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 -9معرفي و اهداف جشنواره شكوفا
رشد سريع فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي ميتواند ضمن ايجادبسترمناسب جهت مشارکت
وتعامل شهروندان به تحقق شهر و شهروندالكترونیك بیانجامدهمچنین ميتواند عاملي براي تبیینسبك
زندگي درجامعه باشد و نقش خودرابعنوان رسانه ايفا نمايند .فناوري هاي اطالعاتي وارتباطي بدلیل
فراگیربودن،سرعت انتقال اطالعات و جاذبه مالي  ،خود لزوم سبك جديدي اززندگي با توجه به مولفههاي
جديد و ديجیتال را مطرح ميکند.
تاکیدات متوالي مقام معظم رهبري در موضوع سبك زندگي و نگاهي اجمالي به وضعیتفرهنگي دنیاي
مدرن لزوم تبیین زيرساخت هاي سبك زندگي و تدوين برنامه جامع سبك زندگیباتوجه به ظرفیتهاي
بومي اجتماعي  ،قومي وفرهنگي را ضروري ميسازد.
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در راستاي احكام حوزه ماموريتي واهداف  91گانه
( سبك زندگي ،هويت و مديريت تغییرات فرهنگي ) و دستورالعمل آشنايي باساختار ،اهداف ،رويكردها و
محورهاي فعالیت خانههاي مديريت محالت شهر تهران در برپايي،استقرار و نهادينه کردن ساختاري تالش
کرده است که مشارکت ضمني مردم را چه در تصمیم سازي ها و چه ابعاد اجرايي ،مورد مالحظه قرار داده
و با دريافت و کاربست بازخورهاي بعديشهروندان نسبت به روند و جزيیات امور به تمامي ،به اصالح
فرايندها نیز اهتمام ورزد؛ در واقع ازهمین جاست که مفهوم "محله" در کانون توجه و محور فعالیتها
قرار مي گیرد.
به نظر مي رسد اين که سطح و میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهري ،با پیشبردو ارتقاي کیفیت
زندگي در شهر و خدمترساني بهینه متولیان مديريت شهري همبستگي نشان ميدهد ،مورد وفاق است ،از
سوي ديگر ،کیفیت و بهره مندي از يك زندگي شهروندي قابل قبولنیز به میزان دسترسي شهروندان به
اطالعات و سطح آگاهي ايشان از حقوق و تكالیف اجتماعیبستگي دارد ،در اين راستا و برپايه تجارب
پر شمار ،توسعه فناوري اطالعات ساز وکار مفیديبوده که مشارکت و تعامل شهروندان را در ابعاد گسترده
ممكن گردانده است.
برپايي خانه فناوري اطالعات و فضاي مجازي در چارچوب سراي محله و راه اندازي کانونهايپنج گانه
شكوفا ،تخصیص پايگاه داده ها (ساب پرتال) براي هر محله ،ايجاد شبكههاي اجتماعیمجازي ( سامانه
مديريت محله) و اقدامات فرهنگ ساز و پشتیبان ديگري ازين دست ،از گامهايموثر معاونت امور اجتماعي
و فرهنگي شهرداري تهران و همان بستر آفريني مناسب در راستايتحقق چشمانداز آرماني« کالنشهر
الكترونیك تهران » به شمار مي روند؛ يعني همان زمینه کارآمدي که با فراهم ساختن قابلیت دسترسي
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شهروندان از سطح محله ها « :مقیاس يك يكم » به داده ها و رخدادهاي اجتماعي و فرهنگي در
نزديك ترين زيستگاه سكونتي خود(محله) ،به ايشانامكان مشارکت و تعامل فعال ،انعكاس مسايل پیش رو،
برآورد تنگناها و چالشها و بررسیفرصتها و تهديدهاي بالقوه و بالفعل و باالخره ارايه پیشنهادهاي
امكانسنجي شده به منظوربهبود کیفیت زندگي و شاخصهاي حیات مدني در هر محله توسط خود
ساکنان ،نخبگان و
دلسوزان بومي مقیم را فراهم آورده است.

اهداف
 بستر سازي آموزش مباني فضاي مجازي و جنگ نرم و تعیین راهبردهاي مقابله با آن در محله افزايش قدرت نرم در محله ( آگاه سازي  ،مصون سازي ،ظرفیت سازي ،توانمند سازي،همراهسازي و ) ....و افزايش آگاهي در جلوگیري از تهاجم فرهنگي
 افزايش تولید محتواي مبتني بر سبك زندگي اسالمي –ايرانیشهرونداندرمحیطهايسايبري وفضاهاي مجازي
 بسترسازي و توسعه ارتباطات و شبكه هاي اجتماعي ،علمي ،محلي و مردمي بر پايه فرهنگاسالمي–ايرانیدر شبكههايمجازي
 تسهیل فرآيند اطالع رساني و ارائه گزارش به شهروندان محله ارتقاي سواد رسانه اي و افزايش مهارت هاي شهروندان براي استفاده از ابزارهاي هوشمند وخدمات الكترونیك
 بسترسازي کارآفريني ديجیتال در محله ( توسعه فن بازار ديجیتال در محلهها ) بسترسازي براي توسعه فناوري اطالعات و کاربري خدمات الكترونیكي شهري در محلههايشهرتهرانبراساس .ICT Master plan

رويكرد ها
 تقويت مباني سبك زندگي اسالمي–ايرانیدرفضايمجازي فقر زدايي و کاهش آسیب هاي اجتماعي و توانمندسازي شهروندان محله خانواده محوري و محله محوري در ارائه خدمات ديجیتال تاکید بر ارائه خدمات و محصوالت اجتماع محورمعاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه  91تهران
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 هم افزايي با ساير ارکان مديريت محله به منظور ارتقاء و توسعه همه جانبه کاربري دانش و فناوري در ارائه خدمات شبكه سازي -حفظ امنیت اطالعات و بانكهاي اطالعاتي

ما براين باوريم که رويكرد مديريت شهري تهران در محله گرايي ،نتايج و بهرههاي مثبتي درايجاد روابط
مطلوب فرهنگي و اجتماعي به ارمغان خواهد آورد:
شناسايي و بهکارگیري ظرفیتها و استعدادهاي محلهاي ،تمرکززدايي در تصمیمگیريهايشهري ،افزايش
توانمندي عمومي در مقابله با باليا ،کاهش آسیبپذيريها ،ايجاد نظم اجتماعي،گسترش خدمات آموزشي
و فرهنگي ،ارتقاي روابط در سطح محله ها ،افزايش امنیت اجتماعي،ايجاد نظام مديريت از پايین به باال و
در نهايت ،تعادل بین عرضه و تقاضا و در نهايت ،تعادل میانعرضه و تقاضا در حوزه مديريت شهري  ...از
نخستین دستاوردهاي تعاملي ازاين دست به شمار مي روند.
افزون بر اين ،از آن جا که رسیدن به آرمان عدالت اجتماعي ( در مشخصه هاي سني ،جنسیتي،اقتصادي
و  )...با چشم پوشي از شناسايي کارکردها و ويژگيهاي ساختاري محالت ،امكان پذيرنیست؛ ميتوان
گفت توسعه فناوري اطالعات و تسهیل دسترسي شهروندان به داده ها ،به عنوانیكي از روشهاي پايدار و
مجرب در جلب و نهادينه سازي مشارکت آگاهانه مردم در حوزهمسايل مديريت شهري شناخته شده که
فعال ساختن شهروندان را در قالب ا نسان هايي مسوول درمحیط اجتماعي خويش و در مسیر بهبود دايمي
کیفیت زندگي مادي و معنوي ،ممكن مي گرداند.
مي توان گفت مجموعه جشنواره هاي شكوفا در واقع چنین امكانات گسترده اي را براي همهشهروندان
تهراني فراهم آورده است:
نخستین مجموعه جشنواره شكوفا در سال  19با راه اندازي هفت کانون با عناوين :وبالگ نويسیدر 91
شاخص ،رسانه ديجیتال در  1شاخص ،بازيهاي رايانه اي در  6لیگ ،طراحانگرافیك در  5شاخص،
تلفنهمراه در  4شاخص ،رباتیك در  91لیگ و توسعه مهارتهايرايانه اي در  4شاخص با همكاري دبیران
علمي و تخصصي ،دبیرخانه مرکزي و دبیرخانه هايهادي و اجرايي در سه سطح :محله ،محالت منطقه
وشهر تهران برگزار و با عضويت بیش از نیممیلیون نفر در سامانه الكترونیكي کانون هاي شكوفا با
موفقیت به کار خود پايان داد که بدنباآلن نیز ،دومین ،سومین و چهارمین دوره آن نیز با پنج کانون با
موفقیت به پايان رسید.
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امیدواريم بتوانیم پنجمين جشنواره شكوفا را در سال جاري با اتكال به خداوند متعال ،درراستاي کاهش
آسیبهاي اجتماعي ،فقر زدايي و توانمند سازي شهروندان با مشارکت مردم،همكاري و همت مسئولین
خانه فناوري اطالعات و فضاي مجازي محالت  354گانه و نمايندگانكانون ها ،مديران محله و دبیران
شوراياريها ،دبیرخانهه اي هادي و اجرايي و مناطق و واحدهايستادي شهرداري تهران ،با برگزاري
جلسههاي کارشناسي ،تشكیل شوراي راهبردي و کمیتهاطالع رسانیو ..با مطالعه ،جمع بندي و رفع
آسیب ها ،تنظیم سند چشم انداز توسعه فناورياطالعات و فضاي مجازي در محالت ،اعالم استانداردها و
شاخصها ،تولید محتواي آموزشالكترونیكي و تثبیت کانونها در راستاي تحقق شهري مجازي و
الكترونیك با موفقیت برگزارنمايیم.

 -2معرفي کانون مهارتهاي سبک زندگي ديجيتال
رشد سريع فناوريهاي ارتباطات و اطالعات در دنیا و تاثیر بسیار شگرف اين فناوري در زندگي امروزي،
سبك زندگي جديدي با مولفههاي نوين پديد آورده است که شايد بتوان آن را سبك زندگي ديجیتال نامید.
اين سبك زندگي با مقوالتي مثل سرعت انتقال پیام ،کاهش فاصله ،افزايش اطالع رساني ،کاهش امنیت
شخصي ،دزدي اطالعات ،افزايش مشارکت هاي اجتماعي ،افزايش خرده فرهنگ ها و بسیاري از موارد
ديگر همراه است.
ايرانیان بخش وسیعي از فضاي مجازي اينترنت را شكل داده اند و حجم وسیعي از وب سايت ها و
شبكههاياجتماعي به ايران ،ايرانیان و مسائل مرتبط با جامعه و فرهنگ ايراني اختصاص دارد .در حال
حاضر «اجتماعات مجازي ايراني» گستردهاي در زمینه هاي سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي شكل
گرفته است و بسیاري از «اجتماعات واقعي» نیز از طريق رسانه اينترنت ارتباطات خود را سامان مي دهند.
در اين شبكههاي ارتباطي شاهد نوعي الگوي زيستن هستیم که در آن تمام اشكال زندگي را ميتوان يافت.
امروزه بسیاري از خدمات و سرويسهاي بخش دولتي و خصوصي به صورت اينترنتي ارائه ميشوند و در
آيندهاي نه چندان دور اغلب اين خدمات تنها به روش الكترونیك در دسترس عموم قرار خواهد گرفت ،از
طرفي استفاده از خدمات نوين بانكي با توجه به اهمیت مواردينظیر مديريت زمان  ،کاهش ترافیك و
تسريع در انجام عملیات بانكي تبديل به يكي از الزامات زندگي امروزه شده است.مشاورههاي پزشكي،
مبادله تجربههاي زندگي ،درد دلها و همدليها ،يادگیري زبان خارجي ،انتخاب دوست ،انتخاب همسر،
بازي و سرگرمي ،گوش دادن به موسیقي ،فعالیت تجاري ،خريد و فروش کاال و هزاران صورت ديگر
فعالیت فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و سیاسي که ما در گذشته تنها از طريق روابط چهره به چهره انجام
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مي داديماکنون از طريق اينترنتو ابزار ديجیتال انجام مي دهیم.بنابراين مهارتهاي شهروند الكترونیك
وسبك زندگي ديجیتال صحیح بیش از هر چیز براي حضور مؤثر فرد در جامعهو زندگي ديجیتالي مورد
نیاز است.در واقع مي توان در تمامي اين موضوعات ،قید ديجیتال و زندگي جديد و سبك زندگي مجازي
ديده ميشود.
با توجه به رشد سريع فناوري معموالً اين مهارتها نیازمنـد آمـوزش و بروزرسـاني مستمر است.از طرفي
با در نظر گرفتن اينكه ساختار فرهنگي و سیاسي جامعه ايران و ورود فناوري هاي جديد به کشور-
فناوريهايي که بومي نیست و با زيرساخت هاي اجتماعي فرهنگ بیگانه همخواني دارد ، -بدون
فرهنگسازي جديد متناسب با آنها باعث شده که اغلب تاثیرات ناخواسته فناوري بر فرهنگ عمومي
پديدار مي شود .اين فناوري آسیب شناسي نشده ،گاه تبديل به ابزاري مخرب و غیرقابل کنترل براي
فرهنگ عمومي و سبك زندگي جامعه مي گردد .اغلب به دلیل وارداتي بودن فناوري ،چرخه هاي آموزش
و فرهنگسازي که زمان بیشتري را جهت ظهور و بروز مي طلبد ،تكمیل نشده است .به عبارتي مي توان
گفت جهش ناگهاني صنعت در يك کشور ،بدون جهش فرهنگي ،منجر به پذيرش فرهنگ وارداتي شده و
اين پذيرش ،زمینه هاي از هم گسستگي فرهنگي را پديد خواهد آورد.
ارزيابي استفاده از برنامههاي آموزشي در جامعه نشان داده است که آموزش و فرهنگسازي در جامعه
ميتواند ضمن بهبود سبك زندگي و ارتقاي فرهنگ عمومي ،زمینه ساز رشد بیشتر فناوري و استفاده بهینه
از آن باشد .از اين رو ،برنامههاي فرهنگسازي در رويكرد نوين ،نگرشهاي مردمي را هدف اصلي خود
قرار ميدهد؛يعني با دادن توانمنديها و آموزش مهارتها ،آنها را قادر ميسازد تا به شیوههاي جديدي
عمل کنند.
شهرداري تهران طبق وظايف اجتماعي و انساني که دنبـال مـينمايـد ماموريـت هـاي ارتقاء مهارتهاي
فناوري و فرهنگسازي استفاده صحیح از آن در زندگي را از طريق مشارکت هاي منطقهاي و محلهاي در
دستور کار دارد.
امروزه موضوع مهارتهاي رايانهاي ،ضـمن آنكـه بحثـي روزآمـد اسـت ،ماهیتـاً داراي جنبـههاي فراواني
نیز از رويكردهاي آينده نگارانه میباشد .بدون شك ،دامنـه مهارتهاي رايانـهاي آنچنـان میتواند گسترده و
عمیق باشد که به تما مي ظرفیت ها و توان خالقیتي انسان پاسخ دهد .با ورود رايانه به صحنه زندگي
حرفه اي ،بسیاري را گمان بر اين بود که دامنه اشتغال تنـگ خواهـد شد و رايانه جاي فرد را خواهد
گرفت .اما واقعیت ها اين را نشان میدهد کـه بـا ورود رايانـه اگـر مشاغل رو به کاهش رفتند ،اما ،نزديك
به سه يا چهار برابر آن چه که کاسته شد ،از طريـق مـشاغل نو مرتبط با فناوري اطالعات زاده شدند.
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وجود بسیاري از شـرکت هـاي برنامـه نويـسي ،داده پـردازي ،فنـاوري اطالعـات ،آمـوزش ،طراحـي
رايانهاي ،طراحي فضاهاي مجـازي بـراي آمـوزش در تمـامي زمینـههاي حرفـهاي ،سـیمیالتورها،
برنامه نويسي روبوت ها ،خدمات فني و پشتیباني از سیستم ها ،اتوماسیون هاي اداري ،آمـوزش منـابع
انساني براي کار با رايانه و غیره همه جلوههايي از مشاغل جديد هستند که به تمامي بر پايه تفكر و
رفتارهاي دانش ورزانه نوين شكل گرفتهاند.
براي ن اساس اهتمام براي نشر دانش و مهارت در حوزه رايانه ،آن هم در فضاهاي شهري و بـه ويـژه از
سوي مديريت شهري ،روايت ديگري از همپايي با پديدههاي زندگي معاصر را نشان میدهد .بـه طور
اساسي ،اين نگاه حكايت از ايدهاي میكند که متأثر از آن ،شهر و فضاهاي شهري غنـا و عمـق مییابند و با
بهرهمندي محلهها از اين ظرفیت ،برظرفیت اين بخش مهم از فضاهاي شهري در پیوند با آحاد جامعه ،به
ويژه نوجوانان و جوانان ،افزوده مي شود.
به طور قطع میتوان باور داشت که ورود بهاين عرصه از سوي محلهها و حوزههاي همسايگي هم مكان ،به
مفهوم يك جهت گیري جامع بـراي افـزايش سـرانه دانـش آحـاد جامعـه از مهارتهاي رايانهاي است،
اقدامي که به صورت مستقیم میتواند در برخورداري هر فرد از يك سیستم رايانهاي بیفزايد.
از طرفي ميبايست در کنار آموزش و ارتقاء مهارتهاي فناوري اطالعات به نوع استفاده از آن با توجه به
فرهنگ ايراني-اسالمي توجه ويژه نمود .بايد اذعان نمود که اطالعات به عنوان يك کاالي راهبردي ،ابزار
قدرت ،معیار توسعهيافتگي و ارتقاي سبك زندگي در دنیاي کنوني قلمداد مي شود .میزان برخورداري
کشورها در علوم و فنون مختلف با چگونگي شیوههاي آموزش علوم در نظامهاي آموزشي آنها ارتباط
تنگاتنگي وجود دارد و در اين میان ،رسانههاي مدرن و ديجیتال به عنوان ابزاري سرآمد در آموزش و
فرهنگسازي سبك زندگي مطرح هستند .در واقع ،سبك زندگي در زمره اولويت هاي اصلي جوامع
امروزي است که در جمهوري اسالمي ايران نیز در برنامه هاي اصلي اسناد توسعه کشور لحاظ شده است.
به طور قطع ،نوع زندگي و استفاده از فضاي مجازي و رسانه هاي ديجیتال در ايران اسالمي ،با کشور
انگلستان و آمريكا و يا عربستان و کشورهاي آفريقايي متفاوت است .لذا ،براي مطالعه و بررسي
همخوانيها و ناهمگونيهاي سبك زندگي ديجیتال با سبك زندگي اسالمي -ايراني ،بايد تالش کرد تا
مولفه هاي سبك زندگي ديجیتال را با نگاهي عمیق به سبك زندگي اسالمي -ايراني سنجید؛ سبك زندگي
منحصر به فردي که خدامحوري و ارزش هاي زندگي مبتني بر دستورات دين مبین اسالم ،مهمترين و
برترين اصل آن در نظر گرفته مي شود.
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اهداف اساسي در بخش توسعه مهارتهاي سبك زندگي ديجیتالدر سطح محالت شهر تهران عبارتند از:
 ايجاد بستر يادگیري مهارتها ي علمي و عملي در زمینه رايانه و ابزارها و نرم افزارهاي کاربردي فرهنگ سازي و تشويق شهروندان در استفاده از رايانه و نرم افزارهاي کاربردي در راستاي انجامامور روزمره زندگي شهري
 آموزش عمومي و تشويق شهروندان در زمینه استفاده صحیح و کاربردي از رايانه و اينترنتو ارتقايسطح توانايي در قالباستفاده از خدمات الكترونیكي مانند آموزش الكترونیكي ،بانكداري الكترونیكي و
دولت الكترونیكي
 شیوه استفاده از اينترنت در سبك زندگي اسالمي-ايراني نقش فضاي مجازي در سبك زندگي جوامع مسلمان تاثیر فضاي مجازي در شاخصه هاي اصلي زندگي انسان يعني سالمت جسم ،سالمت روان،سالمت اجتماعي و سالمت معنوي
 نقش فضاي مجازي در ارتقاي دانش عمومي ،تغییر سبك زندگي ،اشتغال ،دين باوري و گناه وثواب
 نقش اينترنت و فضاي مجازي در فقرزدايي ،گسترش کارآفريني و شكوفايي اقتصادي شناسايي استعدادها و پتانسیلهاي موجود در زمینه مهارتهاي سبك زندگي ديجیتالجهتبكارگیري در قالب مديريت محلهاي و شهري

مجموعه عوامل فوق ،همه فرصتي براي غنيسازي محیطهاي اجتماعي و شهري است که به اهتمام
مديريت شهري و با تأکید بر فضاي محالت ايجاد شده است .وجود کانونهايي از اين دست ،قابلیتي قابل
توجه براي شكل دادن به عناصر اجتماعي محالت تلقي ميشود .فرصتي براي غنيسازي فرصتهاي
فراغت شهروندان.

 -3محور رقابت در کانون توسعه مهارتهاي سبک زندگي ديجيتال
کانون توسعه مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال ،يكي از کانونهاي تعريف شده در جشنواره شكوفا است.
در اين کانون تمرکز بر رقابت شهروندان در حوزه مهارت هاي عمومي شهروند الكترونیكیـو مهـارتهـاي
استفاده از فضاي مجازي در سبك زندگي است .از اين رو طي دو بخش اصـلي مهـارتهـاي رايانـهاي و
سبك زندگي ،مهارت هاي شهروندان در بوته نقد و آزمون قرار ميگیرد.
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شرکت کنندگان در جشنواره با شرکت در آزمون مهارتهاي سبك زندگي ديجیتـال مـورد ارزيـابي قـرار
ميگیرند ،اين آزمون شامل بیست تا سي عدد سوال چهار گزينه اي است .افرادي که بتوانند در اين آزمـون
امتیاز باالتري را اخذ کنند به مرحله بعد که رقابت در سطح منطقه و پس از آن رقابت در سطح شهر تهران
است راه مييابند.
آزمون بصورت الكترونیكي يا در سراي محله و در خانه فناوري اطالعات برگزار ميگردد .تـاريخ آزمـون
متعاقباً اعالم شده و از طريق پست الكترونیكي و پیامك به اطالع شرکتکنندگان ميرسد.

سواالت آزمون از دو بخش زير تشكیل ميشوندکه عبارتند از:

 .9-3بخش اول ،مهارتهاي رايانهاي
در اين بخش تمرکز بر ارزيابي مهارت هاي عمـومي شـهروندان در زمینـه کـار بـا رايانـههـا و اسـتفاده از
قابلیت هاي عمومي فناوري اطالعات است .در اين بخش سه سرفصل عمومي بـراي برگـزاري آزمـون بـه
شرح ذيل تعريف شده است.
-

زندگي ديجیتال و شهروند الكترونیكي (مفاهیم پايه)

-

کاربرد بسترهاي فني و ابزارها (سیستم عامل ،ذخیرهسازي و نگهداري)

-

کاربري خدمات الكترونیكي شهري (شهروند الكترونیكي)

اين سرفصلها به نحوي تعیین شدهاند تا بتوان مبتني بر آنها مهارتهاي عمومي افـراد را مـورد ارزيـابي و
سنجش قرار داد .در سرفصل اول ،مفاهیم عمومي فناوري اط العـات و کاربردهـاي آن در زنـدگي شـهري
مورد سوال قرار مي گیرد .شهروند الكترونیكي فردي است که از قابلیـتهـاي فنـاوري اطالعـات در امـور
روزانه خود بهره ميگیرد .از اين رو اين فرد بايد نسبت به قابلیتها و کارکردهاي فناوري اطالعات آگاهي
و معلومات مطلوبي داشته باشد .ع الوه بر اين شهروند الكترونیكي با بسترها و ابزارهاي فناوري اطالعـات
از جمله تلفن همراه ،رايانه و اينترنت را بشناسد و نسبت کارکردهـاي آنهـا آگـاه باشـد .همچنـین انتظـار
مي رود که شهروند الكترونیكي از خدمات الكترونیكي ارائه شده در شـهر اسـتفاده نمايـد .بخشـي از ايـن
خدما ت توسط شهرداري تهران به صورت الكترونیكي در دسترس شهروندان قرار گرفتـه اسـت و بخشـي
ديگر توسط ساير سازمان هاي مرتبط با خدمات شهري عرضه شده اند .در اين بخش با طرح سواالت کلـي
آگاهي و توانمندي شهروندان در استفاده از اين خدمات ارزيابي ميگردد.
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.2-3بخش دوم ،مهارتهاي سبک زندگي
در اين بخش تمرکز بر ارزيابي مهارتهـاي شـهروندان در اسـتفاده از فضـاي مجـازي در سـبك زنـدگي
اسالمي-ايراني است .در اين بخش سه سرفصل عمومي براي برگزاري آزمون به شرح ذيـل تعريـف شـده
است.
 شیوه استفاده از فضاي مجازي و نقش آن در سبك زندگي اسالمي-ايراني تاثیر فضاي مجازي در شاخصه هاي اصلي زندگي انسان يعني سالمت جسم ،سالمت روان،سالمت اجتماعي و سالمت معنوي
 -نقش فضاي مجازي در ارتقاي دانش عمومي ،تغییر سبك زندگي ،اشتغال و فقرزدايي ،دين باوري

اين سرفصلها به نحوي تعیین شده اند تا بتوان مبتني بر آنها ،مهـارتهـاي سـبك زنـدگي افـراد را مـورد
ارزيابي و سنجش قرار داد.
سبك زندگي ،شیوه زندگي کردن با توجه به هدف و فلسفه زندگي اسـت .لـذا ،سـبك زنـدگي ديجیتـال،
زندگي در عصر ديجیتال و با مولفه هاي حاکم بر زندگي ديجیتال است .همانگونه که سبك زندگي و شیوه
زيستن ،پیرو فلسفه زندگي است؛ سبك زندگي ديجیتال نیز پیرو فلسفه زندگي است .بـه عبـارتي ،تفـاوت
قابل توجهي بین سبك زندگي ديجیتال با سبك زندگي اصطالحا حقیقي وجود ندارد؛ چراکه تفـاوت ايـن
دو سبك زندگي در ((ابزار)) زندگي است و نه در جهان بینـي و باورهـا و ارزش هـا .در سـبك زنـدگي
ديجیتال ،مولفه هاي زندگي ،ديجیتال شده است يعني ابزار اطالع رساني و ارتبـاط مجـازي شـده و حتـي
گذراندن اوقات فراغت نیز ديجیتال گرديده است .وجود فناوري هاي ديجیتال ،باعـث تغییـر رويكردهـاي
آدمي شده و تاثیر شديدي بر شاخص هاي تاثیرگذار بر سالمت جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي گذارده
است.
در اين زندگي ديجیتال ،شیوه زندگي تغییر کرده و عوامل مختلفي بر اين شیوه تاثیر مي گـذارد .شـناخت
اين عوامل تاثیرگذار بر سبك زندگي و برنامه ريزي در راستاي کاهش تهديدها و افـزايش فرصـت هـا ،از
ن كات بسیار مهمي است که نخبگان جامعه بايد نسبت به انجام آن اقدام نمايند .بررسي تـاثیر رسـانه هـاي
ديجیتال بر مسايلي همچون ازدواج ،خانواده ،دوست يابي ،اوقات فراغت ،رفاه ،عدالت اجتمـاعي ،الگـوي
مصرف ،کودك پروري ،همسرداري ،والدين ،سالمندان ،رضايت ،استرس ،آرامـش ،گنـاه ،معنويـت ،ايثـار،
ايمان و ...بسیار ضروري است و زمینه ساز زندگي بهتر با استفاده از ابزارهاي نوين و ديجیتال خواهد بود.
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 -4نحوه ثبت نام در جشنواره
شرکت در جشنواره شكوفا براي تمامي شهروندان در کلیه گروههاي سني آزاد ميباشد .شهروندان جهت
ثبتنام ميتوانند به وبسايت  http://shokoofa.mytehran.irبخش کانون توسعه مهارتهاي سبك
زندگي ديجیتال و يا به خانههاي فناوري اطالعات سراي محله در مناطق مختلف شهرداري تهران مراجعه
نمايند.

-5سطوح جشنواره مهارتهاي سبک زندگي ديجيتال
آزمونهاي جشنواره مهارتهاي رايانهاي و آزمونهاي جشنواره مهارتهاي گرافیك در  3مرحله در تهران
برگزار ميشود:
آزمون در  3مرحله شامل سطح محله ،سطح منطقه و سطح تهران برگزار ميگردد.
 3نفر از افرادي که بتوانند در آزمون سطح محالت امتیاز باالتري را اخذ کنند به مرحله بعد که رقابت در
سطح منطقه است راه مي يابند.
در آزمون سطح منطقه نیز  3نفر برتر به مرحله نهايي که رقابت در سطح کل تهران است راه مييابند.
در نهايت  3نفر برتر منتخبین جشنواره مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال معرفي مي شوند.
آزمون مراحل مختلف جشنواره شامل بیست تا سي عدد سوال چهار گزينهاي است.

-6منابع آزمون مهارتهاي سبک زندگي ديجيتال
چند کتاب با محتواي موضوعات عمومي فناوري اطالعات که دانستن آنها براي ارتقاء دانش شهروندان در
استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات مانند رايانه ،تبلت و تلفن همراه و نرمافزارهاي عمومي مفید باشد به
همراه کتابهايسبك زندگي ديجیتال به عنوان منابعي از آزمون مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال تهیه شده
است.
قابل توجه اينكه جهت آموزش مهارتهاي رايانهاي منابع فراواني وجود دارد .هدف جشنواره سنجش و
رقابت در سرفصلهايتعیین شده است .لذا براي سرفصلهاي جشنواره در بخش مهارتهاي رايانهاي منابع
معتبر موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نميگردد.
منابع آزمونبصورت الكترونیكي از طريق وبسايت جشنواره در دسترس شهروندان قرار ميگیرد.
اين منابع شامل:
 کتاب شهروند الكترونیكي کتاب فناورياطالعاتبرايزندگیبهتر کتاب رسانههاي ديجیتال و سبك زندگي (سبك زندگي ديجیتال)معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه  91تهران
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 کتاب سبك زندگي؛ روش ها و نظرها کتاب آشنايي با واژه پرداز (( -)Wordآزمون در سطح اطالعات پايه) کتاب آشنايي با صفحه گسترده (( -)Excelآزمون در سطح اطالعات پايه) -کتاب آشنايي با ارائه مطلب (( -)Power pointآزمون در سطح اطالعات پايه)

-7آموزش در کانون توسعه مهارتهاي سبک زندگي ديجيتال
 .9-7کتاب
کتابهاي معرفي شده بعنوان منابعي از آزمون مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال منابع خوبي جهت
آموزش مهارت عمومي فناوري اطالعات و سبك زندگي ديجیتاالست.

 .2-7کالسهاي آموزشي فشرده
شیوهنامه کالسهاي آموزشي فشرده براساس محتواي سرفصلهاي جشنواره (حداقل  4ساعت براي هر
شهروند) توسط دبیرخانه علمي طراحي شده است .اين شیوهنامه به منظور استفاده و بهرهبرداري کانونهاي
تخصصي و خانههاي آيتي محالت شهر تهران تهیه شده است.
برنامه زماني
در طول مدت برگزاري جشنواره مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال هر محله شهر تهران ميتواند يك
کالس آموزشي در سطح محله برگزار کند.
هزينه
معرفي استادان و مربیا ن آموزشي براي هر محله تهران از طريق نماينده کانون در معاونتامور اجتماعي و
فرهنگي منطقهصورت ميگیرد و هزينه هر استاد بابت برگزاري کالسهاي مذکور بر عهده معاونت
اجتماعي مناطق مربوطه خواهد بود .نحوه برگزاري کالس ،دستورالعمل و زمانبندي با هماهنگي دبیرخانه
اجرايي جشنواره مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال و کمیته علمي جشنواره صورت ميگیرد.
منبع آموزشي
منبع آموزشي مورد تايید براي تدريس در کالسهاي آموزشي مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال ،کتابهاي
کانون توسعه مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال و منتشر شده توسط معاونت امور اجتماعي و فرهنگي
شهرداري تهران ميباشد .نسخه الكترونیكي کتابها روي سايت شكوفا و کانون منتشر ميشود.

معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه  91تهران

11

دکتر علي اکبر جاللي

دستورالعمل کانون توسعه مهارتهای سبک زندگی دیجیتال -جشنواره شکوفا 95

سطوح کالسها
کالسهاي آموزشي مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال محالت تهران در دو سطح مقدماتي و پیشرفته
برگزار ميشود .در سطح مقدماتي ،کالسها براي افرادي برگزار ميشود که آشنايي کمي با مهارتهاي
رايانهاي و سبك زندگي ديجیتال دارند و مايل به ارتقاء آن ميباشند .در سطح پیشرفته ،کالسها براي
کاربراني برگزار ميشود که عالقمند به ارتقاي مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال خود هستند.
شرکت کنندگان کالسهاي آموزشي
تمام کساني که در کانون توسعه مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال ثبت نام کردهاند ميتوانند در کالسهاي
آموزشي مهارتهاي رايانهاي و سبك زندگي ديجیتال شرکت کنند .در صورت باالتر رفتن تعداد داوطلبان
از سطح  41نفر ،تعداد کالسها به تناسب افزايش مييابد.
ملزومات کالسها
خانه آيتي و سراي محالت بايد تمهیداتي فراهم کنند که کالسهاي آموزشي مهارتهاي رايانهاي و سبك
زندگي ديجیتال در يك سالن مجهز به رايانه و اينترنت پرسرعت برگزار شود .حداقل ملزومات سالن
مذکور بايد به گونهاي باشد که به ازاي هر دو شرکت کننده يك دستگاه رايانه متصل به اينترنت پرسرعت
وجود داشته باشد .در صورت تجهیز سالن مذکور به اينترنت وايرلس ،میتوان امكان شرکت داوطلبان
کارگاه با لپتاپ يا رايانه شخصي آنها را فراهم کرد .در اين صورت محدوديتي براي تعداد افراد حاضر در
کارگاه وجود ندارد .سالن کالس بايد به ويدئو پرژکتور و پرده مجهز باشد.
گزارش برگزاري کالسها
مديران کانونهاي مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال محالت مكلف هستند گزارش برگزاري هر کارگاه را
قبل و بعد از برگزاري کارگاه به کمیته علمي جشنواره مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال و دبیرخانه
مرکزي شكوفا ارسال نمايند.

 -8اعالم نتايج
نتايج هر سطح از جشنواره توسط دبیر کمیته علمي به دبیر کمیته اجرايي جشنواره اعالم شده و برنامهريزي
به منظور اجراي جشنواره در مرحله بعد توسط کمیته اجرايي انجام ميشود.
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 -1وظايف رابطين کانون و مديران فناوري اطالعات سراي محالت در برگزاري جشنواره شكوفا
با توجه به رويكرد محله محوري ،بخش عمدهاي از عملیـات اجرايـي جـشنواره شـكوفا بـر عهـده
مديران خانهها ي فناوري اطالعات محالت میباشد .جشنواره شـكوفا تحـت مـديريت و راهبـردي معاونت
امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران اجـرا مـیگـردد .هـدايت علمـي توسعه مهارتهاي سبك
زندگي ديجیتال بر عهده دکتر علي اکبر جاللي عضو هیات علمي دانشگاه علم و صنعت ايـران است.
دبیرخانه کانون در منطقه  91شهرداري تهران ايجاد شده اسـت و معاونـت امـور اجتمـاعي و فرهنگي اين
منطقه مسئولیت ايجاد و راهبري اين دبیرخانه را بر عهده دارد .براساس اهـداف تعیـین شده براي جشنواره
و اهداف تخصـصي ايـن کـانون ،مـسئولیت هـاي ذيـل بـراي مـديران فنـاوري اطالعات محالت پیشبیني
شده است:
 .9تبليغات و اطالع رساني جشنواره
 . 9،9توزيع و نصب بروشـورها و پالکـاردهـاي معرفـي جـشنواره در سـطح محلـه (مـدارس ،مساجد،
کتابخانهها ،خانههاي فرهنگ ،فرهنگ سراها و ساير اماکن عمومي)
 .9،۱اطالع رساني در خصوص اهداف و محورهاي جشنواره در خانه فناوري اطالعات

 .2برگزاري کالسهاي آموزشي و توزيع محتواي آموزشي مهارتهاي سبک زندگي ديجيتال
 .۱،9فراهم آوردن کالسهاي آموزشي مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال در خانه آيتي و سراي محالت.
 .۱،۱اطالع رساني در خصوص کالسهاي آموزشي و ثبتنام از متقاضیان
 .۱،3نظارت بر روند برگزاري کالسهاي آموزشي
 .۱،4راهنمايي در خصوص در اختیار قرار دادن محتواي آموزشي (کتابها و محتواي آموزشي) به
شرکتکنندگان در جشنواره

 .3برگزاري آزمون
 .3،9اطالع رساني در خصوص شیوه ثبت نام الكترونیكي و شرکت در آزمون
 .3،۱کمك به ثبت نام الكترونیكیمتقاضیان در آزمون
 .3،3کمك به انجام آزمون الكترونیكي در سراي محله در موعد مقرر
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 .4ساير وظايف
 .9ارسال گزارش عملكردها به دبیرخانه جشنواره مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال شكوفا مستقر در
منطقه نوزده
 .۱حضور فعال در جلسات هماهنگي جشنواره کانون مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال
 .3بررسي مشكالت برگزاري جشنواره و اعالم آن به دبیرخانه
 .4مستندسازي کلیه فعالیتهاي کانون مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال در منطقه
 .5ارتباط و همكاري مستمر با نمايندگان کانون مهارتهاي سبك زندگي ديجیتال در منطقه

برنامه زمانبندي انجام فعالیت هاي فوق الذکر در سطح محله در ادامه ارائه شده است .طـي يـك مـاه اول
جشنواره بايد اطالع رساني انجام شده و از متقاضیان براي شرکت در جشنواره ثبت نام بـه عمـل آيد .پس
از آن آزمون هاي مربوطه نیز به صورت چهار گزينه اي انجام مي شود .در نهايت افراد برتر مشخص شده و
براي رقابت در سطح بعدي معرفي ميگردد.

بروشورها و پوسترهاي معرفي مسابقات ،سواالت برگـزاري مـسابقات و ساير محتوي مورد نیاز مديران
فناوري اطالعات و رابطین مناطق براساس برنامـه زمانبنـدي فـوقالـذکر و بـا هماهنگي کارشناسان
مربوطه در مناطق ارسال مي گردد.
با ايجاد گروه الكترونیكي در تلگرام  ،مديران فناوري اطالعات محالت و رابطین کانون مهارتهاي سبك
زندگي ديجیتال در مناطق بـه صـورت مستمر نسبت به آخرين وضعیت جشنواره مطلع خواهند شد.

معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه  91تهران

14

دکتر علي اکبر جاللي

دستورالعمل کانون توسعه مهارتهای سبک زندگی دیجیتال -جشنواره شکوفا 95

مديران فناوري اطالعات محالت و رابطین کانون توسعه مهارتهاي رايانهاي در مناطق ميبايست
اطالعات خود شامل جدول ذيل را به دبیرخانه اجرايي جشنواره مستقر در معاونت فرهنگي و اجتماعي
شهرداري منطقه  91ارسال نمايند.

منطقه

ناحيه

نام محله

آدرس سراي محله

( ITرابط منطقه)

نام و نام خانوادگي مدير

شماره تلفن ثابت

شماره تلفن همراه

پست الكترونيک

در صورت بروز هر گونه سوال و يـا مشكل لطفاً با دبیرخانه کانون توسعه مهارتهاي رايانهاي تماس
حاصل نمايید.

دبيرخانه کانون توسعه مهارتهاي رايانهاي:
نشاني :خاني آبادنو ،بلوار میالد ،ساختمان مرکزي شهرداري منطقه 91
رابط منطقه.... :
پست الكترونیك.... :

دبيرخانه علمي کانون توسعه مهارتهاي رايانهاي:
مسئول هماهنگي علمي کانون :آقاي مهندس ابراهیمي ،شماره تماس11311119149:
پست الكترونیكmaharat.shokofa@gmail.com :
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