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* مقدمه
 

 اداره توسعه فرهنگ شهروندى در راستاى تحقق وظایف سازمانى خود و براى نیل به برنامه عملیاتى سال 1399 با
 برگزارى جلسات متعدد کارشناسى و ایجاد فضاى گفتگومندى در تمام ارکان شهر، اعم از مدیران شهرى و مدیران
 ادوارى اداره شهروندى، بررسى برنامه عملیاتى سالهاى گذشته ،درنظر گرفتن اسناد باالدستى و برنامه هاى مصوب
 سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان و با بهره گیرى از کتابچه چشم انداز شهروندى (تدوین شده
 در سال 1397)، مجموعه پژوهشهاى شهروندى (بررسى ارتقاء حس مسئولیت پذیرى در شهروندان، بررسى مشارکت
 شهروندان در اداره امور شهر، چشم انداز و راهبردها و غیره) و برگزارى جلسات متعدد با کارشناسان  سازمان هاى
 مرتبط با مسائل شهروندى جهت دستیابى به اولویت ها و ریز موضوعات محتوایى شهروندى، برنامه عملیاتى پیش رو

را  استخراج و مبناى کار خود قرار داده است.
 مهمترین مشخصه برنامه سال 1399 انطباق کامل و صد درصدى آن با منشور (شهروند فرهنگى) است. هرچند
 رسیدن به این نقطه، روزها و ساعت ها کار کارشناسى در سطوح متفاوت به خود اختصاص داده ، ولى امروز مى توانیم

 ادعا کنیم که این طرح (عملیات برنامه 99) یکى از متمایزترین و فاخرترین برنامه هاى اجرایى ارائه شده است.

                                                                                              احمد رضائى دارافشانى
                                                                      رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى
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فصــــل اول
سیاست ها و راهبردهاى

اجـــرایى 



محورهاى راهبردى

 اداره توسعه ى فرهنگ شهروندى شهردارى اصفهان در راستاى تحقق وظایف سازمانى خود و با ایجاد و رعایت فضاى
 گفتگومندى در تمام ارکان شهر و در راستاى تحول برنامه عملیاتى خود الزم است مباحث پایه اى شهروندى و  محور

هاى راهبردى زیر را مد نظر قرار دهد :
1. ارتقاء حس مشارکت 
2. رتقاء حس مسئولیت 
3. ارتقاء حس تعلق 
 موفقیت برنامه، در حوزه شهروندى زمانى است که بتوان در رفتار شهروندان تغییر ایجاد نمود. لذا مى توان ادعا کرد
 که تمام برنامه ارائه شده چنانچه از منظر این سه محورتبدیل به عملیات شود ما را در رسیدن به این مهم یارى خواهد

نمود.
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حجم به درصد

40

40

20

100

نمودار توزیع توجه به محورهاى راهبردى

عنوان محور

ارتقاء حس مشارکت

 ارتقاء حس مسئولیت

ارتقاء حس تعلق

جمع کل
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مخاطب

 از مهمترین اصول برنامه ریزى در حوزه شهروندى مخاطب محور بودن آن است. بى شک توجه تخصصى به مخاطب،
بازدهى فعالیت ها را چند برابر خواهد نمود.

 با این نگاه  که آموزش و تربیت در دوران کودکى، از استحکام، ماندگارى و اثربخشى فراوانى برخوردار است لذا در
 برنامه عملیاتى این اداره سهم ویژه اى را به خود اختصاص داده است.

  از طرفى دیگر خانواده، به عنوان اولین نهاد اجتماعى در شهر باید در برنامه ریزى آموزشى و فرهنگى از توجه ویژه
مدیریت شهرى برخوردار باشد.
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حجم به درصد

40

30

30

100

نمودار توزیع توجه بر اساس مخاطب

مخاطـــب

کــودك

خــانواده

ســایر

جمـع کل
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روش و رسانه

 امروزه و در دنیاى معاصر نقش رسانه و یا روش انتقال مفاهیم از اهمیت ویژه اى برخوردار مى باشد؛ به طورى که
 خطا در انتخاب روش و رسانه نه تنها باعث هدر رفت انرژى و زمان شده و کارکرد اصلى خود را از دست

خواهد داد، بلکه گاه ما را به بیراهه کشانده و اثر معکوس خواهد داشت.
لذا باید انتخاب رسانه و روش موثر با توجه به نوع مخاطب، فضا و محتواى شهروندى با دقت ویژه اى انجام شود.
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مخاطبین و فضا

 آموزه هاى شهروندى مربوط و منوط به جنسیت یا سن خاصى نمى باشد. همه ى کسانى که در جغرافیاى یک شهر
 در کنار هم زندگى مى کنند باید تابع قوانین و مقررات شهرى بوده تا ضمن آزادى رفتار مخل آسایش و آرامش دیگر

همشهریان خود نباشند.
استراتژیک اشتباه  نیز یک  به فضاهاى خاصى همچون فرهنگسراها  آموزشى  پروژه هاى   همچنین محدود کردن 

آموزشى است.
 لذا توسعه مخاطب و فضا از دیگر محور هاى داراى اولویت در برنامه ى عملیاتى اداره توسعه فرهنگ شهروندى

مى باشد.
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محتوا و موضوعات فرهنگ شهروندى

کدام موضوع؟
و با چه اولویتى؟

 شاید پرداختن به یافتن جوابى براى دو سوال کلیدى مطرح شده را بتوان مهمترین فصل فکرى و گفتگویى در اداره
شهروندى دانست.

براى دستیابى به پاسخى مطمئن و درست به این شیوه عمل کردیم:
* بررسى برنامه هاى گذشته

* درخواست ها و نیازهاى حوزه هاى مختلف مدیریت شهرى
* بررسى شرح وظیفه اعالمى در منشور فرهنگى

*برگزارى جلسات متعدد با کارشناسان حوزه هاى مختلف مدیریت شهرى
*درخواست مکتوب از سازمان ها مبنى براعالم نیازهاى آموزش شهروندى
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توزیع توجه بر اساس محتوا و موضوعات فرهنگ شهروندى در سال 1399

درصد بودجهدرصد بودجهموضوع زیر موضوع



فصــــل دوم
اولویت مـــوضوعى



مولـــفه  ى اول
شهرونــــد ســالم
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   الف . 1 - 1

الف . 3 - 1
زیر موضوع
آتش نشانى

   الف . 2 - 1
موضوع 
جامعه ى ایمن

الف . 4 - 1

فرهنگ بازنـمودن مسیر
براى خودروهاى امدادى

منوکسیــــد کربن و
خطرات مربوط به آن 

 خطـــــرات آتش ســـــوزى در
چهارشنبه سورى و روز طبیعت

ارتقاء فرهنگ ایمنى در شهر اولـویت
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              فرهنگ باز نمودن مسیر براى خودروهاى امدادى

1. در هنگام شنیدن صداى آژیر خودروهاى آتش نشانى مسیر را سریعا باز کنید .
2. با شنیدن صداى آژیر خطر خودروى خود را به سمت راست خیابان هدایت کنید .

3. حق تقدم با خودروهاى امدادى است .
4. هرگز خودروهاى امدادى را در زمان اعزام به ماموریت تعقیب نکنید .

5. همیشه فرض کنید خود شما نیازمند کمک نیروهاى امدادى هستید راه را برایشان باز کنید .
6. در ورودى خیابانها و کوچه هاى کم عرض خودروى خود را پارك نکنید .

 7. به کودکان خود بیاموزید که صداى آژیر خودروهاى امدادى ، صدا و درخواست کمک شهروندى است که دچار
مشکل شده پس راه را براى آنها باز کنیم .

 8. سر چهار راه ها و پشت چراغ خطر به محض شنیدن صداى آژیر با احتیاط مسیر را براى عبور خودروهاى امدادى
باز کنید.
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              مونوکسید کربن و خطرات آن

 هر سال عده زیادى از هموطنان جان خود را با مسمومیت گاز "co " (منوکسید کربن) از دست میدهند.
آمار کشته ها در سال 1397، 947 نفر بوده که 74% از آن در فصل پاییز و زمستان رخ داده است.

اقدامات مهم وقتى کسى دچار گاز گرفتگى شد:
* فرد مصدوم را از محیط آلوده به هواى آزاد منتقل کنید. 
* یقه پیراهن و کمربند و لباس هاى تنگ را باز کنید. 
* عملیات اکسیژن دهى را با دقت شروع کنید. 
* حتما با اورژانس تماس بگیرید. 

گاز منوکسید کربن (co) را بشناسید:
*گازى بسیار سمى بى رنگ و بى بو است. 
* تشخیص آن با چشم و بینى ممکن نیست. 
* در اثر سوختن ناقص گاز و ذغال ایجاد مى شود. 
* نصب غلط دودکش عامل اصلى تولید منوکسید کربن است. 
* مقدار کمى از منوکسید کربن براى انسان کشنده است. 
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نکات مهم در نصب دودکش بخارى گازى:
* نصب دودکش جداگانه براى هر وسیله گاز سوز 
* استفاده از کالهک H  براى هر وسیله گازسوز 
* فاصله 60 سانتى مترى دودکش از بلندترین نقطه ساختمانى 
* تمیز کردن دودکش قبل از نصب یا روشن کردن بخارى 
* هم اندازه بودن قطر دودکش داخل دیوار و دودکش بخارى 

عِالئم مسمومیت با گاز منوکسید کربن:
« اگر تمام اعضاى خانواده این عالئم را داشتن احمال گاز منوکسید کربن را جدى بگیرید»

* عالئم شبیه به سرما خوردگى 
* سردرد و خستگى

* ضعف جسمانى 
* سرگیجه و بى قرارى 
* تهوع و استفراغ 
* خواب آلودگى 
* خمیازه کشیدن 

* کاهش دید
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             خطرات آتش سوزى چهارشنبه سورى و روز طبیعت

دستوالعمل ایمنى چهارشنبه سورى:
 

 *کلیه موادي که در نارنجک، ترقه، منور و سایر مواد آتش زا و محترقه استفاده می شوند، از مواد منفجره و آتش گیر
هستند که ماده اي خطرناك است و صدمات جبران ناپذیري را به دنبال خواهد داشت.

 این مواد خاصیت خودبه خودي آتش گیري و انفجاري دارند. لذا از نگهداري آنها حتی به مقادیر بسیار کم در منازل،
زیرزمین، محل کار و غیره جداً خودداري کنید.

* از حمل مواد محترقه و آتش گیر و انفجاري حتی به مقادیر بسیار کم، در جیب لباس و کیف جداًً خودداري کنید.
 *کودکان و نوجوانان از اقشار آسیب پذیر هستند ،استفاده از این مواد توسط آنان خطرات جدي به همراه داشته،

سالمت آنان را به خطر انداخته و مرگ را به دنبال خواهد داشت.
* در صورت نگهداري مواد آتش بازي، حتی کم خطر حتماً آن را در جاي خشک و خنک نگهداري کنید.

 * بقایاي مواد آتش بازي را سریعاً جمع آوري نکنید. حتماً 15تا 20 دقیقه صبر کنید. بعد آن را جمع آوري کرده و
 در یک سطل محتوي آب بریزد و سپس دفع کنید.

* در صورت داشتن مواد محترقه و انفجاري حتماً از آن در بیرون از خانه و دور از محل مسکونی  استفاده کنیم.
* همیشه در مواقع آتش بازي جهت اطفاء حریق، آب در دسترس داشته باشید.

 * مواد آتش بازي (محترقه و انفجاري) را از محل هایی که مطمئن هستید خریداري کنید. این مواد را از دست فروش
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تهیه نکنید.
*کودکان به هیچ عنوان شخصا نباید از مواد آتش بازي و محترقه استفاده نمایند.

* مواد آتش بازي (منفجره و محترقه) را به طرف افراد دیگر پرت نکنید.
* هیچگاه مواد آتش بازي را در جیب خود نگذارید، زیرا ضایعات جبران ناپذیر به همراه خواهد داشت.

 * هیچگاه مواد آتش بازي (منفجره و محترقه) را در ظروف شیشه اي یا فلزي قرار ندهید، زیرا در صورت انفجار ذرات
شیشه یا فلز، به اطراف پرتاپ شده و سبب صدمات و خطرات جانی خواهد شد.

 * از نزدیک شدن به موادي که براي انفجار یا احتراق آماده کرده اند، دوري کنید، زیرا خطر از دست دادن عضوي از
بدن و یا مرگ را به همراه خواهد داشت.

 * هر ساله شاهد حوادث رقت آوري در ایام چهارشنبه سوري از جمله سوختگی هاي شدید، از دست دادن چشم یا
پاره شدن پرده گوش هستیم. این مواد را شوخی نگیرید زیرا با زندگی خود بازي کرده اید.

* هیچگاه براي چاشنی از الکل براي آتش گیري مواد استفاده نکنید.
 * براي نگهداري از مواد منفجره و محترقه، آن را به طور ایمن در یک جعبه و دور از سایر مواد آتش گیر یا گرما و

الکتریسته و غیره قرار دهید.
* هیچگاه ماده محترقه و منفجره اي که یک بار استفاده شده است را مجدداً استفاده نکنید.

 * از آتش زدن الستیک، هیزم، کارتن خالی و امثال آن چه در واحدهاي مسکونی و چه در معابر ، کوچه و خیابان
خودداري نمایید.

 * پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و موشک بر روي درخت ها، بام و بالکن منازل از عوامل عمده بروز آتش سوزي
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است. شایسته است به طور جدي از انجام آن بپرهیزید.
 * صاحبان فروشگاه هاي مواد شیمیایی و رنگ فروشی ها از فروش هر گونه مواد آتش زا و مواد شیمیایی به کودکان

و نوجوانان جداً خودداري نمایند.
 * از ریختن مواد سریع االشتعال مانند نفت، بنزین و غیره بر روي مواد آتش گیر جداً خودداري شود. همچنین از

قرار دادن ظروف تحت فشار از جمله کپسول، اسپري، حشره کش ها و غیره بر روي آتش خودداري شود.
* حتی االمکان وجود یک کپسول خاموش کننده ي آتش پودري در نزدیک محوطه آتش ضروري است .

 * در صورت امکان یک شیلنگ آب در نزدیکی محوطه آتش آماده گردد تا در صورت لزوم، بتوان از آن استفاده نمود.
* حتماً قبل از ترك محل، از خاموش شدن آتش مطمئن شوید.

نکات ایمنى سیزده بدر
 هر ساله با نزدیک شدن به روز سیزده بدر که از آن با عنوان روز طبیعت نیز یاد مى شود، نگرانى ها در مورد نکات
 ایمنى سیزده بدر افزایش مى یابد. ارگان هایى مانند شهردارى ها، پلیس، اورژانس و آتش نشانى توصیه هایى براى
 ایمن برگزار کردن این سنت باستانى ارائه مى دهند. با این حال هر ساله شاهد خسارات مالى و جانى جبران ناپذیرى
 براى شهروندان و حتى طبیعت بوده ایم. با رعایت پاره اى از نکات ایمنى سیزده بدر شهروندان مى توانند به بهترین

شکل و در امنیت کامل از طبیعت گردى در کنار خانواده خود لذت ببرند.
 رعایت نکات ایمنى سیزده بدر چندان دشوار نبوده و بعضا بسیار پیش پا افتاده اند، ولى با این حال بسیارى از افراد با
 پشت گوش انداختن این توصیه هاى ایمنى باعث وقوع حوادث مختلفى مى شوند. بعضاً این حوادث به طرز غیر قابل
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جبرانى گریبان گیر طبیعت  نیز مى شوند. در ادامه به توضیح مختصرى در مورد نکات ایمنى سیزده بدر خواهیم پرداخت .
 بسیارى از مردم براى گذراندن این روز، خروج از شهر و گذراندن اوقات خود در طبیعت را به گذراندن اوقات در
 بوستان هاى شهر ترجیح مى دهند. به همین دلیل در این روز شاهد افزایش تعداد تصادفات جاده هاى اطراف شهرها
 نیز هستیم. به همین منظور الزم است که رانندگان براى حفظ امنیت خود و خانواده خود از رانندگى شتابزده و
 سبقت هاى غیر مجاز پرهیز کرده و با دقت بیشترى رانندگى کنند تا پایان خوشى را براى تعطیالت خود رقم بزنند.

در صورت بارندگى و لغزندگى دقت دوچندان رانندگان الزم است.

تــــاریخ

1399/7/7

تقویم مناسبت هاى موضوع آتش نشانى

مناسبت

روز آتش نشانى و ایمن
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ب. 1 - 1

ب.  3 - 1

راهبرد دوم
مدیریت خشم

زیر موضوع
مدیریت خشم

 ب. 2 - 1
موضوع 
اخالق شهروندى

ب. 4 - 1

آشنایى با انواع خشم
و نشانه هاى آن 

آشنایى با راهکارهاى کنترل
و مـدیریت خشـــم

راه هاى سالم براى بیان خشم

اولـویت
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راهبرد دوم



                     آشنایى با انواع خشم و نشانه هاى آن

خشم قابل کنترل و خشم غیرقابل کنترل:

* نشانه هاى خشم قابل کنترل
1. دائم شکایت مى کنید و عیب جو هستید.

2. از خشم براى ترساندن بقیه استفاده مى کنید تا کار خودتان راه بیفتد.
3. از خودتان و کمبودهایتان خشمگین هستید.

4. خشم خود را با تمام بدى هاى موجود در عالم مقایسه مى کنید و آنگاه توجیهى براى آن پیدا مى کنید.
5. از خشم استفاده مى کنید تا در موقعیت هاى رقابتى، خودتان را باال بکشید. خشم در اینجا محرك شما است.

* نشانه هاى خشم غیرقابل کنترل
1. خشم شما توهین آمیز است و به اطرافیان شما آسیب مى رساند.

2. مرتبا حین رانندگى از این و آن خشمگین مى شوید و دعوا به راه مى اندازید.
3. خشم بر شما غلبه مى کند و جاى منطق را مى گیرد.

4. عادت دارید از خط قرمز عبور کنید و مرتکب خشونت فیزیکى هم بشوید.
5. از درون احساس خشم مى کنید و نمى دانید چه باید بکنید.

 خشم غیرقابل کنترل نوعى از خشم است که جامعه را بر هم مى زند و نشان دهنده ى درجه اى از اختالل روانى است
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 که از حوزه ى خوددرمانى و حتى کمک خیرخواهانه ى خانواده و دوستان هم خارج است. در این وضعیت تنها مداخله ى
 حرفه اى الزم است . تنها نکته ى امیدوار کننده اى که وجود دارد این است که بعضى افرادى که دچار خشم عمیق

بوده اند توانسته اند از جنبه ى خشونت آمیز خشم شان فاصله بگیرند.

            آشنایى با راهکارهاى کنترل و مدیریت خشم
  

 1. نشانه هاى بروز خشم را بشناسید: در هنگام خشم، ابتدا نشانه هاى آغازین و هشداردهنده خشم بروز مى کند. با
 شناخت این نشانه ها و کنترل آن ها مى توان از شدت یافتن آن جلوگیرى کرد. تغییرات بدنى همچون افزایش ضربان
 قلب، افزایش فشارخون، منقبض شدن عضالت، تغییر تنفس، مشت شدن دست ها و به هم فشردن دندان ها از نشانه هاى

فیزیولو ژیک خشم است.
 2. احساس منفى خود را بیان کنید: گاهى اوقات زوجین هنگام اختالف و بروز مشکل به جاى بیان ناراحتى و خشم
 خود، آن احساس را به نمایش مى گذارند مثال اخم مى کنند، حرف نمى زنند، داد و فریاد مى کنند و غیره. نکته مهم
 این است که اگر ناراحتى خود را به زبان نیاورید طرف مقابل متوجه نمى شود که شما چه احساسى دارید. به جاى
 خشم و پرخاشگرى، با استفاده از کلمات مناسب احساس خود را بیان کنید و زمینه مناسبى را براى حل مشکلى که

چنین احساساتى را به وجود آورده است، فراهم کنید.
 3. مراقب کالم خود باشید: تحقیر، توهین، تهدید، سرزنش و پرخاشگرى نکنید. دقت کنید اگر صدایتان بلندتر شده،
  به تندى و یا با پرخاشگرى صحبت مى کنید کمى مکث کنید تا آرام شوید. در زمان عصبانیت خیلى راحت ممکن
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 است چیزهایى را به زبان بیاورید که بعدا از گفتن آنها حسابى پشیمان شوید. چند دقیقه مکث کرده، چیزى به زبان
نیاورید و فکرتان را جمع کنید و بگذارید طرف مقابلتان هم همین کار را بکند.

 4. موقعیت را ترك کنید: از تکنیک هاى مهم در مدیریت خشم این است که زمانى که فکر مى کنید در صورت ادامه
 بحث دیگر نمى توانید خشم خود را کنترل کنید ادامه صحبتتان را به زمان دیگرى موکول کرده و موقعیت را ترك

کنید. با این کار فرصت پیدا مى کنید تا از عصبانیت و خشم فاصله بگیرید و رفتار مناسب ترى داشته باشید.
 5. وقتى آرام تر شدید، عصبانیت خود را ابراز کنید: وقتى توانستید روشن و واضح فکر کنید، ناراحتى تان را به طریقى
قاطع اما نه هجومى ابراز کنید. نگرانى ها و نیازهایتان را به روشنى و وضوح کامل بدون اینکه موجب ناراحتى طرف

 مقابل شوید، براى او شرح دهید.
 6. کمى ورزش کنید: ورزش در مدیریت خشم نیز بسیار کمک کننده است. فعالیت جسمى به خالى کردن استرس هایى
 که موجب عصبانیت مى شود کمک مى کند. اگر احساس مى کنید خشمتان در حال افزایش است، براى پیاده روى بروید

یا زمانى را براى انجام فعالیت فیزیکى موردعالقه تان صرف کنید.
 7. به راهکارهاى ممکن فکر کنید: به جاى اینکه روى چیزى که دیوانه تان کرده تمرکز کنید، سعى کنید مشکل را
 حل کنید. آیا اتاق نامرتب فرزندتان عصبانیتان کرده است؟ در آن را ببندید. آیا همسرتان هر شب براى شام دیر مى آید؟
 برنامه شامتان را دیرتر بگذارید. به خودتان یادآور شوید که عصبانیت نه تنها هیچ چیز را حل نمى کند، بلکه بدتر هم

مى کند.
 8. کینه به دل نگیرید: بخشش ابزارى بسیار قوى است. اگر اجازه دهید که عصبانیت و سایر احساسات منفى بر
 احساسات مثبت شما غلبه کنند، خواهید دید که با تلخى و ناعدالتى خودتان نابود شده اید. اما اگر بتوانید کسى که
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 اذیتتان کرده است را ببخشید، هر دو شما مى توانید از آن موقعیت درس بگیرید. منطقى نیست که از همه آدمها
توقع داشته باشید در همه شرایط همانطورى رفتار کنند که شما دوست دارید.

 9. براى خالى کردن فشار، شوخ طبعى کنید: شوخى و خنده به مقابله با فشارعصبى کمک مى کند. از شوخ طبعى براى
 مواجهه با چیزى که عصبانیتان کرده است و انتظارات و توقعات غیرواقع بینانه اى که داشته اید استفاده کنید. البته از
طعنه و ریشخند دورى کنید زیرا ممکن است موجب جریحه دار شدن احساسات دیگران شده و همه چیز را بدتر کند.
 10. خود را آرام کنید: آرام کردن خود از نکات مهم در مدیریت خشم است. وقتى اعصابتان خرد شده و خشمتان
 قلیان مى کند، از مهارت هاى تمدد اعصاب کمک بگیرید. تمرینات تنفس عمیق، تجسم یک تصویر آرامش بخش یا
 تکرار کلمه یا عبارتى که آرامتان مى کند، بسیار به دردتان خواهد خورد. حتى مى توانید موسیقى آرامش بخش گوش
 دهید، در دفترچه خاطراتتان بنویسید یا چند حرکت یوگا را تمرین کنید. مى توانید تجربه اى آرامش بخش را تجسم
 نمایید. چشمانتان را ببندید و در ذهن خود تجربه ایى لذت بخش را تصور کنید. این کار را در مکان هاى امیدبخش

و به دور از استرس انجام دهید.
 11. از عذرخواهى نترسید: اگر متوجه شدید رفتار شما باعث ناراحتى و عصبانیت دیگرى شده است عذرخواهى کنید.

این امر براى ترمیم رابطه و کاهش آثار زیانبار پرخاشگرى ضرورى است.
 12. اهمیت موضوع را بسنجید: این سوال را از خود بپرسید: «آیا این موضوع ده سال دیگر هم برایم مهم است؟» به

این وسیله مى توانید مسئله را از دیدگاهى آرامتر بنگرید.
 13. خود را به جاى طرف مقابل بگذارید: تصور کنید که خود شما نیز همان کار (کارى که موجب عصبانیتتان شده

است) را انجام مى دهید. با خود رو راست باشید. قبول کنید که گاهى اوقات شما نیز جلوى یک راننده درمى آیید.
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 بعضى مواقع این مسئله تصادفى است. آیا نسبت به خود نیز عصبانى مى شوید؟ همچنین از خود بپرسید: «آیا طرف
 مقابل این کار را به طور عمدى نسبت به من انجام داده است؟» در بسیارى از مواقع متوجه خواهید شد که این مسئله

فقط در اثر بى دقتى و تعجیل رخ داده و کسى نمى خواسته شما را ناراحت کرده و بیازارد.
 14. تا ده بشمارید: سعى کنید قبل از گفتن هر کالمى تا عدد ده بشمارید. انجام این کار رابطه مستقیمى با عصبانیت
 ندارد ولى مى تواند صدمات ناشى از عصبانیت را به حداقل برساند. شمارش تا 10 را با روش هاى جدید و بهتر انجام
 دهید مثال این کار را با یک تنفس عمیق بین هر شماره عملى سازید. تنفس عمیق (از دیافراگم) به افراد کمک مى کند
 تا احساس راحتى کنند. حتى مى توانید سرعت شمارش اعداد را کندتر سازید. مثل شمارش شیوه قدیمى، یک کشتى
 بخار، دو کشتى بخار و غیره شاید شمارش کشتى بخار زیاد خوشایند نباشد، به جاى آن مى توانید بشمارید: یک

شکالت، دو شکالت و غیره یا هر چیز دیگرى که براى شما خوشایند و خنده دار باشد.
 15. بدانید چه زمان نیاز به کمک دارید: یادگرفتن مهارت کنترل و مدیریت خشم براى همه آدمها سخت است. اگر
 به نظرتان عصبانیت شما شدیدا خارج از کنترل است و باعث مى شود دست به کارهایى بزنید که بعدا پشیمان شوید

یا به اطرافیانتان آسیب برسانید، حتما از متخصص کمک بگیرید.

              راههاى سالم براى بیان خشم
 اگر واقعا دلیلى براى بیرون ریختن خشم تان وجود دارد، پس با شیوه اى صحیح اینکار را انجام دهید. وقتى با افراد
 دیگر از روى احترام بحث را ادامه دهید، در این حالت خشم به ابزارى بسیار مفید براى پیشبرد خواسته هایتان تبدیل
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مى شود. اما در این راه همیشه چند نکته را به خاطر داشته باشید:
 1. عدالت را سرلوحه خود قرار دهید. اینکه از کسى دلخور شوید عادى است. اما اگر ناعادالنه دست به کارى بزنید
 خیلى زود رابطه تان را با دیگران از دست خواهید داد. عادالنه رفتار کردِن شما، هم احترامى است به طرف مقابل و

هم گامى است مؤثر به سمت حل مسئله.
 2. روابط تان را در اولویت قرار دهید. باید حفظ و نگهدارى روابط برایتان مهم تر از خشمتان باشد تا از میدان برنده

خارج شوید.
 3. روى زمان حاضر تمرکز کنید. هنگام عصبانیت و دعوا به راحتى امکان دارد به پاك کردن حساب هاى کهنه روى

آورید. بهتر است به جاى تلف کردن وقت ، یکراست به سراغ مشکل اصلى بروید و براى آن چاره اندیشى کند.
 4. بخشنده باشید. اگر کسى این وسط نتواند یا نخواهد از خود گذشتگى نشان دهد حل مسئله دشوار و حتى

غیر ممکن مى شود.
 5. زمان دست کشیدن از بحث را تشخیص دهید. وقتى نمى توانید به توافق برسید، با شرایط حاضر بسازید یا دیگر

اهمیتى براى موضوع مذکور قائل نشوید.
در کنار موارد فوق، مى توانید بسته به شرایط، راه حل هاى ابتکارى خودتان را هم پیاده کنید.
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              آشنایى با مهارت ارتباط موثر

 مهارت ارتباط موثر یک مهارت حیاتى در زندگى است که اغلب مواقع نادیده گرفته مى شود. هیچ وقت براى کار کردن
 روى مهارت هاى ارتباطى دیر نیست و به کمک آن کیفیت زندگى بهبود مى یابد.اینکه بتوانید به طور موثر و کارامدى
 ارتباط برقرار کنید؛ از مهم ترین مهارت هاى زندگى است؛ زیرا توسعه و بهبود آن به تمام جنبه هاى زندگى کارى،
 شخصى و اجتماعى کمک خواهد کرد. به این شکل شاهد آرامش و پیشرفت بیشترى خواهید بود.موقعیت سنج باشید
 و بدانید درباره چه موضوعى با چه کسى، کجا، چه وقت و به چه صورتى صحبت کنید. ما دائما در حال تعامل و

همکارى با افراد دیگر هستیم و این بخشى از زندگى ما است.
* اهمیت و ضرورت ارتباط موثر:

 افرادى که سخت تر یا بهتر کار مى کنند همیشه همه توجه ها را به خود جلب نمى کنند. گاهى اوقات مهم ترین مسئله
 این است که چگونه ایده هایتان را به دیگران مى فروشید؟ چگونه دیگران را متقاعد مى کنید؟مهارت هاى ارتباطى موثر

به شما امکان مى دهد تا تاثیرگذارى بیشترى داشته باشید و به شنوندگان بیشترى دست یابید.
 در سطح حرفه اى بسیار مهم است که بدانید چگونه با دیگران همکارى خوبى داشته باشید و در شرایط استرس شغلى
 بهترین تصمیمات را بگیرید. این مهارت بیشتر از یادگیرى یک زبان خارجى یا هر مهارت کارى دیگر مهم است.
 یک فرد با مهارت هاى ارتباطى بهتر، در جایگاه شغلى بهترى از هم رده هاى خود قرار مى گیرد.با تقویت مهارت هاى
 اجتماعى، حتى در موقعیت هاى پرتنش، بدون از بین رفتن اعتماد و احترام مى توانید ارتباطات خوبى داشته باشید.
 ارتباط موثر ترکیبى از مهارت هایى از جـمله ارتباط غیرکالمـى، شنونده فعال بودن، مدیریت استـرس، درك
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احساسات خود و کسانى که با آنها ارتباط دارید است.

                        بهبود مهارت بین فردى
 1. تماس چشمى برقرار کنید : فرقى نمى کند که گوش مى دهید یا صحبت مى کنید در هر صورت نگاه کردن به چشم هاى

فرد مقابل گفتگوى شما را موفقیت آمیزتر مى کند. تماس چشمى عالقه و توجه شما را نشان مى دهد.
 2.  از زبان بدن آگاه باشید : از اینکه بدن شما در حال انتقال چه پیامى است آگاه باشید. زبان بدن بیشتر از یک
 ساعت گفتگو مى تواند درباره شما بگوید. قرار گرفتن در یک موقعیت راحت با دست هاى باز این پیام را انتقال مى دهد:

شما در دسترس و آماده شنیدن هستید.
 3. پیامى واحد بفرستید : در حرکات بدن، از دست و حاالت چهره نیز استفاده کنید به شکلى که کل بدن شما صحبت کند
را پیام واحد  نفرستید. توجه کنید کلمات و لحن صدا، حرکات بدن، حاالت صورت یک  پیام هاى درهم و مبهم   و 
 برسانند.عالقه خود را به چیزى که گفته مى شود نشان دهید. گاهى اوقات لبخند بزنید و مطمئن شوید که حالت دوستانه اى

دارید. با عباراتى مثل ”بله“ یا ”اوه“ گوینده را به ادامه صحبت ترغیب کنید.
 4. بر ذهنیت خود تسلط داشته باشید : هر احساس و تفکرى، در اینکه چگونه با دیگران ارتباط برقرار مى کنید
 تاثیر مى گذارد. آگاهانه انتخاب کنید که صادق و صبور، مودب باشید. همان طور که دوست دارید دیگران نسبت به شما

بى تفاوت نباشند شما نیز نسبت به احساسات دیگران بى تفاوت نباشید.
 5. یک شنونده فعال باشید : باید بتوانید به دیگران گوش دهید و در گفتگوى دو طرفه شرکت کنید. وقتى به خوبى
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 گوش مى دهید، از فرد مقابل شناخت بهترى پیدا مى کنید. همچنین به شما کمک مى کند که جلوى سوء تفاهم هایى
 که نتیجه عدم درك و شناخت یکدیگر است را بگیرید

 6. قضاوت نکنید: براى داشتن یک رابطه پویا لزومى ندارد که تمام افرادى که با آنها در ارتباط هستید را دوست داشته
 باشید یا با عقاید آنها موافق باشید. تنها الزم است که قضاوت و سرزنش را کنار بگذارید تا بتوانید دیگران را درك

کنید.
  7. در زبان بدن به تفاوت ها توجه کنید: هر فرد ممکن است با توجه به نوع فرهنگ و خانواده، زبان بدن متفاوتى
 داشته باشد. پس در خواندن زبان بدن دیگران به سن، احساسات درونى، فرهنگ خانوادگى و اجتماعى آنها توجه

کنید.
 8. شمرده صحبت کنید: زیر لبى و نامفهوم کلمات را ادا نکنید. افراد میزان شایستگى اجتماعى را از طریق نحوه بیان
 کلمات مى سنجند. آرام صحبت کنید؛ اگر سریع صحبت کنید دیگران به سرعت به تنش  هاى درونى شما پى مى برند.

شروع به تمرین کنید تا صداى خود را آرام و مالیم کنید. به صداى خود روح بدهید و یکنواخت صحبت نکنید.
 9. مثبت فکرکنید: اظهارنظر مثبت آنهایى هستند که تشویق کننده و موثر هستند در حالیکه نظرات منفى انتقادى
 و مخالف و دلسردکننده است. ذهن اغلب تمایل دارد که روى نکات منفى تمرکز کند بنابراین بسیار مهم است که

 آگاهانه نظرات و گفتگوى مثبت را مدیریت کنیم.
 10. درك حاالت چهره: هوش هیجانى در مورد درك و مدیریت احساسات و هیجانات خود و دیگران است. بنابراین
 مهم است که به حاالت چهره افراد توجه کنیم. حاالت چهره بخصوص چشم ها دروغ نمى گویند. از طریق تماس

چشمى مى توانید بازخورد بهترى بگیرید و آنچه را که فرد مقابل در صحبت هایش بروز نمى دهد را متوجه شوید.
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 11. بر حل مشکالت تاکید کنید: هنگام صحبت در مورد یک مشکل همیشه سعى کنید وضعیت را توضیح دهید.
 اثبات کردن را فراموش کنید. راه حل هایى را پیشنهاد دهیدکه وضعیت را بهبود ببخشد از اینکه چه کسى درست یا

غلط مى گوید اجتناب کنید.
 12. قابل اعتماد باشید : مهم ترین جنبه برقرارى ارتباط موثر قابل اعتماد بودن است. اگر در روابط مبناى اعتماد را

پى نریزید نمى توانید روابط طوالنى مدتى داشته باشید.
 13. خودتان باشید: آیا تا به حال احساس کرده اید که به فردى صحبت مى کنید و احساس مى کنید خودش نیست؟
 شاید فردى را براى اولین بار مالقات مى کنید و سعى در تحت تاثیر قرار دادن او دارید. اگرچه هدف بدى ندارید اما
 راه درستى را انتخاب نکرده اید. مطمئن باشید که فرد مقابل متوجه خواهد شد. پس خودتان باشید و به فرد مقابل

هم این فرصت را بدهید که همین کار را بکند.
 14. لذت بردن از برقرارى ارتباط : به ارتباطات تنها به عنوان یک ابزار براى پیش برد اهداف نگاه نکنید. مهارت هاى

ارتباطى را با شوخ طبعى و صمیمیت لذت بخش کنید تا در کنار دیگران اوقات خوبى را سپرى کنید.

             آشنایى با تفاوت ارتباط بین فردى و درون فردى
با دیگران به وسیله تبادل تجربیات است. شما در هر شرایط  ارتباط بین  فردى، هنر به اشتراك گذارى اطالعات 

تحصیلى، کارى و شخصى به آن نیاز دارید.
  ارتباط درون فردى ، ارتباطى است که ابـتدا در ذهن فرد رخ مى دهـد و این گفتـگوى درونى مى تـواند باعث ایـجاد
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 واکنشى مثبت یا منفى در بیرون شود.مدیتیشن و تجسم از تکنیک هاى درون فردى است که بیشتر افراد براى
 برخورد بهتر با موقعیت هاى بیرونى استفاده مى کنند. آگاهى از گفتگوى درونى اولین گام اصالح مهارت هاى درون

فردى است.
 بیشتر افراد در دنیاى خودشان و برداشت خود از مسائل گم مى شوند و این دیدگاه به مانعى در تعامل با دیگران تبدیل
مى شود. براى مدیریت ارتباطات ابتدا خود و هیجانات تان را بشناسید، اجازه ندهید هیجانات تان از شما زبل تر باشند.
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راهبرد  چهارم



               فرهنگ و قوانین و مقررات آپارتمان نشینى

* مـقدمه
 امروز در کشور ایران روز به روز به تعداد کسانى که آپارتمان نشین مى شود اضافه مى شود. آموزش هاى الزم براى
 زندگى جمعى به مردم ارائه نمى شود. لذا در بسیارى از موارد شاهد وقوع مشکالت فراوان در مجتمع هاى مسکونى
 هستیم که از مهم ترین آن ها بى تفاوتى افراد در مشارکت نمودن و پذیرش مسئولیت در زندگى جمعى در آپارتمان هاست.
 یادگیرى سبک زندگى در یک مجتمع میتواند در راستاى حل مشکل فرهنگى و شیوه زندگى شهروندان تاثیر بسزایى
از آنکه همسایه یکدیگر باشند به منزله مسافرانى هستند که افراد بیش   داشته باشد در نتیجه آپارتمان نشینى 

برحسب تصادف براى مدت کوتاه در مجاورت یکدیگر قرار گرفته اند.

* چالش هاى آپارتمان نشینى
 شکل جدید زندگى در واحد هاى کوچک با همسایگان نا آشنا ٬محدودیت جا و مکان ٬پله هاى زیاد و وجود قسمت هاى
 مشترك از قبیل حیاط ٬پارکینگ٬ آسانسور٬ انبارى٬ لزوم استفاده از خدمات مشترك از جمله آب٬ برق٬ موتورخانه٬ به

طور کلى سبک زندگى در مجتمع هاى مسکونى متفاوت بوده و افراد را با چالش هایى مواجه مى سازد.
 کاهش نسبى ارتباطات و وابستگى هاى اجتماعى کم شدن حمایت و پشتیبانى اجتماعى کم  از سوى آشنایان و
 همسایگان در مجتمع ها٬ عدم دسترسى به اقوام و فامیل در مواقع ضرورى٬ احساس بى پناهى روانى و اضطراب و
 تنش ناشى از سازگارى با شرایط تازه همه وهمه از جمله چالش هاى زندگى در مجتمع هاى مسکونى هستند که

موجب نگرانى و دلواپسى در مورد آینده زندگى در شرایط جدید شده اند.
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* مشکالت و مسائل سکونت در آپارتمان
 اختالف نظر و تفاوت در سلیقه امرى طبیعى و از پیامد هاى غیر قابل اجتناب زندگى اجتماعى است ولى زمانى که
 گروهى باهم در یک محیط محدود زندگى میکنند عدم توجه به حقوق یکدیگر سبب بروز مسائل و مشکالتى خواهد
 شد که ممکن است زمینه ساز تضاد شود بررسى ها نشان میدهد توافق نداشتن ساکنان در مورد استفاده از بخش هاى
 مشترك ساختمان، وجود خرده فرهنگ ها، سلیقه هاى گوناگون و تفاوت هاى زبانى و قومى و اجتماعى میان ساکنان٬

 نبودن ضوابط و مقررات به روز براى طراحى ساخت و بهره بردارى از مجتمع ها از جمله مشکالت مهم آپارتمان
 نشینى هستند. در یک نظر سنجى انجام شده؛

93%  از پاسخگویان سرو صدا و رفت وآمد زیاد طبقات
72%  محدودیت فضا و عدم استدالل

31% عدم تفاهم فکرى وسلیقه اى ساکنان باهم
21% نداشتن فضاى تفریح و بازى

72% دخالت ها و مزاحمت همسایگان را از معایب و مشکالت آپارتمان نشینى عنوان کرده اند.

* پیامد هاى بى تفاوتى نسبت به مشکالت آپارتمان ها
 مهمترین عامل وریشه اصلى بسیارى از مشکالت بى تفاوتى افراد نسبت به مشارکت کردن وپذیرش مسئولیت در
 زندگى جمعى در آپارتمان هاست. این بى تفاوتى خود میتواند مانع ایجاد مکانى مناسب و آرام بخش براى زندگى و

 استراحت شود و حتى پیامد هاى ناگوارى براى تمام ساکنین داشته باشد.
برخى از نتایج و پیامدهاى بى تفاوتى نسبت به مجتمع مسکونى به شرح زیر است:
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1. بى خبرى از بیمارى وحتى مرگ همسایگان.
 برخى ناراحتى ها و بیمارى هاى حاد مانند سکته نیازمند کمک فورى اطرافیان است که به دلیل بى تفاوتى٬ بى خبرى٬

عدم کمک رسانى به موقع متاسفانه در برخى موارد به مرگ فرد بیمار منجر مى شود.
 آگاهى یافتن از مرگ افراد در آپارتمان ها پس از گذشت چندین روز و متعفن شدن جسد که هرزگاهى خبر آن در

روزنامه چاپ مى شود.
 2. احتمال برخورد و نزاع میان افراد که سبب سلب آسایش همگان مى شود و از طرفى درهم ریختگى و ایجاد یک

محیط نازیبا و آزاردهنده.
3. زیان هاى محتمل مالى و جانى:

 از حوادث و اتفاقاتى که ممکن است در اثر بى تفاوتى و بى توجهى ساکنان رخ دهد میتوان به نشت آب٬گاز یا وقوع
انفجار و آتش سوزى اشاره کرد که ضرر و زیان هاى مالى و جانى و گاهى ضرر جبران ناپذیر براى ساکنان در پى دارد

در حالى که جلوگیرى ازاین زیان ها تنها در صورت وظیفه شناسى و اقدام به موقع امکان پذیر خواهد بود.
 4. بى تفاوتى افراد در محیط هاى زندگى جمعى سبب میشود که به مرورقوانین ومقررات و نظم و انضباط در آپارتمان
 از بین رفته و لذا بهترین محیط براى زندگى آن دسته از افرادى مى شود که به دنبال محیط هاى درهم ریخته
 هستند؛ مثل معتادان٬ سارقان٬ افراد داراى مشکالت اخالقى زیرا این افراد با خیال راحت بدون مزاحمت مى توانند در
 این مکان ها زندگى کنند و شرایط را براى دیگر خانواده ها عذاب آور و نیمه ایمن نمایند و برعکس در مجتمع هاى
 مسکونى که قوانین و نظم وانضباط ونظارت جمعى شدید حاکم است اینگونه افراد به هیچ وجه ساکن نشده و از این

مکان ها به شدت دورى مى جویند چون مى دانند در آینده با مشکالت مهمى رو به رو مى شوند.
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 5. آپارتمان هایى که فاقد قوانین و مقررات بوده ظاهرى نازیبا دارند سبب میشود که افراد بافرهنگ و منضبط
 با اولین نگاه از ساکن شدن در اینگونه آپارتمان ها خود دارى نموده و لذا چنین مکان هایى مستعد آن دسته از
 افرادى مى شود که زیر هیچ گونه نظم و انضباطى نمى روند که در نهایت چنین آپارتمان هایى تبدیل به مکان هاى

بسیار آزار دهنده براى زندگى مى شوند.
 6. وقتى میهمانان به یک مجتمع مسکونى مراجعه مى کنند بسیار تمیز ومنظم بوده و داراى قوانین و مقررات مکتوب
 مى باشد تحت تاثیر قرار گرفته و سعى میکنند که خود را با شرایط آنجا مطابقت دهند و برعکس وقتى در محیط
 درهم ریخته و کثیف وارد مى شوند عالوه برنگاه تحقیر آمیز به ساکنان تقیدى به رعایت نظم و انضباط و مقررات از
 خود نشان نمى دهند. ولذا این موضوع خود به یک مشکل مهم براى ساکنین تبدیل میشود که گهگاه منجر به نزاع
 و درگیرى با مهمانان مى شود که در نهایت ساکنین را بهم ریخته و سبب دشمنى و عداوت وکینه جویى در بین آنان

مى شود.
 7. عدم مشارکت ساکنین آپارتمان ها و فرار از مسئولیت ها اگرچه در کوتاه مدت به سود افراد خواهد بود زیرا از بار
 مسئولیت فرار مى کنند.اما در دراز مدت عواقب نا خواسته اى را در بر خواهد داشت. زیرا زمینه ساز نفرت میان افراد
 شده و افرادى که صادقانه زحمت مى کشند به علت فرصت طلبى عده اى دیگر مسئولیت ها را رها مى کنند و
 ازطرفى به مرور زمان افراد منضبط ومنظم از این گونه آپارتمان ها  فرار خواهند کرد و تنها عده اى بى مسئولیت در
 کنار هم زندگى خواهند کرد که در این شرایط صاحب نظران بیان میکنند چنین محیطى در مکان آزار دهنده و

مصیبت بار تبدیل خواهد شد که براى همیشه آرامش از آنجا  فرار خواهد کرد.
 8. یک نکته مهم که باید به خاطر سپرده شود تاثیر گذارى محیط هاى پاکیزه و تمیز و با مقررات بر رشد شخصیت
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 کودکان ونوجوانان است. در محیط هاى نازیبا و پرتنش کودکان و نوجوانان عالوه بر بدبین شدن نسبت به جامعه
 یاد میگیرند چگونه از مسئولیت ها فرار کنند لذا شخصیت آنها به گونه اى تربیت مى شود که هیچگاه در زندگى
 و محیط هاى شغلى به موفقیت هاى قابل توجه دست نمى یابند و درکارهاى گروهى شکست مى خورند خالصه
 کالم آن که ما مجبور به مشارکت نمودن درمحیط زندگى خویش هستیم. در غیر این صورت امیدى به خوب

زندگى کردن و حاکم شدن امنیت و آرامش نخواهد بود.
 بسیارى از مردم جامعه ما زمان زیادى از وقت زندگى خود را در آپارتمان ها سر مى برند و متاسفانه به علت ناتوانى
 در برقرارى ارتباط درست و صادقانه به مرور ساکنین این آپارتمان ها دچار اختالف با یکدیگر شده و کم کم چنین

محیط هایى را تبدیل به مکان هاى اضطراب آور و ناراحت کننده مى کند.
 ناتوانى در برقرارى ارتباط درست در گذر زمان باعث مى شود مردم به سوى رفتارهاى ریا کارانه به همراه دروغ و
 نیرنگ پناه ببرند یادگیرى در خصوص نحوه برقرارى ارتباط درست در یک زندگى جمعى از اهمیت فراوانى برخوردار

است.
 آیا ما در برقرارى ارتباط با دیگران به آنها مى آموزیم که صادقانه  برخورد کنند یا اینکه به آنها یاد مى دهیم که با ما

ریاکارانه برخورد کنند.
 گاهى اوقات در محیط هاى مسکونى جمعى افراد رفتارهاى نادرست زیادى را انجام مى دهند نظیر سرو صداى فراوان

و رعایت نکردن بهداشت و پاکیزگى و بى انضباطى و شلختگى، عدم امانت دارى و غیره.
 اگر شما رفتار نادرستى انجام داده اید که یکى از همسایگان آن را به شما تذکر داده و شما ناراحت شده اید به خاطر

  داشته باشید که شما به دیگران مى آموزید که در آینده باید با ریاکارى دروغ عدم صداقت با شما رفتار نمایند.
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 دانشمندان میگویند انسان ها رفتار نادرستى انجام میدهند و با شنیدن تذکرات جهت اصالح رفتار دچار خشم و
 ناراحتى مى شوند به مرور باعث مى شوند بعضى از انسان ها با چنین افرادى با ریا کارى و دروغ برخورد نمایند. زیرا
 نگران اند اگر باصداقت و درستى با آنها رفتار نمایند و حقایق را بر زبان بیاورند مورد خشم واقع شده و دچار مشکالت
 فراوان مى شوند. به همین خاطر در محیط هاى جمعى که افراد از تذکر دادن به یکدیگر جهت رعایت حقوق یکدیگر
 ناراحت مى شوند، به مرور اگرچه در ظاهر مردم بایکدیگر خوب هستند اما دائم در حال مسخره کردن و غیبت کردن

بوده و پشت سر یکدیگر بدگویى مى کنند و به مرور زمان بر میزان رفتارهاى غلط افراد افزوده مى شود.
 در چنین شرایطى گویى افراد گردنبند بسیار زشت را به گردن خود آویخته اند و گمان مى کنند زیباست؛ ما باید

یکى از این دو روش را براى برقرارى ارتباط با دیگران انتخاب کنیم.
 1. بخواهیم دیگران با ما ریا کارانه به همراه دروغ و نیرنگ برخورد کنند؛ که درنهایت در آینده روابط چنین انسان هایى

به سردى و بى تفاوتى میگراید و پس از مدتى از هم فرار مى کنند و در روزهاى سخت یکدیگر را تنها مى گذارند.
 2. بخواهیم دیگران با ما صادقانه برخورد کنند که الزم است همیشه با خوش رویى رفتارهاى آزاردهنده خویش را
 پذیرفته و از دیگران به خاطر تذکرات تشکر و قدردانى نماییم. اگرچه در ابتدا سخت و ناخوشایند است اما به مرور زمان
 روابط انسان ها صمیمى شده و افراد نسبت به یکدیگر احساس خوبى خواهند داشت و روز به روز چنین افراد به
 شخصیت هاى دوست داشتنى تبدیل مى شوند و همچنین با پذیرش رفتارهاى غلط ناراحتى وکینه ها ازوجود دیگران
 پاك شده و بهداشت روانى انسان ها افزایش مى یابد. پس اگر از امروز در زندگى آپارتمان نشینى به دنبال پذیرش
 رفتارهاى غلط خویش نبوده و حقوق دیگران را رعایت و در کمک کردن به یکدیگر اقدامى نکنیم بدون شک در آینده

مى بایست هزینه هاى سنگینى بپردازیم.
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              فرهنگ آپارتمان نشینى

 در زندگى آپارتمان نشینى شما باید با چند خانواده دیگر کنار بیایید و همیشه حواستان باشد که مزاحم دیگران
 نشوید براى تقسیم هزینه هاى ساختمان سهم شارژ پرداخت و شارژعقب افتاده همسایه را به اویاد آورى کنید و
 اختالفات ناشى از این مساله را حل و فصل کنید. رعایت دقیق این باید ها ونباید ها وحرکت بر روى مدار اخالق به

فرهنگ آپارتمان نشینى  معروف شده است.
 اگر هرکس حدود خود و دیگران را در زندگى آپارتمانى بشناسد اختالف کمترى بروز خواهد کرد رعایت فرهنگ
 آپارتمان نشینى به آسانى رعایت چند گزاره اخالقى و قانونى ساده است. قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن

میتواند راهنماى خوبى در این خصوص باشد.
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* مقدمه و اهمیت مهارت
 زندگى در جامعۀ شهرى نیازمند برخوردارى از یک سرى امکانات و تجهیزات است که در موقعیت ها و شرایط مختلف
 مورد استفادة شهروندان قرار مى گیرد. برخى از آنها جنبه همگانى داشته و در طول شبانه روز هم بیشتر مورد استفاده
 قرار مى گیرند و برخى دیگر اختصاص به قشر خاصى از جامعه دارد و طبعاً کمتر مورد استفاده قرار مى گیرند. به
 عنوان مثال وسایل نقلیۀ عمومى نظیر اتوبوس هاى شهرى و مترو که در بیشتر ساعات شبانه روز تعداد زیادى از افراد

 را جا به جا مى کنند و وسایل بازى در پارك ها که بیشتر توسط کودکان مورد استفاده قرار مى گیرند.
 از سوى دیگر برخى از این وسایل به دالیل مختلف مثل شیوة نادرست استفاده زودتر تخریب و از کار افتاده مى شوند
 و  نیاز به تعمیر و بازسازى دارند ولى برخى دیگر در برابر تخریب مقاوم تر هستند. اما در هر حال باید شیوة استفاده
 درست از تمامى وسایل و امکاناتى که در شهر براى بهتر و آسان تر شدن زندگى ما تهیه و آماده شده است را بیاموزیم
 و نه تنها خودمان از این امکانات مراقبت کنیم بلکه اگر شاهد آسیب رساندن به آنها توسط دیگران بودیم آنها را نسبت

به رفتار نادرست شان آگاه کنیم.
 باید همیشه به یاد داشته باشیم که این امکانات با پول و سرمایه همه شهروندان تهیه شده است، بنابراین حق همه
 شهروندان است که از آنها به راحتى استفاده کنند ولى از سوى دیگر وظیفۀ همۀ شهروندان است که از آن وسایل به
 دقت مراقبت و محافظت کنند و اجازه ندهند برخى از افراد به هر دلیلى به تخریب و نابود کردن آنها بپردازند چون

تعمیر یا تعویض آنها نیز هزینه هایى براى عموم شهروندان در بر خواهد داشت.
 نکتۀ دیگرى که باید به آن توجه داشت این است که اگر کودکان این مهارت را از درون خانواده و مدرسه آموخته و
 تمرین کنند، در جامعه نیز شهروندانى منضبط خواهند بود که فرهنگ استفاده از امکانات عمومى در شهر را به خوبى
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رعایت مى کنند.

            آشنایى با مفهوم اموال عمومى

 امکانات، وسایل و تجهیزاتى که متعلق به همۀ مردم مى باشد و کسى حق ندارد دیگران را از بهره مندى از آن محروم
 سازد یا استفادة از آن را منحصر به خود کند جزء اموال عمومى محسوب مى شود. خیابان ها، پیاده روها، وسایل
 نقلیۀ عمومى مثل مترو و اتوبوس هاى شهرى، پارك ها و فضاى سبز شهرى، بناهاى تاریخى و ... از این قبیل اموال

 و امکانات عمومى مى باشند.
 این امکانات و وسایل براى رفاه حال مردم و استفادة همگان و با هزینه هایى که شهروندان از طریق عوارض شهرى
 پرداخت مى کنند تهیه و تدارك دیده شده است. به همین خاطر همۀ شهروندان موظف به مراقبت از آنها مى باشند.
 استفاده از برخى امکانات نیاز به پرداخت هزینه اى جزئى دارد مثل اتوبوس واحد و مترو ولى برخى از آنها به صورت
 رایگان در اختیار شهروندان است مثل پارك ها و فضاى سبز، خیابان ها و پیاده روها، پل هاى عابر پیاده، روشنایى

خیابان ها و معابر عمومى.

             آگاهى از شیوه هاى مراقبت از اموال عمومى در شهر
 یکى از ویژگى هاى یک شهروند خوب و سالم، آگاهى از شیوة استفادة درست از امکانات و اموال عمومى در شهر
  است. دانستن این نکته کمک مى کند که تخریب این گونه وسایل و اموال کمتر از سوى شهروندان اتفــاق بیفتد و
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 عمر استفاده از آنها بیشتر شود. همچنین شهروندان باید به اهمیت وجود این امکانات در بهتر شدن زندگى خود آگاه
 شوند. به عنوان مثال، نبودن نور کافى در کوچه ها، خیابان ها و مراکز تفریحى شهر، احساس امنیت را از بین مى برد.
 آسیب به درختان و فضاى سبز و تخریب بناهاى تاریخى شهر، چهرة شهر را زشت و ناپسند مى کند، آسیب رساندن
 به وسایل نقلیۀ عمومى در شهر، باعث شلوغ تر شدن این وسایل و ایجاد ترافیک در شهر شود و به طور کلى آسیب
 رساندن به این امکانات و اموال عمومى، باعث مى شود که براى تعمیر و جایگزین کردن آنها دوباره از عوارضى که

شهروندان مى پردازند هزینه شود.
 با توجه به اینکه کودکان در این سن با مفهوم مالکیت آشنا هستند و به خوبى مى توانند مفهوم اموال خصوصى و
 عمومى را درك کنند. باید به آنها این نکته را آموخت که به همان اندازه که براى مراقبت از آن چیزهایى که متعلق
 به خودتان است کوشا هستید باید نسبت به اموال عمومى در شهر نیز حساسیت داشته باشید، همچنین باید در برابر
 رفتارهاى نادرست برخى از شهروندان در استفاده از این اموال، بى تفاوتى نشان ندهند و خود نیز به شیوه اى درست

از آنها استفاده کنند.
 هرگز خود را در بهره مند شدن از این امکانات برتر از دیگران ندانند و به این نکته توجه داشته باشند به همان اندازه

که خودشان حق استفاده دارند، دیگران هم از چنین حقوقى برخوردارند.
 در استفاده از این امکانات نباید اسراف و زیاده روى کرد.

با رفتارهاى اشتباه در استفاده از اموال عمومى چگونه برخورد کنیم؟
 متاسفانه برخى از شهروندان به طور عمد یا غیرعمد به اموال عمومى آسیب مى زنند. به عنوان مثال ممکن است این
  رفتارها را نشان دهند: نوشـتن یادگارى روى درخـتان، بناهاى تاریخى، پـاره کردن صـندلى اتوبوس هاى شــهرى،
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 شکستن المپهاى معابر عمومى، شکستن شاخه هاى درختان، ریختن آشغال بیرون از سطل زباله و کثیف کردن
 پیاده روها و غیره. ممکن است آنها به دلیل ندانستن شیوة استفاده از این امکانات باعث تخریب آنها شوند ولى گاهى
 مواقع نیز برخى از افراد با پرخاشگرى و کامال آگاهانه به وسایل و امکاناتى که در شهر متعلق به همۀ شهروندان
 مى باشد آسیب وارد مى کنند و از این کار نادرست خود هم خیلى لذت مى برند. کودکان باید روش هاى درست

برخورد با این رفتارها را بیاموزند و در مواقع لزوم واکنش نشان دهند. برخى از این روش ها عبارتند از:
 1. دوستانه با آنها صحبت کنیم و به آنها بگوییم که این کارشان درست نیست چون باعث تخریب آن وسیله یا اموال

مى شود.
2. به آنها شیوة درست استفاده از آن را آموزش دهیم و کمک کنیم تا آن روش را بیاموزند.

 3. در صورت نیاز به مامور یا کسى که مسئول مراقبت است اطالع دهیم. مثال به مامور فضاى سبز در پارك، یا مسئول
مراقبت از اماکن تاریخى.

4. از یک بزرگتر بخواهیم که به آن فرد تذکر بدهد.
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             مفهوم محیط زیست و اهمیت آن در زندگى

 آنچه فرآیند زیستن را از درون و برون احاطه کرده، محیط زیست است.محیطى که زندگى در آن جریان دارد و تمام
نیاز هاى حیاتى موجودات از آن تامین مى شود.

 از دیدگاه روان شناسى و پزشکى، محیط زیست شامل مردم، اجزاى فیزیکى، مکان ها و رویدادهایى است که در ابعاد
 جسمانى، روحى و روانى افراد اتفاق مى افتد. محیط زیست بر رشد انسان ها، تنوع جمعیت، رفتار، عادات، جسم و ذهن

موجودات اثر مى گذارد.
 محیط زیست شامل منابع طبیعى، موجودات زنده و نور خورشید است. از این رو هر آنچه که خداوند آفریده و ساخته
 دست بشر نیست به عنوان محیط زیست طبیعى و یا طبیعت نامیده مى شود.منابع طبیعى مجموعه منابعى هستند
 که به نحوى در بقاء و حیات موجودات زنده مؤثرند.به طور کلى منابع طبیعى کره زمین به دو قسمت تجدیدپذیر و
مستمر استفاده  قابل  و  کنند  مى  رشد  طبیعى  بطور  تجدیدپذیر  طبیعى  مى شود.منابع  تقسیم   تجدیدناپذیر 
طبیعت به  بازگشت  قابل  طبیعى  صورت  به  تجدیدناپذیر  طبیعى  گیاهان).منابع  و  خورشید  نور   هستند(مانند 

نبوده(مانند نفت و گازهاى طبیعى) یا زمان بسیار زیادى براى تجدیدپذیرى آنها نیاز است.
 بر اثر افزایش سرعت و شدت روند تخریب ها، آلودگى ها و تغییرات اقلیم جهانى، تعریف قدیمى منابع تجدیدپذیر و
تجدیـدناپذیر تغییر کرده است.امروزه بسیارى از گونه هاى ماهى در معرض خـطر انقراض قـرار دارند و جنگل ها نیز

 در حال تخریب هستند. جنگل هاى چند میلیون ساله ى هیرکانى در شمال ایران و جنگل هاى زاگرس به شدت مورد

تخریب قرار گرفته اند. جنـگل ها ریه هاى زمین هستند و آنها میزان گاز دى اکسیدکربن که یکى از مهمترین گازهاى
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 گلخانه اى و عاملى براى گرم شدن زمین است را کنترل مى کنند.بنا براین مى بایست سرعت تخریب ها و روند آلودگى ها
 کاهش یابد تا منابع فرصت احیاء و تجدیدپذیرى خود را پیدا کنند.زمانى که روند تخریب از حد آستانه خودپاالیى

محیط و توان تجدید پیشى مى گیرد، منابع تجدید پذیر نیز به منابع تجدید ناپذیرتبدیل مى شوند.
 آلودگى محیط زیست بر کیفیت و چرخه طبیعى اثر مى گذارد و پیامدهاى زیان بارى براى زندگى انسان، حیوان و
 گیاهان دارد. در جهان امروز، مسئله آلودگى، یکى از مهم ترین و حادترین مشکل تمدن انسانى است و نقش انسان
 در آلودگى محیط زیست بسیار چشم گیر است. طبیعت، براى بقاى نسل بشر آفریده شده است و پیوندى ناگسستى
 میان انسان و طبیعت وجود دارد و این طبیعت براى سرزنده بودن و خدمت رسانى به حیات انسان، نیازمند رسیدگى،

مراقبت و حفاظت توسط ما انسآنها مى باشد.

             آشنایى با مشکالت محیط زیست و انواع آلودگى ها

هوا-کاهش منابع طبیعى- گرم شدن زمین-آلودگى خاك-مسائل بهداشت عمومى.
 قبل از آنکه به هر کدام از این مشکالت بپردازیم الزم است بدانیم منشاء این مشکالت چه چیزهایى مى باشند.
 محیط زیست مى تواند تحت تاثیر عوامل طبیعى مثل: سیل، زلزله، آتش سوزى جنگل ها ناشى از گرماى بیش از
 حد، آتشفشان، طوفان و غیره و نیز عوامل انسانى از جمله افزایش جمـعیت، وسایل نقلیۀ موتورى، صـنایع مختلف
  و بـى احتیاطى هاى انسان دچار مشکل شود. هر کدام از این عوامل مى توانند بخش وسیعى از محیط زیست ما را
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تخریب کند و زندگى انسان را به مخاطره بیندازد.
 در هر حال آلوده شدن این سه عنصر مهم طبیعت یعنى هوا، آب، و خاك که ازتباط بسیار زیادى با زندگى موجودات

زنده دارند، مى تواند با تاثیر گذارى بر یکدیگر، محیط زیست را با مشکالت جدى روبرو سازد.

آلودگى ها و انواع آن:
 آلودگى عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجى به آب هوا و خاك به میزانى که کیفیت فیزیکى شیمیایى و یا
 زیستى آن را به گونه اى تغییر دهد که به وضعیت انسان سایر موجودات و آثار و ابنیه آسیب برساند.طبق این تعریف
 آلودگى ها لزوما شامل خسارات فیزیکى نیست.ایجاد وقفه در فعالیت هاى انسانى،خود آلودگى است مثال یک خیابان
 شلوغ که امکان رفت و آمد راحت در آن وجود ندارد، آلودگى خوانده مى شود انسان ها مى توانند انواع آلودگى ها و
 تخریب ها را در محیط زیست ایجاد کنند. این آلودگى ها منجر به ایجاد انواع بیمارى ها در اجزاى زنده محیط زیست

مى شوند.

امواج اکتیو  رادیو  مواد  شیمیایى  مواد  و  فسیلى  هاى  سوخت  از  ناشى  مضر  گازهاى  و  دود  هوا:  آلودگى   * 
الکترومغناطیسى ریزگرد ها و غیره.

 * آلودگى آب: ورود فاضالب به آب هاى سطحى و زیر زمینى و دفع غیر بهداشتى مواد و پسماندهاى نشت مواد
زاید صنعتى نفت مواد رادیواکتیو کودها و سموم شیمیایى پسماندها و آلودگى زیستى مانند رشد باکترى ها و غیره.

 * آلودگى صوتى: صداى هواپیما، بالگرد و وسایل نقلیه موتورى، سر و صداى ناشى از ساخت و ساز و تخریب،
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  فعالیت هاى انسانى از جمله بلندگوها، هواکش ها، بزرگراه هاى کنار مناطق مسکونى و غیره.
 * آلودگى دیدارى(منظر): ترافیک،سازه هاى بلند مرتبه کنده کارى ها و نوشتن یادگارى بر روى درخت سنگ و
 دیگر مناظر طبیعى و میراث فرهنگى بیلبوردها، ریختن زباله در کنار جاده ها، بستر رودخانه و ساحل دریا عدم

هماهنگى رنگ و ساختار ساختمان ها با طبیعت تراکم نا مناسب سازه ها و غیره.

 * آلودگى حرارتى: افزایش استفاده از وسایل نقلیه، کارخانه ها، آب سرد کن ها و وسایل خنک کننده، امواج
مایکروویو حاصل از دکل هاى مخابراتى، امواج رادیو اکتیو و غیره.

 آلودگى نورى:نورپردازى هاى نادرست در هنگام شب و تابلوهاى تبلیغاتى ،چراغ هایى که به اطراف نور مى پراکنند
و چراغ هاى غیر ضرورى و غیره.

 * آلودگى زمین (خاك): رها کردن زباله و پسماند ها در زیستگاه هاى طبیعى و زمین هاى شهرى، نشت نفت،
استفاده از آفت کش ها و کودهاى شیمیایى و سموم استخراج معادن و نشت معادن و نشت مواد رادیواکتیو و غیره.

 * آلودگى خوراکى: غذا و نوشیدنى هاى آلوده به انواع میکروب ها (باکتریها و قارچها)، انواع سموم و آفت کش ها
آنتى بیوتیک ها، اکسیدهاى فلزى و فلزات سنگین و غیره.

 * آلودگى درون ساختمانى: آلودگى هواى داخل ساختمان ها یکى از بزرگترین عوامل تهدید کننده سالمت انسان ها
 است که ساالنه جان میلیون ها انسان را مى گیرد و آلودگى درون بناها سندروم بیمارى ساختمان را ایجاد مى کند. با
وجود مضرات زیادى که این آالینده ها براى جوامع بشرى مخصوصا زنان خانه دار و کودکان دارند، باز این مسئله از
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 دید عموم دور مى ماند و به همین علت امروزه این آالینده ها را قاتل هاى خاموش نام نهاده اند. از دالیل عمده
 آلودگى هاى درون ساختمانى عبــارتند از:  ذرات معلق قابل استنشاق مانند گرد و غبار،آزبـست مورد استفاده در
 عایق کارى، مونوکسیدکربن حاصل از اجاق گاز بخارى ها و آبگرمکن فرمالدیید موجود در محصوالت چوبى نگهدارنده
 رنگ ها و لوازم آرایشى، جیوه موجود در فلزات، نمکهاى معدنى، انواع داروها و المپ هاى کم مصرف، آلرژن هاى
 حاصل از حشرات ریز موجود در تشک لحاف و بالشت ها، حیوانات خانگى، گل و گیاه، گاز رادون موجود در مصالح

ساختمانى، خوش بو کننده ها، شوینده ها، دما و رطوبت نا مناسب و غیره.
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              کاهش تولید پسماند

 از قدیم گفته اند چشم ها را باید شست، چون مى خواستند جور دیگرى ببینیم؛ جورى که به نفع محیط زیست،
 سالمت و اقتصاد جامعه باشد.

 سرنوشت این پسماندهایى که دور و بر همه به چشم مى خورند و از صبح تا شب دائم تولید مى شوند، در دست
 ماست. در بهترین حالت مى توان جلوى تبدیل هر ماده ارزشمندى به پسماند را گرفت اما در مرحله بعد اگر پسماندى

 تولید شد، دوران سرنوشت ساز مدیریت ما فرا مى رسد.
چطور نگرشمان را نسبت به مدیریت پسماندها تغییر دهیم؟

 1. کتاب هاى محیط زیستى بخوانیم؛ هواداران محیط زیست دانش خود را از کتاب ها به دست آورده اند و حاال
درست رفتار مى کنند.

 2. با کمپین ها و گروه هاى فعال محیط زیست همراه شویم، مراقبت از محیط زیست، پاکسازى و آموزش به 
 3. دودوتا چارتا داشته باشیم، اگر حساب و کتابمان درست باشد، خرید اضافه نمى کنیم و بى هوا پول هایمان راهى

سطل زباله نمى شود.
 4. ورزش کنیم، هیچ ورزشکارى طبیعت مملو از پالستیک و آلودگى را نمى پسندد و همیشه از زیبایى هاى محیط

زیست مواظبت مى کند.
 5. با اعضاى خانواده در مورد راه هاى کاهش تولید پسماند گفت و گو کنیم و این راهکارها را در زندگى روزمره مان

مورد استفاده قرار دهیم.
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 6. دست از کلیشه هاى ذهنى مان برداریم و استفاده مجدد از کاغذها، بطرى ها، شیشه ها، پالستیک ها و پارچه ها
 و غیره را کسر شأن ندانیم؛ این کارها نشانه یک شخصیت فرهیخته دوستدار محیط زیست و آگاه به اقتصاد است.

 حدود ده درصد پسماندهاى خشک اصفهان را شیشه و نزدیک به56 درصد آن را کاغذ و مقوا تشکیل مى دهد.

* نگرِش پسماند تولید نکردن
 پسماند تولید نکردن که ادبى ها به آن اجتناب مى گویند، رفتارى است که ریشه در نگرش ما براى جلوگیرى از تولید
 پسماند دارد. پس حاال که نگرش خود را تغییر داده ایم، با محیط زیست هم مهربان تر خواهیم بود و اینطور رفتار

مى کنیم:
1. محصوالتى را مى خریم که پسماندى تولید نمى کند و بسته بندى ندارد. 
2. کیسه پارچه اى خرید همیشه همراه ما است و به نایلون ها نه مى گوییم. 
3. اهل تجمل نیستیم و کاالها را براى چشم و هم چشمى و خودنمایى نمى خریم. 
 4. به جاى یکبار مصرف ها، از چندبار مصرف ها استفاده مى کنیم. مثًال قمقمه بجاى بطرى آب معدنى، سفره

پارچه اى بجاى یکبار مصرف.
5. به جاى دستمال کاغذى از حوله و دستمال هاى پارچه اى استفاده مى کنیم. 
 6. هنگام خرید اجناس با کیفیت و با دوام مى خریم تا مدتى بیشترى از آن استفاده کنیم و به زودى راهى سطل

زباله نشود.
*حدود 34 درصد از کل پسماندهاى شهرى اصفهان را مواد پالستیکى تشکیل مى دهد؛ فراموش نکنیم، هنوز اولین
تکه پالستیکى که انسان تولید کرده و به دامان طبیعت سپرده تجزیه نشده است. این در حالى است که ساالنه حدود
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 2/1 میلیون تن پالستیک در کشور مصرف و وارد چرخه پسماند مى شود.

                        کاهش مصرف پالستیک

 پالستیک ها در زندگى روزمره ما فضاى زیادى را اشغال کرده اند. اگر به اطرافمان خوب نگاه کنیم رد پاى پالستیک
 ها را مى بینیم. بطرى ها، بسته بندى ها، ظروف یکبار مصرف، نایلون ها و حتى لوازم شخصى مانند مسواك همه از
ندارد چون این جا مشکلى وجود  تا  تکه پالستیکى.  روزانه هزاران  تولید  یعنى  این  و  اند   پالستیک ساخته شده 

پالستیک ها به ظاهر زندگى انسان ها را راحتتر کرده اند، اما در واقع چه اتفاقى افتاده است؟
 پالستیک ها، ساخته شده از پلیمرهاى مصنوعى با پایه نفتى هستند و به راحتى در طبیعت تجزیه نمى شوند. به
 همین دلیل است که وقتى براى تفریح یا پیاده روى، به بوستان ها، پارك ها، دشت و دیگر مناطق طبیعى مى رویم
 مى بینیم پالستیک ها زودتر از ما آن جا بوده اند و همه جا را هم آلوده کرده اند. نایلون ها از شاخ و برگ درختان
 آویزان شده اند، بطرى هاى نوشیدنى در رودخانه ها شناورند و پوسته خوراکى هم در گوشه و کنار افتاده اند! این ها

تنها بخشى از عوارض خطرناك مصرف بى رویه پالستیک هاست.

* پالستیک ها شامل چه موادى هستند؟
1. انواع بطرى هاى پت شامل بطرى آب معدنى، نوشابه، دلستر، دوغ و غیره.

2. انواع بطرى و ظروف شوینده هایى مانند مایع ظرفشویى، مایع دستتشویى و غیره. 
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3. انواع نایلون ها و پالستیک هاى بسته بندى 
4. پوسته انواع خوراکى مانند بیسکویت، کیک، چیپس و غیره. 
5. انواع ظروف یکبار مصرف پالستیکى شامل لیوان، قاشق و غیره 
* عوارض رهاسازى پسماندهاى پالستیکى در طبیعت کدامند؟ 
1. تجزیه نشدن و ماندگارى باال در محیط هاى طبیعى 
2. ورود قطعات ریز پسماندهاى پالستیکى در منابع آبى و خاکى 
3. خورده شدن توسط آبزیان و پرندگان به عنوان غذا و مرگ این جانداران 
4. استفاده بى رویه از منابع طبیعى و کاهش سهمیه آیندگان 
5. آلودگى آب و هوا در فرآیند تولید انواع پالستیک ها 
6. آزاد شدن مواد سمى و خطرناك در اثر حرارت یا برودت شدید مواد پالستیکى 
 حاال مى دانیم که پالستیک ها کدامند و چه بالهایى بر سر محیط زیست و سالمت انسان و دیگر جانداران مى آورند،
 پس براى مدیریت این آسیب ها چه باید کرد؟ اولین گام تغییر نگرش و خواستن است تا سبک زندگى خود را تغییر

دهیم و براى حفاظت از محیط زیست و توسعه سالمت قدم برداریم.

* رعایت موارد زیر توصیه مى شود :
 1. مقدار مصرف نایلون ها را تا جاى ممکن کاهش دهیم. مهم ترین اقدام استفاده از کیسه پارچه اى مناسب خرید
است. هنگام خرید کیسه پارچه اى به همراه داشته باشیم و به فروشندگان بگوییم که کیسه پالستیکى نمى خواهیم.
2. به جاى خریدهاى جداگانه با بسته بندى هاى پالستیکى، به صورت فله خرید کنیم تا پالستیک کمترى به پسماند
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تبدیل شود.
 3. از پالستیک هایى که ناخواسته وارد چرخه مصرف ها مى شود، بارها با کاربردهاى دیگر استفاده کنیم، حتى

مى توانیم با بازآفرینى آن ها را به وسایل جدید و قابل استفاده تبدیل کنید.
4. ظروف قدیمى و اسباب بازى هاى بى استفاده را به جاى تبدیل به پسماند، به نیازمندان اهدا کنیم. 
 5. به اندازه خرید کنیم زیرا خرید اضافه به معناى تولید پسماندهاى پالستیکى بیشتر است و ما با این کار مخالفیم. 
 6. به ظروف یکبار مصرف نه بگوییم و به جاى آن از وسایل دائمى مثل قمقمه، قاشق و چنگال شخصى و سفره هاى

 پارچه اى استفاده کنیم.
 7. پسماندهاى پالستیکى را همراه با سایر پسماندهاى خشک جمع آورى کرده و به ایستگاه هاى بازیافت تحویل

دهیم تا وارد فرآیند صحیح بازیافت شوند.
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  فعالیت هاى انسانى از جمله بلندگوها، هواکش ها، بزرگراه هاى کنار مناطق مسکونى و غیره.
 * آلودگى دیدارى(منظر): ترافیک،سازه هاى بلند مرتبه کنده کارى ها و نوشتن یادگارى بر روى درخت سنگ و
 دیگر مناظر طبیعى و میراث فرهنگى بیلبوردها، ریختن زباله در کنار جاده ها، بستر رودخانه و ساحل دریا عدم

هماهنگى رنگ و ساختار ساختمان ها با طبیعت تراکم نا مناسب سازه ها و غیره.

 * آلودگى حرارتى: افزایش استفاده از وسایل نقلیه، کارخانه ها، آب سرد کن ها و وسایل خنک کننده، امواج
مایکروویو حاصل از دکل هاى مخابراتى، امواج رادیو اکتیو و غیره.

 آلودگى نورى:نورپردازى هاى نادرست در هنگام شب و تابلوهاى تبلیغاتى ،چراغ هایى که به اطراف نور مى پراکنند
و چراغ هاى غیر ضرورى و غیره.

 * آلودگى زمین (خاك): رها کردن زباله و پسماند ها در زیستگاه هاى طبیعى و زمین هاى شهرى، نشت نفت،
استفاده از آفت کش ها و کودهاى شیمیایى و سموم استخراج معادن و نشت معادن و نشت مواد رادیواکتیو و غیره.

 * آلودگى خوراکى: غذا و نوشیدنى هاى آلوده به انواع میکروب ها (باکتریها و قارچها)، انواع سموم و آفت کش ها
آنتى بیوتیک ها، اکسیدهاى فلزى و فلزات سنگین و غیره.

 * آلودگى درون ساختمانى: آلودگى هواى داخل ساختمان ها یکى از بزرگترین عوامل تهدید کننده سالمت انسان ها
 است که ساالنه جان میلیون ها انسان را مى گیرد و آلودگى درون بناها سندروم بیمارى ساختمان را ایجاد مى کند. با
وجود مضرات زیادى که این آالینده ها براى جوامع بشرى مخصوصا زنان خانه دار و کودکان دارند، باز این مسئله از
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                   استفاده از گیاهان آپارتمانى

 معموالً در روزهاي اوج آلودگی هوا، مهم ترین توصیه این است که کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی تا
 جایی که ممکن است از حضور در هواي آزاد خودداري کنند و سایر مردم تردد در فضاي آزاد را به حداقل برسانند.
 اما نکته جالب این است که اکثر ما توجهی به فضاي داخلی خانه ها و محل کار خود نداریم و باور این مسئله براي
 ما مشکل است که گاه فضاي داخلی خانه یا کار ما، حتی از فضاي باز شهرهاي شلوغ آلوده تر می شود. امروزه در
 مناطق شهري، افراد 90-80 درصد اوقات خود را در داخل ساختمان ها در حالی که مشغول انجام فعالیت هاي
 مختلفی هستند، سپري می کنند. بنابراین الزم است این محیط ها داراي شرایط حرارتی و آسایش کافی بوده و باعث

ناراحتی و عدم رضایت فرد و درنتیجه خستگی و افت بهره وري آنها نگردد.
 با توجه به افزایش تراکم ساختمان ها و کاربرد مواد مختلف در ساخت و دکوراسیون بناهاي امروزي و افزایش آلودگی
 هوا در مناطق شهري، هر روز بر میزان  آلودگی محیط هاي داخلی ساختمان ها افزوده شده و ساکنین آنها را بیشتر
 تحت تأثیر قرار می دهد که نتیجه آن ظهور نارضایتی همراه با شکایت و ناله از کیفیت هواي محیط کار و در برخی
موارد ظهور عالئم کلینیکی به صورت تحریک غشاهاي مخاطی، سردرد، تنگی نفس، آلرژي و غیره به وجود می آید.
 با وجود اینکه تکنولوژي هاي توسعه یافته اي جهت تهویه سیستم هاي داخلی ساختمان و کاهش ترکیبات آلی فرار
 (به عنوان مهم ترین آالینده هواي داخلی) وجود دارد و اجازه زندگی در محیط هاي سربسته و محدود را به انسان
 می دهد، گیاهان نیز می توانند به خوبی بسیاري از آالینده ها را جذب کنند و در بهبود کیفیت هواي داخل ساختمان

بسیار مؤثر می باشند.
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 اما ذکر این نکته ضروري است که با وجود نقش بسیار مهم گیاهان در کاهش آالینده ها براي بهبود کیفیت هواي
 داخلی، گیاهان نمی توانند به عنوان تنها راه جهت بهبود کیفیت هوا و ایجاد فضایی سالم براي زندگی در محیط کار
 و خانه باشند و به تنهایی سالمت ساکنان را تضمین نمی کنند و بدین منظور باید روش هاي دیگر در کنار استفاده
 از گیاهان به کار گرفته شود. از طرفى با وجود محدودیت هاى موجود در منابع آب، مى بایست تمرکز موضوع بر روى

استفاده از گیاهان با نیاز آبى کمتر و ترجیحا با استفاد از منابع آب خاکسترى درمنازل باشد.

              استفاده از گیاهان دائمى در فضاى خانه
 گلهاى فصلى مانند بنفشه ، اطلسى ، شمعدانى ، پریوش ، شاهپسند ، تاج خروس ، آهار و بسیارى دیگر از گلها که
 به صورت غالب در باغچه ها کاشته مى شوند گلهاى یکساله هستند که در فصل بهار یا تابستان با پایان دوره گلدهى
 ، عمر گیاه نیز تمام شده و گیاه خشک شده و از بین مى رود. تعویض مکرر باغچه هاى گل فصل و کاشت مجدد

گلهاى فصلى ، همه ساله هزینه باالیى در پى دارد.
 در صورتیکه گیاهان دائمى علفى گلدار به جاى گلهاى فصلى در باغچه هاى حیاط منازل و آپارتمانها کاشته شوند
 فقط یک بار هزینه خرید جهت کاشت اولیه هزینه مى شود و تا چندین سال به رشد و گلدهى ادامه مى دهند. این
 گیاهان برعکس گلهاى فصلى که بعضا نیاز آبى باالیى در فصل بهار و تابستان دارند ، مقاوم به خشکى نیز هستند و
 در نیمه اول سال در زمانهاى مختلف به گل مى نشینند و کاشت آنها به صورت تلفیقى در کنار هم با رعایت تضاد

رنگ و اختالف ارتفاع زیبایى خاصى به باغچه ها مى بخشد.
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                   احساس تعلق و حفاظت از فضاى سبز

 رابطه انسان با طبیعت یک رابطه دیرینه، تنگاتنگ و تأثیرگذار است؛ هدف ما پررنگ کردن این رابطه از طریق ایجاد
 احساس تعلق و دوستى با طبیعت شهرى در شهروندان است که اگر به خوبى تبیین و اجرا شود، به مرور زمان عالوه
 بر ایجاد حس مثبت روانى و رهایى از اثرات منفى گسترش شهرنشینى ، نتایج مثبتى در کاهش تخریب هاى فضاى
 سبز دارد چرا که در این صورت شهروندان فضاى سبز را به واسطه حس تعلق ایجاد شده از آن خود مى دانند و عالوه
این موضوع به ویژه در سنین کودکى بسیار از آن در زندگى روزمره خود نیز تسرى مى دهند. که   بر نگهدارى 

تأثیرگذار تر خواهد بود.
 احترام به طبیعت براى مقابله با تخریب و نابودى فضاى سبز، لمس طبیعت براى رهایى از خستگى ها واسترس هاى
 روزمره، احترام به طبیعت شهرى به ویژه درختان به عنوان عناصر پایدار فضاى سبز شهر ومیراث سبزى که بخشى
از هویت ما را مى سازد و استفاده و ارتباط هر چه بیشتر با طبیعت در زندگى روزمره از مباحث مهم این موضوع است.
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مناسبت

تــــاریخ

1399/1/13

1399/2/2

1399/3/25

1399/12/15

تقویم مناسبت هاى موضوع فضاى ســـبز

روز طبیعت/روز ملى انس با طبیعت

روز زمین پاك/جشن گیاه آورى

روز گل و گیاه

روز درختکارى
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الف. 1 - 1

الف. 2 - 1

الف. 3 - 1

موضوع
محیط زیست

زیر موضوع1
محیط زیست

زیر موضوع2
پسماند

زیر موضوع3
فضاى سبز

زیر موضوع4
مدیریت بهینه مصرف انرژى

ششم
 1 - 4 - 1 .الف

مفهوم محیط زیست و
 اهمیت آن در زندگى

 2 - 4 - 1 .الف

  اولویت

     کاهش مصرف پالستیک               کاهش تولید پسماند

 3 - 4 - 1 .الف

 4 - 4 - 1 .الف

احـساس تعلق و
حفاظت از فضاى سبز

استفاده از گیاهان
دائــمى در خـــانه

اســـتفاده از
گیاهان آپارتمانى

اســـتفاده صحیح و مصرف بهینه انرِژى

 آشنایى با مشکالت محیط
زیست و انواع آلودگى ها

  اولویت

اولویت

اولویت
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              مدیریت بهینه مصرف انرژى

 استفاده از انرژى ها براى تداوم زندگى انسان بسیار ضرورى و حیاتى مى باشد. بدون انرژى زندگى ما انسان ها دچار
 مشکالت جدى مى شود و قادر نخواهیم بود بسیارى از نیازهاى خود را تامین کنیم. به همین خاطر با توجه به افزایش
 جمعیت و باال رفتن میزان مصرف گرایى انسان ها، ضرورت تجدید نظر در شیوة مصرف انرژى ها در زندگى روزمره
 احساس مى شود. مصرف بهینۀ انرژى به این معنا است که به اندازة نیازمان مصرف کنیم نه بیشتر تا بدین طریق

استمرار وجود و دوام انرژى و ادامه زندگى ما انسان ها را تضمین کند.
 با استفاده درست از انرژي هاى مختلف، نه تنها شاهد کاهش هزینه هاي مصرف انرژي خواهیم بود، بلکه آثار مفیدي
 همچون کاهش آلودگی زیست محیطی را نیز به دنبال خواهد داشت. جداى از این مسئله، به سبب محدودیت در
منابع طبیعى، مسئولیت حفظ و نگهدارى آن براى نسل هاى آینده بردوش ماست. بنابراین الزم است درباره فرهنگ 
 سازى مصرف بهینه انرژى و آموزش آن به کودکان و نوجوانان بیشتر بیاموزیم و بدانیم، چراکه حیات آینده زمین در

دست آنان است.
 صرفه جویى در انرژى با آموزش آغاز مى شود. کودکان با آموزش مناسب، مى توانند رفتارهاى صحیح در مصرف را
 بپذیرند و الگوهاى مصرفى خود را تغییر دهند. کودکان با کنجکاوى تمامى رفتارهاى بزرگترها بخصوص والدین و
 مربیان خود را زیر نظر دارند؛ در نتیجه تمام الگوهاى رفتارى والدین روى آن ها تاثیر مستقیمى دارد. پس از این ویژگى
 مى توان بهره برد و فرهنگ مصرف بهینه انرژى را از همان دوران کودکى در فرزندان نهادینه کرد. اگر کودکان ما با
 آموزش مصرف درست انرژى بزرگ شوند و این عادت در آنها نهادینه شود، شهروندانى مسئولیت پذیرتر نسبت به
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 جامعۀ خود بار خواهند آمد و هزینه هاى کمترى را بر جامعه تحمیل خواهند کرد. این آموزش ها باید به گونه اى
 باشند که به طور عملى کودکان را به مصرف درست انرژى ترغیب کرده و در خانواده و مدرسه نیز بزرگترها را به

رعایت مصرف بهینۀ انرژى دعوت کنند.
 

 آشنایى با مفهوم انرژى و نقش آن در زندگى
 انرژى در همه جاى دنیا وجود دارد و انسان براى انجام تمام کارها از آن استفاده مى کنید. بدون انرژى ما انسانها

نمى توانیم به زندگى خود ادامه دهیم.
به طور کلى دو نوع انرژى داریم.

 1. انرژى جارى   2. انرژى ذخیره شده
انرژى جارى شامل انرژى الکتریکى، تابشى، گرمایى، انرژى اجسام متحرك، صوت و غیره مى شود.

انرژى ذخیره شده نیز شامل انرژى شیمیایى، انرژى مکانیکى ذخیره شده (مثل یک فنر فشرده شده) مى شود.
 تمامى انرژى ها در منابعى ذخیره شده اند و ما روزانه از آن ها استفاده مى کنیم. این منابع به دو بخش تقسیم

مى شوند:
 1. منابع انرژى تجدید پذیر مانند آب، باد، خورشید.
2. منابع انرژى تجدید ناپذیر مانند نفت، گاز و ذغال.
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مناسبت

تــــاریخ

1399/1/3

1399/1/11

1399/3/1

تقویم مناسبت هاى موضوع مصرف بهینه انرژى

روز جهانى آب

روز جهانى ساعت زمین

روز بهره ورى  و بهینه سازى مصرف

74



75



2 - 1

2 - 3

راهبرد
ارتقاء فرهنگ ترافیکى

زیر موضوع
حمل و نقل

2 - 2
موضوع 
محیط زیست

2 - 4

رعایت مقررات مربوط به
عابرین پیاده

رعایت مقررات مربوط به
موتور سواران

عدم توقف در راست گردها

اولـویت
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               رعایت مقررات مربوط به عابر پیاده

1. در حاشیه خیابان راه نرود-در پیاده رو از دست راست خودش حرکت کند.
 2.  در مواردى که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور کند و راننده اى با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و
 وسیله  نقلیه نیز نقص فنى نداشته اما در عین حال، راننده قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد کند و منجر به فوت

یا مصدوم شدن وى شود، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.
3.  براى عبور از خیابان با توجه به رنگ چراغ عابر از روى خط کشى عبور کند.

4.  خیابانى که پل هوایى دارد با توجه به خطرات آن خیابان فقط از پل هوایى عبور کند.
5.  به حریم راننده ها احترام بگذارد -هنگام عبور از خیابان با تلفن همراه صحبت نکند.

               رعایت مقررات مربوط به موتورسواران

 1. موتور سیکلت سواران یکى از بزرگترین گروه هاى آسیب پذیر حوادث جاده اى هستند که عامل مهم این حوادث
رفتارهاى پر مخاطره و عدم توجه راکبین به رعایت قوانین است .

 2. متاسفانه اکثریت موتور سواران، موتور را جزء وسیله نقلیه  و خود را یک راننده که موظف به اجراى قوانین همانند
 دیگر راننده ها نمى دانند و این عاملى است براى  ایجاد تصادف و به خطر انداختن جان خود، دیگر سرنشینان، عابران

پیاده و راننده هاى دیگر وسایل نقلیه.
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3. موتور سواران  جهت ایمنى و حفظ جانشان باید از کاله کاسکت استفاده کنند.

4. موتور سواران هم یک راننده هستند و باید قوانین را مانند دیگر رانندگان رعایت کنند.
5. موتور سواران براى خوب دیده شدن در شب باید لباس روشن بپوشند یا موتور خود را به شبرنگ تجهیز کنند.

 6. ورود موتور سواران به بزرگراه ها و زیرگذرها ممنوع است و عدم رعایت باعث به خطر انداختن جان خود و دیگران
میشود.

7. موتور سوارن باید مواظب عبور عابر باشد و به هیچ وجه وارد پیاده رو نشود.

                 عدم توقف در راستگرد
1. این کار یکى از معضالتى است که بعضى از راننده ها انجام میدهند.

 2. خیابانى که راستگرد آن آزاد است اگر راننده اى با توقف نابجا راستگرد را ببندد باعث بار ترافیکى و نادیده گرفتن
حریم  راننده هایى میشود که او راه آنها رابسته است.

 3. اگر نزدیک به چهار راهى این تابلو قرار داشت که: حرکت از سمت راست با فرمان چراغ راهنما ، راننده ها اجازه
پیچیدن به راست را ندارند و باید منتظر چراغ سبز باشند در غیر این صورت جریمه خواهند شد.

4. بستن راستگرد باعث بوق زدن راننده هاى پشت سر مى شود و عامل آلودگى صوتى است.
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                   احساس تعلق و حفاظت از فضاى سبز

 رابطه انسان با طبیعت یک رابطه دیرینه، تنگاتنگ و تأثیرگذار است؛ هدف ما پررنگ کردن این رابطه از طریق ایجاد
 احساس تعلق و دوستى با طبیعت شهرى در شهروندان است که اگر به خوبى تبیین و اجرا شود، به مرور زمان عالوه
 بر ایجاد حس مثبت روانى و رهایى از اثرات منفى گسترش شهرنشینى ، نتایج مثبتى در کاهش تخریب هاى فضاى
 سبز دارد چرا که در این صورت شهروندان فضاى سبز را به واسطه حس تعلق ایجاد شده از آن خود مى دانند و عالوه
این موضوع به ویژه در سنین کودکى بسیار از آن در زندگى روزمره خود نیز تسرى مى دهند. که   بر نگهدارى 

تأثیرگذار تر خواهد بود.
 احترام به طبیعت براى مقابله با تخریب و نابودى فضاى سبز، لمس طبیعت براى رهایى از خستگى ها واسترس هاى
 روزمره، احترام به طبیعت شهرى به ویژه درختان به عنوان عناصر پایدار فضاى سبز شهر ومیراث سبزى که بخشى
از هویت ما را مى سازد و استفاده و ارتباط هر چه بیشتر با طبیعت در زندگى روزمره از مباحث مهم این موضوع است.

تــــاریخ

1399/2/7

1399/6/31

1399/9/26

1399/10/29 

 تقویم مناسبت هاى مرتبط به  موضوع حمل و نقل

مناسبت

روز ایمنى و حمل و نقل

کمپینگ جهانى روزبدون خودرو

روز حمل و نقل و رانندگان

روز هواى پاك
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مولـــــفه  ى سوم
شهروند مشـارکت جو



 الف. 4 - 3

الف. 1 - 3

 الف. 2 - 3

   الف.  3 - 3

راهبرد اول
تقویت مشارکت اجتماعى

موضوع
تعلق به شهر

زیر موضوع
مشارکت در اداره شهر

 آشنایى با مفهوم مشارکت و اهمیت
آن در زندگى شهرى

آشنایى با زمینه ها و انواع
مشارکت شهروندى

فراگیرى شیوه هاى مشارکت
در امور شــهرى

اولـویت
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               آشنایى با مفهوم مشارکت و اهمیت آن در زندگى شهرى
 

 مشارکت را مى توان فرایند سهیم شدن در تصمیمهاى اثر گذار بر زندگى دانست. یکى از مهمترین اولویت هاى
 جوامع امروزى، افزایش مشارکت همه اقشار جامعه در فعالیت هاى اجتماعى است.

 مشارکت عبارت است از حضور و دخالت آگاهانه، داوطلبانه، متعهدانه و خالق افراد و اقشار مختلف جامعه است در
 تصمیم گیري، برنامه ریزي ، تامین منابع، اجراي فعالیت ها و نظارت بر فعالیت ها به منظور بهره مند شدن از منافع
 مادي و معنوي آن همچنین مى تاون مشارکت را چنین تعریف کرد: مشارکت درگیري ذهنى ، عاطفى اشخاص در
 موقعیت هاي گروهـى است که آنان را برمى انگیزد تا براي دستیابى بـه هـدفهـاي گروهـى یکـدیگر را یـاري دهنـد

 و در مسئولیت کار شریک شوند. با مشارکت منافع متعددى به فرد و جامعه مى رسد از جمله:
* سرعت بخشیدن و آسان شدن انجام کارها 
 * استفاده از توان و انرژى دیگران و ایجاد احساس تعلق 
* افزایش احساس ارزشمندى، اعتماد به نفس و اثربخشى فردى و گروهى 
* افزایش احساس مسئولیت پذیرى نسبت به دیگران 
* بهره مندى از خالقیت و توانایى ذهنى و عاطفى دیگران براى بهبود کار 
* باال رفتن آگاهى افراد از مسائل و مشکالت و ایجاد احساس تعهد نسبت به رفع مشکالت 
* افزایش تجربه و مهارت در روابط گروهى و انجام کارها به صورت گروهى 
* ایجاد همدلى، هم افزایى و همراهى در میان افراد 
* ایجاد نشاط و شادابى در میان گروه 
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               آشنایى با زمینه ها و انواع مشارکت شهروندى
        

در یک درگیر  افراد  هاى  توانایى  و  مختلف،  هاى  فعالیت  و  کار  هاى  زمینه  و  مشکالت  ها،  موقعیت  فراخور   به 
 موقعیت،زمینه هاى مختلفى از مشارکت قابل طرح مى باشد. از مشارکت اقتصادى مثل جمع آورى کمک هاى مادى
 شهروندان نیازمند گرفته تا مشارکت در انجام امور یک برنامۀ گروهى مثل تدارك جشن هاى محلى و مشارکت در
 امور مذهبى مثل برپایى مراسم و مناسبت هاى دینى، و مشارکت در برنامه ریزى و تصمیم گیرى براى، گردش یا

اردوى علمى و تفریحى در محله یا منطقه شهرى.
 شهروندان ممکن است در همۀ این برنامه ها به یک اندازه، میل و رغبت و آمادگى نشان ندهند به همین خاطر باید
 با آگاه سازى آنان در خصوص چرایى و چگونگى مشارکت در امور مختلف و بیان منافع آن براى گروه مى توان آنها
 را به امر مشارکت ترغیب و تشویق کرد. به عنوان مثال وقتى قرار است براى برگزارى یک دوره مسابقات ورزشى و
 تفریحى در محله یا منطقه  به مشارکت جویى شهروندان نیاز است، مجرى باید بتواند دالیل خود و اهمیت این

مشارکت را براى آنها به زبانى ساده بیان کند.

              فراگیرى شیوه هاى مشارکت در امور شهرى

 براى مشارکت جویى، شیوه هاى مختلفى وجود دارد. ممکن است یکى از شهروندان استعداد هنرى خوبى داشته باشد
 و از این توانمندى خود بتواند کارى براى بهتر شدن انجام امور پیشنهاد و اجرا کند. ولى نمى توان بى دلیل هم آنان
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را به مشارکت در امور ترغیب کرد.
در زیر با برخى از روش هاى مشارکت جویى در کارهاى گروهى آشنا مى شویم:

 * مشارکت در تصمیم گیرى: در این نوع مشارکت قبل از اینکه فعالیتى آغاز شود با شهروندان در مورد اینکه آیا
 آن کار باید انجام شود یا خیر صحبت مى شود. مجرى از شهروندان مى خواهد که در این همفکرى مشارکت کنند
 و نظر وایدة خود را مطرح کنند. این نوع مشارکت، رشد شناختى و فکرى خوبى به شهروندان مى دهد چرا که به

نوعى به اشتراك گذاشتن افکار در یک موقعیت مشترك مى باشد.
 * مشارکت مشورتى: گاهى ممکن است یک کار انجام شود ولى براى چگونه انجام دادن آن کار مشارکت
 فکرى شهروندان  نیاز است. از آنها خواسته مى شود که اگر کسى تجربه، پیشنهاد و ایدة جالبى دارد آن را مطرح
 کند تا دیگران نیز در مورد آن فکرکرده و پیشنهاد هاى خود را ارائه دهند. باید آنها براى پیشنهادهاى خود، دالیل

مناسبى داشته باشند نه اینکه فقط یک ایدة خام ارائه کنند.
 * مشارکت در اجرا: در این نوع مشارکت شهروندان باید در صورت تمایل و اشتیاق، خود را در انجام یا اجراى
 کارها و برنامه هاى مورد نظر درگیر ساخته و به نوعى متناسب با توانمندى هاى خود مشارکت فعال داشته باشند.
 شاید بسیارى از شهروندان براى اولین بار باشد که در یک کار گروهى به صورت داوطلبانه مشارکت مى کنند به
 همین خاطر مجریان باید مراقب باشد آنها خسته، دلزده و مایوس نشوند. در ضمن به هر اندازه که مى توانند

مشارکت کنند تا بدانند یک قدم کوچک هم مى تواند در پیشبرد یک کار گروهى ارزشمند باشد.
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               رعایت مقررات مربوط به عابر پیاده

1. در حاشیه خیابان راه نرود-در پیاده رو از دست راست خودش حرکت کند.
 2.  در مواردى که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور کند و راننده اى با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و
 وسیله  نقلیه نیز نقص فنى نداشته اما در عین حال، راننده قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد کند و منجر به فوت

یا مصدوم شدن وى شود، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.
3.  براى عبور از خیابان با توجه به رنگ چراغ عابر از روى خط کشى عبور کند.

4.  خیابانى که پل هوایى دارد با توجه به خطرات آن خیابان فقط از پل هوایى عبور کند.
5.  به حریم راننده ها احترام بگذارد -هنگام عبور از خیابان با تلفن همراه صحبت نکند.

               رعایت مقررات مربوط به موتورسواران

 1. موتور سیکلت سواران یکى از بزرگترین گروه هاى آسیب پذیر حوادث جاده اى هستند که عامل مهم این حوادث
رفتارهاى پر مخاطره و عدم توجه راکبین به رعایت قوانین است .

 2. متاسفانه اکثریت موتور سواران، موتور را جزء وسیله نقلیه  و خود را یک راننده که موظف به اجراى قوانین همانند
 دیگر راننده ها نمى دانند و این عاملى است براى  ایجاد تصادف و به خطر انداختن جان خود، دیگر سرنشینان، عابران

پیاده و راننده هاى دیگر وسایل نقلیه.

* مقدمه

 زندگى در جامعه و در کنار دیگران، نیازمند داشتن روحیه و توانایى مسئولیت پذیرى است. بدون وجود این ویژگى
 انسان ها نمى توانند احساس امنیت و آرامش از زندگى در کنار هم داشته باشند و حقوق خود را به دست آورند.
 مسئولیت پذیر بودن یعنى پاسخگو بودن در برابر خودمان، دیگران، مکان یا امکانات و غیره. مسئولیت پذیرى به عنوان
 یک تعهد درونى از سوى فرد براى انجام مطلوب همه فعالیت هایى که بر عهده او گذاشته شده است، تعریف مى شود.
 فردى که مسئولیِت انجام کارى را بر عهده مى گیرد، در واقع مى پذیرد که یکسرى فعالیت ها و کارها را انجام دهد یا
 بر انجام این کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد. بنابراین مى توان گفت مسئولیت پذیرى یعنى قابلیت پذیرش
 و به عهده گرفتن کارى که از کسى خواسته شده است. افرادى که مسئولیتى را قبول مى کنند کارهاى خود را به
 موقع و با تمام تالش انجام مى دهند و در صورتى که در کار خود اشتباه کنند با تمامى سعى خود در اصالح آن

 مى کوشند. مسئولیت پذیر بودن افراد جامعه یکى از ویژگى هاى مثبت آن جامعه محسوب مى شود.
 اگر افراد جامعه مسئولیت هاى خود را به درستى بشناسند، آن را پذیرفته و بدان عمل کنند، بى نظمى، قانون شکنى،
 و مشکالت کمترى در جامعه به وجود خواهد آمد. از سوى دیگر، مسئولیت پذیرى به سرعت و سهولت حل مشکالت
 کمک مى کند و زمینه ساز مشارکت اجتماعى شهروندان خواهد بود. همچنین مسئولیت پذیرى باعث مى شود افراد

 در انجام مسئولیت هاى خود دقت کنند و بدین طریق مهارت خود را در انجام امور باال ببرند.
 در بعد فردى نیز مسئولیت پذیرى این فواید را براى شخص دارد: شناسایى و شکوفایى استعدادها، ایجاد انگیزه بیشتر
 براى پذیرش مسئولیت هاى دیگر، ایجاد انگیزه سخت کوشى، رشد فکرى و رشد شخصیت، افزایش عزت نفس و

خودنظم دهى درونى.
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                     آشنایى با مفهوم مسئولیت و اهمیت مسئولیت پذیرى       

و گویند  مى  پذیرى  مسئولیت  است،  دیگران  برابر  در  پاسخگویى  مستلزم  که  را  کارى  پذیرفتن  توانایى  یا   عادت 
 مسئولیت پذیر به فرد یا افرادى گفته مى شود که متعهد به انجام کار یا وظیفه اى باشند که به عهده آنها گذاشته

شده باشد.
 در مسئولیت پذیرى باید به چند نکته توجه داشت: شناخت توانمندى هاى خود، آشنایى با مسئولیت مورد نظر و
 ضرورت انجام آن. توجه به خطرات یا مشکالتى که ممکن است در انجام آن مسئولیت وجود داشته باشد، داشتن تجربه
 و دانستن شیوة انجام آن مسئولیت، آیا مسئولیتى فردى است یا اجتماعى و نکتۀ آخر اینکه در انجام آن مسئولیت

تنها هستیم یا در یک گروه قرار داریم.
 وقتى مسئولیت پذیرى در جامعه وجود داشته باشد، هر کسى به اندازة توان خود در جامعه، کارى را به عهده مى گیرد
 که قادر است آن را به خوبى انجام دهد. اگر مسئولیت انجام کارى به عهدة فرد یا افرادى باشد که مهارت، توانایى و
تجربۀ کافى در آن زمینه نداشته باشند، نه تنها مشکالت حل نمى شود بلکه مشکالت بیشترى نیز به وجود مى آید.

* مسئولیت هاى یک شهروند کدامند؟
یک شهروند موثر و فعال، مسئولیت هاى متعددى در جامعه دارد که در ادامه به آنها اشاره مى کنیم.



89

                  آگاهى نسبت به مسئولیت ها و حقوق شهروند

1. شهروند باید بداند چه حقوقى دارد و چه مسئولیت هایى را باید به عهده بگیرد.
 2. مشارکت کردن در امور اجتماعى جامعۀ خود

3. داشتن احساس تعلق به شهر خود
4. احترام به حقوق دیگران

5. رعایت نظم و انضباط در شهر
6. قانون مند بودن.

7. حفظ و مراقبت از محیط زیست
8. مصرف درست انرژى.

9. کمک به افراد نیازمند.
10. همکارى در فعالیت هاى داوطلبانه براى حل مشکالت شهرى.

11. رعایت اصول بهداشتى.
12. استفاده از وسایل نقلیۀ عمومى در شهر.

13. احترام به تفاوتهاى میان انسان ها.
 14. مراقبت از اموال و امکانات عمومى در شهر
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* چگونه مسئولیت پذیر شوم؟
 اگر چه راه هاى زیادى براى توسعۀ مهارت مسئولیت پذیرى وجود دارد اما  فقط به برخى از آنها اشاره مى کنیم. این
 نکته ها کمک مى کند تا شهروندان در خانه، فعالیت هاى بیرون از خانه و جامعه بتوانند زمینه هاى مسئولیت پذیرى
خود را بازشناخته و بر اساس توانمندى هاى خود و شرایط و موقعیت هاى موجود، به رفتارهاى مسئوالنه اى بپردازند.

 براى مسئولیت پذیر شدن باید به چند نکته توجه داشت:
 * توانایى هاى خود را به خوبى بشناسیم تا بتوانیم متناسب با توانایى خود مسئولیتى را به عهده بگیریم.

 * براى انجام مسئولیتى که قرار است انجام دهیم، مهارت و تجربۀ الزم را داشته باشیم.
* به خطرات و مشکالت انجام آن مسئولیت آگاه باشیم.

* با نظارت یک بزرگسال مطمئن مسئولیتى را به عهده بگیریم.
* در صورت نیاز از دیگران کمک بگیریم.

* اگر اشتباهى در انجام مسئولیت خود داشتیم، آن را انکار نکنیم.
* اشتباهات خود را جبران کنیم.

* قبل از تذکر یا اخطار دیگران، مسئولیت خود را انجام دهیم.
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مقدمه

 نیاز انسان به تعامل عاطفى، شناختى و رفتارى با مکانى که در آن زندگى مى کند، از جمله مهم ترین ابعاد رابطه
 انسان و مکان است. اصطالح "احساس تعلق یه مکان"، به تاثیر عاطفى یک مکان اشاره دارد که افراد به لحاظ حسى
 و فرهنگى به آن جذب مى شوند. در واقع احساس تعلق به مکان، ارتباطى نمادین با مکان است که با دادن معانى
 عاطفى و حسى مشترك فرهنگى توسط افراد به مکان خاص یا یک سرزمین شکل مى گیرد و مبناى نحوه ادراك

 گروه یا فرد از مکان و نحوه ارتباط وى با آن مى باشد.
 یکى از مهم ترین مکان ها که بسیارى از انسان ها در متن آن حضور فعال داشته و هر روز را با مسائل آن مکان و
 مسائل انسانى خود در آن مکان درگیر هستند، شهر است. انسان و شهر با هم داراى ارتباط هم زیستى و عاطفى مى
 باشند. بنابراین شاید بتوان گفت که احساس دلبستگى به شهر در بسیارى از افراد انسانى، امرى روشن و غیرقابل
 انکار است. افراد نسبت به شهرى که در آن به دنیا آمده، رشد نموده، وقایع مهم زندگى فردى و اجتماعى خود را
 تجربه کرده اند، احساس دلبستگى پیدا مى کنند. این احساس تعلق به شهرى که در آن زندگى مى کنیم باعث مى
 شود نسبت به مشکالت آن احساس مسئولیت کرده و در حل بحران هایى شهرى با دیگران همکارى و مشارکت
 کنیم، در مراقبت از اموال و امکاناتى که در آن مکان وجود دارد کوشا بوده و سعى کنیم که شهر خود را از تمامى

ابعاد مورد توچه قرار دهیم.
 براى کودکان این مهارت از این بابت حائز اهمیت است که به تدریج که بزرگ تر مى شوند و پا به درون جامعه مى
 گذارند، یاد بگیرند که شهر خود را همانند خانۀ خود دوست بدارند و به آن احساس تعلق خاطر پیدا کنند تا در آینده
شهروندانى شوند که نه تنها براى شهرو شهروندان معضل آفرین نخواهند بود بلکه نسبت به شهر خود مسئولیت پذیر،
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