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 گفتارپیش

آموزش شهروندی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی عصر حاضر 

 به آموزش و هدفمند های متنوعاز طریق برنامه ریزی سعی دارداست و 

 در حوزه های مختلف شهری و مسائل مرتبط با آن مهارتهای زندگی

و مشارکت مدنی  ساالریمردمدر جهت استحکام  مباحثاین  .پردازدب

 ،دانش یادگیری  این آموزه ها در برگیرنده. شهروندان نقش بارزی دارد

ه با ماهیت و شیوه های اداری یک نظام کاست  ارزشهایی و مهارتها

مهمترین وجهه آن، این است مردم ساالر و مشارکتی همخوانی دارد و 

یان آدممشارکت با اجتماع و محیط پیرامون به از همان دوران کودکی که 

 کند.توجه می

ادگیری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت ی

انجامد. در واقع نقش چنین زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی می

های واقع زمینه در .آموزه هایی رابطه تنگاتنگی با رفتارهای اخالقی دارد

اصلی و شکل دهنده تربیت یا آموزش شهروندی شامل سنت، تاریخ، 

یی، ساختار اجتماعی و سیاسی، نظام اقتصادی و موقعیت جغرافیا

آموزش شهروندی با ارتقاء فرهنگ  است. شهریگرایشهای نوین 

شهروندی ارتباط مستقیم دارد، این مولفه در جهت دادن رفتار 

شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از 

فرهنگی نقش  الزامات اساسی سرمایه اجتماعی و شاخصهای توسعه



 
 

 هایی چون احساس برادری،لفه آموزشی با مشوقؤاین م موثری دارد.

 .و مسئولیت پذیری همراه است تعهد همنوعی،

مدیریت آموزش، تشکیالت و بهبود روشهای در این راستا   

به تبعیت از ضرورت توسعه آموزش شهروندی در بین شهرداری تبریز 

آوری و تهیه مجموعه مباحث یکایک شهروندان عزیز، اقدام به گرد

آموزش شهروندی در هفت جلد کرده است که عبارتند از: کلیات و 

پیامهای شهروندی، حوزه فرهنگی و اجتماعی، حوزه فنی و شهرسازی، 

مالی، حراست و حقوقی، حوزه -ریزی، حوزه اداریحوزه برنامه

 خدمات شهری، و حوزه حمل و نقل و ترافیک. در این ارتباط سعی بر

آن بوده است که مهمترین و کلیدی ترین مسائل مربوط به هر یک از 

حوزه ها در ارتباط با یادگیری فرایند شهروندی در اختیار شهروندان و 

 مطالعه کنندگان عزیز قرار گیرد.  

مدیریت آموزش، تشکیالت و بهبود روشها نهایت سپاسگزاری   

خود را از حمایتهای بیدریغ و روشنگرانه جناب آقای دکتر سلیمانپور، 

ریزی و توسعه و آقای مهندس ثابتی، مدیر محترم معاون محترم برنامه

آقایان آموزش، تشکیالت و بهبود روشها و همکاری و مساعدت 

قلیزاده، ترکمنلو، زاده، ری اسکویی، داداشآذر، نصرتی، نظیجعفری 

و سرکار خانم علیمحمدی که در گردآوری و تنظیم این نهایی سعید

نماید و امیدوار اعالم میمجموعه تالش وافری از خود نشان داده اند، 



 
 

است با ارائه این مجموعه، نکات کلیدی و مهم فرایندهای آموزش 

و گام مهمی هر چند شهروندی در اختیار شهروندان عزیز قرار گیرد 

کوچک در توسعه فرهنگی شهر برداشته شود. همچنین پیشاپیش بابت 

های بجا مانده در این مجموعه، از شهروندان و ها و ضعفکاستی

نظران و خوانندگان محترم پوزش طلبیده، انتظار است صاحب

 ها و نظرات راهگشای خود را دریغ نفرمایند.فرهیختگان، دیدگاه

 

 معاونت برنامه ریزی و توسعه                                 

 مدیریت آموزش، تشکیالت و بهبود روشها
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 کلیات و پیام های شهروندی                                  آموزش شهروندی

 مقدمه

یا کشور است. این استان عضو رسمی یک شهر،  ،یک شهروند 

که در  شودهایی را به شهروند یاد آور میدیدگاه، حقوق و مسئولیت

است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند  قانون پیش بینی و تدوین شده

وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، 

ین ا سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. از

رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق 

ها و وظایف و روش ن در برابر یکدیگر و اصول و هدفو تکالیف آنا

ای است از وظایف و انجام آن است. در واقع حقوق شهروندی آمیخته

یا قوای حاکم  دولتو  شهرهای شهروندان در قبال یکدیگر، مسئولیت

و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر 

 حاکم قوای کلی طور به یا دولت ،(شهرداری)شهری  مدیرانعهده 

اطالق  حقوق شهروندیها، مجموعه این حقوق و مسئولیت به. باشدمی

 .شودمی

 هایآموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه   

صورت سرفصل درسی مجزا در مدارس ه طور رسمی به آموزشی و یا ب

صورت رشته تحصیلی دانشگاهی در ه و حتی مدارس ابتدایی و یا ب

آموزد که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و واقع به شهروندان می
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 کلیات و پیام های شهروندی                                  آموزش شهروندی

اقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند پذیر باشد. در ومسئولیت

نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلکه به 

یشان هاآموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیتآنان می

 .در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند

ه ب توجه تربیت شهروندی، یکی از فروع شهروندی است که با

تحوالت سریع اجتماعی، فناوری و سیاسی دوران معاصر، ازجمله 

ریزان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت کشورهای های برنامهمشغولیدل

مفاهیم شهروندی از  کشورهای توسعه یافتهدر  .آیدجهان به شمار می

های شود و دولت نیز آموزشدوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می

ها اهداف این آموزش. دهدالزم را در اختیار والدین و معلمان قرار می

 :عموماً موارد ذیل است

 های شهروندینایی با حقوق و مسئولیتآش 

 بحث و بررسی درباره سرفصلها و موضوعات مهم شهروندی 

 فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی 

  مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی 

؟ کجاستمقصد اصلی آموزش شهروندی سؤال اینجا است که 

بسترسازی مطلوب نبود فلسفه مناسب در شهر، با هدف 

های شهروندی را ایجاب جویانه، ضرورت نیاز به آموزشمشارکت
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 کلیات و پیام های شهروندی                                  آموزش شهروندی

ای ذهنی است که بدون فلسفه مطلوب و کند. مشارکت پدیدهمی

صورت جزئی از فرهنگ شهروندان پدیدار شود. تواند بهآموزش نمی

های الزم نهادینه شدن مشارکت در سطح شهر مستلزم ارائه آموزش

های بهبود روندان برای مشارکت در امور شهری از راهاست. تشویق شه

های آید. در واقع مقصد اصلی آموزشزندگی شهروندان به شمار می

ترین ابزار برای مدیریت شهری شهروندی، ایجاد مشارکت است و مهم

گیری از مشارکت مردم است. جهت رسیدن به این مهم موفق، بهره

 سترسازی کنند.شهری ب ضروری است که مدیران امور
 

 

 آموزش شهروندی و شهرداری-الف

بررسی الگوهای مشارکتی کشورهای جهان، نقش و اهمیت      

گیری شهری را بیش از پیش مشارکت مردمی در مدیریت و تصمیم

مدیران شهری باید به این اصل توجه کنند که در شرایط  .سازدروشن می

مشارکت شهروندان نیاز کنونی جهت حل مسائل شهری بر همکاری و 

تر شهروندان در امور شهری دارند و لذا برای تشویق مشارکت گسترده

های شهری از طریق هایی نیاز است که آموزشارکان و پایگاه به

ثر و منطبق با ساختار اجتماعی انتقال داده شود. وابزارهای آموزشی م

ندی به های شهرووقتی سخن از مشارکت، اعتماد اجتماعی و آموزش

گیری در اینجاست که اهمیت مشارکت مردم در تصمیم ،آیدمیان می
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 کلیات و پیام های شهروندی                                  آموزش شهروندی

شود. امروزه شهرداری، متولی آموزش شهروندان است و ادامه معلوم می

ها در جامعه ضرورت دارد؛ چرا که در نهایت اثرات مستمر آموزش

منفی ناآگاهی مردم از فرهنگ شهرنشینی و شهروندی و ضررهای آن 

ضروری است که  گردد و از طرفی دیگرمی شهرداری بر به مستقیماً

شهروندان نیز در مورد نحوه تعامل با حوزه شهری مطالبی را فرا بگیرند 

 چرا که کلیه تعامالت شهری در ؛تا بتوانند شهری بهنجار داشته باشند

گیر گیرد و پیامدهای مثبت و منفی به نوعی دامنفضای شهر صورت می

های شهری و شهروندی، شود. بنابراین متولی آموزششهروندان نیز می

سازمانی و برون سازمانی شهرداری بوده و در این میان با تعامل درون

رسانی خود به شهروندان، آموزش دهد و در تواند در حوزه خدماتمی

را به  نارسانی صحیح، شهروندریزی با نظام اطالعهای برنامهزمینه

ی اساس ر از همه به مسئله فرهنگ باید توجهتمشارکت سوق دهد. مهم

کرد چرا که فرهنگ دارای کارکردهای هویتی و اجتماعی بوده و در 

دهد؛ الگویی است که نظام اصل شخصیت اصلی جامعه را تشکیل می

ها، هنجارها، اهداف و وسایل شهری را شکل داده و متناسب با آن ارزش

آشنایی و شناخت دقیق مفهوم  .سازدالزم را برای شهروندان فراهم می

اگر شهروندان با نیازها و  .شهروندی، گام اول در جهت تحقق آن است
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 کلیات و پیام های شهروندی                                  آموزش شهروندی

حقوق خود و دیگران آشنا شوند خود را در برابر هم مسئول دانسته و 

 شوند در ساخت شهر، نقش اساسی و مؤثر داشته باشند.متعهد می

 و تکالیفی را برسکونت در شهر، تعهداتی را برای مدیران شهری      

دنبال دارد که هایی را بهها و هنجارشهروندان به همراه دارد و ارزش

های شهروندی، این مهم، مدیریت مطلوب شهری را با تکیه بر آموزش

دهنده در سطح شهر، جهت انتقال های آموزشهمراه با پایگاه

های اجتماعی  های شهری به مردم با هدف ارتقای مشارکتآموزش

طلبد. اما در ادامه به اینکه آموزش شهروندی چه ش از پیش میبی

محتوایی دارد و مقصد اصلی آن )مشارکت( چیست و چه کارکردی 

تواند داشته باشد و اینکه این وظیفه بر عهده چه نهاد و یا سازمانی می

مداری در  شود. تربیت و آموزش شهروندی و شهرونداست اشاره می

هایی است که با ها و ارزشدگیری دانش، مهارتواقع در برگیرنده یا

های اداری یک نظام مردم ساالر و مشارکتی همخوانی و ماهیت و شیوه

ای برای پرورش احساس تعلق به عنوان وسیلهارتباط دارد، و عمالً  به

جامعه و داشتن هدفی در زندگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

لیت نوعی اعتماد به نفس و رفتارهای چنین تربیتی از همان آغاز طفو

آورد. در واقع هدف وجود میهمسئوالنه را از نظر اجتماعی و اخالقی ب

از چنین تعلیماتی، پروش مسئولیت اجتماعی و اخالقی، فعالیت گرایی 
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 کلیات و پیام های شهروندی                                  آموزش شهروندی

باشد. اجرای یادگیری و تربیت سواد سیاسی و... می ،اجتماعی

و سیاسی فرد را در شهروندی در واقع سطح حداقل حقوق ساختاری 

 ،کند، از سوی دیگر آگاهی نسبت به حقوق فردیجامعه مشخص می

مردم ساالری و مشارکت در  کند.سیاسی و اجتماعی افراد را تقویت می

 بسط را دینی و اقتصادی فرهنگی، ،اجتماعی ،های سیاسیعرصه

مال تبعیض، برابری و اع عدم رعایت هاآموزش این نوعی به. دهدمی

های زندگی را در بین شهروندان مندی از عرصهمساوات طلبی در بهره

تربیت شهروندی در گسترش جامعه مدنی از جمله  دهد.ترویج می

تواند های فرهنگی و فردی نقش بارزی میها، هویتNGOتوسعه 

آموزش حقوق انسانی و جنسیتی، سطح حداکثر ادغام،  .داشته باشد

شناختی، روان ،اجتماعی ،فیزیکی ،درآمد، ایجاد امنیت جنسیتی حداقل

برای انجام  هاایجاد قابلیت، سواد سیاسی، کسب مهارت ،مشارکت فعال

تغییر چون زبان یا توانایی در تجهیز گروهی، ایجاد مهارت و آموزش 

برای عمل و... همگی از موارد اجرایی تربیت و آموزش شهروندی  

است. آموزش شهروندی در واقع ارائه اطالعات و آگاهی در مورد 

باشد؛ که فرد را برای کسب فرهنگ شهروندی مسایل عمومی جامعه می

 کند.ملی و جهانی آماده می -محلی حل زندگی خود در ابعادجامعه م

هایی واجد فضایل و اخالق مدنی و جمعی است و از چنین آموزه
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 کلیات و پیام های شهروندی                                  آموزش شهروندی

 ،اجتماعی ،های سیاسیهای الزم برای مشارکت در عرصهمهارت

 شناسجامعه 2اقتصادی و دینی برخوردار است. از نظر بلّا ،فرهنگی

ردی برگیرنده نفع ف مدارانه نباید درآمریکایی تربیت و آموزش شهروند 

ها جستجویی برای مساوات طلبی و برابری باشد، بلکه باید این آموزش

ها باید به روابط اجتماعی بین افراد و شهروندی باشد؛ این آموزش

طور کلی روابط افراد و نهادهای ساختار نظام اجتماعی مربوط شود. به

ای از طریق این تعلیمات عهآموزش و پرورش و آموزش عالی هر جام

شهروندان  جامعه پذیری عمومی، ادغام و سازگاری اجتماعی به دنبال

 باشند.می

در واقع آموزش شهروندی و تربیت شهروندان در یک جامعه باعث      

حس »، «نظام حقوقی»این شده که سه عنصر اصلی شهروندی چون 

در وضعیت  «حس تعلق و وابستگی اجتماعی»و  «عضویت ملی

ای اثرگذار باشد، بر این اساس نقش ارتباطات بین فرهنگی هر جامعه

ست یکدیگر ا ارتباطات آموزش و قانون که معطوف به تفاهم و تعامل با

از موثرترین پیوندهای اجتماعی برای کاهش مسائل و پیامدهای 

 باشد. توانداجتماعی و فرهنگی در شهر، جامعه و حتی جهان می

الیه است؛ که این مولفه چندین بعد خواهد  روندی چندآموزش شه

                                                           
1 Bella 
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 کلیات و پیام های شهروندی                                  آموزش شهروندی

داشت، این ابعاد بیشتر حول محورهای حقوق فردی و اجتماعی سوق 

به شناخت عوامل احساسی شهروندی و حقوق  یافته است؛ و منجر

های شهروندی یک آموزش ها نسبت به یکدیگر شده است.متقابل آن

ه تمام افراد یک جامعه پهن شده است ک قدرتی است که بصورت چتر

کنند تحت پوشش را که احساس تعلق و عضویت در یک جامعه را می

 کند.دهد و همچنین سطح تعلق به فرهنگ و دولت را بازگو میقرار می

ها، چه در سطح فردی و مشارکت، فرایند سهیم شدن در تصمیم

ای است که دمکراسی به کمک آن چه در سطح جمعی است و وسیله

ها و الگوهای مرتبط با شود. در حال حاضر تمام نظریهمی ساخته

گرایی در نهایت بر بهبود توان اجرایی و مشارکتی فردگرایی و جمع

ها برای کسب سازگاری، خود تدبیری، همکاری و افراد و سازمان

 کند.های مسئوالنه در مسائل شهری تأکید میافزایش دخالت

د اند که بهبون نتیجه رسیدهدر حال حاضر بیشتر مدیران به ای

 رسانی وهای اطالعها )سیستمسیستم(، ایالگوهای رابطه)ساختارها 

ارتباطی(  سازیهای ترغیبهای مناسب )مهارتاجرایی( و مهارت

منظور افزایش کارایی افراد و حس مسئولیت درون یک اجتماع به

 پذیری، اهمیت حیاتی دارد.
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 آموزش شهروندیالزامات  -ب

با توجه به اینکه تمدن جدید قرن بیستم و بیست و یکم توانسته تمام  -

اما  ،را از نظر رفاه مادی تحت تاثیر قرار دهدساختار زندگی انسان 

ضرورت ایجاد یک دیدگاه اخالقی و فرهنگی همه جانبه در 

به  های رسمی و غیررسمی شهروندان در تمام سطوح که منجرآموزش

شود برای زندگی شهروندان یک جامعه معه میتوسعه همه جانبه جا

 الزم است.

عنوان یک های شهروندی با تمام ابعاد آن بهبرای اینکه آموزش -

واقعیت اجتناب ناپذیر در اذهان شهروندان از همان دوران کودکی تا 

 ،فرهنگی ،اخالقی»باید همواره از منابع  بزرگسالی نهادینه گردد

های قدرتمند ساختار فرهنگی که پایه« حقوقی و... ،سیاسی ،اجتماعی

ریزان و متخصصان کند مورد توجه برنامهرا در بین شهروندان تقویت می

 اجرایی مدیریت سیاسی و شهری جامعه قرار گیرد.

های متنوع شهروندی را برای تمام سطوح شهروندی باید آموزه -

 «دینی و... ،سیاسی ،اقتصادی ،روانی ،اجتماعی»متناسب با نیازهای 

میان مدت و کوتاه  ،های بلند مدتریزیبصورت رویکردها و برنامه

 مدت اجرا کرد.
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 حقوقی و ،روانی ،اجتماعی ،ضرورت بازآموزی تعالیم فرهنگی -

 طریق از انسانی علوم هایدانش حوزه در شهروندی سیاسی

 بقال در مستمر بصورت سال طی در تخصصی و علمی هایریزیبرنامه

 انتشارات و عملی، و آموزشی هایکارگاه ها،همایش ها،اندیشی هم

 .ایجاد کرد سازیآگاه هایبرنامه

 -های خردنگر در سطوح محلیتالش در جهت هدایت پژوهش -

نگر در سطح ملی برای شناخت سازوکارهای ای و حتی کالنمنطقه

 ،اجتماعی ،پرورشی ،تربیتی»پارامتری آموزش شهروندی در قالب 

کارهای عملی و کاربردی و تالش برای ارائه راه «فرهنگی و روانی

 های نهادینه شده شهروندی امری ضروری برای جامعه است.آموزش

های شهروندی برای هر سطحی از شهروندان به باید در آموزه -

 نیازسنجی هویتی شهروندان توجه شود.

های شهروندی به آموزه های شهروندی باید ابعاد مختلفآموزش در -

زات هم در جهت تکامل بخشیدن به زندگی اجتماعی شهروندان امو

 تاکید شود.

های درسی و غیر درسی که از سوی نهادهای ریزیباید در برنامه -

به  ،گیردهای آموزشی در حوزه شهروندی شکل میآموزشی و کانون
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جه گردد، تا های درونی و بیرونی فرهنگ و اخالق شهروندی تومولفه

 های فرهنگ شهروندی را تقویت کرد.از این طریق پایه

با توجه به اینکه جامعه ایران از تنوع فرهنگی و قومی در زندگی  -

های شهروندی را یک ست، باید آموزشا اجتماعی و فرهنگی برخوردار

سازه فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفت که متناسب با رویکردهای 

 لی آن خرده فرهنگ شهروندی باشد.بومی و مح ارزشی،

و  فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،تکنولوژیکی»با توجه به تحوالت  -

ای های شهروندی را پدیدهکه جامعه روبرو است باید آموزه «اقتصادی

پویا و دگرگون  متناسب با شرایط جهانی دانست و دائماً به بازتولید 

 توجه و اهتمام خاص داشت. فرهنگی و اجتماعی این مولفه

 ،سیاسی ،های آموزش شهروندی ابعاد حقوقیریزیباید در برنامه -

اخالقی شهروندان برای رسیدن به یک تعریف جامع و کامل  ،فرهنگی

 از شهروندی مدنظر قرار گیرد.

در آموزش شهروندی از سوی نهادهای آموزشی رسمی و غیررسمی  -

 ،آزادی ،مساوات طلبیهای فرهنگ شهروندی چون سرفصل

 ،مددیاری ،پذیری مدنیمسئولیت ،مردم ساالری، فردگرایی ،گراییجمع

 مشارکت همه جانبه و... مورد حمایت و تعلیم از ،حمایت اجتماعی

 سوی حاکمیت وقت و مدیریت شهری قرار گیرد.
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های های شهروندی در جامعه در عرصههای اخیر آموزشدر دهه - 

اخالقی و فرهنگی امری ضروری است که تمام  ،سیاسی اجتماعی

های رسمی و غیررسمی جامعه باید در اهتمام ویژه به این دستگاه

 فرهنگی خاصی بنمایند.و  های اجتماعیسرمایه گذاری ،هاآموزش

ای پویاست پس الزم است با توجه به اینکه آموزش شهروندی پدیده -

اخالق شهروندی تمام های در جهت شهروندی فعال در تمام زمینه

  جهانی ایرانی، اسالمی، ایدئولوژیهای های اجرایی بر پایه آرماندستگاه

 .کنند گذاریسرمایه و فعالیت

 ،ابتکارها ،های شهروندی باید در راستای خالقیتهاآموزش -

شهروندان و رفع نیازهای پایدار و همه جانبه  هایخودشکوفایی

 شهروندی صورت گیرد.
 

 مطلوب شهروندی ی هاویژگی -پ

های واضح است که نظام آموزشی هر کشوری متأثر از نظام ارزش     

بع تربیت شهروندی نیز باید در راستای طحاکم بر جامعه است و بال

فرهنگ و هویت دینی و ملی جامعه انجام گیرد. در این راستا زندگی 

هر ه ا کشهروندی باید محتوای عینی مرتبط با محیط زندگی ایرانی ر

برد، داشته باشد. از چنین مسیری است که بومی در آن به سر می فرد

شود و مقدمه کردن آموزش زندگی شهروندی محلی و ملی میسر می
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آورد. باتوجه به مباحث مطرح آموزش شهروندی جهانی را فراهم می

ی ایران در سه حیطه با شده، یک شهروند مطلوب برای جامعه

 باشد که عبارتند از: های معینی میخاص و دارای صالحیت قلمروهای

ها، ای از آگاهیو آن عبارت است از مجموعه شناخت مدنی( 2

های آن عبارتند از: آگاهی از اطالعات و درک و فهم مدنی که مؤلفه

ی بدست آوردن اطالعات، آگاهی از ساختار و نحوه ی عملکرد نحوه

ی کشور، آگاهی از حوادث احزاب عمدههای دولت، آگاهی از دیدگاه

و رویدادهای جامعه، آگاهی از قوانین و مقررات اجتماعی و آگاهی از 

 حقوق شخصی و بین المللی. 

که عبارت است از مجموعه ای از مهارتها، قابلیتها و  توانایی مدنی( 1

توانمندیهایی که هرفرد برای زیست در جامعه ای که در آن زندگی 

ها نیاز دارد و مؤلفه های آن عبارتند از: توانایی مشارکت آن کند، بهمی

با دیگران، توانایی انجام امور بدون اتکاء به دیگران، توانایی اتخاذ 

 تصمیم منطقی و توانایی رفتار براساس اصول اخالقی و مذهبی مطلوب. 

ها، باورها ای از طرز تلقیکه عبارت است از مجموعه نگرش مدنی( 9

های هایی که برای یک شهروند خوب ضروری است و مؤلفهاهو دیدگ

آن عبارتند از: پذیرش تنوع و تکثر در جامعه و احترام به آن، داشتن 

ولیت پذیری، دارا ئی مساعتقادات و باورهای مستقل، داشتن روحیه
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ی بردباری و تحمل، داشتن پرستی، داشتن روحیهبودن حس وطن

ی قدرشناسی نسبت به میراث ، دارا بودن روحیهی انتقادپذیریروحیه

 فرهنگی و هویت مذهبی و ملی. 
 

سرفصلهای خالصه پیامهای آموزش شهروندی در موضوعات مختلف و 

 کلیدی زندگی

 شعارهای شهروندی-2

 مهمانی-1

 محیط خانواده-9

 مراسم سوگواری-4

 محیط کار-5

 رفتار با خدمتکاران-6

 میدان های ورزشی-1

 و اموال عمومیاماکن -8

 احترام به حقوق دیگران-3

 مسئولیت پذیری-20

 زباله شهری-22

 محیط زیست-21

 بهداشت فردی-29
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 سیگار کشیدن-24

 صرفه جویی در آب-25

 صرفه جویی در برق-26

 صرفه جویی در گاز-21

 وقت شناسی-28

 کتاب خوانی-23

 سالم و احوال پرسی -10

 معرفی اشخاص به یکدیگر-12

 دست دادن-11

 لباس پوشیدن-19

 سخن گفتن-14

 غذا خوردن-15

 رستوران-16

 تلفن کردن-11

 نامه نگاری-18

 رانندگی-13

 مسافرت-90

 سینما و تئاتر-92
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 کوچه و خیابان-91

 هدیه دادن-99

 آپارتمان نشینی-94

 رفتار با همسایگان-95

 

 شعارهای شهروندی: -الف

 ،جامعه مستلزم تعاون و همکاری افراد آن  وجود شهری زیبا

 است.

 تخریب اموال عمومی، اسراف در حق اجتماع است. 

  احساس مسئولیت نسبت به رفاه عمومی ، عامل ارتقاء فرهنگ

 عمومی است.

  استفاده درست از اموال عمومی، خاستگاه پایداری و توازن

 .قوانین و حقوق شهروندی است

  کسی که دارای عزم راسخ است، جهان را مطابق میل خویش

 دهد. تغییر می

  زیبایی برون نشانه ای از زیبایی درون است. 

 شهر خوب ، تجلی گاه رفتار شهروندان است. 
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  محیط زیست میراث پدرانمان نیست بلکه امانت فرزندانمان

 .است

 .هویت اصلی هر شهر رفتار و کردار شهروندان آن است  

 شهروندان  شهر بدون شهروند و شهرداری بدون مشارکت

 .معنای واقعی نخواهد داشت

 موفقیت هر شهرداری الزمه مشارکت شهروندان است. 

  شهرداری شهر را زیبا می سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه

 .می دارند

  کنند و شهروندان پرسنل خدوم شهرداری ، شهر را تمیز می

 .دارندفهیم آن را پاکیزه نگه می

  رفتار خوب و کردار نیک تبدیل کنیمشهرمان را به نمایشگاه. 

 ،می خواهد و شهر زیبا، شهروند   زیبا شهر  شهروند خوب

 خوب. 

 و فروشگاه رفتار شهروندان است  نمایشگاه افکار شهر. 

 از وضع آنها است. اجرای قوانین مهمتر 

  باشیم همه باید بنده قانون برای آنکه از بندگی دیگران آزاد

 باشیم.

  ن احترام به خود استاحترام به قانو. 
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  چنان رفتار کنیم که آزادی ، حریت و اخالق وامدار رفتارمان

  .باشد

  با رعایت حقوق شهروندی نظم و انضباط اجتماعی بر جامعه

 .حاکم خواهد شد

  اولین شرط رعایت حقوق شهروندی رعایت قوانین حاکم بر

 .جامعه است

  شهروندی رعایت نظم و نظام اجتماعی نشانه ای از حقوق

  است.

 .احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی است 

 احترام به حقوق شهروندی، احترام به خویش است. 

 نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است. 

 شهر است  پرداخت عوارض مساوی با پویایی. 

 .با پرداخت به موقع عوارض در آبادی شهرمان سهیم باشیم 

 داوند است در دستان ما. اموال عمومی امانت خ 

 های آن بکوشیم. شهر ما خانه ماست در حفظ و توسعه زیبائی 

 های فرشتگانهای درختان مثل شکستن بالشکستن شاخه 

 است. 
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  بی تفاوتی نسبت به سرنوشت خود، بزرگترین عامل بدبختی

 انسانهاست. 

  شهر خوب و زیبا و سالم محصول مشارکت اجتماعی مسئولین

 ت. و مردم اس

 شهر خوب را شهروندان خوب می سازند.  

 حاصل اقدامات جزئی شما شهروندان  ،شهر سالم و زیبا

 .مهربان است

 در حفظ و نگهداری شهر خود کوشا باشیم.  

  شهروندان سبز = تعامل سبز 

 شهر برای رشد و توسعه نیاز به دست های  ،شهروند گرامی

 .پرمهر شما دارد 

 به زیبا بودن رویاهای خود ایمان  آینده از آن کسانی است که

 دارند. 

 شهر خوب را  ،بلکه ساختنی است ٬تشهر خوب یافتنی نیس

  .شهروندان خوب می سازند

 با شهرداری در  ،با پرداخت به موقع عوارض ،شهروند عزیز

 عمرانی و آبادانی شهر خود مشارکت کنیم. 
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 عمران شهری و بهبود محیط های اجتماعی  ی،خدمات رسان

 حفظ و نگهداری از شما... ، مااز 

 کلید خوشبختی شهر ،پیاده رو.  

 دسد معبر نکنی لطفاً ،فضای عمومی شهروندان است ،پیاده رو. 

  

 مهمانی -ب

  اگر قصد دارید مهمانی بدهید قبل از دعوت مهمانان و تعیین

 نها توانایی و امکانات خود را در نظر بگیرید. آتعداد 

  هنگامی که در خانه کسی مهمان هستید و صاحب خانه کاری

 کند شروع به انتقاد ومی کند که با سلیقه شما تطبیق نمی

 راهنمایی نکنید. 

  در مجالس رسمی و بزرگ، میزبان باید در جلوی ساختمان

ایستاده و از مهمانان پذیرایی کند ولی در مهمانی های کوچک 

 ایی به مهمانان خوش آمد بگوید. میزبان می تواند در اتاق پذیر

  در مهمانیهای بزرگ لباس رسمی بپوشید ولی در مهمانیهای

 خانوادگی پوشیدن لباس رسمی ضرورتی ندارد. 

  اگر دعوت به مهمانی های دوستانه را رد می کنید، باید دلیل

 قانع کننده ای بیاورید. 
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  فرستادن کارت دعوت برای افرادی که در شهر دیگر ساکن

هستند حتی اگر حدس زده می شود نتوانند بیایند، ابراز محبت 

 شوند. نها بوده و خوشحال میآو رعایت احترام 

  اگر مهمانی قصد رفتن دارد، میزبان باید صبر کند که او ابتدا

ن فکر از جا بلند شود . اگر میزبان زودتر بلند شد مهمانا

 نها بروند. آکنند که صاحب خانه مایل است که می

  در مجالس بزرگ، معرفی افراد به یکدیگر ضرورتی ندارد ولی

 کوچک باید توسط میزبانی معرفی گردند.  یدر مهمانی ها

  دعوت مهمانان توسط یکدیگر اگر علت موجهی نداشته باشد

 خوش آیند نیست. 

 بیعی زینت دهید و طراوت اتاق پذیرایی را با چند شاخه گل ط

 حضور مهمانان را لمس کنید. 

  در مهمانی ها از خود و بچه هایتان تعریف نکنید دیگران فکر

 می کنند شما قصد خودنمایی دارید. 

  هیچ وقت در مهمانی ها از قیمت خوراکی ها سوال و گالیه

 نکنید. 
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  مشایعت مهمان ضروری است و میزبان نباید تفاوتی برای آنها

ئل شود و اگر مهمان را مشایعت نکند؛ فکر می کنند که از قا

 آمدن به مهمانی ناراحت هستند. 

  در مهمانی سر وقت حاضر شوید. منتظر گذاشتن میزبان کار

 درستی نیست. 

 د توانید برویاگر مهمانی دعوت شدید و گرفتار هستید و نمی

 بگویید تا او تکلیف خود را بداند.  میزبانابتدا به  از همان

  جواب نامه دعوت دیگران را بدهید، حتی اگر مایل به شرکت

 در آن مهمانی نیستید. 

  صاحبخانه باید به نظریات مهمان احترام بگذارد و از بحث و

 جدل بپرهیزد. 

  گردد. نها میآنگاه کردن به غذا خوردن مهمانان باعث ناراحتی 

 ی نبرید مگر اینکه مهمانی اقوام نزدیک بچه ها را به مهمان

 ای شما استقبال مناسبی نشود. هباشد. ممکن است از بچه 

  ر پا نگه ندارید. بهنگام خداحافظی دیگران را 

  .بدون خداحافظی از میزبان نباید مجلس را ترک کرد 

 از پذیرایی و زحمات  انعام دادن به مستخدم نشانه تشکر

 اوست. 



 

23 
 

 کلیات و پیام های شهروندی                                  آموزش شهروندی

 ان را به میزبان ندهید. پیشنهاد دعوت دیگر 

 .در مهمانی ها با هماهنگی میزبان به اجرای مهمانی کمک کنید 

 

 محیط خانواده -پ

  همان طوری که پدر مادر نباید فرزندان خود را مجبور به

ازدواج با کسی نمایند. حق شناسی حکم می کند که جوانان 

 با نظر والدین خود در راه ازدواج قدم گذارند.  حتی االمکان

  طرز رفتار مرد نسبت به خانمی که با او ازدواج کرده، نباید با

 قبل از ازدواج تفاوت زیاد داشته باشد. 

  .هیچ موقع از افراد خانواده در بین اقوام و آشنایان انتقاد نکنید

 این کار صمیمیت و محبت را از بین می برد. 

 ود را تشویق کنید تا همیشه به افکار مختلف توجه فرزندان خ

کنند و در نظریات خود متعصب نبوده و از شنیدن مطالبی بر 

 خالف عقاید خویش ناراحت نشوند. 

  تهمت زدن، عیوب دیگران را گفتن و دوستی را به دشمنی

 تبدیل کردن صحیح نیست. 

  وعدم احساس مسئولیت در بین افراد خانواده می تواند عشق 

 شادی را از بین ببرد و اساس زندگی را بهم بریزد. 



 

24 
 

 کلیات و پیام های شهروندی                                  آموزش شهروندی

 فکری و عدم سازش و نفاق افکنی در خانواده ها، نشانه کوته

 نداشتن تربیت صحیح است. 

  با دعوا و دشنام دادن به یکدیگر فقط شخصیت خانوادگی

 خود را پائین می آورید. 

  سعی کنید به خواسته ها، عادت ها و احساسات و خودخواهی

 های یکدیگر آشنا و بدان ها توجه داشته باشید. 

  بدبینی و خوشبینی بچه ها نیز از محیط خانواده سرچشمه

گیرد. آنها مقلّد خوبی هستند. کارهایی که بزرگتر ها انجام می

 می دهند در کودکان اثر می گذارد. 

 انواده بسیاری از آموزش ها را از طریق کودکان در محیط خ

چشم های خود یاد می گیرند نه از طریق گوش. پس هر چه 

 می بینند یاد می گیرند. 

 

 مراسم سوگواری -ت

  شرکت در مجالس یادبود یا ترحیم جنبه اخالقی و انسانی دارد

و آلوده کردن این اصول با حساب گری شخصی و توجه به 

 موقعیت اشخاص جنبه غیر اخالقی به خود می گیرد. 

  اظهار همدردی بوسیله نامه نباید طوری باشد که به جای آرام

 . غم و ناراحتی او را زیاد کند کردن شخص مصیبت دیده، 
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  .در مجالس ترحیم، سکوت، عالمت احترام به مجلس است 

  نقدر به اصول اخالقی احترام می گذارند که حتی آبرخی افراد

هنگامی که برای دشمن او مصیبتی روی داده است به او 

 تسلیت می گویند و اظهار همدردی می کنند. 

  تعریف و تمجید از فردی که از دست رفته باعث ناراحتی

 اص مصیبت دیده می شود. بیشتر اشخ

  از خوردن غذای افراد مصیبت دیده خودداری کنید. هیچ کس

محتاج یک وعده غذا نیست. خصوصاً صاحب عزا بچه های 

صغیر داشته باشد یا برای امورات زندگی معمولی خود مشکل 

  .داشته باشد

  .از پوشیدن لباس های شاد در مجالس عزا خودداری کنید 

 

 محیط کار-ث

  اعتراف به اشتباه از ارزش شما نمی کاهد بلکه به ارزش و

 منزلت شما می افزاید. 

  با ارباب رجوع با درشتی و خشونت حرف زدن خالف کرامت

 انسانی است. 

  یک رئیس خوب باید از نظر اخالقی نیز برای همکاران خود

 سرمشق باشد. 
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  یک رئیس یا مدیر شایسته اشتباهات کارکنان خود را بزرگ

 ایطرز آموزندههکرده، آنها را نادیده می انگارد یا دوستانه و بن

مورد خطاهای بزرگ سهل انگاری تذکر می دهد. ولی در 

 کند. نمی

  رفتار کارکنان ادارات و موسسات در قضاوت مردم نسبت به

 آن سازمان و موسسه تأثیر فراوان دارد. 

  رعایت ادب و احترام به دیگران در حین کار، هر کسی را نزد

 همکاران خود محبوب می سازد. 

  کاری را قبول کنید که نه تنها به آن عالقمند هستید بلکه قدرت

 ن را نیز داشته باشید. آو توانایی انجام 

  در معرفی خود به صاحب کارتان، خود را آنچنان که هستید

 ه بیشتر. معرفی کنید نه کمتر و ن

  ن است که شما فردی منظم و آسر وقت حاضر شدن نشانه

 وقت شناس هستید. 

  لباس تمیز و مناسب بپوشید و از پوشیدن لباس های جلف

خودداری کنید زیرا اولین قضاوت افراد در باره شما، وضع 

 ظاهری شماست. 



 

27 
 

 کلیات و پیام های شهروندی                                  آموزش شهروندی

  بعضی ها تلفن محل کار خود را به هیچ کس نمی دهند و

نواده خود توصیه می کنند که جز در موارد حتی به افراد خا

  .ضروری از تلفن زدن به آنها خودداری کنند

 این کار برای کسانی  .در مقابل مافوق خود از جا بلند شوید

 که ارباب رجوع زیاد دارند الزم نیست. 

  نجا را آنسبت به مکانی که کار می کنید وفادار باشید و اسرار

 فاش نکنید. 

 تلفن کمتر استفاده نمائید.  در محیط کار از 

  . در محیط کار با همکاران خود داد و ستد مالی نداشته باشید

داد و ستد مالی سرانجام به جر و بحث کشیده می شود و 

 دوستی ها را کمرنگ می سازد. 

 تار زود رف از چاپلوسی و تملّق بپرهیزید. دوستان شما خیلی

 واقعی را از تملّق تشخیص می دهند. 

  اگر در محیط کار مسئولیت دارید در رفتار خود نسبت با

 کارکنان ، همراه با عدالت و قدر شناس باشید. 

 

 رفتار با خدمتکاران-ج

  برای انتخاب یک مستخدم همان اندازه دقت الزم است که

 برای انتخاب یک دوست. 
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  از توبیخ و سرزنش مستخدم در حضور دیگران خودداری

 کنید. 

 مستخدم کاردان و صمیمی یار و مددکار  یک خدمتکار یا

 خانواده است. 

  هرگز اجازه ندهید بچه ها به مستخدمین و پرستارها

احترامی کنند. اگر بچه ها در خانه با ادب نباشند در بیرون بی

 نیز نمی توانند مودب اشند. 

  .به بچه ها توضیح دهید شما با مستخدمین هیچ فرقی ندارید

آنها هم انسان هستند و برای یک زندگی شرافتمندانه زحمت 

 می کشند. 

  ر نها بآرفتار خوب شما با مستخدمین ، حس مسئولیت را در

 می انگیزد. 

 .آنها نیز خرج  حقوق مستخدمین خود را سر موقع بپردازید

 وقشان نیاز داشته باشند. دارند و ممکن است به حق

  بهترین تشویق برای خدمتکار این است که ارزش کار او را

 بدانید و کار او را مهم بدانید. 
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 میدان های ورزشی -چ

 مین تندرستی افراد ، باال بردن سطح اخالق أهدف از ورزش ت

 و سالم سازی جامعه است. 

  .ورزش قهرمانی، تماشاچی ایجاد می کند نه ورزشکار 

 تواند محیط اخالق و ورزش برای همه از عواملی است که می

 سالم تری بوجود آورد و سالمت عمومی را تأمین کند. 

  نقدر اهمیت ندهید آاگر به تیمی عالقه دارید به برد و باخت

که صحنه میدان های ورزشی به آموزشگاهی برای فحش و 

ما ا شو ی ناسزا تبدیل شود و بازیکنان را که شاید برادر من

 باشند مورد بی احترامی قرار دهید. 

  ورزشکاران با یکدیگر دوست هستند، ما چرا برای برد و

نها باید با همدیگر بجنگیم و حرکات ناشایست بروز آباخت 

 دهیم. 

  آنهایی که برای سرگرمی و تفریح و لذت از بازیها به میدانهای

ورزشی می روند، انتظار ندارند که کلمات زشت بشنوند و 

 بهترین ساعات زندگیشان به تلخی تمام شود. 

  رفتار تماشاچیان در مسابقات مالک قضاوت خارجیان نسبت

 به یک ملّت است. 
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  و مسئولین ورزشگاه در میدان های ورزشی با مامورین انتظامی

 در جهت برقراری نظم همکاری کنید. 

  ،پس از مسابقات اگر طرفدار تیمی هستید که برنده نشده است

خشم و ناراحتی خود را با تخریب اموال عمومی نشان ندهید. 

زیرا با این رفتار، فردی بی مسئولیت ، خطر ناپذیر و خودخواه 

 شناخته خواهید شد. 

 

 عمومیاماکن و اموال  -ح

  هزینه ساخت اماکن عمومی را شما پرداخت می کنید و

متعلق به همه شهروندان است. از تصرف نابجا و صدمه 

 زدن به آن پرهیز کنید. 

  در اماکن عمومی مانند پارک ها، شهرهای بازی، کنار گذر

گاههای شهری از محل های تعیین رودخانه و استراحت

 ده کنید. شده برای استراحت یا صرف غذا استفا

  در صورت صرف غذا حتما زباله ها و پسماندهای خود را

 در سطل مخصوص بریزید و در محوطه رها کنید. 

 در اماکن  از نوشتن یا حک عالمت به عنوان یادگاری

 عمومی پرهیز کنید. 
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  برای تبلیغات و اطالع رسانی از اماکن مخصوص به این

منازل، ادارات  امر استفاده کنید و از نوشتن روی دیوارهای

 و صندوق های پست، برق و تلفن خودداری کنید. 

 عابر پیاده برای حفظ امنیت و سالمت شما ساخته  پلهای

ویزان شدن به میله ها و شوخیهای خطرناک آشده است. از 

 ن برای خوابیدن و دست فروشی استفاده نکنید. آیا تصرف 

 ها خیابان از روشن کردن آتش و تجمع در زیر پل ها یا بلوار

 و پیاده روها و ایجاد زحمت در تردد دیگران اجتناب کنید. 

 

 احترام به حقوق دیگران-خ

 دارد  ددر زندگی یک اصل کاربردی برای ایجاد آرامش وجو

 و آن احترام به حقوق دیگران است. 

 نچه که برای خود می پسندید و برای خود بهترین می دانید آهر

ید. رعایت حقوق دیگران رعایت دن را برای دیگران بپسنآ

 حقوق شماست. 

  احترام افراطی در مسائل شهری به مشکل دست و پا گیری به

نام تعارف تبدیل می شود و تعارف به خصوص در حین 
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رانندگی معنا ندارد. بلکه رعایت حق تقدم و طی مسیر با 

 سرعت مطمئنه ارزش است. 

  از  رعایت نکردوقتی کسی به اشتباه یا به عمد حقوق شما را

هر گونه درگیری لفظی یا فیزیکی خودداری کنید. با او گفتگو 

کنید. با او گفتگو کنید و با صبر و حوصله علت را جویا شوید، 

 هنگامی که قانع نشدید به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

  برای جابجایی وسایل حجیم و سنگین از اتوبوس و یا متروی

 گران دچار زحمت نشوند. شهری استفاده نکنید تا دی

  برای انجام هر گونه عملیات بانکی از دستگاه مربوطه شماره

 دریافت کنید و منتظر بمانید. 

  از اموال عمومی و امکانات داده شده به شما به عنوان مسئول

یا کارمند دولت در حین انجام وظیفه استفاده کنید و از آن 

 استفاده شخصی و خانوادگی ننمایید. 

 اک کردن وسیله نقلیه خود در جلوی درب منازل و ادارات از پ

 خودداری کنید. 

  .از درآوردن کفش خود در مجامع عمومی خودداری کنید 

 گیرید حتماً منزل خود می ی درراوقتی مراسم شادی یا عزاد

ن توجه کنید تا مزاحم استراحت آ زاریبه ساعت برگ
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ست همسایه ها و در بعضی از مواقع بهتر ا ها نشویدهمسایه

 قبالً از برگزاری مراسم مطلع شوند. 

 

 مسئولیت پذیری-د

  در زندگی شهری اشخاص وظایف مختلفی دارند و هر کس

 در انجام وظیفه خود مسئول است. 

  مهمترین وظیفه در جامعه شهری عمل به وظیفه انسانی و

 شهروندی است. 

  ه کریمانعمل به قانون، همکاری با دیگران، برخورد صمیمی و

با همشهریان، داشتن صبر و حوصله، خودداری از پیش 

داوری، کنترل خشم، کمک به همشهریان، رعایت حقوق 

 دیگران از مهم ترین وظایف شهروندی است. 

  هر کس در زندگی شهری مسئولیتی دارد که الزم است در

ه آن ند بکافی داشته باشد تا به خوبی بتوامورد آن اطالعات 

 عمل کند. 

 ر مواقع بحرانی مانند سیل، آتش سوزی و زلزله برای کمک د

 به آسیب دیدگان با مأمورین مربوطه همکاری کنید. 

  رده پسسعی کنید شماره تلفن های ضروری شهری را به خاطر

 یا به همراه داشته باشید. 
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  درس می پرسید به بهترین نحو آهنگامی که کسی از ما

پاسخگو باشیم. خودمان را جای او بگذاریم و در صورتی که 

 درس کافی نیست مودبانه عذرخواهی کنیم. آاطالعات ما از 

  هنگام برخورد با گرانفروشی یا کم فروشی و مواجه شدن با

تخلفات صنفی حتماً سازمان تعزیرات حکومتی یا بازرسی 

 از شیوع آن خودداری کنید.  اصناف را مطلع کنید و

  ،مهم نیست وظیفه ای که بر عهده ماست کوچک باشد یا بزرگ

 مهم اخالص ، صمیمیت و دقت در انجام کار است. 

  در عبور و مرور از عرض خیابان ها به کودکان، کهنساالن یا

 بیماران کمک کنید. 

  در صورت تصادف رانندگی و برخورد با عابر پیاده و یا در

نها را به آمشاهده مصدومین حادثه رانندگی صورت 

 نزدیکترین مرکز درمانی برسانید. 

  غفلت و سهل انگاری در انجام وظیفه شهری باعث رواج

 تفاوتی در جامعه می گردد.بی
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 زباله شهری -ذ

 نشانه خوبی برای  وجود زباله و پراکندگی آن در سطح شهر

شهروندان نیست. تولید زباله در شهر توسط شهروندان 

 صورت می گیرد. 

  با جمع آوری زباله در سطح کوچه، خیابان و محل کار یا

 حفظ بهداشت جامعه و زیباسازی آن بکوشیم.  درزندگی خود 

 شب به بیرون از خانه و در  3ساعت  از زباله های خود را قبل

 جایی مناسب بگذارید. 

  .زباله ها را در جوی آب یا کنار کوچه و خیابان رها کنید

 ها در سطل های تهیه شده بیندازید. زباله

  شهروندان مسئول با تفکیک زباله های تر و خشک، شهرداری

 را در خدمت رسانی بیشتر یاری می کنند. 

  شب زباله ا را به بیرون از خانه و محل  3اگر بعد از ساعت

نها در آوری آکار بگذارید، شهرداری ناچار است برای جمع

کش خود اقدام کند ابتدای صبح دوباره توسط مأمورین زحمت

و این کار هزینه اضافی به دنبال دارد و این هزینه را شما 

 پردازید. شهروند عزیز می
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 های در نایلون یا بسته زباله های منزل یا محیط کار خود را

 محفوظ قرار دهید تا از انتشار آن جلوگیری شود. 

  در شهر های پر جمعیت هزینه های جمع آوری زباله بسیار

زیاد است بطوری که با یک دهم آن می توان تعداد زیادی 

مراکز فرهنگی، هنری و آموزشی در سطح شهر ساخت. پس 

 ری کنید. از تولید زیاد زباله و انتشار آن جلوگی

  پرتاب زباله از ماشین در سطح شهر نشانه بدی است. پس با

انداختن زباله در زباله دان نظم و شعور اجتماعی را به کودکان 

 خود بیاموزید. 

  در جمع آوری زباله در محیط خانواده ، محیط کار و یا در

 سطح شهر پیش قدم باشید. 

 

 محیط زیست -ر

  محیطی که در آن زندگی می کنید را دوست بدارید و با آن

 مهربان باشید. 

  شهری که در آن زندگی می کنید را از هر گونه آسیب حفظ

ینیم. بکنید، زیرا در صورت رسیدن آسیب به خودمان آسیب می

جای جای شهرمان متعلق به ما و جزئی از وجود، شخصیت 

 و گذشته و آینده ماست. 
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 ای برای زیباسازی و حفظ شرایط طبیعی محیط  از هر هزینه

 زیست خود استقبال کنید. 

  فضای سبز از حلقه های طالیی محیط زیست است. مقدار آن

را با کاشت درختان همیشه سبز در حیاط خانه، کوچه و محله 

 خود زیاد کنید. 

  با رسیدگی و مواظبت از فضای سبز حسّ سرسبزی و جوانی

 را تجربه کنید. 

  وقتی به کوه یا کنار رودخانه یا پارک می روید از شکستن

 درختان، کندن گلها یا پرتاب سنگ در رودخانه اجتناب کنید. 

  در استفاده از مناظر طبیعی و لذت بردن از آنها هرگز صرفه

جویی نکنید اینها مواهب الهی است که بطور رایگان در اختیار 

 ماست. 

  بوستانها از ریختن زباله جداً در مسیر رودخانه ها، کوهها و

 خودداری کنید که چهره زیبایی مناظر طبیعی را زشت می کند. 

  اماکن طبیعی توسط شهرداری ها یا سازمان حفاظت محیط

 زیست نگهداری می شود. با مأمورین مربوطه همکاری نمائید. 

  بلوارهای کنار خیابان و کنار گذر های سرسبز جای نشستن و

  خوابیدن نیست.
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  کاشت هر نهال ضامن سالمت، طراوت و زیبایی محل زندگی

 شماست. 

  ،در صورت قربانی کردن گوسفند یا سایر حیوانات اهلی

ن را در جوی آب خیابان، رودخانه و کوه رها نکنید. آ پسماند

آن ها را در کیسه های مخصوص بگذارید و یا در طبیعت دفن 

 کنید. 

 

 بهداشت فردی -ز

  رعایت بهداشت فردی و داشتن ظاهر مناسب در حفظ و ایجاد

 ارتباط با دیگران بسیار موثر است. 

  تمیزی لباس، آراستگی موی سر، ناخن های کوتاه، همراه

داشتن دستمال کاغذی و شانه مخصوص شما را به عنوان 

 کند. شهروندی آراسته و دوست داشتنی معرفی می

 عمل در خیابان و اماکن از رها کردن دستمال کاغذی مست

 عمومی خودداری کنید. 

 ،سرفه، خمیازه و بوی بد دهان خود را با دستمال  عطسه

 کاغذی کنترل کنید تا باعث ناراحتی دیگران نشود. 

  از بازی کردن در انظار عمومی بپرهیزید. این حالت شخصیت

 گذارد. جالبی از شما در افکار دیگران بجا نمی
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 ن آب در مکان های عمومی از لیوان سعی کنید برای خورد

 یکبار مصرف یا لیوان مخصوص به خود استفاده کنید. 

 حالی خمیازه کشیدن در مکان های عمومی باعث سرایت بی

 و سستی به دیگران خواهد شد. 

  قبل و بعد از غذا خوردن ، دست و دهان و دندان های خود

 د. ده نکنیرا بشویید و در حضور دیگران از خالل دندان استفا

  خوابیدن به موقع و به اندازه باعث ایجاد روحیه شاد و پر

انرژی می گردد. کم خوابیدن به خصوص در شب باعث از 

 دست رفتن انرژی فکری و بدنی شما خواهد شد. 

  بعد از خوردن هر نوع مواد غذایی تند و بودار مسواک بزنید

 .ده کنیدو در صورت امکان از آدامس های خوشبو کننده استفا

  

 سیگار کشیدن -ژ

  سیگار و پیپ کشیدن برای تندرستی مضر است و به زیبایی

 لطمه می زند. 

  دود سیگار یا پیپ را به طرف صورت دیگران دمیدن و در

 فضای بسته سیگار کشیدن خالف ادب است. 

  تمیز کردن پیپ یا چوب سیگار در حضور دیگران جالب

 نیست. 
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  سیگار کشیدن یک مسئله شخصی است ولی نباید برای

 دیگران ایجاد ناراحتی کند. 

  سیگار کشیدن رد تاکسی ، تئاتر، سینما، اتوبوس، معابر عمومی

 نشانه عدم توجه به تمایالت و حقوق دیگران است. 

  در مهمانی ها از کشیدن سیگار و ریختن خاکستر سیگار در

 گلدان یا استکان چای خودداری کنید. 

  اگر در جایی مهمان هستید حتی االمکان سیگار نکشید و قبل

 از سیگار کشیدن از میزبان اجازه بگیرید. 

  هرگز نخواهید با سیگار کشیدن یک شخصیت تأثیرگذار داشته

باشید، زیرا که عموم جامعه از سیگار و سیگاری دوری 

 کنند. می

  سیگاری ها نباید در حضور دیگران از کشیدن سیگار تعریف

نموده و یا آن را به غیر سیگاری ها تعارف نمایند چرا که این 

 کار تبلیغ یک امر ناپسند است.

 

 فه جویی در آبصر-س

  در زندگی شهری و منابع و امکانات محدود است. صرفه

 جویی یک اصل است. 
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 آب  می توانید از هنگام شستشوی وسیله نقلیه تا اندازه ای که

ن از یک سطل آب و آتصفیه شده استفاده نکنید و به جای 

 پارچه یا ابر استفاده کنید. 

  .حیاط و جلوی درب منزل و مغازه را با جارو تمیز کنید 

  .برای ساخت و ساز از آب تصفیه شده استفاده نکنید 

  ساعت  1هر چند وقت یک بار شیرهای آب خانه را به مدت

ببندید و با یادداشت نمودن رقم روی کنتور مقدار مصرف آب 

را کنترل کنید تا در صورت مشاهده مصرف غیر طبیعی نسبت 

 به تعمیر احتمالی ترکیدگی لوله آب اقدام کنید. 

  برای آبیاری باغچه و فضای سبز از آب پاش استفاده کنید و

 از رها کردن شیلنگ آب خودداری کنید. 

  در تابستان از پر کردن حوض و یا استخر با آب تصفیه شده

 خودداری کنید. 

 .در هنگام استحمام به مصرف کنترل شده آب توجه کنید 

 

 صرفه جویی در برق -ش

  در طول روز از پرده های نازک استفاده کنیم تا مجبور نباشیم

برای روشن نگهداشتن اطاق ها از روشنایی المپ استفاده 

 کنیم. 
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 المپ های رشته ای که ایجاد گرما می کنند از المپهای  به جای

 کم مصرف استفاده کنیم. 

  از به کار بردن وسایل برقی پر مصرف در شب مثل اتو، بخاری

 برقی، سماور برقی و ماشین لباسشویی خودداری کنید. 

  از باز و بسته کردن بیش از حد درب یخچال خودداری کنید

 گرمازا قرار ندهید.  و یخچال را در کنار وسایل

  المپ های اضافی را خاموش کنید و از بکار بردن چند وسیله

 برقی بطور هم زمان خودداری کنید. 

 

 صرفه جویی در گاز-ص

  از نظر علمی با باال بردن شعله گاز نتیجه ی دلخواه شما بدست

 و فقط انرژی بیشتری به هدر می رود.  نمی آید

 استفاده کنید  خود از پنجره های دوجداره در ساختن خانه های

 تا از انرژی گرمایی کمتری برای گرم کردن محیط استفاده کنید. 

  شومینه، بخاری و رادیاتورها را در کنار پنجره یا درب ورودی

 قرار ندهید. 

  .بجای اینکه محیط خانه را بیشتر گرم کنید لباس گرمتر بپوشید 

  در صورت باالرفتن دمای خانه، شعله وسیله گرمایشی خود را

 کمتر کنید و درب یا پنجره را باز نکنید. 
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 وقت شناسی -ض

  وقت شناسی و وفای به عهد خود یعنی اهمیت دادن به وقت

 خود و احترام به دیگران است. 

  زندگی فقط کار نیست. زمان خود را مدیریت کنید و برای

استراحت، تفریح و مطالعه و دیدار اقوام و دوستان وقت 

 بگذارید. 

  زیاده روی در یک کار و نداشتن اولویت در انجام کارها اوقات

شما را یکنواخت و از رسیدن به امور دیگر زندگی محروم 

 کند. می

  وقتی با کسی قرار مالقات می گذارید سعی کنید سر وقت

حاضر شوید واز قبل زمان های پیش بینی نشده مانند ترافیک 

 د. تا به موقع برسی یا حوادث پیش بینی نشده را لحاظ کنید

 ه تنظیم شد از قبل اگر احتمال رسیدن به قرار و جلسه ای که

 را نمی بینید حتماً از قبل اطالع دهید. 

  برای برگزاری جلسات و مراسم های خود زمان مناسبی را

 انتخاب کنید. 

  انجام کارهای مهم خود را در اولین زمان ممکن انجام دهید تا

 مدیریت کنید.  رای دیگر به آرامش بیشتری کارها
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 دیدها را به هدر اوقات کاری از هر کاری استقبال کنید و ت

 فرصت تبدیل کنید. 

  از پرسه زدن در شهر و از هدر دادن اوقات خود پرهیز کنید و

اگر برنامه مشخصی ندارید به پارک، سینما، کتابخانه و موزه 

 بروید. 

 شهری، صف بانک، نانوایی و اماکن  در اتوبوس، متروی

 عمومی فرصت مطالعه را از دست ندهید. 

 

 کتاب خوانی-ط

  از بهترین عادت های خوب شهروندی و کنار آمدن با زندگی

 شهری، مطالعه ی کتاب های دوست داشتنی است. 

  اگر به طور تخصصی مطالعه ندارید با خواندن روزنامه، رمان

 و مجالت شروع کنید. 

  دقیقه کتاب  25برای باال بردن سطح زندگی خود حتما روزی

 بخوانید. 

  الزم نیست حتما کتاب به همراه داشته باشید به موضوعاتی که

مطالعه کردید فکر کنید. این کار باعث باال بردن بینش و حفظ 

 مطالب خوانده شده می گردد. 
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  برای ترویج کتابخوانی در خانواده یک قصه جذاب و شنیدنی

تعریف کنید و از کودکان خود بخواهید آن را هر طور که مایل 

 هستند تمام کنند و برای شما تعریف کنند. 

  از کتاب های جذاب و کاربردی برای هدیه به دیگران استفاده

 کنید. 

  کتاب ها نسخه های ارزشمندی برای حل مشکالت شما ارائه

 دهند. شان میمی کنند که با کمترین هزینه بهترین راهکارها را ن

 

 سالم و احوال پرسی  -ظ

 و  کننداز نظر اخالقی همواره کوچکترها به بزرگترها سالم می

 بزرگترها هم الزم است با صمیمیت جواب آنها را بدهند.

  یک نوع خودخواهی این است که فرد پاسخ سالم دیگران را

 ندهد، یا حتی با سردی و بی تفاوتی سالم را پاسخ دهد.

  از بزرگتر از خودش انتظار سالم داشته باشد کار اگر شخصی

درستی نیست و البته از انواع تواضع آن است که فرد در سالم 

 کردن بر دیگران سبقت بگیرد.

  آقایان در مواجهه با خانم ها باید در سالم کردن پیش دستی

 کنند.
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  در هنگام سالم و احوال پرسی از دوست خود، نخست باید

که او حوصله و فرصت شنیدن گفته های توجه داشته باشیم 

 ما را دارد.

  ند نفر ایستاده و مشغول گفت و گو هستند بهتر است چاگر

 ما به آنها سالم کنیم.

  اگر بیرون از منزل دوست یا آشنایی را دیدیم بهتر است به او

 سالم کنیم و با بی اعتنایی از کنار او نگذریم.

 دگی خصوصی افراد کنجکاوی در زندگی دیگران به ویژه زن

کار پسندیده ای نیست. فهمیدن این کار از زبان دیگران باعث 

 ش آنها از شما خواهد شد.جرن

  اگر یک فرد بزرگ ما را به اسم کوچک صدا می زند، دلیل بر

آن نیست که ما هم اجازه داشته باشیم وی را با اسم کوچک 

 صدا بزنیم.

  می آید، بایداگر کسی برای بیان مطلبی یا کاری پیش ما 

بایستیم و به حرفهایش گوش دهیم . زیرا راه رفتن نوعی 

 توجهی محسوب می شود. بی
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 معرفی اشخاص به یکدیگر-ع    

  جایگاه اجتماعی باالیی است  دارایوقتی کسی به فردی که

باید صبر کند تا آن شخص اقدام به دست  معرفی می شود،

 دادن با او کند.

  باید با گفتن نام خانوادگی به دیگران معرفی افراد سالخورده را

کرد، اما در معرفی جوانان هم نام و هم نام خانوادگی را گفت. 

 در معرفی کودکان صرفاً بیان نام کوچک کافی است.

  اگر شما به یک مهمانی دعوت شده اید و یک یا چند دوست

اید، شایسته است که دوستان خود  از دوستانتان را با خود برده

 کنید.ب یا به میزبان معرفر

  شناساندن مهمان به همدیگر در یک مهمانی بر عهده میزبان

 است.

 وادار به  وقتی که دو شخص را به هم معرفی کردید، آنها را

 ادن با هم نکنید.ددست 

  در هنگام معرفی افراد و آشنا شدن با دوستان جدید از جویدن

قید و ادب به آدامس اجتناب کنید، زیرا که شما را فردی بی

 شمار خواهند آورد.

 .همیشه باید افراد کوچکتر به بزرگتر معرفی شوند 
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  وقتی دو مرد به هم معرفی می شوند اگر یکی نشسته و دیگری

ایستاده است، شخص نشسته باید به پا خیزد ولی در مورد 

 خانم ها این مسئله ضرورت ندارد.

 ابتدا باید وقتی می خواهیم دو خانم را به هم معرفی کنیم ،

 خانم مجرد را به خانم متأهل معرفی کنیم.

  هنگامی که شما را به دیگران معرفی می کنند کمی لبخند بزنید

 اندکی سر خود را پایین بیاورید. و

  در مهمانی های کوچک تازه واردها باید به وسیله میزبان به

 هم معرفی شوند.

  کنید.بکودکان را خیلی ساده و خودمانی به هم معرف  
 

 دست دادن-غ

  شیوه دست دادن همانند راه رفتن ، بیانگر خلق و خوی

 و روحیات افراد می باشد.

  هرگاه شخصی برای دست دادن به شما، دست خود را

جلو آورد به او دست دهید، هر چند از سطوح پایین 

 اجتماع باشد یا از او خوشتان نیاید.
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  هنگام دست دادن با یک فرد الزم است که مستقیماً به

دیدن وی،  ازچشمان وی نگاه کنیم و رضایت خودمان را 

 به وسیله کمی خم کردن سر به او نشان دهیم.

  هنگام دست دادن باید کمی دست طرف مقابل را فشرد

 تا او در وجود شما احساس صمیمیت کند.

 صله خود را با او هنگام دست دادن به فرد مقابل باید فا

کم کنیم و به او نزدیک شویم، زیرا عقب ایستادن و جلو 

 نرفتن بی ادبی محسوب می شود.

  بوسه بر دست پدر و مادر ، معلم ، افراد سالخورده و آنانی

که حق بر گردن ما دارند، عالمت آن است که شما فردی 

 دانید.مودب هستید و قدر زحماتشان را می

 

 لباس پوشیدن-ف

  وضع ظاهری شما اولین چیزی است که در برخورد با افراد

 در ذهن ایشان اثر می گذارد.

 شد،  معموالً از وضع ظاهری شما درباره شما داوری خواهد

اند از قبل شما را مگر آنکه افرادی که با شما برخورد داشته

 بشناسند.
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  لباس هر شخصی نشان دهنده ذوق آن فرد می باشد و هم

 فراد را نیز به خوبی نشان می دهد.چنین سلیقه ا

  پاکیزگی لباس امری ضروری است ، همچنین لباس باید با

سنّ، جایگاه و مکانی که در آن مشغول به فعالیت هستید 

 سازگار باشد.

  دانستن اینکه کدام لباس با کدام شکل و رنگ برای فرد مناسب

 است، اول در خوش پوشی است.

 درست « تو چشم می زند»  ی که اصطالحاًیپوشیدن لباسها

 نیست.

 لباسهایشان را بپوشند،  افراد معموالً دوست ندارند که دیگران

 پس قرض گرفتن پوشاک دیگران کار مناسبی نیست.

  ،نوع لباس پوشیدن هر فرد معرّف شخصیت روانی اوست

 دار شدن شخصیتاستفاده از پوششهای نامناسب باعث خدشه

 خواهد شد.

  از لحاظ روانی بر انسان تأثیر دارد.نوع لباس و رنگ آن 
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 سخن گفتن-ق

  سعدی در گلستان می گوید: تا مرد سخن نگفته باشد عیب و

ین چگونگی حرف زدن نشان دهنده ابنابر هنرش نهفته باشد

شخصیت افراد است، حال آنکه توجه به آهنگ کالم نیز بسیار 

 مهم است.

  خالف ادب آن است که فرد با خشونت و فریاد حرف  موارداز

بزند و یا کلمات زشت به کار ببرد. مالیم سخن گفتن نشانه 

 متانت و وقار شخص است.

  ،اگر که می خواهید کالم شما بر فرد مقابل موثر واقع شود

سخن بزرگان و... کمک  المثل، شعر،بهتر است از ضرب

 د.یبگیر

 دارد  فرصت زبان نیاورده است تا وقتی که شخص حرفی را به

آن را خوب بسنجد و سپس بگوید، امّا اگر سخنی نسنجیده را 

 بر زبان بیاورد دیگر فرصت جبرانی وجود ندارد.

  ساده سخن گفتن و استفاده از کلمات دل نشین بهترین کار در

 سخنرانی است.

  بهترین کار در زمان عصبانیت آن است که از موضوعی که

ایم فاصله بگیریم تا آرامش خود را به دست عصبانی شده
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مان پشی ،یمابیاوریم و حرفی نزنیم تا بعدها از حرفی که زده

 شویم.

  پوشش مناسب و چهره بشّاش به سخنران اعتماد به نفس

 بیشتری می دهد.

  یک سخنران نباید از کلمات زشت و ناپسند استفاده کند و یا

چنین حرف زدن در صدد تخریب شخصیت افراد بر آید، هم

 باز کسانی که در جمع حضور ندارند اگر به جهت تخری

 شخصیت باشد ناپسند است.

  عموم افرادی که بیان خوبی دارند، آنهایی هستند که خوب

 گوش داده اند.

  افراد با روحیه و پر انرژی، عامل انتقال خوش بینی به دیگران

 هستند.

  برخی از افراد مدام سوگند می خورند که این نشانه عدم اعتماد

 گردد.به نفس و سبب بی ارزش شدن سوگند می

 کنند برخی از افراد تکیه کالمی دارند که پیوسته آن را تکرار می

 و این نشانه ضعف در سخن گفتن است.

 برد قصد کسی که در جمالت خود واژه ای خارجی به کار می

 رد.خود نمایی دا
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  وقتی از کسی تعریف و تمجید می کنید اگر دور از حقیقت

 باشد چاپلوسی محسوب خواهد شد.

  در همه چیز رعایت اعتدال خوب است، حتی اگر شوخی و

 مزاح هم می کنید این اعتدال را رعایت کنید.

  از به کار بردن کلماتی که در افراد حس حقارت ایجاد می کند

 اجتناب کنید.

 تر است از کلمات فارسی استفاده کنیم تا همه در سخنرانی به

بتوانند گفته های ما را بفهمند، این کار تأثیر بیشتری بر مخاطب 

 خواهد داشت.

  تا پایان سخن دیگران صبر کنید سپس اگر حرفی دارید

 .بگویید، قطع کردن سخن دیگران بی ادبی است

 

 غذا خوردن-ک

  شود چگونگییکی از چیزهایی باعث جلب توجه دیگران می 

 غذا خوردن است.

  ،هنگام صرف غذا از انجام برخی امور همانند خمیازه کشیدن

 بینی گرفتن، خاراندن و شانه کردن سر باید امتناع کرد.

  هنگام غذا تالش کنید که همراه دیگران پیش بروید، همچنین

 خیلی تند و یا خیلی آرام غذا نخورید.
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  کنید جمع و جور در مهمانی وقتی غذا می خورید، تالش

 بنشینید و خیلی روی میز یا سفره خم نشوید.

  اگر سر میز غذا جای شما مناسب نیست و می خواهید صندلی

را حرکت دهید، حتما از جای خود بلند شوید و بعد صندلی 

 را جا به جا کنید.

 جوید ی شما کوچکتر باشد، آن را راحت تر می هر قدر لقمه

 و بهتر می خورید.

  دستمال سفره را حتماً روی پای خود قرار دهید، اما دستمال

 نها ببندید.آسفره کودکان را زیر چانه 

  مراقب باشید که هنگام صرف غذا صحبت نکنید ولی اگر الزم

 و چنگال را در هوا حرکت ندهید. قبود حداقل قاش

  وقتی قاشق یا چنگال روی زمین افتاد برای خوردن غذا از

 ید.نیگری استفاده کقاشق و چنگال د

  بستن دهان هنگام غذا خوردن امری ضروری است. در ضمن

تالش کنید قاشق و چنگال شما با برخورد به بشقاب ، اعصاب 

 دیگران را خرد نکند.

 .مایعات را به آرامی و فاصله دار بنوشید و هورت نکشید 
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  بیرون آوردن غذایی که وارد دهان کرده اید و داغ بوده

 زیباست، با نوشیدن آب داغی آن را برطرف کنید. ای نامنظره

 ای نیز ای دارد، قاشق جداگانهغذا همانطور که ظرف جداگانه

 دارد.

  اگر چیزی را می خواهید که در دسترس شما نیست از دیگران

ن را به شما بدهند، هرگز خودتان روی میز آخواهش کنید تا 

 با سفره خم نشوید.

 ن نگیرید و بهتر است نوشیدن مایعات هیچگاه لیوان را از لبه آ

به وسیله لیوان صورت گیرد، مگر آنکه در مسافرت باشید و 

 لیوان در دسترس نباشد.

  خوردن غذا لبها را چرب می کند، هر گاه خواستید با لیوان

چیزی را بنوشید ابتدا لب خود را پاک کنید تا لیوان چرب 

 نشود.

 ا در حضور دیگران لیس زدن دست ها و خالل کردن دندان ه

 دور از ادب است.

  قبل از خوردن غذا خدا را به خاطر نعمتهایش سپاس گویید و

 هم زمان با دیگران شروع به غذا خوردن کنید.
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  در مهمانی ها اگر غذا باب میل شما نبود ، طوری رفتار کنید

 که میزبان از این موضوع مطلع نشود.

 ه حدّ کافی نیست، اگر در مهمانی احساس کردید مقدار غذا ب

 بشقاب خود را زیاد پر نکنید تا کمبود آن احساس نشود.

  بعد از پایان غذا از میزبان به خاطر طبخ غذا و پذیرایی تشکر

 کنید.

 

 رستوران-گ  

  ممکن است شخص مشهوری را در رستوران ببینید، سعی

کنید احساسات خود را کنترل کنید و مزاحم تفریح و غذا 

 نشوید.خوردن او 

 االمکان آشکار اگر کمبودی در پذیرایی وجود دارد حتی

 نکنید یا حداقل به آرامی به مسئول پذیرایی بگویید.

  وسایل اضافی خود را روی میز نگذارید ، بهتر است آنها

 را روی یکی از صندلی ها قرار دهید.

  پس از انتخاب غذا، سفارش غذا را به یک نفر واگذار

 است این فرد بزرگتر خانواده باشد.کنید .البته بهتر 

 .غذایتان را به اصرار به بشقاب دیگران نریزید 
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 .وقتی کسی از شما پذیرایی می کند از او ایراد نگیرید 

  به پیشخدمت انعام دهید تا دفعات بعد به شما توجه

 بیشتری داشته باشد.

  در صورتی که پیشخدمت به شما نزدیک است او را صدا

ور است کافی است دست خود را بلند کنید، اما اگر د

 کنید.

  نها نروید، یکآبا دیدن دوستان در رستوران فوراً به سراغ 

 سالم علیک از راه دور کافی است.

 مرد سر میزی نشسته اند و مرد دیگری  اگر یک زن و

بلند شدن مرد کافی است نیازی  ید،آسراغ آن میز می

خانم  نیست خانم از جای خود بلند شود، اما اگر

سالخورده ای سر میز آمد الزم است هر دو از جای خود 

 برخیزند و تا او ننشسته ، ننشیند.

  وقتی می خواهید غذا بردارید از قاشق و چنگالی استفاده

 ن به دهان نزده باشید.آکنید که پیش از 

  پس از صرف غذا فوراً از رستوران خارج شوید تا جایی

 برای حضور دیگران مهیا شود.
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 داخت صورت حساب و پاداش خدمتکاران را به بزرگ پر

خانواده واگذار کنید و اگر قرار است پول غذا را خانم 

حساب کند، بهتر است پول را به آقا و یا بزرگ خانواده 

 بدهد تا او پرداخت کند.

  وقتی کسی را برای صرف غذا به رستوران دعوت

 ا به محضتا مهمانان شم کنید، از قبل میز را رزرو کنیدمی

ورود جایی را برای نشستن داشته باشند و سرگردان 

 نباشند.

 در حضور مهمانان از گرانی مواد غذایی شکایت نکنید. 

 

 تلفن کردن-ل

 ود را خ اگر به کسی تلفن می کنید که شما را نمی شناسد اوّل

معرفی کنید ولی اگر شخص ناشناس به شما تلفن کرد ، نیاز 

 نیست که شما اول خود را معرفی کنید.

  وقتی از تلفن عمومی استفاده می کنید کوتاه و مختصر صحبت

 کنید تا دیگران نیز زیاد منتظر نمانند.

 .برای استفاده از تلفن خصوصی دیگران از آنها اجازه بگیرید 
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 ا شوید ت دورتلفن صحبت می کند از او  وقتی شخصی با

راحت تر بتواند با تلفن صحبت کند . گوش دادن به صحبتهای 

 دیگران خالف ادب است.

  در هنگام صحبت تلفنی چیزی نخورید که شنونده تصور کند

مزاحم غذا خوردن شما شده است و یا نسبت به سخنان او 

 توجه هستید.بی

 ود به حرفهای تماس گیرنده هرگاه کاری دارید که باعث می ش

توجه نکنید از او بخواهید که بعداً تماس بگیرد یا حتی خودتان 

 تماس بگیرید.

  اگر در گرفتن شماره دیگران شک دارید به دفترچه تلفن

 مراجعه کنید تا برای دیگران ایجاد مزاحمت نشود.

  ممکن است شخص تماس گیرنده با فردی در منزل شما کار

در آن لحظه حضور ندارد، اسم و شماره تلفن داشته باشد که 

 وی را یادداشت کنید و بیشتر کنجکاو نشوید.

 االمکان نگذارید بچه های کوچک به تماس های تلفنی حتی

 شما پاسخ دهند.

  اگر مهمانتان خواست با جایی تماس بگیرد او را تنها بگذارید

 تا راحت باشد.
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  و کسی را پشتاز گفتگوی همزمان با چند تلفن بپرهیزید 

 خط منتظر نگذارید.

  وقتی با کسی کاری دارید و او نیست که به تلفن شما پاسخ

 دهد، پس از مدتی دوباره با وی تماس بگیرید.

  نها تلفن نزنید حتی اگر نسبت به آدر زمان استراحت افراد به

 ایشان احساس راحتی و صمیمیت می کنید.

 امکان از  ا حدّدر هنگام جلسات کاری و مجالس سخنرانی ت

مکالمه تلفنی خودداری کنید و یا از بلند صحبت کردن 

 بپرهیزید.

 سعی کنید خبرهای دروغ و ناگوار را به کسی منتقل نکنید. 

 

 نامه نگاری-م

 ،هات فکری و توج شیوه نامه نوشتن هر فرد بیانگر سطح علمی

 او به دیگران می باشد.

 قبل از  و یا اگر نوشتید موقع عصبانیت به دیگران نامه ننویسید

 ن را به تأخیر بیندازید.آن را بخوانید و ارسال آارسال چند بار 

 ،دیده شدن خط شما در نامه ایجاد رأفت و صمیمیت می کند 

 به ویژه وقتی می خواهید به دیگری تبریک یا تسلیت بگویید.
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 با ایجاد رابطه ای صمیمانه ، سبب  نامه نگاری با دوستانتان

 استحکام روابط شما با دوستانتان می شود.

 .حتماً به نامه دیگران پاسخ دهید و برای آنها ارزش قائل شوید 

  جمالت نامه های خود را مختصر بنویسید و زیاده گویی

 نکنید.

 .رعایت حرمت دیگران حتّی در متن نامه الزامی است 

  زندگی امروزی به اندازه کافی غم و نجا که هر فردی در آاز

غصه دارد ، سعی کنید با نامه هایتان بر غمهای او نیفزایید، 

 گفتن مشکالت شخصی در نامه کاری از پیش نمی برد.

  هرگز نامه های خصوصی دیگران را نخوانید و از پرسش های

 اضافی و بی مورد از صاحب نامه خودداری کنید.

  زیرا ممکن است افراد  "صوصیخ "هرگز روی پاکت ننویسید

اده فکر کنند شما آنها را فضول دانسته اید. سعی ودیگر خان

 کنید نامه های خصوصی را به محل کار افراد ارسال کنید.

 

 رانندگی-ن

 ، با شخصیت خود  رانندگی نشان دهنده شخصیت شماست

 بازی نکنید.



 

62 
 

 کلیات و پیام های شهروندی                                  آموزش شهروندی

 ،این کار یعنی بی احتیاطی و  با سرعت رانندگی نکنید

 توجهی به جان دیگران.بی

  عدم رعایت حقوق دیگران هنگام رانندگی ممکن است جان

 چند نفر را غیر از خودتان به خطر بیندازد.

  ،بوق وسیله ای هشدار دادن است نه سالم و علیک و شادی

 پس فقط در موارد ضروری بوق بزنید.

  ن است که هرگز نرسید.آاگر دیر به مقصد برسید بهتر از 

 انیت رانندگی نکنید، آرامش خود را حفظ کنید.هنگام عصب 

  ،ممکن است با ماشینی که کنار خیابان پارک کرده تصادف کنید

صبر کنید تا صاحب آن بیاید و خسارتش را بپردازید . اگر 

شماره تلفن خود را برای او یادداشت کنید و  ید،عجله دار

 جلوی ماشینش بگذارید.

 مالیمت رفتار کنید تا  هنگام تصادف اگر حق با شماست با

 صدا کردن هیچ مشکلی را حل نمی کند. وپلیس بیاید . سر 

  پارک است یا از فرعی اگر خودرویی در حال خارج شدن از

 ید برای او توقف کنید.آبه اصلی می 

  اگر در اثر باران یا هر عامل دیگر آب و گل و الی جایی جمع

 نکنید.شده، آهسته برانید تا دیگران را کثیف 
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  اگر با عابری تصادف کردید ، به او کمک کنید و اگر بستری

شد حتماً به عیادتش بروید تا وظیفه اخالقی خود را انجام داده 

 باشید.

 ها با قرار دادن یک پالستیک در اتومبیل جهت جمع آوری زباله

در نظافت خیابانهای شهر بکوشید و آشغال ها را بیرون نریزید، 

 زئی از محیط زندگی ماست.خیابان ها هم ج

 

 مسافرت -و

  هنگام مسافرت قواعد و قوانین شهر یا کشور میزبان را به

 خوبی رعایت کنیم.

  اگر می خواهید کسی را به خوبی بشناسید با او به مسافرت

بروید، زیرا در مسافرت است که میزبان تحمّل مشکالت و 

 صبر و پایداری افراد آشکار می شود.

 جهانگرد نماد آداب و رسوم کشور خود است،  از آنجا که یک

باید بسیار مراقب رفتار خود باشید، همواره افراد زیادی شما 

 را زیر ذرّه بین دارند.

  اگر حتی به میزان کمی زبان کشور میزبان را یاد بگیرید بهتر

 می توانید با مردم آن ارتباط و دوستی ایجاد کنید.
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 ع در ایستگاه حاضر شوید هنگام مسافرت با اتوبوس ، به موق

 تا افراد دیگر معطل شما نشوند.

  تعریف زیاد یا حتّی شکایت از کشور خودتان ممکن است

 باعث دل زدگی اطرافیان شما یا تحقیر شود.

  دیگران جنس گران نخرید، اما زیاد هم چانه نزنید تا در نظر

 خسیس جلوه کنید.

 تما ً از برای عکس گرفتن از اشخاص یا مکان های جالب ح

 قبل اجازه بگیرید.

  ،سفر به خارج از کشور را وسیله ای برای فخر فروشی نکنید

 به هنگام ضرورت فقط از خاطراتتان یاد کنید.

  با خرید سوغات به خصوص سوغات سنتی و محلی هم به

صنایع دستی آن منطقه کمک می شود و هم یادگار خوبی از 

 سفر برای شما به یادگار خواهد ماند.

 بل از مسافرت حتماً از سالمتی و ایمنی وسیله ای نقلیه ای ق

خود اطالع کافی داشته باشید. در صورت داشتن نقص نسبت 

 به برطرف کردن عیب آن اقدام کنید.

  قبل از مسافرت حتماً از طریق شماره تلفن از اوضاع جوّی و

 موقعیت راهها و نقشه راه اطالعات الزم را کسب کنید.
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 روهی انضباط ، همکاری، صبر و حوصله را در سفر های گ

 پیشه خود سازید.

  

 سینما و تئاتر-ه

  اگر سالن تئاتر یا سینما در طبقه باال باشد باید بزرگترها موقع

موقع پایین آمدن در جلو حرکت کنند  باال رفتن، پشت سر و

پرت شدن بتوانند از  تا در مواردی مثل لغزیدن ، تنه خوردن،

 نمایند.دیگران محافظت 

 ،انتقاد از فیلم یا نمایشنامه یا  در سالن نمایش صحبت کردن

 تفسیر آنها صحیح نیست و موجب ناراحتی دیگران می شود. 

  اگر از موضوع داستان فیلم یا نمایشنامه اطالع دارید آن را

 برای همراهان خود شرح ندهید.

  یا تئاتر کافی است چند دقیقه سر جایمان مفیلبعد از پایان 

 بنشینیم و بعد با خیال راحت از درب خروجی بیرون برویم.

 خروج همه افراد سالن در یک لحظه امکان ندارد.

  قبل از رفتن به سینما یا تئاتر از کیفیت فیلم یا نمایشنامه سئوال

 شاید مناسب کودکان یا خانم ها نباشد. کنید.
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 اباز کردن پاکت های کاغذی یا پالستیکی باید بدون سر و صد 

 باشد که حواس دیگران را پرت نکند.

  وقتی خانمی می خواهد در سالن سینما یا تئاتر از جلوی شما

رد شود و فاصله صندلیها کم است بهتر است بایستیم تا به 

 راحتی عبور کند.

 ی احوالپرس چنانچه در سالن به دوستی برخورد کردید سالم و

 را کوتاه کنید تا موجب سد راه دیگران نشود.

 ست زدن، هورا کشیدن و بلند شدن در حین نمایش فیلم و د

 قبل از شروع آن صحیح نیست.

  در هنگام تماشای فیلم از خوردن برخی خوراکی ها مانند

تخمه که باعث ایجاد صدای اضافی می شود جداً خودداری 

 کنید.

  

 کوچه و خیابان-ی

  طرز راه رفتن هر کس در معابر عمومی نشانه ای از اخالق و

 رفتار اوست.

  اصالح ، آرایش و شانه زدن به موها در کوچه و خیابان، خالف

 نزاکت است.
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  وقتی دوستی در خیابان شما را سوار اتومبیل خود کرد در

قسمت جلو اتومبیل بنشینید مگر آنکه قسمت جلو اشغال شده 

 باشد.

 گاه کردن به آینه ها و شیشه های خیابان ، وضع بعضی ها با ن

لباس و آرایش خود را درست می کنند و این عمل جالبی 

 نیست.

  ًاگر به کسی تنه زدید یا غفلتاً پای او را لگد کردید حتما

 بایستید و از او عذر خواهی کنید.

  انداختن آب دهان و بینی بر خالف ادب و بهداشت عمومی

 است.

 وری بگیرید که برای دیگران مزاحمت ایجاد چتر و عصا را ط

 نکند.

  ،کوچه و خیابان محل عبور و مرور شماست، آشغال نریزید

بهتر است آنها را داخل یک پاکت یا نایلون گذاشته و بعدا آن 

 را در فرصت مناسب داخل سطل زباله بگذارید.

  چنانچه در حین عبور از خیابان وسیله ای همراه دارید مواظب

 برای دیگران مزاحمت ایجاد نکند.باشید 
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  با دهان سوت زدن ، غذا یا میوه خوردن در خیابان خالف

ادب است. اگر دوست دارید آدامس بجوید زمانی باشد که 

 زنید.تنها هستید و یا با دیگران حرف نمی

  در خیابان به کسانی که نقص عضو دارند کمک کنیم و طوری

ندارند. خیره شدن، آنها را نگاه کنیم که با دیگران فرقی 

 ناراحت می کند.

  ،وقتی چند نفری حرکت می کنید کوچه را مسدود نکنید

 دیگران هم حق عبور ندارید.

  پیاده رو مخصوص عابر پیاده است. اگر قصد عبور از خیابان

را دارید سعی کنید از محل های خط کشی شده عبور کنید و 

 یابان عبور کنید.یا در زمانی که خیابان خلوت است از خ

  اگر با کسی قرار مالقات گذاشتید سر وقت حاضر شوید، با

 این کار نشان می دهید فرد منظمی هستید.

 کند، وقتی مردی با خانمی در کوچه و یا خیابان حرکت می

مرد باید در سمت چپ او حرکت کند مگر اینکه وضعیت 

 کوچه یا خیابان اقتضا کند.
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 ین دو خانم که همراه او هستند یک مرد با وقار هیچ وقت ب

اگر محل عبور  راه نمی رود بلکه طرف چپ حرکت می کند و

 کند.تنگ باشد چند قدم عقب تر حرکت می

 به اتوبوس و تاکسی و همچنین  رعایت نوبت موقع سوار شدن

نوبت خود را به افراد سالخورده و خانمها دادن نشانه فرهنگ 

 باالی شهری است.

  یک زن و مرد به تاکسی ابتدا باید مرد درب هنگام سوار شدن

کند و زمان پیاده شدن نیز ابتدا مرد  تاکسی را برای خانم باز

 پیاده می شود تا بتواند در موقع لزوم به او کمک کند.

 مرد با خانمی که با او آشنایی دارد پس از  هنگام برخورد یک

 .سالم و تعارف اگر آن خانم توقف نکرد مرد نباید بایستد

  اگر در تاکسی یا اتوبوس یا تاکسی جای خود را به کسی

 ن فرد خجالت نکشد.آدهید کمی دورتر بایستید تا می

  .زمانی که کسی جای خود را به شما داد از او تشکر کنید

 تشکر نکردن خالف ادب است.
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 هدیه دادن-ی ا

  هدیه دادن راهی برای ابراز محبت و دوست داشتن دیگران

 است.

  الزم نیست سنگین و گران قیمت باشد ولی بایستی سلیقه هدیه

 شود در نظر گرفت. و موقعیت کسی را که به او هدیه می

  کتاب هدیه ای گرانبها، ارزنده و آموزنده است مخصوصاً برای

در  کسانی که به مطالعه عالقه دارند با ارزش شمرده شده و

. این هدیه جاودان می تواند گذاردنها اثر مطلوبی میآروحیه 

ای باقی بماند و مورد استفاده چند سالهای زیادی در خانواده

 نسل قرار گیرد.

  گل هدیه ای است که در هر مناسبتی می توان از آن استفاده

 کرد.

 ای برای از قرنها پیش گل نه تنها سمبل زیبایی بوده بلکه وسیله

ار می رفته نشان دادن احساسات و عواطف انسانی به شم

 است.

  هدیه های گران قیمت همیشه برای ابراز محبت نیست، بعضی

 از مواقع جنبه خودنمایی دارد.
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  هدیه بردن کار سختی است. بهتر است دثروتمنبرای اشخاص ،

مشکل است هر چند گران  نآهدیه ای به آنها بدهیم که تهیه 

 قیمت نباشد.

 ،ا معاشرت ر دادن هدایای سنگین و گران قیمت صحیح نیست

 کم می کند.

  وز رروز تولد دوستان خود را در جایی یادداشت کنید و در

 نها وقتی کهآ .ها هدیه ای کوچک برایشان بفرستیدنآتولد 

نها را به یاد دارید خیلی خوشحال آبینند که شما روز تولد می

 می شوند.

  دادن پول به جای هدیه کار درستی نیست. شما با این کار آنها

 نیازمند تشخیص می دهید .را 

 .این کار رابطه  نوع هدیه را برای هیچ کس مشخص نکنید

 اجتماعی خوبی را برقرار نمی کند.

 .برای انتخاب هدیه به سلیقه افراد توجه کنید 

  .از باز کردن هدیه کسی در حضور دیگران خودداری کنید

دیگران هدیه ها را با هم مقایسه می کنند و این کار باعث 

نیاورده اند خواهد شد. مگر اینکه  لت بعضی که هدیهخجا

 ورده باشند.آجشنی باشد که همه هدیه 
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  اگر بچه ای می خواهد به پدر و مادر خود هدیه ای بدهد بهتر

است با پول توجیبی خود هدیه ای هر چند کوچک بخرد تا 

 .اینکه از پدر و مادر خود قرض کند

 

 آپارتمان نشینی-ی ب

 از ویژگی های زندگی شهری است. با تقویت  آپارتمان نشینی

 روحیه جمعی با آن کنار بیایید.

  در مجتمع آپارتمانی افراد با خصوصیات شخصیتی و

رفتارهای مختلف در کنار هم زندگی می کنند پس در حد 

 الزم همسایگان خود را بشناسید.

 .در جلسات هیأت مدیره آپارتمان شرکت فعال داشته باشید 

 ت مدیره گرفته می شود در آرامش و أه در هیهر تصمیمی ک

 امنیت زندگی شما تأثیر بسزایی دارد.

  در صورت واگذاری مسئولیت اجرایی به شما با رویی گشاده

آن را بپذیرید و در کمال اخالص، صمیمیت و دقت آن را 

 انجام دهید.

 .در پرداخت به موقع شارژ پیش قدم باشید 

 ز، سور ، پشت بام، فضای سببعضی از نقاط ساختمان مثل آسان

فضای باز، سالن اجتماعات، سونا و استخر متعلق به همه 
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ساکنان ساختمان است و هر خانواده در استفاده از آن سهم 

 دارد.

  مدهای پر سر و صدا به خصوص در اوقات آاز رفت و

 استراحت همسایه ها بپرهیزید.

  وقتی که همسایه جدیدی به ساختمان شما وارد شد اولین

 نها خوش آمد می گویید.آخانواده ای باشید که به 

 .با همسایه خود مهربان باشید و حقوق آنها را محترم بشمارید 

  از پراکندگی اسباب و اثاثیه در پارکینگ ، راه پله ها یا جلوی

 درب آپارتمان خود خودداری کنید.

  اختالف با همسایه ها از حضور حکم یا داور در صورت بروز

 بی طرف استقبال کنید.

 نقص در امکانات ساختمان با صبر و  در صورت خرابی و

 حوصله با مدیر ساختمان همکاری کنید.

  آسانسور برای بازی بچه ها نیست . طریقه استفاده صحیح آن

 را به کودکان بیاموزید.

 رهیز از اسراف، برای جلوگیری از هزینه های اضافی و پ

 پیشنهادهای سازنده بدهید.
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  برای مدیریت بر هزینه های ساختمان، مشکالت ساختمان را

 ن اقدام کنید.آاولویت بندی کنید و به مرور به حل و فصل 

 .در امور شخصی و خصوصی همسایه ها کنجکاوی نکنید 

  نسبت به ورود و خروج افراد ناشناس حساس باشید و با کمال

 ضور آنها را در محوطه ساختمان خود بپرسید.ادب دلیل ح

  پارتمان خود را قفل کنید.آشب درب ورودی ساختمان و 

  به دنبال تالفی کردن اشتباه همسایه ها نباشید و با کمال

 نها را به اشتباه خود آگاه سازید.آخوشرویی و متانت 

  در ابتدای صبح و اواخر شب به منظور رعایت حال همسایه

ن آادن بی مورد به اتومبیل و روشن نگه داشتن ها از گاز د

 خودداری کنید.

  اگر افراد سالمند در اطراف شما زندگی می کنند در انجام امور

 گاه باشید.آنها کمک کنید و از احوالشان آزندگی به 

  آپارتمان نشینی یک فرصت مناسب برای تجربه یک زندگی با

فی از این فرصت هم بودن و برای هم بودن است. به اندازه کا

 بهره ببرید.

  با رعایت بهداشت فردی به حفظ بهداشت عمومی ساختمان

 کمک کنید.
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 ی رفت و آمد در ساختمان، حتی در مسیرهای کوتاه لباس برا

 .مناسب بپوشید
 

 رفتار با همسایگان-ی پ

  همسایهبدون مطالعه، روابط و معاشرت های خیلی نزدیک با 

برقرار کردن و اسرار خانوادگی را برای او گفتن ممکن است 

 موجب پشیمانی گردد.

  غیبت از همسایه دیگر یا شایعه پراکنی نه تنها از نظر اخالقی

 آورد.صحیح نیست بلکه شخصیت شما را پایین می

  در معاشرت با همسایگان گذشت داشته باشید و رفتار بچه ها

 .را به حساب بزرگترها نگذارید

  ،احساس بی تفاوتی نسبت به همسایه ها نشانه خودخواهی

داب معاشرت و عدم توجه به دیگران آنداشتن آشنایی کافی به 

 است.

  نها اهمیت آداشتن روابط دوستانه خانم های همسایه برای

زیادی دارد چون اوقات تنهایی بهتر می توانند از تجارب 

 همدیگر استفاده کنند.

 ها اعتدال را باید رعایت کرد. سرزده  در معاشرت با همسایه

نها دخالت کردن آنها رفتن و در کارهای خصوصی آبه خانه 
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کار درستی نیست. روابط بیش از حد جنبه مزاحمت به خود 

 می گیرد .

  اگر همسایه جدیدی داشتید با یک لبخند به او خوش آمدگویی

رت اشکنید. ادامه روابط را به او بسپارید که اگر مایل بود مع

 کند.

  به همسایه جدیدتان تلفن خود و تلفنهای عمومی)نظیر تاکسی

تلفنی محل، اورژانس، رستوران و ...( را بدهید شاید به شما 

 و آنها نیاز داشته باشد.

  از بلند کردن صدای رادیو و تلویزیون بخصوص در ساعتهای

آخر شب خودداری کنید. همسایه ها حق دارند آسایش داشته 

 باشند.

 ر موارد مختلف بین شما و یکی از همسایه ها، خودتان د

مشکل را حل کنید به همسایه های دیگر اطالع ندهید. ذهنیت 

 افراد نسبت به آن همسایه عوض خواهد شد.

  اگر همسایه شما بیمار است با چند شاخه گل به عیادت او

بروید . یک مالقات کوتاه نشان می دهد خواهان تندرستی و 

 تید.شادی او هس
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  یک قسمت از پله های آپارتمان را موکت کنید تا سر و صدای

 افرادی که باال می روند مزاحم دیگران نشود.

  از بدگویی و دشنام به همسایگان خودداری کنید. هیچکس

 ان یک دشمن در نزدیکی خود نیست.هخوا

  اگر از خیابان عبور می کنید و می بینید که اتومبیل دوستتان

ک توانید به او کمفاوت عبور نکنید. اگر نمیخراب شده بی ت

 کنید الاقل همکاری و محبت خود را اظهار کرده اید.

  ابراز همدردی با همسایگان با پیش آمدهای ناگوار، ادب و

محبت شما را نشان می دهد. تصور کنید که فرد غم دیده شما 

 هستید.

 خود را با همسایه ها به مدت طوالنی قطع نکنید. طارتبا 

 ران همکاری گبرای رفع نواقص محل سکونت خود با دی

 نمائید و در پیشرفت کارها کمک کنید.

  با فرستادن هدیه ای کوچک، محبت همسایگان را به خود

 جلب کنید.

 اگر جشنی داشتید چند نفر از همسایگان را دعوت کنید. 
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 خذفهرست منابع و مآ
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