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 چكيده
در شهرهاي بزرگ ظرفيتي بالقوه براي  فضاي زماني و مكاني موجود در ترددهاي درون شهري خصوصا 

اي براي سامانهاستفاده از قابليتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات  با كه گيري در آموزش غير رسمي استبهره
آموزش مكاني -زمانيي ظرفيتهابه بررسي  تحقيق حاضر، .گردديمپذير حقق آموزشهاي شهروندي ت

 و چهارجوب پرداخته غير رسمي براي ارائه آموزشهاي  مشهددر شهرآن  موجود و مصاديقشهروندي 
اين بررسي قابليتهاي موجود و فناوريهاي قابل اقتباس در . كندآن را تبيين مي اءمعماري تحقق پذير و اجز

با بهره گيري از بستر ارتباطي برخط و با تكيه بر فناوري را  يشهروندپياده سازي يك سامانه آموزشي 
 از نمايشگرهاي اي متشكلطرح استقرار سامانهدر ادامه نيز .  استداده قرار ارزيابيمورد اطالعات و ارتباطات 

 .شده استمعرفي  به همراه تحليل هزينه منفعت در اين رويكرد كنترل شونده
   

  آموزش ديجيتالي-آموزش غيررسمي-شهرونديآموزش :  كليديهايهواژ   
 

   مقدمه- 1
ه تا  از كودكان و دانش آموزان گرفت،همه اقشار شهروند در شهرهاي بزرگ برايهاي درون شهري و سفر روزانه تردد

مورد توجه سفر وزمان  فضا استفاده ازو حتي سالمندان، ضرورتي است كه موجب گرديده است تا  دانشجويان و كارمندان
در مسير خانه به مدرسه و  بعنوان مثال تردد دانش آموزان .]1[ گيرد قرار كشورهاي مختلف جهانمديران فرهنگي و آموزشي 

، حداقل تا جائيكه به گشتازبزمان آموزش دانش آموزان از هنگام خروج از منزل تا  گرديده كه ديدگاه را موجباين بالعكس 
بنابراين مناسب خواهد بود كه آموزش روزمره به زمان . ديابمسئوليتهاي سازمانهاي متولي آموزش و پرورش مربوط است، ادامه 

اين زمان . گردد بازگشت به منزل تقسيم ، زمان آموزش رسمي در كالسها و نيز زمان)سرويسهاي مدارس(سفر درون شهري 
غير رسمي نيمه رسمي و جهت ارائه آموزشهاي يكساعت هم به ميرسد فرصت مناسبي را به رفت و برگشت كه گاها در هر سو 

همچنان كه به همين دليل در بسياري از شهرهاي بزرگ جهان . براي اين بخش از سرمايه هاي انساني كشور فراهم مي كند
 گسترده جهت اين ظرفيت به متمادي استفاده از فضاي سفر درون شهري براي تبليغات مورد توجه بوده است،  نگرشساليان 

هم  به جوامع هدف هاي متفاوتاطالع رساني، ابالغ مصوبات، پخش مستقيم جلسات مربوط به مسايل شهر و نيز ارائه آموزش
 براي آموزشهاي غير رسمي از پيام رساني در ساده ترين لبد شهريدر كاظرفيت هاي مناسبي . در اولويت قرار گرفته است

، قابل شناسائي بوده و فناوريهاي گوناگوني نيز جهت تحقق يك سامانه آموزش شهروندي شكل گرفته تا آموزش هاي مدون
ترونيكي مطالعه  ظرفيتهاي زماني و مكاني موجود در كالبد شهري جهت تحقق يك سامانه آموزش الكدر ادامه. وجود دارند

  . گرددتحقق بخشد معرفي مي   با قابليت اندازه گيري نفوذ آموزش را را كه بتواند اهداف آموزشيايه و معماري سامانهشد
  
  ظرفيت هاي موجود آموزش غير رسمي  - 2

موجود در زندگي آموزشهاي غير رسمي و نيمه رسمي عمدتا بااتكاء به ظرفيت سازي و يا استخراج ظرفيتهاي بالقوه و پنهان 
تواند زمان قابل توجه سفر و تردد درون شهري خصوصأ در شهرهاي بزرگ ميدر زندگي شهري، . امروزي مردم شكل مگيرد

يك دليل عمده در توجه به اين نحوه اطالع .  بهترين فرصت بحساب آيدمحتواهاي آموزشي بصورت غير رسميبراي ارائه 
. كنترل استقابليت ها به صورت الكترونيكي با پيامدر محتواها و ر يتغيايجاد تنوع و رساني در فضاي درون شهري،  قابليت 

خصوصأ (آن است كه همواره درصدي از مردمآموزش همگاني   به عنوان يك شبكهكالبد شهردليل ديگر رويكرد به استفاده از 
اما الزم  را ندارنداديو و تلويزيون و مطبوعات از رفرصت استفاده وجود دارند كه ) در كشورهاي جهان سوم و در حال پيشرفت

 انجام امورتردد و يا ن افراد نيز اوقاتي را در توجه به اينكه ايبا .  جامعه قرار گيرنداساسياست كه در جريان مسايل مهم و 
پيامهاي ضروري هايي از اين گونه، احتمال دريافت آموزش و ها و رسانه توجه به محيط،كنندسطح شهر صرف ميضروري در 

     



 

توجه به اين نكته الزم است كه استفاده از اين ظرفيتهاي زماني و مكاني نبايد مالزم با . دهدشهروندي را بسيار افزايش مي
 عمومي و حتي آموزشمختلف جلب اجباري توجه و يا الزام به مراجعه به مكان و يا زماني خاص باشد چرا كه برنامه هاي 

دارند در حاليكه ارائه محتواهاي مناسب بدون الزام نيمه رسمي و يا غير رسمي با  طور گسترده وجود كامال مدون بهشهروندي
  .ايجاد مشوق هاي الزم به توجه و يادگيري مشخصه اصلي سامانه مورد بحث است

ا براي اين نوع شبكه هها، مساجد، اماكن عمومي و پاركها، ميادين، پلتقاطعمتداد خيابانها و بزرگراهها، يب اته اين ترب
در كنار اين . باشد، فضايي بسيار مناسب است كه مديريت توليد و ارائه محتوي بر آن ضروري ميخاصآموزشي و اطالع رساني 

اي مناسب براي اين نوع بهره گزينه فضاي سفر درون شهري،  محيط درون وسايل نقليه عمومي نظير اتوبوس و قطار شهري نيز
در بسياري از كشورها، خصوصأ ژاپن كه سفرهاي روزمره خانه به محل كار بخش قابل توجهي از برنامه . گردديبرداري قلمداد م

، اين راهبرد مورد توجه جدي قرار داشته ودريافت اطالعات، اخبار وآموزشهاي ويژه شهروندي را تشكيل مي دهدروزانه مردم 
 عادي و ضاي داخل وسائل نقليه با توجه به متوسط زمان حضور مسافرينف. استها موكول شدههمراه سرگرمي به اين محيطبه

نهادهاي آموزشي و پرورشي و نهادهاي شهروندي و  از سوي آنها محيط مناسبي براي مخاطب قرار دادن نيز دانش آموزان
  .باشدميفرهنگي 

ديگري را فرا رو قرار مي  محور نيز الزامات توجه به دورنماي توسعه مبتني بر دانائي و افتصاد دانائيدر كنار اين موارد، 
محورهاي اصلي زير و در نتيجه  شهر الكترونيك، شهرداري الكترونيك و شهروند الكترونيك توسعه مبتني بر دانايي تحقق. دهد

  ] 2 [را مد نظر قرار مي دهد
شهروند / حقق شهر الكترونيك در تITهاي نو از جمله فرهنگ سازي و بستر سازي جهت بهره گيري بهينه از فناوري 

 الكترونيك
 تقويت و استقرار شهر الكترونيك به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي تحقق مديريت واحد شهري 
 هاي نوين فردي در بهره گيري از فناوري-پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي 
 هاسازي مردم در برابر آسيبهاي اجتماعي ناشي از اين فناوري توانمند 
ترتعامل شهر زش عمومي و ترويج فرهنگ نظم، مدارا و زيست سالم مبتني بر بكارگيري هرچه گسترده  آمو 

 شهروند الكترونيك/الكترونيك

 استقرار سامانه اي  توسعه آموزشهاي نيمه رسمي و يا غير رسمي را بر مبنايبه تنهايي ضرورتنيز خود   اين الزامات 
توسعه اين سامانه اگر چه با هدف اصلي و اوليه توسعه . كند  نمايان ميعات و ارتباطاتفناوري اطالگسترده و مدرن مبتني بر 

شهرنشيني دانائي محور صورت پذيرد اما قطعا به دليل معماري مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات قابليت ارائه محتواهاي 
  .و اطالع رساني را نيز دارا خواهد بود پرورشي ،آموزشي

برنامه آموزشي دانش توان به  كه از آن ميان مي شهروندي مورد توجه قرار گرفته اند هايدرآموزشگوناگوني ي هابرنامه
توجه   )E-Community( نيز آموزشهاي شهروندي و )E-School( مدرسهآموزان براي توسعه و تكميل برنامه آموزشي رسمي 

قال محتوا را به شكل مدون، دنباله دار و قابل ارزيابي مديريت نمايد در اين برنامه تحقق سامانه اي كه بتواند انت. ]3[نمود
نوع محتوا، نحوه انتخاب زمان و مكان ارائه از . گرفته استمورد توجه قرار  و جامعهبعنوان يك برنامه مكمل آموزش مدارس 

 تبليغات و حركت به سوي يك جمله عوامل كليدي در موفقيت اين سامانه همگاني به منظور عبور از فضاي پيام رساني و
  .  است غير رسميسامامه آموزش

  
 اركان يك سامانه آموزش الكترونيكي مكمل  - 3

چارچوب سامانه را به خود گيرد اركان چندي بايد محقق گردد كه ي  رسم و غير رسميبراي آنكه توسعه آموزشهاي نيمه
  : عبارتند از

  
  رسانه 1,3

  : گوناگون وجود دارند اشكال آموزشهاي الكترونيكي شهروندي در هاي مورد استفاده جهت ارائهرسانه
 روزنامه هاي يوميه شهروندي ديجيتال  

 كانالهاي راديو تلويزيوني محلي خاص يك شهر و يا حتي يك منطقه شهر  
 اينترنت و سايت هاي خاص محله، جامعه و شهر  
 ديواري الكترونيكي تابلوهاي نمايشگر  اطالع رساني به وسيله رسانه هاي متني، صوتي و تصويري نظير 

   



، بر روي  طبقات مختلف جامعهبرايو حتي برنامه هاي سرگرمي   و مكمليآموزشمحتواي  ارائه ميان، دراين 
 چرا كه در اين سامانه سعي بر جلب . داردمناسبي و شنيداري جايگاه ديداري و بصورت )VideoWall(نمايشگرهاي ديواري 
 محتواهاو پيامهاي ارائه شده به ساده ترين شكل و عدم ايجاد الزام خاص به توجه و يا مراجعه به مراكز و توجه جوامع هدف به

تابلوهاي نمايشگر ديواري نيزجهت ارائه  آموزش غير رسمي، اطالعات ترافيكي شهر، پخش اخبار و همچنين . از اين قبيل است
ربرد چند منظوره ضرورت وجود سامانه و همچنين مديريت متمركز كا اين. درآمدزايي و حتي سرگرمي مناسب خواهند بود

    .هاي ارائه و زمان و مكان مورد نظر برآيد آشكار مي سازدبراي آن را كه از عهده ايجاد هماهنگي در هدايت محتوا، محيط
  

  زيرساخت   2,3
هاي نمايشگرهاي پيام نما و پخش پيام، تصويريتابلوهاي نمايشگر اي از شبكهاي شامل استفاده از محيطهاي چندرسانه

اي، برآورد و پياده سازي آن نياز دارد تا محتواهاي مناسب تحت برنامه زماني و مكاني انتخابي و صوتي به يك معماري شبكه
انتقال تحقق اين سامانه و . هاي مورد نظر عرضه شودمتناسب با نوع ارائه در شبكه مورد بحث جريان يافته و در محل  يا  محل

مخابراتي مي باشد هاي درچنين محيطي مالزم با استفاده از زير ساخت شهروندي يهاي گوناگون آموزشمحتوي و ارائه برنامه
   .تا امر روزآمد شدن و ايجاد تغيير و تنوع در محتوا و باالخره تحقق چارچوب يك مدل آموزش مدون پديدار شود

 در برخي از كشورها بعنوان معماري شبكه مناسب براي (TCP/IP)اينترنت براي اين منظور  معماري شبكه مبتني بر 
يك   اي، نقاط مبادله اطالعاتدر اين معماري مراكز ارائه از تابلوهاي ساده تا مراكز چند رسانه. رسانه شهري انتخاب شده است

 .اينترانت شهري مي باشند
و  )اعم از معمولي و يا فيبر نوري(ري از شبكه مخابراتي با سيم فناوري مورد استفاده در انتقال اطالعات شامل بهره گي
چنين شبكه اي اصوأل با استفاده از پوشش راديوئي و بدون . باشدهمچنين شبكه مخابرات بيسيم اعم از راديوئي و يا سلولي مي

. كندعملي ميدر كالبد شهراي ه بر روي شبكه گستردنظام مند اطالعات راضرورت توسعه زيرساخت ارتباطي زيرزميني، انتقال 
به بستر مخابراتي موجود در شهر واگذار شده و سرمايه ارتباطي همچنين با استفاده از شبكه مخابراتي سلولي تحقق شبكه 

رسد چرا كه نقاط  ارائه آموزش و اطالع رساني در سطح شهر به مشتركي در حوزه ارتباطات گذاري در اين بخش به حداقل مي
كارگيري هر كدام از زيرساختهاي ارتباطي براي پياده سازي اليه زير ساخت شبكه به عواملي چون در به. گردندديل ميسيار تب

. دسترس بودن، صرفه اقتصادي، كاربردهاي جانبي و نيز به ظرفيت جذب وبومي سازي در بخش مخابرات كشور بستگي دارد
در  مكمل اي شهري براي گسترش آموزشه مهمترين ركن در تحقق رسانهارتباطات، شبكه مخابراتي گسترد لذا از نقطه نظر
  .محيط شهر است

   
  مديريت  3,3

 و همچنـين درآمـدزايي بـا واگـذاري          اطالع رساني آموزش غير رسمي،     جهت ارائه رسانه مورد استفاده در چنين سامانه اي        
كاربرد چند منظـوره ضـرورت وجـود         اين.  خواهند بود  ها و حتي سرگرمي مناسب    تبليغات و اطالع رساني    هايي براي ساير  زمان

هاي ارائـه و زمـان و مكـان مـورد نظـر برآيـد               مديريت متمركز براي آن را كه از عهده ايجاد هماهنگي در هدايت محتوا، محيط             
هاي  اريذه گهاي مشترك در امر انتقال و ارائه  آموزشهاي همگاني و سرمايضرورت جدي استفاده از زيرساخت .آشكار مي سازد

 Time)كارگيري بستر مخابراتي و محيط ارائه بصورت اشـتراك زمـاني   نسبتأ سنگين در خصوص شبكه مخابراتي مورد نياز، به
sharing) لذا موضوع مديريت  بر انتقال محتوا بايد اصل كلي در چنين رسانه اي در نظر  .  مي نمايد روش مطلوب و افتصادي     را

  :بنابر اين الزم است كه قابليتهائي نظير. ت در اختيار سازمان مسئول قرار گيردگرفته شده و مركز مديري
  مديريت محتوا و ارزيابي 
  مديريت نمايشگرها 
  مديريت مخابرات 
در هـر دو پيكربنـدي      ) ساير سازمانهاي عالقمند بـه پيـام رسـاني        (مديريت هماهنگي ميان ساير بهره برداران  رسانه          

 ركزمديريت متمركز و نيمه متم

سامانه هائي با اين گستردگي در سطح شهر در مواقع عادي بعنوان رسانه آموزش . اي تمهيد شده باشددر چنين سامانه
صورت ر مواقع بحران و حوادث بهناسبتها و دعمومي،اطالع رساني مسائل شهر، اطالع رساني ترافيك، پخش راديوتلويزيوني و م

حفاظت و امنيت جريان اطالعات و محتوا با . نمايند ميء سطح شهر نقشي حياتي ايفايكي ازابزارهاي كارآمد دراطالع رساني
  . كندتوجه به گستردگي رسانه شهري از اين دست نيز اهميت وجود مديريت سامانمند را دوچندان مي

     



 

را به  )Civics education (شهرونديمديريت سامانه آموزش عمومي مورد بحث در اكثر شهرهاي بزرگ كه آموزش 
نحوه اعمال اين مديريت در اليه هاي شبكه اي و . شودشهروندان در نظر دارند، به وسيله شهرداريها و دولتهاي ايالتي انجام مي

بستر مخابراتي متفاوت است اما در سطح مديريت اعم از توليد محتوا و اليه هدايت محتواها، اين امر در دست شهرداريها و يا 
   ]4-5[  شهري است فرهنگشوراهاي عاليه

  
   توليد محتوي4,3

با توجه به فراهم بودن زيرساخت هاي ضروري اعم از سخت افزار و نرم افزار شايد مهمترين ركن يك سامانه مكمل 
اي به فناوري اطالعات وارتباطات تحقق تكنيكي سامانه. باشد توليد محتوا، انتخاب نحوه ارائه، مكان و زمان مناسب ،موزشيآ

اما . استنموده يك شهر بزرگ با قابليت ارائه چند رسانه اي را به استناد فناوريهاي موجود كامال عملي و در دسترس گستردگي
اي آموزشي اعم از هويت جنبهقرس و تاآنچه بسيار قابل توجه است توليد محتواهاي مناسب براي تكميل برنامه آموزشي مد

اين موضوع به دليل اهميت . موزشهاي درسي عمومي مي باشدآقي بهداشتي مدني و حتي فرهنگ شهروندي، آموزشهاي حقو
موزشهاي آشناختي اي است كه مشتمل بر مالحظات مختلف و الزامات اجتماعي و روانزايدالوصف خود موضوع بررسي گسترده

  .نيمه رسمي و غير رسمي است
   
   ارزيابي 5,3

اين بخش خود شبكه ديگري است كه . هاي مديريت شبكه رسانه شهري، مي باشدمهمترين بخش از ارزيابي نفوذ آموزش
هدف . به سوي مسئولين  آموزشي فرهنگي شهر است در سطح شهر گسترده شده و مسير ارتباط داده در آن ازسوي شهروندان

شاخص  خود گيرد تا با تعريف از اين شبكه ارزيابي آن است كه ارائه محتواهاي  آموزشي در رسانه شهري چارچوب  آموزشي به
و تاثير برنامه هاي تشويقي براي توجه به پيامها در مكمل اندازه گيري، از استقبال، نفوذ  آموزشهاي قابل هاي سنجش پذير و 

  ضروري خواهدسامانهمديريت و  براي ايجاد ارتباط  ميان شهروندان ايشبكهبنابراين .  تهيه شودءارزيابي قابل اتكاسطح شهر 
 از يك سو يدهبود كه در قالب مسابقات، پرسشنامه ها و اخذ نظرات شهروندان، مسير ارائه  آموزشهاي شهروندي دوسويه گرد

.  به سوي شهروندان گسيل شود و از سوي ديگر با شبكه ارزيابي ميزان نفوذ و يادگيري اندازه گيري شودمحتواهاي آموزشي
   .ي از شبكه مخابراتي و بستر ارتباطي موجود به انجام مي رساندمركز مديريت اين وظايف را با بهره گير
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و يـارتي   هـاي فراوانـي ز    توريـستي در جهـان و ايـران، جاذبـه         نيـز   مذهبي و   فرا ملي،   شهر مقدس مشهد به عنوان شهري       
 ميليـون زائـر و گردشـگر از         20بالغ بـر  نيز  ساله   همه    ، ميليون نفر جمعيت شهري  ساكن      2/2 ريب به كنار ق در   .ارددتي  مسافر

 بنابراين تردد در اماكن و معـابر و حمـل و نقـل درون    .نمايند به اين شهر سفر مي سياحتداخل و خارج از كشور براي زيارت و         
-مـي مواجه نموده بطوريكه    ملي  با تاثير   شهري  غير رسمي   موزش  اي براي ارائه و جذب آ      مشهد را با ظرفيت فوق العاده      ،شهري

هاي مكاني و زمـاني سـفر درون    با تكيه بر ظرفيت كشوريتوان مشهد را يك پايلوت براي توسعه برنامه هاي آموزش شهروندي      
  .در نظر گرفتشهري 

  .]6[  استگزارش گرديده زير شرحانجام شده به  شهري در شهر مشهد، بر اساس مطالعاتدرون داليل سفرهاي 
  

   در مشهد داليل سفرهاي شهري1جدول 
  %5/40                 سفرهاي با هدف كار

  %3/11         خريد كاال
  %5/17       تحصيلي 

  %1/2   ت مراجعه به ادارا
  %3   موارد پزشكي

  %8/14        ديدارهاي خانوادگ
  %9/2     تفريح
  %6/2                زيارت

  %3/5   هاساير هدف

   



دهد كه بيشترين داليل سفرهاي شهري، اشتغال و پس از آن داليل تحصيلي، ديدارهاي خانوادگي ين مطالعات نشان ميا
اي را در سطح شهر مالحظه نمود كه به داليل شغلي توان تردد ثابت و برنامه ريزي شده روزانه ميلذا .و خريد كاال بوده است

هاي اياب و ذهاب به محل كار اعم از سرويس(ها ها، حضور در اتوبوسايستگاهل وجود داشته و مشتمل بر توقف دردر طول سا
هاي شهر الكترونيك در مشهد، حركت كه با توسعه برنامه هر چند. و نيز تردد در سطح شهر است) هاي شركت واحديا اتوبوس

ات و پاسخگوئي به صورت ديجيتالي آغاز شده است اما به استناد آمار فوق بخشي از به سوي مديريت واحد شهري و ارائه خدم
اين موقعيت زماني و .  آموزشي همچنان در آينده و در طول فعاليت و ساعات اداري روز برقرار خواهند بود وسفرهاي كاري

هاي موجود مورد توجه قرار گيرد، اهميت ريگيري از فناومكاني در صورتي كه  با برنامه ريزي و مديريت بايسته و با بهره
  . هاي  آموزشي را نمايان مي سازدتوليد، انتقال و ارائه برنامه

 جهت  آموزش الكترونيكي و اطالع رساني به قابل توجهيترمينال مسافربري مشهد، از جمله مكانهائي است كه زمان 
، امكانات وسيعي را در نيزراه اندازي قطار شهري ر اين ظرفيت، در كنا. دهددر اختيار مديران شهري قرار ميرا شهروندان 

   .همين راستا فراهم خواهد نمود
 ،دليل موقعيت زماني و مكاني ويژهبه  فرهنگسرا 4  و خانه فرهنگ محله26 مسجد، 1000، حدود پارك223 وجود

نفوذ   منظم به همراه ارزيابي جذب و را خصوصأ براي برنامه ريزي محتوائي و مديريت ارائه منسجم ومناسبيظرفيت 
   .دارنددر برهاي شهروندي و غيره آموزشهاي عمومي، برگزاري مسابقات و جشنواره

هاي موجود و نيز مطبوعات نكته قابل توجه در اين مرحله از بررسي كه طراحي و استقرار يك سامانه جديد در كنار رسانه
ليد محتوي، مديريت و ار و متولي توذگ سرمايهوجودسرمايه گذاري و طبعا الزام را پيشنهاد مي نمايد ضرورت ورود به عرصه 

در پاسخ به اين سوال كه با وجود راديو وتلويزيون و مطبوعات چه ضرورت دارد كه به استقرار سامانه اي . نگهداري سامانه است
سامانه مورد بحث بخشي از طرفيت زماني و مكاني گسترده و البته هزينه بر در سطح شهر بينديشيم؟ بايد خاطر نشان نمود كه 

از سوي ديگر روشي در . را مورد توجه قرار داده است كه بطور موثر توسط هيچيك از رسانه هاي مرسوم جايگزين نمي گردد
ذ مي گردد گيري از فناوريها و راهكارهاي توليد و عرضه محتوي اتخاارائه اموزشهاي عمومي غير رسمي در اين سامانه با بهره

  .كه دقيقا زمان تردد سفر درون شهري را هدف گرفته و نفوذ آموزش شهروندي را با موفقيت قرين مي نمايد
با اين وصف، بررسي هزينه هاي ضروري براي انتقال محتواي آموزش شهروندي از طريق تلويزيون با سامانه اي كه در 

  : گرديده است و با فرضسطح شهر و در نقاط تردد و جلب توجه شهروندان مستقر
   بعنوان جايگزينو پخش تلويزيوني مورد بحث تعداد ساعات مساوي در فعاليت سامانه  
  و نيز براي هر دو روش مخاطبان مساوي تعداد  
   از طريق سامانه ارائه آموزشهاي شهروندي در طول فعاليت روزانه در شب هنگام با يتلويزيون  آموزشبرابرتاثير 

شهروندان در استفاده از تلويزيون همچنان باالتر از استقرار يك سامانه آموزش هزينه هر نفر ساعت آموزش نشان ميدهد كه 
 .]7[ شهروندي با معماري است كه در بخش بعد مي آيد

در خصوص متولي چنين سامانه اي با توجه به عالقه بسياري از نهادهاي آموزشي، فرهنگي وتبليغاتي، بهداشتي، انتظامي، 
استقرار چنين و سرمايه گذار براي  متولي از شهرداري انتظار مي رود كه  براي ايجاد ارتباط با شهروندان،قي و شهرونديحقو

كار در اوقات و مناسبتهاي مختلف ر براي واگذاري زماني به سازمانهاي دست اندآنسامانه اي در سطح شهر بوده و از ظرفيت 
كه در طول سال و به مناسبتهاي مختلف و متناسب با ماموريتها و شهري نيزسازمانهاي مختلف . بهره برداري نمايد

اي  پذيري الزم در سامانهفعاليتهايشان از پرده و پوستر و آگهي استفاده مي نمايند قادر خواهند بود با كيفيتي درخور و انعطاف
 متولي اين سامانه  شهروندي بپردازند  تا صرف مبتني بر فناوريهاي نوين، هزينه تبليغات مرسوم آموزش و اطالع رساني را به

مضافا به اينكه از قابليت سامانه ارزيابي براي اندازه گيري شاخص نفوذ و استقبال شهروندان  .نگهداري، توسعه و ارتقاء آن گردد
     .از آموزش برخوردار گردند
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 تركيبـي از    قابل تحقـق اسـت     برنامه هاي مكمل آموزشي   ه قابل مديريت در سطح شهر براي ارائه         آنچه كه بعنوان يك شبك    
عـالوه بـر آن مـديريت       . امكانات سخت افزاري موجود و انواع نوين براي استقرار در نقاط با اهميـت از نظـر نفوذآمـوزش اسـت                    

هـاي چنـين سـامانه شـهري        ين امر از مهمترين شـاخص     مكاني قابليت ها به سازمانهاي درگير در ا       -يكپارچه براي توزيع زماني   
ضرورت اين تجميع و اعمال مديريت بر آن از آن روست كه نه تنها امكانات فضائي براي اسـتقرار سـخت افـزاري وسـائل                         . است

اطالع رساني وآموزشي در سطح شهر محدود است بلكه به دليل ضرورت استقرار چنين رسانه گـسترده اي بـصورت مـشاركتي                      

     



 

است قطعا مورد توجه و نياز سـازمانهاي ديگـر  آموزشـي،              رورش و حتي ساير نهادهاي آموزشي فرهنگي شهر نظير شهرداريها         پ
از اين ديدگاه يك معماري مناسب آن است كه شبكه مورد بحث با             . بهداشتي، انتظامي، ترافيكي، حقوقي و تربيتي نيز مي باشد        

ها ها و داخل اتوبوس   ها، ميادين ، اماكن، ترمينال    ها،  بزرگراه  تقاطع( در گستره شهر     LEDي پيام متغير از نوع      تركيبي از تابلوها  
شـهر قـرار گيـرد تـا بـا          عمومي  اي در شوراي فرهنگ     و يا كميته  اموزش و پرورش    در اختيار و مديريت سازمان      ) و قطار شهري  

فزاري، تنظيم، ارسال و نمايش محتـوي، بـراي سـازمانهاي           هاي نرم و سخت ا    ي مديريت و با استفاده از فناوري      تمركز بر سامانه  
اين روش، سرمايه گذاري، نصب، نگهداري و طبعأ . عالقمند به اطالع رساني و  آموزش نيز در ظرفيت زماني و مكاني لحاظ شود       

، امـر   عـالوه بـرآن   . فروش خدمات براي اطالع رساني و آمـوزش شـهروندي را در اختيـار يـك حـوزه مـسئول قـرار مـي دهـد                         
سياستگذاري آسان و اجراي طرحهاي عمراني مربوط به ارتقاء سامانه در بعد نرم افـزار و همچنـين اقـدامات اساسـي  نـصب و                          

   .ي انتخابي را اجرائي تر خواهد نموداستقرار تجهيزات  رسانه
 اقتصادينيز به علت  صرفه      باشد و      شهرهاي بزرگ موجود مي    اغلب  در (paging) پيجينگبا توجه به اينكه بستر مخابراتي       

اي بـا   توان جهت انتقال محتوا نه تنها به ناوگان حمل و نقل عمومي بلكه به نقاط ثابت شـبكه                   ميبخوبي    يكطرفه   از اين شبكه  
سهولت دسترسي و امكان ايجاد امنيت مناسـب  . استفاده نمود (VMS) پيام متغير   بعنوان نقاط نمايشگر(star)معماري ستاره 

 در شـهرها   روشـي قابـل توسـعه   ، بستر ارتباطي پيجينگ را    ال داده از طريق بكارگيري نرم افزار و سخت افزار اختصاصي          در انتق 
 براي پخش پيام و آموزش هاي فرهنگي،      ) اتوبوس و قطار شهري   (خصوصا براي انتقال محتوا به درون شبكه حمل و نقل عمومي          

ـ  ا اين پيكربندي امكان برقـراري ارتبـاط و ارسـ   در .در ساعات مختلف مي كند    و بصورت متن و گرافيك     هـر يـك از   هل محتـوا ب
افزاري و نـرم افـزاري      پر واضح است كه قابليتهاي سخت     .  آن نمايشگرفراهم است   فراخواننمايشگرها بر اساس شماره تخصيصي      

چرا كه تمامي فرامين نمايش بـه       . چنين نمايشگرهاي نياز به برقراري ارتباط دائمي با مركز مديريت سامانه را رفع خواهد نمود              
احتمـاال تـا ارتبـاط    ( وظـايف خـود را   (stand alone) ه محتوا به نمايشگر ارسال و سپس نمايشگر بصورت متكي به خود اهمر

ليت مديريت گروهي نمايشگرها را هم در       بچنين معماري قا  . ادامه خواهد داد  )  دستورهاي نمايشي جديد   و يا بعدي و اخذ محتوا   
 .باطي پيجينگ به سادگي هر چه تمامتر عملي خواهد نمودبستر ارت

 طـرح سـواالت مـرتبط بـا         راكز مختلف،   ها در م  توزيع پرسشنامه . تحقق سامانه ارزيابي به روشهاي چندي امكان پذير است        
ت پاسـخ بـه     محتواهاي ارائه شده در يك دوره زماني از طريق رسانه ها و مطبوعات هفتگي شهري و نيز بكارگيري اينترنت جه                   

بـرداري  اي هستند كه توجه جوامع هدف و بهره       سواالت مرتبط و نهايتا برگزاري جشنواره هاي شهروندي روشهاي شناخته شده          
چنـين راهكـار ايجـاد      . را بدنبال خواهند داشـت     از زمان تردد و سفر درون شهري براي اقشار جوان خصوصا و شهروندان عموما             

يت اين سامانه براي ارزيابي استقبال مردم و نيز جذب نقطه نظرات انها جهت بهبود در اركـان                  ارتباط ميان جامعه هدف و مدير     
  .اين سامانه نيز بخوبي عملي خواهد بود
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پـرورش رسـمي در اغلـب كـشورها توسـعه           به رغم فعاليت هاي رسمي آموزشي و رسانه اي بسيار با ارزش براي آمـوزش و                 
در حاليكه رسانه هاي گوناگوني بـه  .  سفر درون شهري كامال توجيه پذير استموجود در تردد و   اي   به ظرفيته  يادگيري همگاني 

امر آموزشهاي نيمه رسمي و غير رسمي مكمل مبادرت دارند اما ظرفيت بالاستفاده در تردد درون شهري مي تواند بـا اسـتقرار                       
 از اهداف توسعه فرهنگ شهروندي و نيز آموزشـهاي          يك سامانه بصورت كالس درسي به گستردگي يك شهر در آمده و بخشي            

  .    مكمل را تحقق بخشد
اينك كه اجزاء سخت افزار اين شبكه شهروندي در يك معماري ساده قابل تحقق مي باشد چنـين بـه نظـر مـي رسـد كـه                      

 برنامه ريـزي، انتخـاب جوامـع    انسان افزار آن فرصت   / سامانه اهميت بالمنازعي داشته و به عبارتي قابليت نرم افزار          اينمديريت  
 . خواهد دادرا  هدف، انتخاب محتواي مناسب و نيز نوع ارائه، زمان ارائه و گردش محتوا

 
  تشكر و قدرداني 

   شهرداري مـشهد  به سفارش و با حمايت مالي معاونت محترم فرهنگي و اجتماعي            از نتايج يك طرح تحقيقاتي كه        ارائهاين  
 و كارشناسان محتـرم  عاونتمجدي از مساعدت الزم است  .است استخراج گرديدهاسان انجام پذيرفتدر پارك علم و فناوري خر  

زاده در پـارك     از جناب آقاي مهندس غالمرضا ملـك       .گرددحوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري مشهد تشكر و قدرداني           
  .مودند تشكرمي گرددعلم و فناوري خراسان نيز كه در انجام طرح تحقيقاتي همكاري موثري ن
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