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تحقيق حاضر به بررسي پياده سازي يك سامانه آموزش شهروندي با بهره گيري از بستر ارتباطي  - چكيده
اين تحقيق با بررسي سابقه موضوع، ظرفيتهاي موجود . پردازدا تكيه بر فناوري اطالعات و ارتباطات ميبرخط و ب

 مكاني در شهر را براي ارائه آموزشهاي همگاني شهروندي مطالعه نموده و چهارجوب معماري تحقق پذير -زماني
ل از نمايشگرهاي كنترل شونده با هدايت اي متشكدر ادامه، طرح استقرار سامانه. كندو اجزاء آن را تبيين مي

  . محتوا از مركز معرفي مي گردد
  آموزش شهروندي، آموزش همگاني، آموزش ديجيتالي،  نمايشگر پيام متغير، شبكه رسانه شهري -كليد واژه

 

  مقدمه .1
هاي درون  مسافرتدرزمان تردد  و استفاده از فضا

ه آموزشهاي  ارائبه منظوركشورهاي جهان برخي شهري در 
گرفته غير رسمي شهروندي مورد توجه مديران شهري قرار 

دليل اصلي براي سرمايه گذاري و به كارگيري . است
فناوريهاي مختلف در  آموزش شهروندي، اين باور است كه 
مسائل شهري و مشكالت مديريت آن با افزايش آگاهي 
شهروندان رابطه معكوس دارد؛ به طوريكه مديران شهري 

را   هاي نيمه رسمي و غير رسمي سطح يادگيريرفتن باال
 آموزش شهروندي،  هم در جهت بهبود، سهولت و در قالب 

روان شدن امر مديريت شهرهاي كالن و هم در راستاي 
جلب مشاركت شهروندان در فرآيندهاي تصميم گيري و 

  . دانندتصميم سازي از عوامل غيرقابل چشم پوشي مي
ياري از شهرهاي بزرگ جهان به همين دليل در بس

همچنان كه ساليان متمادي استفاده از فضاي سفر درون 
اين  به نگرش مورد توجه بوده است، شهري براي تبليغات 

 گسترده جهت اطالع رساني، ابالغ مصوبات، پخش ظرفيت
-مستقيم جلسات مربوط به مسايل شهر و نيز ارائه آموزش

 آموزان،دانش كودكان،( به جوامع هدف هاي متفاوت
در اولويت بااليي هم ) و سالمندان بازنشستگان ،كارمندان

 براي در كالبد شهريظرفيت هاي مناسبي . قرار گرفته است
آموزشهاي غير رسمي از پيام رساني در ساده ترين شكل 

 قابل شناسائي بوده و ،گرفته تا آموزش هاي مدون
وزش فناوريهاي گوناگوني نيز جهت تحقق يك سامانه آم

  . دنشهروندي وجود دار
  

موزش غير آ جهت تحقق ظرفيت هاي موجود .2
  رسمي

زمان قابل توجه سفر و تردد درون شهري  خصوصأ در 
محتواهاي آموزشي تواند براي ارائه شهرهاي بزرگ مي
 بهترين فرصت بحساب رسانيپيامز ين و بصورت غير رسمي

 رساني يك دليل عمده در توجه به اين نحوه اطالع. آيدمي
در ر يتغيايجاد تنوع و در فضاي درون شهري،  قابليت 

ها به صورت الكترونيكي و با كنترل محلي يا پياممحتواها و 
 به كالبد شهردليل ديگر رويكرد به استفاده از . مركزي است

آن است كه همواره آموزش همگاني عنوان يك شبكه 
ر خصوصأ در كشورهاي جهان سوم و د( درصدي از مردم 

از راديو و فرصت استفاده وجود دارند كه ) حال پيشرفت
اما الزم است كه در جريان  را ندارندتلويزيون و مطبوعات 

توجه به اينكه با .  جامعه قرار گيرنداساسيمسايل مهم و 
كنند توجه به ن افراد نيز اوقاتي را در سطح شهر صرف مياي

ريافت آموزش و هايي از اين گونه، احتمال دها و رسانهمحيط
-تقاطع. دهدروري شهروندي را بسيار افزايش ميضپيامهاي 

ها براي ها، مساجد، اماكن عمومي و پاركها، ميادين، پل
اين نوع شبكه  آموزشي و اطالع رساني اختصاصي كه 

باشد، فضايي مديريت توليد و ارائه محتوي بر آن ضروري مي
  . بسيار مناسب است

فر درون شهري،  محيط درون  در كنار اين فضاي س
-گزينه وسايل نقليه عمومي نظير اتوبوس و قطار شهري نيز
در . گردداي مناسب براي اين نوع بهره برداري قلمداد مي

بسياري از كشورها، خصوصأ ژاپن كه سفرهاي روزمره خانه 
به محل كار بخش قابل توجهي از برنامه روزانه مردم است، 
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دريافت اطالعات،  دي قرار داشته واين راهبرد مورد توجه ج
همراه سرگرمي به اين اخبار وآموزشهاي ويژه شهروندي به

فضاي داخل وسائل نقليه با توجه . استها موكول شدهمحيط
به متوسط زمان حضور مسافرين درون شهري محيط 
مناسبي براي مخاطب قرار دادن مردم از سوي مديران 

  .باشد ميشهري و نيز اطالع رساني و آموزش
درآموزش شهروندي مورد توجه ي هاي مختلفبرنامه

توان به موارد زير اشاره  كه از آن ميان ميقرار گرفته اند
  :نمود

برنامه آموزشي دانش آموزان در مسير مدرسه براي  
-E( توسعه و تكميل برنامه  آموزشي رسمي مدرسه

School( 
برنامه آموزشي جهت مسافرين روزمره و ثابت  

(Commuters) نظير كارمندان، دانش آموزان و 
 افراد شاغل

برنامه آموزشي جهت مسافرين عادي، استفاده  
كنندگان از وسايل عمومي جهت خريد، اموراداري، 

 ...گردش و
ها ها، پايانهبرنامه جهت مسافرين منتظر در ايستگاه 

 Bus(اي اتوبوسراني شهري و مراكز منطقه
Exchanges( 

ها، اماكن عمومي، ه در پاركبرنامه جهت ارائ 
سينماها و تئاترها و مراكز فرهنگي محله 

)Community Centers( 
  

هاي مورد استفاده جهت ارائه آموزشهاي رسانه
   :هاي گوناگون وجود دارندالكترونيكي شهروندي نيز در قالب

 روزنامه هاي يوميه شهروندي ديجيتال  
 شهر اينترنت و سايت هاي خاص محله، جامعه و  
اطالع رساني به وسيله رسانه هاي متني، صوتي و  

 تصويري نظير تابلوهاي نمايشگر ديواري 

هاي عمومي شهروندي براي ارائه آموزش در اين ميان، 
عالوه بر مسير هاي فعاليت حمل و طبقات مختلف جامعه 

و با  حمل و نقل عموميناوگان در درون نقل عمومي، 
 بصورت  ياو) Video Wall(اري نمايشگرهاي ديواستفاده از 

 جايگاه ويژه اي در ميان آموزشهاي  نيزصوتي و شنيداري
   .]3[ رسمي داردغير 

  

خصوصيات شهر مشهد از :  بررسي موردي1- 2
  هاي توليد و ارائه  آموزش همگانيديدگاه ظرفيت

مـذهبي و  فرا ملي، شهر مقدس مشهد به عنوان شهري   
 و بـه عنـوان      شـده ناخته  توريستي در جهان و ايـران شـ       نيز  

هاي فراواني براي زائرين بزرگترين شهر مذهبي كشور، جاذبه    
 ميليــون نفــر 2/2در حــال حاضــر قريــب  .و مــسافرين دارد

 20بـالغ بـر     نيـز   سـاله    همه   وجمعيت شهري در آن ساكن      
ميليون زائر و گردشگر از داخل و خارج از كشور براي زيارت            

ن بـه    آ  فرهنگـي    و   تـاريخي  ماكن مذهبي، او بازديد از ساير     
 بنابراين تردد و حـضور در امـاكن و   .نماينداين شهر سفر مي 

معابر و حمل و نقل درون شهري مشهد را بـا ظرفيـت فـوق               
شـهري و   غيـر رسـمي     اي براي ارائه و جـذب آمـوزش         العاده

توان به اين بدان معني است كه مي. كندحتي ملي فراهم مي
و بـا   روندي با پوششي ملـي      موضوع  آموزشهاي همگاني شه    

هـايي از ايـن      توجه نمود چـرا كـه برنامـه        اين شهر مركزيت  
مشهد شهر برداشته و حتي     دنبالبهتواند اثري ملي    دست مي 

را به يك پايلوت براي توسعه برنامه هاي آموزش شـهروندي           
هاي مكـاني و زمـاني سـفر درون شـهري           با تكيه بر ظرفيت   

  .تبديل نمايد
شهري در شهر مشهد، بر اساس درون داليل سفرهاي 

  .]4[  استگزارش گرديده زير شرحمطالعات انجام شده به 
 

   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 اين مطالعات نشان مي
سفرهاي شهري، اشتغال و پس از آن داليل تحصيلي، 

توان  ميلذا .ديدارهاي خانوادگي و خريد كاال بوده است
اي را در سطح شهر روزانهتردد ثابت و برنامه ريزي شده 

ل وجود داشته مالحظه نمود كه به داليل شغلي در طول سا
اعم از (ها ها، حضور در اتوبوسايستگاهو مشتمل بر توقف در
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هاي هاي اياب و ذهاب به محل كار يا اتوبوسسرويس
كه با  هر چند. و نيز تردد در سطح شهر است) شركت واحد
نيك در مشهد، حركت به سوي هاي شهر الكتروتوسعه برنامه

مديريت واحد شهري و ارائه خدمات و پاسخگوئي به صورت 
ديجيتالي آغاز شده است اما به استناد آمار فوق بخشي از 

 آموزشي همچنان در آينده و در طول  وسفرهاي كاري
اين موقعيت . فعاليت و ساعات اداري روز برقرار خواهند بود

با برنامه ريزي و مديريت زماني و مكاني در صورتي كه  
هاي موجود مورد توجه قرار گيري از فناوريبايسته و با بهره

هاي  آموزشي را گيرد، اهميت توليد، انتقال و ارائه برنامه
  . نمايان مي سازد

ترمينال مسافربري مشهد، از جمله مكانهائي است كه 
 جهت  آموزش الكترونيكي و اطالع رساني قابل توجهيزمان 

در . دهددر اختيار مديران شهري قرار ميرا شهروندان به 
، امكانات نيزراه اندازي قطار شهري كنار اين ظرفيت، 

   .همين راستا فراهم خواهد نمودوسيعي را در 
 خانه 26 مسجد، 1000، حدود پارك223 وجود

دليل موقعيت زماني و مكاني به  فرهنگسرا 4  وفرهنگ محله
خصوصأ براي برنامه ريزي محتوائي  را مناسبي ظرفيت ،ويژه

 و مديريت ارائه منسجم و منظم به همراه ارزيابي جذب و
هاي نفوذ آموزشهاي عمومي، برگزاري مسابقات و جشنواره

  .دارنددر برشهروندي و غيره 
  

   ساير الزامات 2- 2
در كنار الزاماتي كه مستقيما به امر توسعه، پياده سازي 

 و انعطاف پذير براي  آموزش و مديريت يك سامانه متنوع
همگاني مرتبط ميگردد توجه به دورنماهاي توسعه مبتني 
بر دانائي و افتصاد دانائي محور نيز از اساسي ترين الزامات 

شهر مشهد در كنار بسياري از الزامات توسعه . مي باشد
بعنوان كالن شهر مذهبي جهان با هويت فراملي خود بعنوان 

 ارزيابي و مدلسازي شهر الكترونيك، پايلوت پياده سازي و
طي و شهرداري الكترونيك و شهروند الكترونيك كانديد 

چند سال گذشته پيشرفتهاي قابل توجهي در اين زمينه 
توسعه مبتني بر دانايي محورهاي .  حاصل گرديده است

  :]5[اصلي زير را مد نظر قرار مي دهد

 از فرهنگ سازي و بستر سازي جهت بهره گيري بهينه 
/  در تحقق شهر الكترونيكITهاي نو از جمله فناوري

 شهروند الكترونيك
تقويت و استقرار شهر الكترونيك به عنوان يكي از  

 ابزارهاي اصلي تحقق مديريت واحد شهري
هاي تقويت نهادهاي الكترونيكي براي فعاليت 

تجارت الكترونيكي، پول : اقتصادي از قبيل
 ... بانك الكترونيكي و الكترونيكي، كارت اعتباري،

 فردي در -پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي 
 هاي نوينبهره گيري از فناوري

سازي مردم در برابر آسيبهاي اجتماعي  توانمند 
 هاناشي از اين فناوري

 آموزش عمومي و ترويج فرهنگ نظم، مدارا و  
-زيست سالم مبتني بر بكارگيري هرچه گسترده 

 شهروند الكترونيك/نيكترتعامل شهر الكترو
  اين الزامات به تنهايي ضرورت استقرار سامانه اي 

اي گسترده و مدرن مبتني بر فناوري را  با نقش رسانه
توسعه . كنددوطرفه ميان شهرداري و شهروند را نمايان مي

اين سامانه اگر چه كه با هدف اصلي و اوليه مديريت توسعه 
د اما قطعا به دليل شهرنشيني دانائي محور صورت پذير

معماري مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات قابليت ارائه 
  آموزشي تربيتي و اطالع رساني را نيز  غير رسميمحتواهاي

  .دارا خواهد بود
   

  هازيرساخت  .3
اي شامل تابلوهاي هاي چندرسانهاستفاده از محيط

ي هانمايشگر ويدئويي، نمايشگرهاي پيام نما و پخش پيام
اي، برآورد و پياده صوتي به طراحي يك معماري شبكه

سازي آن نياز دارد تا محتواهاي مناسب تحت برنامه زماني و 
و متناسب با نوع ارائه در شبكه مورد بحث  مكاني انتخاب

تحقق اين . هاي مورد نظر عرضه شودجريان يافته و در محل
اگون آموزش هاي گونسامانه و انتقال محتوي و ارائه برنامه

-شهروندي درچنين محيطي مالزم با استفاده از زير ساخت
هاي باشد كه مشتمل بر زيرساختهاي مشترك مي

از  .اي استارتباطي، اطالعاتي، مديريتي و همچنين رسانه
 تصويري داخل اتوبوس، -اين ديدگاه، محيط نمايش صوتي

مورد هاي شهروندي تراموا و مترو جهت ارائه نه تنها  آموزش
هاي تبليغاتي، اطالعات ترافيكي و اطالعات بحث، بلكه پيام
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تابلوهاي نمايشگر ديواري نيزجهت ارائه  . باشدمسير سفر مي
آموزش غير رسمي، اطالعات ترافيكي شهر، پخش اخبار و 

 هايي براي سايرهمچنين درآمدزايي با واگذاري زمان
 خواهند ها و حتي سرگرمي مناسبتبليغات و اطالع رساني

كاربرد چند منظوره ضرورت وجود سامانه و  اين. بود
همچنين مديريت متمركز براي آن را كه از عهده ايجاد 

هاي ارائه و زمان و مكان هماهنگي در هدايت محتوا، محيط
براي اين منظور  معماري . مورد نظر برآيد آشكار مي سازد

ها  در برخي از كشور(TCP/IP)شبكه مبتني بر اينترنت 
بعنوان معماري شبكه مناسب براي رسانه شهري انتخاب 

در اين معماري مراكز ارائه از تابلوهاي ساده تا . شده است
 يك (IP) مراكز چند رسانه اي، نقاط مبادله اطالعات

 .اينترانت شهري مي باشند
در چنين  انتقال اطالعات برايفناوري مورد استفاده 

ز شبكه مخابراتي با سيم و بهره گيري اسامانه اي مشتمل بر 
همچنين شبكه مخابرات بيسيم اعم از راديوئي و يا سلولي 

 مخابرات با سيم ،يك روش تحقق زير ساخت ارتباطي.  است
 مي باشد ADSL  از نوعبه صورت شبكه ارتباطي ديجيتال

 همچنين با استفاده از .اي در دسترس استكه بطور گسترده
 داده با پهناي باند بيشتر قابل شبكه فيبر نوري امكان ارسال

-شبكه بي سيم نيز مشتمل بر شبكه. باشدپياده سازي مي
-هاي راديويي تخصيصي و همچنين شبكه سيار سلولي مي

چنين شبكه اي اصوأل با استفاده از پوشش راديوئي و . باشد
بدون ضرورت توسعه زيرساخت ارتباطي زيرزميني، انتقال 

همچنين با . كنداي را عملي ميداده بر روي شبكه گسترده
استفاده از شبكه مخابراتي سلولي امر تحقق شبكه به بستر

مخابراتي موجود در شهر واگذار شده و سرمايه گذاري در 
رسد چرا كه نقاط  ارائه آموزش و اين بخش به حداقل مي

اطالع رساني در سطح شهر به مشتركي در حوزه ارتباطات 
ك روش تحقق زيرساخت مبتني بر  ي.گردندسيار تبديل مي

 مي باشد كه براي اين GPRS بكارگيري شبكه،شبكه سلولي
كارگيري هر كدام از  به.منظور گزينه اي مناسب است

زيرساختهاي ارتباطي براي پياده سازي اليه زير ساخت 
شبكه به عواملي چون در دسترس بودن، صرفه اقتصادي، 

از نقطه نظر ارتباطات، لذا . كاربردهاي جانبي بستگي داردو
شبكه مخابراتي گسترده مهمترين ركن در تحقق رسانه اي 

  .  شهري براي گسترش  آموزش در محيط شهر است

     

  

  مديريت  .4
هاي مشترك در انتقال و ارائه  استفاده از زيرساخت

هاي  نسبتأ سنگين در آموزشهاي همگاني و سرمايه گذاري
كارگيري بستر خصوص شبكه مخابراتي مورد نياز، به

 Time)مخابراتي و محيط ارائه بصورت اشتراك زماني 

sharing)ضرورت اين . دهدمي نشان  مطلوب ي روش را
تجميع و اعمال مديريت بر آن از آن روست كه نه تنها 
امكانات فضائي براي استقرار سخت افزاري وسائل اطالع 
رساني و  آموزشي در سطح شهر محدود است بلكه به دليل 
ضرورت استقرار چنين رسانه گسترده اي بصورت مشاركتي 

هاي زماني و مكاني براي مخاطب آنچه بعنوان ظرفيت. است
قرار دادن جامعه هدف از ميان شهروندان مورد توجه حوزه 
فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد است قطعا مورد توجه و 
، نياز سازمانهاي ديگر  آموزشي، بهداشتي، انتظامي، ترافيكي

 لذا موضوع مديريت  بر انتقال .حقوقي و تربيتي نيز مي باشد
محتوا بايد اصل كلي در چنين رسانه اي در نظر گرفته شده 

سامانه هائي با اين .  مسئول قرار گيرديدر اختيار سازمانو 
گستردگي در سطح شهر در مواقع عادي بعنوان رسانه  

رساني آموزش عمومي، اطالع رساني مسائل شهر، اطالع 
خاص و ترافيك، پخش راديوتلويزيوني و مراسم و در مواقع 

صورت يكي از ابزارهاي كارآمد در اطالع رساني بهضروري 
حفاظت و امنيت . خواهند نمودسطح شهر نقشي حياتي ايفا 

جريان اطالعات و محتوا با توجه به گستردگي رسانه شهري 
ا دوچندان  نيز اهميت وجود مديريت سامانمند رنوعاز اين 

  . كندمي

 معماري سامانه آموزش ديجيتالي .5
آنچه كه بعنوان يك شبكه قابل مديريت در سطح شـهر           
براي ارائه محتواهـاي عمـومي شـهروندي مـورد نظـر اسـت              

صـورت  نمايشگرهاي متن و گرافيك است كه بـه         تركيبي از   
يك رسانه شهروندي متشكل از نقـاط ارائـه محتـوا در يـك              

اين معمـاري نـسبتا شـناخته       .  ستاره است  پيكربندي از نوع  
مديريت يكپارچه  شده براي مديريت متمركز بر انتقال داده و       

 مكاني قابليت ها به سازمانهاي درگير در        -براي توزيع زماني  
. هاي چنين سامانه شهري اسـت     اين امر از مهمترين شاخص    

در گــستره شــهر (vms)يــام متغيــر÷ از تابلوهــا شــبكه اي
هـا و داخـل     ها، ميادين ، اماكن، ترمينـال     زرگراهها،  ب  تقاطع(

در اختيـار و مـديريت سـازمان        ) هـا و قطـار شـهري      اتوبوس
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فرهنگي و يا كميته اي در شوراي فرهنـگ شـهروندي قـرار             
ي مـديريت و بـا اسـتفاده از         گيرد تـا بـا تمركـز بـر سـامانه          

هاي نرم و سخت افـزاري، تنظـيم، ارسـال و نمـايش             فناوري
 سازمانهاي عالقمند به اطالع رساني و  آموزش محتوي، براي

اين روش، سرمايه   . نيز در ظرفيت زماني و مكاني لحاظ شود       
گذاري، نصب، نگهداري و طبعأ فروش خدمات بـراي اطـالع           
رساني و آموزش شهروندي را در اختيار يك حـوزه مـسئول            

عالوه برآن، امر سياستگذاري آسـان و اجـراي         . قرار مي دهد  
راني مربوط به ارتقاء سامانه در بعد نـرم افـزار و         طرحهاي عم 

-همچنين اقدامات اساسي  نصب و استقرار تجهيزات  رسانه         
  .ي انتخابي را اجرائي تر خواهد نمود

، اشتراك منابع و تعيين حوزه مالكيت هر معماري ديگر 
هاي  آموزش همگاني با وجود سازمان بر بخشي از سامانه

در . قالب شبكه هماهنگي ميباشدمراكز مديريت متعدد در 
اين روش مديريت بر منابع مكاني و زماني دراستفاده از يك 
رسانه بوسيله هر سازمان در تعامل با سايرين بوده و هر 

از روند ارائه محتواها ) متعلق به يك سازمان(مركز مديريت 
  .در هرنقطه شبكه مطلع خواهد بود

نه شـهري،     از مهمترين بخشهاي مـديريت شـبكه رسـا        
ايـن بخـش   . حوزه مربوط به ارزيابي نفوذ  آموزش مي باشـد         

خود شبكه ديگري است كه در سطح شهر گـسترده شـده و             
ــوي     ــه س ــهروندان ب ــوي ش ــاط داده در آن ازس ــسير ارتب م

هدف از ايـن شـبكه      . مسئولين  آموزشي فرهنگي شهر است     
ارزيابي آن اسـت كـه ارائـه محتواهـاي  آموزشـي در رسـانه            

رچوب  آموزشــي بــه خــود گيــرد تــا بــا تعريــف شــهري چــا
هاي قابل اندازه گيري، از     پارامترهاي سنجش پذير و شاخص    

استقبال، نفوذ  آموزشـهاي شـهروندي و تـاثير برنامـه هـاي              
تشويقي براي توجه به پيامها در سطح شـهر شـاخص تهيـه             

بنابراين نقاطي در سطح شهر براي ايجاد ارتباط  ميان .  شود
 مــديريت فرهنگــي اجتمــاعي شــهر ضــروري شــهروندان بــا

خواهند بود كـه در قالـب مـسابقات، پرسـشنامه هـا و اخـذ                
نظرات شهروندان، مسير ارائه  آموزشهاي شهروندي دوسويه        
گرديده از يك سو پيامها به سوي شهروندان گسيل شود و از   
سوي ديگر با شبكه ارزيابي ميـزان نفـوذ و يـادگيري انـدازه              

ديريت اين وظـايف را بـا بهـره گيـري از            مركز م . گيري شود 
شبكه مخابراتي و بستر ارتباطي موجود و در حال توسعه بـه            

  .انجام مي رساند

 در شهر مشهد و ADSLبا توجه به اينكه بستر مخابراتي 
باشـد و نيـز بـه علـت  صـرفه              شهرهاي بـزرگ موجـود مـي      

توان جهت انتقال محتوا بـه نقـاط           از اين شبكه مي    اقتصادي
.  شبكه بعنوان نقاط نمايشگر اين معماري استفاده نمود        ثابت

همچنين با جدي شدن انتقال داده بـر روي بـستر ارتبـاطي             
داخـل  (انتقـال محتـوا بـه نقـاط متحـرك            (GPRS)سلولي  
دسترسـي و امنيـت     و با سـهولت    به   )  و قطار شهري   اتوبوسها

اختيار قرار خواهد گرفت ضمن آنكه به كارگيري        مناسب در   
ــق  ايجــاد امنيــت مــضاعف درروشــهاي ــال داده از طري انتق

سالمت سـامانه   بكارگيري نرم افزار و سخت افزار اختصاصي        
   . مي كندتامين پيشنهادي را

اينك كه اجزاء سخت افزار اين شبكه شهروندي در يـك           
معماري ساده قابل تحقق مي باشند چنين به نظر مي رسـد            

آنچـه  داشته و  جديكه مديريت و كنترل اين سامانه اهميت        
 چنين سامانه اي فرصت برنامه ريزي، انتخـاب جوامـع   كه به 

هدف، انتخاب محتواي مناسب و نيز نوع ارائه، زمـان ارائـه و             
انـسان افـزار آن      /قابليت نرم افزار   خواهد داد راگردش محتوا   

  :بنابر اين الزم است كه قابليتهائي نظير. است
  مديريت محتوا و ارزيابي 
  هامديريت نمايشگر 
  مديريت مخابرات 
مديريت هماهنگي ميان ساير بهره برداران  رسـانه    

در هـر   ) ساير سازمانهاي عالقمند به پيام رسـاني      (
 دو پيكربندي مديريت متمركز و نيمه متمركز

در ايـن صـورت     .  در چنين سامانه اي تمهيد شده باشد      
امكـان  ايـن رسـانه شـهري       بستر سخت افزاري و نرم افزاري       

 را  به  كالسي بـه        محيط شهر  زماني و مكاني     تبديل ظرفيت 
  شهر براي طبقات مختلف شهروندان و به         تماميگستردگي  

خواهـد  فـراهم   منظور توليد محتواهاي آموزشي غير رسمي         
 ، با توجه به جوامع هدف     ب اهميت توليد محتواي مناس    .نمود

زمان و مكان ارائـه و مـسائل روانـشناختي آموزشـهاي غيـر              
بحـث آن در    له بسيار مهم ديگري اسـت كـه         رسمي نيز مقو  

اين بررسي نمي گنجد و مستلزم تحقيقات دامنه دار زيـادي           
   .اي خواهد بودبراي توليد محتواهاي مناسب چنين رسانه

  
 نتيجه .6

در اين بررسي به ظرفيت موجود در كالبد شـهري بـراي            
  . گسترش آموزش غير رسمي شهروندي توجه گرديد
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ن زير سـاخت هـاي نـه چنـدان          با توجه به دسترس بود    
اهيت نسبتا ساده    وم  ، ارزان و قابل مديريت از يكسو،      پيچيده

 آموزش هاي غير رسـمي       از مركزيت   يكطرفه انتقال اطالعات 
 در فضاي سفر درون شهري،   يـك     به نقاط توزيع   شهروندي

سامانه مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطـات كـامال تحقـق            
مربوط به هزينه و منافع مترتب بـر        پذير بوده و تحليل هاي      

بكارگيري اين سامانه وجود فوايد چشمگير در بهره گيري از          
  . را براي توسعه اين قبيل آموزشها نشان مي دهدآن
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