آگاهی

هوشهیجانیدیجیتال

ناصر تفقدی
کارشناس کودک و رسانه

در تحوالت بشری ،عالوه بر تغییر ساختاری در سیستمهای
اجتماعی و اقتصادی ،ارزش ادراکی انسان نیز دچار تحوالتی
خواهد شــد .از جمله مهمترین وقایع تاریخی برای انســان،
انقالب صنعتی اســت .انقالب صنعتی موجب شد شکلهای
جدید هوشــمندی که منعکسکنندة  کانــون تحول ارزش
انسانی هستند ،به وجود بیایند.
انقــاب صنعتی را به چهــار دوره تقســیم میکنند :در
دورههای اول و دوم که در اواخر قرنهای هجدهم و نوزدهم
رخ داد ،با گسترش استفاده از ماشینآالت ،مهارتهای بدنی
انسان اهمیت کمتری پیدا کرد .اساساً این تکثیر مکانیکی که
سعی داشــت از طریق بازتولید محصوالت که ارزش انسانی
کار کمتر در آن نمایان بود ،به ســود بیشــتر دست یابد و به
همین ترتیب تعریف جدیدی از انســان ارائه داده شــد .این
تعریف از انسان ،او را تنها نیروی کار با مهارتهای جسمانی
نمیدانســت ،بلکه حاال قدرت ذهنــی ،دانش و مهارتهای
انسان به یک صفت باارزش تبدیل شده بود؛
در دورة ســوم انقالب صنعتی رایانهها ظهور کردند و اقتصاد
به سمت «خدماتمحوری» حرکت کرد .پیدایش دستگاههای
الکترونیکی و اینترنت ،نحوة تعامل ،کار و ایفای نقش را برای ما
تغییر داد .این جامعه تکاملیافته با پیچیدگی بسیار باال خواستار
افرادی اســت که مهارتهای نرم دارند .به عــاوه افراد را قادر
میسازد با تعامالت شخص چندالیه ،منازعات پیچیده و مذاکرات
در سطح باال سروکار داشته باشند .از این رو دوباره کانون ارزش
انسانی را از دانش گرفته تا احساسات و روابط ،تغییر داد.
حــاال و در آســتانة  ورود بــه چهارمین انقــاب صنعتی،
پیشرفتهای دیجیتالی ،فیزیکی ،زيستشناسانه (بیولوژیکی)
و فنــاوری در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند .دورة چهارم در حال
جایگزینی کار ذهنی انسان با هوش مصنوعی ،خودكارسازي
(اتوماسیون) و ســایر نوآوریهای دیجیتالی است .در چنین
شرایطی باز هم ارزش و تعریف انسان در حال بازتعریف است و
خرد انسانی ،همراه با درک و بینش جدید ،از اهمیت بیشتری
نســبت به دانش و مهارتهای عملی برخوردار اســت .چنین
خردی انســان را قادر میسازد به عنوان یک «استاد فناوری»
بتواند در زمینههای فناوریهای نوین سرمایهگذاری کند و در
دورههای تغییرات سریع دیجیتال ،گامبهگام  پیش برود.

در «دیکیو» یا همان «هوش دیجیتال»  24شایســتگی
قابل اکتســاب وجود دارد که در هشت ناحیه و در سه سطح
به صورت ماتریس گســترده شــدهاند .نواحی هشــتگانة
هوش دیجیتال عبارتاند از« :هویت دیجیتال»« ،اســتفادة
دیجیتال»« ،ایمنی دیجیتالی»« ،امنیت دیجیتال»« ،هوش
هیجانی دیجیتــال»« ،ارتباطات دیجیتال»« ،ســوادآموزی
دیجیتال» و «حقوق دیجیتال» که همگی در ســه ســطح
«شــهروندی دیجیتــال»« ،خالقیت ذهنــی دیجیتال» و
«رقابتپذیری دیجیتال» گسترده شدهاند .تمام این مفاهیم
با دســتهبندیهای اخیر دارای سه مفهوم جداگانهاند که  در
ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 .1هویت دیجیتال

● هویت شهروندی دیجیتال :توانایی ایجاد و مدیریت
یک هویت سالم به عنوان یک شهروند.
● هویت کمک سازندة دیجیتال :توانایی شناسایی و
پیشرفت خود به عنوان کمککنندة  بومسازگان (اکوسیستم)
دیجیتال.
● هویــت تغییردهنده دیجیتال :توانایی شناســایی
و پیشــرفت خود به عنوان یک تغییردهندة الیق در اقتصاد
دیجیتال.
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 .2استفادة 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.

 .3ایمنی دیجیتال

● مدیریت خطرات ســایبری :توانایی شناســایی،
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.

 .4امنیت دیجیتال

●مدیریت امنیت سایبری شﺨصی :تواناییتشخیص
تهدیداتسایبری،مانندرخنهکردن(هک)،کالهبرداریو
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استفادهازراهکارهایامنیتیمناسبوابزارهایحفاظتی.
●مدیریت امنیت شبکه:تواناییتشخیص،جلوگیری
ومدیریتتهدیداتســایبریبــرایمحیطهایدیجیتالی
مشارکتیمبتنیبربرابری.
●مدیریت امنیت سایبری سازمانی:تواناییتشخیص،
طرحریزیواجرایدفاعیامنیتیسایبریسازمانی.

 .5هوش هیجانی دیجیتال

●همدلی دیجیتالــی :تواناییآگاهیازاحساســات
شــخصی،داشتنحساسیتنسبتبهنیازهاونگرانیفردیا
دیگرانوحمایتازآنهابهصورتبرخط.
●مدیریت و خودآگاهی:تواناییتشــخیصومدیریت
نحوةعملکردنظامارزشیشخصوشایستگیهایدیجیتالی
متناسببامحیطدیجیتالیشخص.
● مدیریت ارتباطات:توانایــیمدیریتماهرانةروابط
برخطشخصازطریقهمکاریومدیریتدرگیریوترغیب.

 .6ارتباطات دیجیتال

●مدیریت ردپای دیجیتال :تواناییدرکماهیترد
پاهایدیجیتالوپیامدهایزندگیواقعیآنها،مدیریت
مسئولیتپذیریآنهاوایجادشهرتدیجیتالیمثبتبه
طورفعال.
● ارتباطــات و همکاری برخط:تواناییاســتفادهاز
فناوریبهطورکارآمدبرایبرقراریارتباط.
●ارتباطات عمومی و انبوه :تواناییبرقراریارتباطبا
مخاطبانبرخطبهطورمؤثربرایتبادلپیام،ایدههاوعقاید
منعکسکنندةگفتمانهایتجاریواجتماعیگستردهتر.

 .7سوادآموزی دیجیتال

● ســواد رســانهای و اطالعاتی :توانایــی یافتن،
ســازماندهی ،تجزیهوتحلیل و ارزیابی رسانهها و اطالعات با
استدالل انتقادی.
● تولید محتوا و ســواد محاسباتی :توانایی ترکیب،
ایجاد و تولید اطالعات ،رسانهها و فناوری به شیوهای  ابتکاری
و خالقانه.
● دادهها و ســواد هوش مصنوعــی :توانایی تولید،
پــردازش ،تجزیهوتحلیل ،ارائة اطالعات معنــیدار از دادهها
و توســعه ،اســتفاده و اعمال هــوش مصنوعــی و ابزارها و
راهبردهایهــای الگوریتمی به منظــور هدایت فرایندهای
تصمیمگیری آگاهانه ،بهینهشده و متناسب با متن.

 .8حقوق دیجیتال

● مدیریت حریم خصوصی :توانایی رســیدگی با در
اختیارداشتن همة اطالعات شخصی به اشتراک گذاشتهشده
بهصورت برخط برای محافظت از شخص و دیگران.
● مدیریت حقوق مالکیت معنــوی :توانایی درک و
مدیریــت حقوق مالکیت معنوی در حین اســتفاده و ایجاد
محتوا و فناوری.
● مدیریت حقوق مشــارکتی :توانایــی درک حق
مشارکت برخط.
الزم است هر یک از مفاهیم ذکرشده در باال در سه سطح
«دانش»« ،مهارتها» و «نگرشها و ارزشها» نهادینه شوند
تا افراد بتوانند این صالحیتها را کسب کنند .در بحث پیش
رو به «هوش هیجانی دیجیتال» خواهیم پرداخت و آن را در
سه سطح فوق مورد بررسی قرار خواهیم داد .هوش هیجانی
دیجیتالی با ســه شایستگی «همدلی دیجیتالی»« ،مدیریت
و خودآگاهی» و «مدیریت ارتباطات» تعریف میشود که در
ادامه به اختصار آن را شرح خواهیم داد.
هوش دیجیتال براســاس احترام به حقوق بشــر و عزت و
ارزش شــخص در تمامی زمینههــای زندگی دیجیتال خود
شــکل میگیرد و از اصل «احترام» در اعالمیة جهانی حقوق
بشــر گرفته شده اســت .هوش هیجانی دیجیتال اساساً  بر
احترام به دیگران به عنوان اصلی مهم بنا نهاده شده و توانایی
تشخیص ،درک و ابراز احساسات در تعامالت دیجیتالی درون
فردی و بین فردی را تقویت میکند.
این ســه شایستگی هر کدام در سطوح دانش ،مهارتها و
نگرش و ارزشها تقسیمبندی شدهاند و در هر کدام از این سه
قسمت باید ویژگیهایی کسبشده و درونیشده تا شایستگی
مطروحه محقق شوند.
«همدلی دیجیتالی» که شایســتگیهای الزم برای تحقق

هوش هیجانی دیجیتال اســت ،به توانایی آگاهی ،حساسیت
و حمایت از احساســات شخصی ،نیازها و نگرانیهای فرد یا
دیگران به صورت برخط اشــاره دارد .در ســطح دانش افراد
درک میکنند که چگونه تعامــات برخط آنها میتواند بر
احساســات دیگران تأثیر بگذرد و تشخیص میدهند چگونه
دیگران ممکن اســت تحتتأثیر تعامــات برخط آنها قرار
گیرند .در سطح مهارتها ،افراد باید با حساسبودن و احترام
گذاشتن به دیدگاهها و احساسات دیگران ،از طریق تعامالت
برخط همزمان و غیرهمزمان ،مهارتهای اجتماعی -عاطفی
را توســعه دهنــد و در نتیجه قادر به کنترل و پاســخگویی
میشوند .در ســطح نگرشها افراد باید نسبت به احساسات،
نیازهــا و نگرانیهای دیگــران بهصورت برخــط ،آگاهی و
دلسوزی نشاندهند.

«مدیریت و خودآگاهی» عبارت است از تشخیص و مدیریت
نحوة عملکرد سیســتم ارزشــی شــخص و شایستگیهای
دیجیتالی متناســب با محیط دیجیتالی او .در قسمت دانش
الزم اســت افراد درککنند که چطور سیســتمهای ارزشی
شــخصی آنها توسط محیطهای دیجیتالی خود تحت تأثیر
قــرار میگیرند و برای توضیح در مورد چگونگی تأثیر روحیة
فرد بر دیگران مجهز شــوند .در قسمت مهارتها افراد قادر
به شناســایی و توضیح احساساتشان هستند .آنها در مورد
اینکه چطور احساساتشــان ممکن اســت توسط تجربیات
دیجیتالــی آنها تحت تأثیر قرار گیــرد تأمل میکنند و بر
اســاس آن ،روحیــه و انگیزههای خود را بــا خودتنظیمی
فعــال مدیریت میکنند .عالوه بر ایــن ،آنها قادر به آگاهی
از ســطح صالحیت دیجیتالی شخصی خود هستند و فعاالنه
برای مدیریت و بهروزرســانی مجموعه مهارتهای خود کار
میکنند .آنها احساســات و همچنین صالحیتهای خود را
برای تقویت همکاری و تعامل مثبت بین ذینفعان داخلی و
خارجی در جهت تحقــق اهداف خود ،مدیریت میکنند .در
سطح نگرشها و ارزشها نیز  الزم است  افراد از خلقوخوی
شخصی خودشان آگاهی داشته و بر اساس آن به طور جدی
قادر به مدیریت انگیزههای خود باشــند و به این ترتیب در
طول ارتباطات برخط به دیگران احترام بگذارند.
همچنیــن «مدیریت ارتباطات» عبارت اســت از توانایی
مدیریــت ماهرانة روابط برخط شــخص از طریق همکاری،
مدیریــت درگیری و ترغیب .در ســطح دانش افــراد برای
دســتیابی به اجماع و نتایج دوجانبــه ،زمینههای گوناگون
تعامــل اجتماعی در محیطهای برخــط را درک و مدیریت
میکنند .آنها درک میکنند که چگونه هنجارهای رفتاری
متنوع و واکنشهای عاطفی میتوانند بسته به بستر (پلتفرم)
و زمینه متفاوت باشند.
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