DQ، تضميــن کيفيــت را بــرای ابتــکار عمــل انجام 

شــده توســط هــر دو مجموعــه از بازيگــران فراهــم خواهــد کــرد. 
ــی  ــترک م ــوب مش ــک چارچ ــی، ي ــای مل ــه ه ــه وزارتخان ــه ب ــا توج     ب
توانــد شناســايی و تعييــن وســعت باشــد کــه در آن صالحيــت هــای هــوش 
ــج حاصــل  ــد. نتاي ــه هــای درســی موجــود، وجــود دارن ــی در برنام ديجيتال
ــتند  ــم هس ــيار مه ــی بس ــای مل ــرای وزارتخانه ه ــی، ب ــوع ارزياب ــن ن از اي
ــنجی  ــک س ــد و مح ــع کنن ــود را رف ــی خ ــه درس ــکاف ها در برنام ــا ش ت
ــيوه  ــن ش ــش بهتري ــذاری دان ــتراک گ ــه اش ــد ک ــم کنن ــی را فراه بين الملل

ــد.  ــی کن ــای آموزشــی را تســهيل م ه
ــرای  ــا اج ــی، ب ــش خصوص ــی بخ ــی و تعليم ــای آموزش ــه ه     در برنام
چارچــوب DQ بــه عنــوان يــک راهنمــای کليــدی بــرای ابتــکارات مهــارت 
بــاال مــی تــوان اطمينــان حاصــل کــرد کــه تــالش هــای مهــارت ســازی بــه 
عناويــن يــا محصــوالت خاصــی محــدود نيســتند، و ترجيحــا مــی تواننــد بــا 

ــی همتــراز شــوند.   يــک مجموعــه جامــع از اســتانداردهای جهان
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DQ پیوست 1: چارچوب های موجود گنجانده شده در چارچوب
     مـا 25 چارچـوب از ملل هـا و سـازمان های مختلـف را کـه ايجاد و منتشـر 
شـده اند را شناسـايی کرديـم، و چارچوب هايـی از سـوادآموزی ديجيتالـی، 

مهـارت هـای ديجيتالـی و /يـا مهـارت هـای قـرن 21 را ارائـه مـی دهيم.
    از طـرف بخـش دولتـی، تعـدادی از ابتـکارات کـه توسـط دولـت هـای 
ملـی سرپرسـتی شـده اسـت، چارچـوب هايـی را برای توسـعه و ادغـام برنامه 
هـای عمومـی ايجـاد کرده انـد کـه موجب تقويـت شـهروندی ديجيتـال برای 
شـهروندان مـی شـود. بـرای مثـال مـی تـوان بـه آمـوزش شـورای امنيـت 
اتصـال جهانـی،  يـک  بـرای   1)UKCCIS( انگليـس  در  اينترنتـی کـودکان 
و چارچـوب سـواد ديجيتالـی بريتيـش کلمبيـا2 اشـاره کـرد، در حالـی کـه 
چارچـوب هـای بيـن المللـی و منطقه ای شـامل آن دسـته از مواری هسـتند 
کـه توسـط سـازمان آمـوزش کميسـيون اروپـا و ايـاالت متحـده آمريـکا، و 
سـازمان ملـی و فرهنگـی )يونسـکو(3 ايجـاد می شـود. چارچوب هـای ايجـاد 
شـده توسـط سـازمان های غيرانتفاعـی نيـز بـه عنـوان بخشـی از ايـن مقاله، 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت. نمونه های کليدی شـامل نقشـه سـوادآموزی وب 
بنيـاد موزيال، اسـتانداردهای انجمـن بين المللی فناوری در آمـوزش و پرورش 
)ISTE(4  بـرای دانش آمـوزان، چارچـوب برنامه  درسـی شـهروندی ديجيتالی 
K-12 مربوط به حس مشـترک رسـانه ای5، و راهنمای کالس درس هوشـمند 

رسـانه ای6 بـرای ادغـام سـوادآموزی ديجيتالـی در عمـل آموزشـی اسـت. 
     در عمل، ما چارچوب ها و برنامه درسـی ايجاد شـده توسـط سـازمان های 
بخـش خصوصـی از قبيـل برنامـه درسـی سـواد ديجيتالـی مايکروسـافت7  را 

مـرور کرديم. 

1.  UK Council of Child Internet Safety’s
2.  British Columbia’s Digital Literacy Framework
3.  Scientific and Cultural Organization
4.  International Society for Technology in Education’s
5.  Common Sense Media’s K12- Digital Citizenship Curriculum Framework
6.  MediaSmart’s Classroom Guide
7.  Microsoft’s Digital Literacy curriculum
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