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هیجانهای انسانی به کار گرفته میشد.
یکــی از تمایزات هوش هیجانی افزایــش قابلیت تعلیم و
آموزش آن بود .یعنی برخالف بهرة هوشی که تا حد زیادی
انتسابی ،ثابت و موروثی بود ،هوش هیجانی خصیصهای نسبتاً
اکتسابی تلقی میشد که با تمرین و ممارست تا حدی ارتقا
پیدا میکرد .این موضوع باعث شد مهارتهای مرتبط با این
هوش خیلی ســریع در ساختار آموزشــی جانمایی شوند و
اهمیت پیدا کنند.
با توســعة مفهوم هوش هیجانی ،نابســندگی بهرة هوشی
بیشــتر خود را نشــان میداد .اگر ضریب هوشی یعنی عدد
بهرة هوشی قبولی در بهترین دانشگاه را تضمین میکرد ،ولی
این هوش هیجانی بود که محیط ارتباطی مناســبی را بین
دانشجویان ،استادان و کارمندان به وجود میآورد و در نهایت
فارغالتحصیلی از آن دانشگاه را ممکن میساخت.

از کارت هوشمند تا هوش هوشمند!

تا اینکــه در یک دهة اخیر تغییرات شــگرفی در رشــد
فناوریهای رســانهای رخ داد و انقالب اطالعاتی و ارتباطی
عصر جدیدی را رقم زد؛ عصری که در آن ابزارهای دیجیتال
بیش از هر زمان دیگری همة اجزای زندگی ما را در برگرفتهاند.
حاال آموزش ،تفریح ،خریدوفروش ،حملونقل ،ارتباط میان
یمانهوشمند و دیجیتال شدهاند!
فردی و حتی کارت مل 
در ایــن عصر جدیــد باهوشترین افراد هم اگــر نتوانند
بهدرســتی از رسانهها و ابزارهای دیجیتال استفاده کنند ،در
سادهترین اقدامات زندگی روزمرة خود دچار مشکل میشوند.
محیطهای کاری هم دچار تحول شدهاند و با شیوع فرهنگ
نوآفريني (استارتاپی) و «اقتصاد دیجیتال» ،کسبوکارهای
جدید بیش از همیشــه نیازمنــد کارمندانی هســتند که
توانمندی بهکارگیری نرمافزارهــا و کدهای دیجیتال برای
توســعة کسبوکار را داشته باشند .پس بار دیگر به مقیاسی
کمی برای سنجش و مقایســة انسانها نیاز است که بتواند
شایستگیهای دیجیتال هر فرد را اندازهگیری و تعیین کند.
این مقیاس را «هوش دیجیتال» یا «دیکیو» نامیدهاند .البته

4

| رشد مدرسة فردا | دورة هجدهم | شمارة  | 6اسفند 1400

مفاهیم مشابهی همچون ســواد رسانهای ،سواد اطالعاتی و
سواد دیجیتال در دهههای اخیر به كار رفتهاند ،اما هیچ یک
به اندازة هوش دیجیتال ،جامع و در عین حال ساده ،کمی و
قابل سنجش نبودهاند.
اصطالحات مشــابه هوش دیجیتال هم کــه پیش از این
به کار میرفتند ،بهاندازة مفهوم هوش کمی ،قابلســنجش
و جامع نبوده و نیســتند .سواد رســانهای ،سواد اطالعاتی و
سواد دیجیتال نمونههایی از این مفاهیم هستند که در کشور
مــا نیز اخیراً به کار گرفته شــدهاند ،اما چندان نتیجهبخش
نبودهاند .این شاخص کمی برخالف هوشهای پیشین کام ً
ال
اکتســابی و قابل تعلیم اســت .بنابراین ،در درجة اول برای
طراحان آموزشــی ،معلمان و مربیان قابل اســتفاده است و
آنها میتوانند بســتههای یادگیری مشخصی برای آموزش
هوش دیجیتال طراحی و اجرا کنند و اثربخشــی آن را نیز
اندازه بگیرند.

عدد کافی نیست!

از خلق مفهوم هوش دیجیتال و تبلیغ و اشــاعة آن توسط
مجمع جهانی اقتصاد زمان زیادی نمیگذرد ،اما به واســطة
رقابتپذیری مفهــوم هوش و کمیبودن آن در همین مدت
کوتاه ،بازار آزمون ههاي (تســتهای) هوش دیجیتال ،طرح
درسها و دورههای آموزشــی مرتبط با این مفهوم توســعة
ی پیدا میکند و کشــورهای دنیا در حال گنجاندن
ســریع 
استانداردهای آموزشی آن در نظام آموزشی خود هستند.
نباید از این نکته غافل شــد که هوش دیجیتال هم مانند
هوش ریاضی و هیجانی نمیتواند ارزشهای وجودی فرزندان
ما را به چند مهارت خــاص یا عدد کمی تقلیل دهد و تنها
مبنای ارزشگذاری ،قضاوت و ترسیم مسیر آیندة کودکان و
نوجوانان ما شــود .خالقان این مفهوم هدف خود را بهوضوح
پرورش نســلی جدید مطابق با ارزشها و برنامههای جهانی
معرفی کردهاند و از این منظر ضروری اســت اندیشمندان و
دلسوزان کشور ما که در حوزة تربیت رسانهای و فلسفة فضای
مجازی تخصص و تجربه دارند ،به بازتعریف ،اصالح و تکمیل
مفهوم هوش دیجیتال و بومیســازی آن برای گنجاندن در
نظام آموزشی کشورمان همت گمارند.
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