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گزارش ویژه

چهارشنبه  21فروردین  1392شماره 451
زنان سرپرست خانوار :حس��ين زارع صفت ،مديرعامل س��ازمان رف��اه ،خدمات و مش��اركتهاي
اجتماعي گفت :كه نمايشگاه زنان و توليد ملي به امر توسعه توليدات زنان
سرپرست خانوار و اتصال توليدات آنها با برندهاي مطرح كشور ميپردازد.

رانندگي درست و رعايت قوانين راهنمايي
در جامع�ه امروز رعايت قوانين و مقررات ،هم ب�راي ديگران و هم خودمان مفيد
است .رعايت درست قواعد رانندگي و قوانين راهنمايي و رانندگي يكي از اين موارد
اس�ت .در اين نمودار بهصورت تقريبي جامعه ورزش�كاران ،كمترين و دانش�جويان
بيشترين رعايتكنندگان قوانين راهنمايي و رانندگي هستند.

جلوگيري از آلودگيها
توسعهشهروماشينيشدنزندگيفوايدبسيارخوبيبههمراهداشتهاست.ولياينپيشرفتها
آلودگيهاي زيستمحيطي ،هوا و صوتي را به وجود آورده است .بنابراين وظيفه شهروندان در برابر
كاهش اين آاليندهها به ش�كل متغير با ذهنيتهاي افراد محله متفاوت خواهد بود .زيرا ساخت
دستگاهها و خودروهاي استاندارد از طرف كارخانههاي توليدكننده مطرح ميشود.
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ديگران ميكنند .ارتباط اجتماعي كه مس��تلزم
وج��ود رواب��ط حقوقي بي��ن اف��راد و گروههاي

قاعده
مختلف جامعه اس��ت و بايد تحت نظم و

خاص��ي درآيد ،زيرا درغيراين صورت در جامعه،
زور ،اجح��اف و تزوير ب��ر روابط بين افراد حاكم
نظم
ميش��ود و هرج و مرج و نابهساماني جاي

را ميگيرد با در نظر داش��تن اين موارد ميتوان
«حقوق ش��هروندي» را مجموع��ه قواعدي كه
بر روابط اش��خاص در جامعه ش��هري حكومت
ميكند ،تعريف كرد .در اين ش��ماره همشهري
محله «حقوق ش��هري» با محور چگونگي روابط
مردم درش��هر ،حقوق و تكاليف آن��ان در برابر
يكديگ��رو همچني��ن در برابر جامع��ه و اصول


فرهنگي:
جامعهشناس و كارشناس امور

و هدف م��ا و وظايف و روش انج��ام آن ،ميزان
آش��نايي اهالي از حقوق ش��هروندي و تمايل به
 قواني��ن راهنماي��ي و رانندگي و حفظ
رعاي��ت
طزيس��ت محله ،از  100نف��ر از گروههاي
محي
مختلف محله(دانش��جويان ،كارمندان ،كاسبان

ورزش��كاران) س��ؤال ش��د .بايد ب��ه اين نكته
و
توجه داش��ت كه نتايج بهدس��ت آم��ده در اين
نظرس��نجي ب��ه ش��كل تقريبي ب��ه كل جامعه

ب��راي ارزيابي و
تعمي��م داده نميش��ود و فقط
بررس��ي يك ذهنيت از جوامع مختلف در محله
انجام گرفته اس��ت .در اين نظرسنجي هيچگونه
نتيجهگيري ،ثابت كردن منظور و هدف خاصي
دنبال نميشود.



چراغ عابر پياده
در اين نمودار دانش�جويان و ورزش�كاران نس�بت به چراغ قرمز عابر پياده توجه
بيشتري دارد .درمقابل كسبه محله ركوردار هستند.
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شهرنشيني اوج پذيرش
محدوديتهاست













«از زماني كه بشر زندگي اجتماعي را آغاز كرد به خوبي

ش��ده ك��ه خدمات بدون محدودي��ت امكانپذير
متوجه اين موضوع 
نيس��ت .تجربه نشان داده اس��ت هر قدر اجتماعات انساني گستردهتر ميشود
از دامن��ه آزادي افراد كاس��ته و بر محدوديتها افزوده خواهد ش��د؛ طوري كه 
شهرنشيني اوج پذيرش محدوديتهاست و اين محدوديتها توسط قانون تعيين
ميش��ود .قوانين شهري همانگونه كه تكاليفي براي شهروندان ايجاد ميكنند،
حقوقي را نيز برايش��ان در نظر ميگيرند« ».مصطفي بابايي» جامعهش��ناس و
كارشناس امور فرهنگي ساكن محله با بيان اين توضيحات مبني بر ارائه مفهوم
حقوق شهروندي و انضباط عمومي ،ميافزايد« :البته صرف رعايت قوانين شهري
براي وصول به ش��هري مطلوب كافي نيست .مقيد بودن به فرهنگ شهرنشيني
و الزامات نانوش��ته و پذيرش اين معنا كه رعايت اين الزامات براي رس��يدن به
كمال مطلوب الزم است ميتواند شهر را از محيطي غيرقابل تحمل خارج كند.
بايد به اين نكته توجه داشت كه از ديرباز شهر و شهرنشيني و پيامدهاي آن از
موضوعات مورد عالقه متفكران اين حوزه بوده است .چون پيدايش شهر و رشد
شهرنشيني ،يك مفهوم و بار معنايي به نام شهروند را به انسان هديه كرده است.
البت��ه اين عنوان و هويت نو ،پيامدهاي فراوان ،تأثيرگذار و دگرگونس��ازي در
شئون اقتصادي ،سياسي و فرهنگي حيات بشري داشته است».
اين جامعهش��ناس با در نظر گرفتن ش��اخصهاي به دس��ت آم��ده در اين
نظرسنجي درباره تحوالت اجتماعي در زندگي شهري و توانمنديهاي فرهنگي
ش��هروندان در منطق��ه در زمينه رعايت حقوق ديگران ميگويد« :ش��هروندان
منطقه 2ش��اخصهاي بس��ياري براي شهرنش��ين متمدن و آگاه دارند .حضور
گروههاي دانشجويان ،فرهنگيان ،كارمندان ممتاز و كاسبان فعال شاخصهاي
رعايت حقوق ش��هروندي را ب��اال ميبرد .به همين دليل در ش��اخصهاي اين
نظرسنجي رفتارهاي اجتماعي در مطلوبترين شكل خود نمايش داده ميشود.
بايد توجه داشت كه رفتار جامعه شهري در حال تغيير و پيشرفت است و افراد
مالكه��اي مختلفي براي رعايت حقوق ديگ��ران در نظر دارند .به همين دليل
شاخصهاي رفتاري در اين نمودارها كم و زياد شده است .اين نظرسنجي نشان
ميدهد كه توس��عه و گس��تردگي فرهنگ عمومي در منطقه 2رو به افزايش و
پويايي است».

