
درتحوالتبشری،عالوهبرتغییرساختاریدرسیستمهای
اجتماعیواقتصادی،ارزشادراکیانساننیزدچارتحوالتی
خواهدشــد.ازجملهمهمترینوقایعتاریخیبرایانســان،
انقالبصنعتیاســت.انقالبصنعتیموجبشدشکلهای
جدیدهوشــمندیکهمنعکسکنندةکانــونتحولارزش

انسانیهستند،بهوجودبیایند.
انقــالبصنعتیرابهچهــاردورهتقســیممیکنند:در
دورههایاولودومکهدراواخرقرنهایهجدهمونوزدهم
رخداد،باگسترشاستفادهازماشینآالت،مهارتهایبدنی
انساناهمیتکمتریپیداکرد.اساسًااینتکثیرمکانیکیکه
سعیداشــتازطریقبازتولیدمحصوالتکهارزشانسانی
کارکمتردرآننمایانبود،بهســودبیشــتردستیابدوبه
همینترتیبتعریفجدیدیازانســانارائهدادهشــد.این
تعریفازانسان،اوراتنهانیرویکاربامهارتهایجسمانی
نمیدانســت،بلکهحاالقدرتذهنــی،دانشومهارتهای

انسانبهیکصفتباارزشتبدیلشدهبود؛
دردورةســومانقالبصنعتیرایانههاظهورکردندواقتصاد
بهسمت»خدماتمحوری«حرکتکرد.پیدایشدستگاههای
الکترونیکیواینترنت،نحوةتعامل،کاروایفاینقشرابرایما
تغییرداد.اینجامعهتکاملیافتهباپیچیدگیبسیارباالخواستار
افرادیاســتکهمهارتهاینرمدارند.بهعــالوهافرادراقادر
میسازدباتعامالتشخصچندالیه،منازعاتپیچیدهومذاکرات
درسطحباالسروکارداشتهباشند.ازاینرودوبارهکانونارزش

انسانیراازدانشگرفتهتااحساساتوروابط،تغییرداد.
حــاالودرآســتانةورودبــهچهارمینانقــالبصنعتی،
پیشرفتهایدیجیتالی،فیزیکی،زیستشناسانه)بیولوژیکی(
وفنــاوریدرکناریکدیگرقرارگرفتهاند.دورةچهارمدرحال
جایگزینیکارذهنیانسانباهوشمصنوعی،خودكارسازي
)اتوماسیون(وســایرنوآوریهایدیجیتالیاست.درچنین
شرایطیبازهمارزشوتعریفانساندرحالبازتعریفاستو
خردانسانی،همراهبادرکوبینشجدید،ازاهمیتبیشتری
نســبتبهدانشومهارتهایعملیبرخورداراســت.چنین
خردیانســانراقادرمیسازدبهعنوانیک»استادفناوری«
بتوانددرزمینههایفناوریهاینوینسرمایهگذاریکندودر

دورههایتغییراتسریعدیجیتال،گامبهگامپیشبرود.

در»دیکیو«یاهمان»هوشدیجیتال«24شایســتگی
قابلاکتســابوجودداردکهدرهشتناحیهودرسهسطح
بهصورتماتریسگســتردهشــدهاند.نواحیهشــتگانة
هوشدیجیتالعبارتانداز:»هویتدیجیتال«،»اســتفادة
دیجیتال«،»ایمنیدیجیتالی«،»امنیتدیجیتال«،»هوش
هیجانیدیجیتــال«،»ارتباطاتدیجیتال«،»ســوادآموزی
دیجیتال«و»حقوقدیجیتال«کههمگیدرســهســطح
»شــهروندیدیجیتــال«،»خالقیتذهنــیدیجیتال«و
»رقابتپذیریدیجیتال«گستردهشدهاند.تماماینمفاهیم
بادســتهبندیهایاخیردارایسهمفهومجداگانهاندکهدر

ادامهبهبررسیآنهاخواهیمپرداخت.

1. هویت دیجیتال
●هویت شهروندی دیجیتال:تواناییایجادومدیریت

یکهویتسالمبهعنوانیکشهروند.
●هویت کمک سازندة دیجیتال:تواناییشناساییو
پیشرفتخودبهعنوانکمککنندةبومسازگان)اکوسیستم(

دیجیتال.
●هویــت تغییر دهنده دیجیتال:تواناییشناســایی
وپیشــرفتخودبهعنوانیکتغییردهندةالیقدراقتصاد

دیجیتال.

ناصر تفقدی
کارشناسکودکورسانه

هوش هیجانی دیجیتال
آگاهی
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2. استفادة دیجیتال
●استفادة متعادل از فناوری: تواناییمدیریتیکفرد
بهصورت»برخط«)آنالین(و»برونخط«)آفالین(باروشی
متعادلوبااعمالخودکنترلیبهمنظورمدیریتزمانصفحة

نمایش،تعادلفردبارسانههاودستگاههایدیجیتال.
●استفادة ســالم از فناوری:تواناییدرکفایدههاو
ضررهــایفناوریبرایســالمتیجســمیوروحیفردو

استفادهازفناوریدرعیناولویتدادنبهسالمتیورفاه.
●استفادة مدنی از فناوری: تواناییتعاملدرمشارکت
مدنیبرایرفاهورشدجوامعمحلی،ملیوجهانیبااستفاده

ازفناوری.

3. ایمنی دیجیتال
شناســایی، توانایی مدیریت خطرات ســایبری:  ●
کاهشدادنومدیریتخطراتســایبریکــهبهرفتارهای

برخطشخصمربوطمیشود.
●مدیریت خطر سایبری محتوا: تواناییشناساییو
مدیریتبرخطخطراتسایبریمحتوا،مانندمحتوایمضر
تولیدشدهتوسطکاربر،محتواینفرتانگیزونژادپرستانه،و

سوءاستفادةتصویری.
●مدیریت خطر سایبری تجاری و اجتماعی:توانایی
شناسایی،کاهشومدیریتبرخطخطراتسایبریتجاریو
اجتماعی،ازقبیلتالشهایسازمانیافتهبرایسوءاستفاده

ازطریقترغیبایدئولوژیک،مانندتبلیغاتبرخطوقمار.

4. امنیت دیجیتال
●مدیریت امنیت سایبری شخصی: تواناییتشخیص

تهدیداتسایبری،مانندرخنهکردن)هک(،کالهبرداریو

استفادهازراهکارهایامنیتیمناسبوابزارهایحفاظتی.
●مدیریت امنیت شبکه:تواناییتشخیص،جلوگیری
ومدیریتتهدیداتســایبریبــرایمحیطهایدیجیتالی

مشارکتیمبتنیبربرابری.
●مدیریت امنیت سایبری سازمانی:تواناییتشخیص،

طرحریزیواجرایدفاعیامنیتیسایبریسازمانی.

5. هوش هیجانی دیجیتال
●همدلی دیجیتالــی: تواناییآگاهیازاحساســات
شــخصی،داشتنحساسیتنسبتبهنیازهاونگرانیفردیا

دیگرانوحمایتازآنهابهصورتبرخط.
●مدیریت و خودآگاهی:تواناییتشــخیصومدیریت
نحوةعملکردنظامارزشیشخصوشایستگیهایدیجیتالی

متناسببامحیطدیجیتالیشخص.
● مدیریت ارتباطات:توانایــیمدیریتماهرانةروابط
برخطشخصازطریقهمکاریومدیریتدرگیریوترغیب.

6. ارتباطات دیجیتال
●مدیریت ردپای دیجیتال: تواناییدرکماهیترد
پاهایدیجیتالوپیامدهایزندگیواقعیآنها،مدیریت
مسئولیتپذیریآنهاوایجادشهرتدیجیتالیمثبتبه

طورفعال.
● ارتباطــات و همکاری برخط:تواناییاســتفادهاز

فناوریبهطورکارآمدبرایبرقراریارتباط.
●ارتباطات عمومی و انبوه: تواناییبرقراریارتباطبا
مخاطبانبرخطبهطورمؤثربرایتبادلپیام،ایدههاوعقاید

منعکسکنندةگفتمانهایتجاریواجتماعیگستردهتر.
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7. سوادآموزی دیجیتال
●ســواد رســانه ای و اطالعاتی:توانایــییافتن،
ســازماندهی،تجزیهوتحلیلوارزیابیرسانههاواطالعاتبا

استداللانتقادی.
●تولید محتوا و ســواد محاسباتی:تواناییترکیب،
ایجادوتولیداطالعات،رسانههاوفناوریبهشیوهایابتکاری

وخالقانه.
●داده ها و ســواد هوش مصنوعــی:تواناییتولید،
پــردازش،تجزیهوتحلیل،ارائةاطالعاتمعنــیدارازدادهها
وتوســعه،اســتفادهواعمالهــوشمصنوعــیوابزارهاو
راهبردهایهــایالگوریتمیبهمنظــورهدایتفرایندهای

تصمیمگیریآگاهانه،بهینهشدهومتناسببامتن.


8. حقوق دیجیتال
● مدیریت حریم خصوصی:تواناییرســیدگیبادر
اختیارداشتنهمةاطالعاتشخصیبهاشتراکگذاشتهشده

بهصورتبرخطبرایمحافظتازشخصودیگران.
●مدیریت حقوق مالکیت معنــوی:تواناییدرکو
مدیریــتحقوقمالکیتمعنویدرحیناســتفادهوایجاد

محتواوفناوری.
توانایــیدرکحق ● مدیریت حقوق مشــارکتی: 

مشارکتبرخط.
الزماستهریکازمفاهیمذکرشدهدرباالدرسهسطح
»دانش«،»مهارتها«و»نگرشهاوارزشها«نهادینهشوند
تاافرادبتواننداینصالحیتهاراکسبکنند.دربحثپیش
روبه»هوشهیجانیدیجیتال«خواهیمپرداختوآنرادر
سهسطحفوقموردبررسیقرارخواهیمداد.هوشهیجانی
دیجیتالیباســهشایستگی»همدلیدیجیتالی«،»مدیریت
وخودآگاهی«و»مدیریتارتباطات«تعریفمیشودکهدر

ادامهبهاختصارآنراشرحخواهیمداد.
هوشدیجیتالبراســاساحترامبهحقوقبشــروعزتو
ارزششــخصدرتمامیزمینههــایزندگیدیجیتالخود
شــکلمیگیردوازاصل»احترام«دراعالمیةجهانیحقوق
بشــرگرفتهشدهاســت.هوشهیجانیدیجیتالاساسًابر
احترامبهدیگرانبهعنواناصلیمهمبنانهادهشدهوتوانایی
تشخیص،درکوابرازاحساساتدرتعامالتدیجیتالیدرون

فردیوبینفردیراتقویتمیکند.
اینســهشایستگیهرکدامدرسطوحدانش،مهارتهاو
نگرشوارزشهاتقسیمبندیشدهاندودرهرکدامازاینسه
قسمتبایدویژگیهاییکسبشدهودرونیشدهتاشایستگی

مطروحهمحققشوند.
»همدلیدیجیتالی«کهشایســتگیهایالزمبرایتحقق

هوشهیجانیدیجیتالاســت،بهتواناییآگاهی،حساسیت
وحمایتازاحساســاتشخصی،نیازهاونگرانیهایفردیا
دیگرانبهصورتبرخطاشــارهدارد.درســطحدانشافراد
درکمیکنندکهچگونهتعامــالتبرخطآنهامیتواندبر
احساســاتدیگرانتأثیربگذردوتشخیصمیدهندچگونه
دیگرانممکناســتتحتتأثیرتعامــالتبرخطآنهاقرار
گیرند.درسطحمهارتها،افرادبایدباحساسبودنواحترام
گذاشتنبهدیدگاههاواحساساتدیگران،ازطریقتعامالت
برخطهمزمانوغیرهمزمان،مهارتهایاجتماعی-عاطفی
راتوســعهدهنــدودرنتیجهقادربهکنترلوپاســخگویی
میشوند.درســطحنگرشهاافرادبایدنسبتبهاحساسات،
نیازهــاونگرانیهایدیگــرانبهصورتبرخــط،آگاهیو

دلسوزینشاندهند.
»مدیریتوخودآگاهی«عبارتاستازتشخیصومدیریت
نحوةعملکردسیســتمارزشــیشــخصوشایستگیهای
دیجیتالیمتناســببامحیطدیجیتالیاو.درقسمتدانش
الزماســتافراددرککنندکهچطورسیســتمهایارزشی
شــخصیآنهاتوسطمحیطهایدیجیتالیخودتحتتأثیر
قــرارمیگیرندوبرایتوضیحدرموردچگونگیتأثیرروحیة
فردبردیگرانمجهزشــوند.درقسمتمهارتهاافرادقادر
بهشناســاییوتوضیحاحساساتشانهستند.آنهادرمورد
اینکهچطوراحساساتشــانممکناســتتوسطتجربیات
دیجیتالــیآنهاتحتتأثیرقرارگیــردتأملمیکنندوبر
اســاسآن،روحیــهوانگیزههایخودرابــاخودتنظیمی
فعــالمدیریتمیکنند.عالوهبرایــن،آنهاقادربهآگاهی
ازســطحصالحیتدیجیتالیشخصیخودهستندوفعاالنه
برایمدیریتوبهروزرســانیمجموعهمهارتهایخودکار
میکنند.آنهااحساســاتوهمچنینصالحیتهایخودرا
برایتقویتهمکاریوتعاملمثبتبینذینفعانداخلیو
خارجیدرجهتتحقــقاهدافخود،مدیریتمیکنند.در
سطحنگرشهاوارزشهانیزالزماستافرادازخلقوخوی
شخصیخودشانآگاهیداشتهوبراساسآنبهطورجدی
قادربهمدیریتانگیزههایخودباشــندوبهاینترتیبدر

طولارتباطاتبرخطبهدیگراناحترامبگذارند.
همچنیــن»مدیریتارتباطات«عبارتاســتازتوانایی
مدیریــتماهرانةروابطبرخطشــخصازطریقهمکاری،
مدیریــتدرگیریوترغیب.درســطحدانشافــرادبرای
دســتیابیبهاجماعونتایجدوجانبــه،زمینههایگوناگون
تعامــلاجتماعیدرمحیطهایبرخــطرادرکومدیریت
میکنند.آنهادرکمیکنندکهچگونههنجارهایرفتاری
متنوعوواکنشهایعاطفیمیتوانندبستهبهبستر)پلتفرم(

وزمینهمتفاوتباشند.
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