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وزش   ش الح  ی ر  اد یو  آ و صا    رفی ل ا

  ١احمدي غالمعلی دکتر

  :چکیده
 دیگـر  عبـارت  بـه  و مـصرف  و توزیع تولید، هاياندازه و هاشیوه ادگیري ی و آموزش با تردید بی

 از و نمود جلوگیري منابع غیرضرور و رویه بی مصرف از توان می» مصرف الگوي اصالح «آموزش
 تـوان  بـه  آنهـا  از بهینـه  هاسـتفاد  بـا  کـه  آورد پدید ارزشمندي ذخایر عقالیی مصرف این محل
  حرکـت  بـه  جامعـه  در را تجـارت  و یـد تول کـشاورزي،  صـنعت،  اقتـصاد،  ماندةمعطل هاي چرخ

 و اجتمـاعی  رفتارهـاي  سـاماندهی  هـا، خانواده ثبات همیشگی، درآمد اشتغال، به ماالً و درآورد 
  .بود امیدوار پایدار توسعه به رسیدن
 کـسی  بر) ره(خمینی امام امداد کمیته ویژه به انقالبی نهادهاي نقش رهگذر این در شک بی
 مردمـی  نهـاد  ایـن  در مـصرف  صـحیح  الگوهـاي  کارگیري به است، مسلم آنچه. نیست پوشیده

  .باشد کشور سطح در خصوصی و دولتی هاي سازمان و نهادها سایر براي مشقی سر تواند می
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 رهبري، معظم مقام سوي از» مصرف الگوي اصالح «سال بعنوان 88 سال اعالم به عنایت با
 زنـدگی  بر زدگی مصرف اجتماعی و ادياقتص فرهنگی، مخرب اثرات معرفی ضمن مقاله این در

 بـراي  ادگیري یـ  و آمـوزش  مناسب هاي شیوه تا شد خواهد کوشش کشور، فرداي و امروز نسل
 کمیتـه  بـه  آن اجرایـی  کارهاي راه و شده شناسایی مصرف صحیح الگوي بر مبتنی رفتار تغییر
  .شود معرفی امداد

 و اسـراف  انـرژي،  هـاي  حامـل  منـابع،  مصرف، الگوي اصالح ادگیري، ی و آموزش :هاکلیدواژه
  بهینه استفاده تبذیر،
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 مقدمه

 دهنـده  نشان ها کشور سایر با ایران در انرژي انواع و دارو نان، آب، سرانه مصرف میزان مقایسه
 طـول  در آب سـرانه  مصرف مثال، براي. ماست کشور در مصرف الگوي نامطلوب بسیار وضعیت
 کـشورهاي  شـهروندان  حالیکـه  در اسـت،  لیتـر  300 حدود ایرانی شهروند ک ی براي روز شبانه

 160 حـدود  ایـران  در نـان  مصرف سرانه. کنند می مصرف آب لیتر 150 مدت این در پیشرفته
 که آلمان و کیلوگرم 56 که فرانسه مانند اروپایی کشورهاي به نسبت که است سال در کیلوگرم

 ما و است جهانی میانگین برابر 3 ایران رد برق مصرف. است باالیی نسبتاً رقم است کیلوگرم 70
). 18 ،ص4819 شـماره  همـشهري،  روزنامـه (داریـم  را جهـانی  سـوم  رتبه خانگی گاز مصرف در

 آن از و مـسئوالن  کـه  نحـوي  بـه  است آورده در صدا به را خطر زنگهاي دست این از آمارهایی
 مـصرف  الگوي اصالح سال انعنو به را 1388 سال که است داشته آن بر را ما فرزانه رهبر میان

  .کنند نامگذاري
 و سیاسی اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، گوناگون زوایاي از مصرف الگوي اصالح سازي بهینه
 يها  روش کردن نهادینه معناي به که مصرف الگوي اصالح. است تحلیل و بررسی قابل آموزشی
 زنـدگی  مثبـت  هـاي  شاخص ات شد خواهد موجب نهایت در است منابع انواع از استفاده صحیح
 هـدر  از آهـسته  آهـسته  طریـق  این از و ابد یکاهش مرور به بیهوده هاي هزینه و افته ی افزایش
  .شود فراهم جامعه در عدالت تحقق براي زمینه و جلوگیري کشور ملی امکانات و منابع رفتن

 تـرویج  کـه  داري سـرمایه  کشورهاي از اقتباس با رشد حال در کشورهاي از بسیاري امروزه
 فرهنـگ  گرفتـار  عمـالً  دانند، می خود اقتصادي توسعه و رشد الزمه را گرایی مصرف هاي ایده

  .دهندمی افزایش کشورها این به را خود اقتصادي وابستگی نتیجه در و شده گرایی مصرف
 دوام و رونـق  موجـب  توانـد  مـی  آنچه که باورند این بر نیز المللیبین هاي شرکت از برخی 
 از کـه  اسـت  جهان سطح در انسانها افکار و آراء بر سلطه شود، آنها تولیدي کاالهاي فروش بازار

 توجـه  با ما عصر در نظریه، این مبناي بر. افت ی دست آن به توان می سهولت به تبلیغات طریق
 کوشـند  می تبلیغاتی مؤسسات از بسیاري بازار، در کاال کنندگان عرضه افزایش و تولید رشد به
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 گرایی مصرف اینترنت، و اي ماهواره هاي شبکه مانند المللی بین و محلی هاي رسانه مدد به تا
  .نمایند تبلیغ و تشویق جهان مردم اقشار میان در را

 چگـونگی  و تولیـد  اولیـه  منـابع  مقـدار  و ظرفیت از افراد آگاهی عدم دلیل به این، بر افزون
 اجتمـاعی  بیمـاري  ک یـ  عنـوان  بـه  رافاسـ  و گرایـی مـصرف  پدیده جامعه، سطح در آن توزیع

  .است شده جهان کشورهاي از بسیاري گریبانگیر
 انجام نیازمند جامعه، ک یدر مصرف الگوي اصالح مسئله به پرداختن است مسلم که آنچنان
 هـاي  جنبـه  از و شـده  شناسایی اجتماعی معضل این گوناگون ابعاد تا است جانبه چند پژوهش
  .شود ارائه آن فصل و حل براي بمناس هاي حل راه گوناگون

  مصرف الگوي سازي بهینه در انسانی عامل نقش به توجه  -1
 هر در که اند، وابسته هم به مرحله سه کاال ک ی مصرف و توزیع تولید، اقتصاد، علم در  -2

 الگوهـاي  ایـن  دیگـر،  عبارت به. است انسان عهده بر اساسی و کلیدي نقش آنها از کی
 ا یـ کـاال  ک یـ  مصرف و توزیع نهایت در و فرآوري استخراج، حوهن که است انسانی رفتار

 اهمیـت  و شناسـایی  بـه  توجه اساس، همین بر. زند می رقم جامعه سطح در را خدمت
 توزیع تولید، چگونگی از بهینه استفاده براي صحیح ریزي برنامه جهت در انسانی رفتار
 سـازي  بهینـه  در اي دهکننـ  تعیـین  نقـش  تواند می خدمات و امکانات مواد، مصرف و

 چیـز  هـر  از قبـل  مهم، این به دستیابی براي. باشد داشته جامعه ک ی در مصرف الگوي
 بـا  رابطـه  در انـسان  رفتار شناختی جامعه و شناختی روان مبانی تبیین به تا است الزم
  .شود پرداخته خدمات و کاالها مصرف و توزیع تولید، نحوه

  مصرف الگوي رفتار یشناخت جامعه و شناختی روان مبانی -3
 غذایی، مواد جمله از خداوندي نعمات واقعی ارزش به مردم از گروهی توجهی کم دلیل -4

   مـصرف  مـوارد  از اي پـاره  در و طبیعی و صنعتی مختلف هاي فرآورده انرژي، حاملهاي
 رفتـار  شـناختی  جامعـه  و شناختی روان منظر از بیشتر باید را امکانات و منابع رویه بی

  .داد قرار بررسی و مطالعه وردم انسان
 کـه  حـالی  در کرد، می مصرف خود زیستی و واقعی نیازهاي اساس بر فرد سنتی، جامعه در
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. است کرده تغییر مصرف نحوه با رابطه در ها انسان رفتار امروزي، مدرن پست و مدرن جوامع در
 منزلـۀ  به بیشتر مصرف بلکه نیست او واقعی نیاز و درآمد سطح تابع صرفاً امروزي انسان مصرف
 معرفـی  بـراي  متظاهرانـه  نمایشی عنوان به وگاه اجتماعی منزلت و موقعیت کسب براي عاملی
 موقعیـت  و پایگـاه  تـا  کوشـد  می آن طریق از فرد که رفتاري. گیرد می صورت دیگران به خود

 ثبـات ا بـه  زمینـه  ک یـ  در را خـود  هویت ترتیب بدین و دهد نشان دیگران به را خود اجتماعی
 منزله به افراد از بسیاري براي اتومبیل ا ی همراه تلفن از استفاده ما درجامعه مثال، براي. برساند
 نماندن جا و خود موقعیت نمایش براي اي نشانه بلکه شود نمی قلمـداد واقعی نیاز ک ی تحقـق

 اسـتفاده  :مانند دیگري رفتارهاي در توان می را موضوع همین. شود می محسوب تمدن قافله از
د، اساس بر لباس از غـذایی،  مـواد  مـصرف  سـکونت،  محل انتخاب اتومبیل، مدل نوع انتخاب م 

  .کرد جستجو نیز آن نظایر و آرایشی لوازم انواع از استفاده تجمالتی، کاالهاي مصرف
 جامعـه  مرفه و برخوردار طبقات طریق از اجتماعی و فردي رفتار الگوهاي از بسیاري امروزه

 خوردن، غذا شیوه پوشیدن، لباس شیوه: چون رفتارهایی. شود می تحمیل جامعه اقشار سایر به
 و رفـتن  میهمـانی  شـیوه  آن، چیـنش  نحـوه  و منزل وسایل انتخاب چگونگی خود، آرایش نحوة
 جـشن  ازدواج، مراسـم  برگـزاري : چون اموري انجام و مسافرت آداب میهمانان، از پذیرایی نحوه
 وغیـره،  نیـاز  و نذر و احسان مانند مذهبی مراسم از برخی حتی و ردگانم براي سوگواري تولد،
 تبـذیر،  و اتالف اسراف، نوع از رفتارهایی آنها همگی در که است تلخ واقعیت این از هایی نمونه
 تعبیـر  به. خواند می فرا نادرست رفتارهاي این از پیروي به را دیگران و شود می تبلیغ و ترویج
 تقلیـد  و سـازي  شـرطی  بـر  مبتنـی  ادگیري ی نوعی تابع رفتارها این از سیاريب گفت باید دیگر،

 طـرح  بـا  صرفاً که کنیم تصور نباید ما سبب همین به. است دیگران رفتار و اعمال از کورکورانه
 تـوانیم  می آسانی به انرژي منابع و اجناس از برخی کردن گران ا ی کمتر مصرف چون شعارهایی

 شناختی جامعه مبانی شناسایی به باید بلکه. نماییم دور جامعه سطح از ار ناپسند رفتارهاي این
  .بپردازیم رفتارها گونه این شناختی روان و

  مصرف الگوي رفتار تغییر در ادگیري یو آموزش نقش  -5
 رشـد  حـال  در جوامـع  اساسـی  معـضل  عنوان به امروز جهان در گرایی مصرف پدیده  -6
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 نهادهـاي  مدد به اند توانسته پیشرفته جوامع که است حالی در این. شود می محسوب
 زیـادي  حـدود  تـا  خردجمعـی  و فـردي  اندیـشه  عنـصر  کـارگیري  به و تربیت و تعلیم

 خـود  جامعـه  در مصرف و توزیع تولید، بهینه الگوي رعایت به نسبت را افراد سازگاري
  .کنند رهبري و مدیریت

 گـشایش  اصـلی  کلیـد  وانعنـ  بـه  ادگیري یـ  و آموزش نقش به توان می اساس، این بر -7
 بهداشـت  آمـوزش  تجربـه  مـدعا  ایـن  شاهد. برد پی امروز جهان در بشر مشکل هزاران
 اهمیت و بدارد مصون مسري بیماریهاي انواع به ابتال از را انسان است توانسته که است

  .بفهماند مردم آحاد به درمان به نسبت را بهداشت
. اسـت  غیـرممکن  تقریبـاً  اجتمـاعی  گاريسـاز  بـدون  اجتماعی زندگی که است آن واقعیت
 زنـدگی  درآن کـه  اسـت  محیطـی  و خـود  بین بخش رضایت رابطه برقراري معناي به سازگاري

 رفتـار  از نـوعی  نـشانه  سـازش . کـرد  فـرض  کسان ی سازش با نباید را سازگاري مفهوم. کنیم می
 آگـاهی  نشانه گاريساز حالیکه در. است شدن تسلیم و آمدن کنار به عادت بر مبتنی کورکورانه

 سـازگاري  فرایند در آن، بر افزون. دهد می انجام که است عملی و رفتار به نسبت فرد توانایی و
  .دهد می انجام و کند می انتخاب را رفتاري آزادي، روي از و خود میل و عالقه با فرد

 شهاينقـ  از رضـایت  دیگـران،  با شخص تعامل از انعکاسی اجتماعی، سازگاري 1ولمن نظر به
 و فرهنـگ  قبلـی،  شخصیت تأثیر تحت زیاد احتمال به که هاست نقش در عملکرد نحوه و خود
  )1388 اکبري، از نقل به 1375 همکاران، و نجاریان.(دارد قرار خانواده انتظار

 دیگـر  عبـارت  بـه  و محـیط  بـا  وي تعامالت از ناشی انسان اجتماعی سازگاري که همانگونه
 بـه  همچنـان  بایـد  نیـز  انسان ناسازگارانه رفتارهاي اصالح براي ت،اس ادگیري ی فرایند محصول
  .آورد روي ادگیري یو آموزش
 تـوان مـی  هم و داد افزایش را مطلوب و مؤثر رفتار ک ی توان می هم رفتار، اصالح جریان در
 همـواره  که داشت توجه باید. نمود حذف را آن مرور به و داده کاهش را نامطلوب رفتار ک ی آثار
 بـا . اسـت  نـامطلوب  رفتـار  ک ی حذف ا ی کاهش از تر آسان آن توسعه و مطلوب رفتار ک ی جادای

______________________________________________________________________________________ 
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 رفتارهـاي  صـحیح  نحـوه  باید جامعه ک ی در مصرف الگوي اصالح براي شد، بیان آنچه به توجه
 آمـوزش  هـا  انـسان  به را منابع و خدمات کاالها، انواع مصرف و توزیع تولید، چگونگی به مربوط
 استـضعاف  و محرومیت رفع براي که انقالبی نهاد ک ی عنوان به) ره(خمینی امام ادامد کمیته.داد

 ترویجـی  و آموزشـی  هاي برنامه طرح با تواند می است بسته همت کمر جامعه سطح در زدایی
 اقـشار  سـایر  و امـداد  کمیته پوشش زیر خانوادهاي میان در مصرف الگوي اصالح براي مناسب
  .ردبردا اساسی هاي گام جامعه
  داد؟ افزایش را جامعه ک یدر مطلوب رفتارهاي سطح توان می چگونه

 همچون مطلوب رفتارهاي افزایش و ایجاد ادگیري، یبراي شناسی روان علم هاي افته یمبناي بر
 از هـاي  نمونه به اینجا در که گرفت، کمک گوناگون يهاروش از توان می مصرف الگوي اصالح

 اسـتفاده  مورد امداد کمیته پوشش زیر افراد و کارکنان آموزش رايب تواند می که آنها مهمترین
  :شود می اشاره گیرد قرار

   مثبت تقویت بر مبتنی روش -1
 پـاداش،  دادن بـا  فـرد  از انتظار مورد و مطلوب رفتارهاي بروز از پس بالفاصله روش این در

 شـود  مشاهده چنانچه ،مثال عنوان به. کنیم می تقویت وي در را رفتار آن تشویق، ا ی جایزه
 ا ی اند، کرده رعایت را مصرف صحیح الگوهاي امداد پوشش زیر افراد ا ی کارکنان از برخی که
 به بالفاصله دهد می کاهش را انرژي ا ی ماده ک ی مصرف که اند کرده ابداع اي وسیله و ابزار
 تقویـت  از وضـعیتی  چنـین  در کنیم، تشویق را افراد آن معنوي و مادي مختلف هاي شیوه
  .ایم کرده استفاده مناسب رفتار ک یتثبیت و تقویت براي مثبت هاي کننده

  منفی تقویت بر مبتنی روش -2

 عامـل  ک ی ادگیري ی – اددهی ی فرایند در که است آن رفتار افزایش در منفی تقویت از مراد
 بـه  را افراد که هنگامی مثال، براي. برداریم ادگیرنده ی راه سر از را نداشتنی دوست و مزاحم
 ا یـ  بـرق  ا یـ  آب هـاي  هزینـه  پرداخت از مصرف الگوي صحیح اجراي و جویی صرفه خاطر
 مطلوب رفتار ک ی تقویت و تثبیت براي منفی کننده تقویت نوعی از کنیم می معاف مالیات
 هـاي  خـانواده  سطح در هم و کارکنان سطح در هم توان می شیوه این از. ایم کرده استفاده
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  .کرد استفاده مصرف الگوي سازي بهینه براي دامدا پوشش زیر

  فردي بین برتعامالت تأکید -3

 و ادگیري یـ  در اساسی نقش او محیط و فرد میان متقابل کنش که است معتقد 1ویگوتسکی
 و اجتمـاعی  محـیط  متـأثراز  شدت به ندهرادگی ی شناختی رشد وي نظر به. دارد رفتار تغییر

 ادگیري ی موقعیتهاي در چنانچه اساس، این بر. دارد قرار آن در ادگیرنده ی که است فرهنگی
 هـاي  سرمـشق  و هـا  نمونـه  با تعامل و برخورد طریق از ادگیرنده ی که کنیم فراهم شرایطی
 خـواهیم  مـرور  بـه  کنـد،  الگـوگیري  دیگـران  از را مطلـوب  رفتار ک ی بتواند مناسب رفتاري
 بـر . نمـاییم  تقویـت  و ایجـاد  ندهادگیر ی  در را صحیح کردن مصرف چون رفتارهایی توانست
 مـواد،  بهینـه  مـصرف  در خـود  مناسـب  رفتـار  بـا  توانندمی امداد مدیران نظریه، این اساس

 همچنـین، . باشـند  خـود  کارکنـان  میان در شایسته رفتارهاي توسعه براي مناسبی الگوهاي
 رد آنهـا  مناسـب  رفتارهـاي  چگونـه  اینکـه  بـه  امـداد  پوشـش  زیر هاي خانواده توجه جلب
 شود فرزندانشان در شایسته رفتارهاي همانندسازي و تقلید مورد تواند می مواد جویی صرفه
 می محسوب افراد در مطلوب رفتار تغییر ایجاد براي روش این گیري کار به از دیگري نمونۀ
  .شود

  ايمسئله موقعیتهاي با افراد ساختن رو روبه -4

 طریـق  از و شـده  رو روبه نامعین موقعیت ک ی با دافرا آن در که اي لهئمس هاي موقعیت ایجاد
 بـراي  مناسـبی  هـاي  حل راه گروهی ا ی فردي صورت به مسئله حل مراحل سرگذاشتن پشت
 تغییـر  براي مؤثر و شده شناخته روش ک ی کنند می پیدا نامعین موقعیت آن به دادن پاسخ
 افراد مرور به آید، می پدید معنادار ادگیري ی آنکه ضمن روش این در. شود می محسوب رفتار
 و فیلسوف 2دیویی جان. شوند می آشنا نیز مسئله حل و کردن پژوهش کردن، فکر فرایند با

 و ادگیري یـ  شـیوه  بهتـرین  را مسئله حل روش به ادگیري ی ،آمریکایی تربیت و تعلیم مربی
 ادگیري یـ  کـه  معتقدنـد  نیـز  گـرا  شـناخت  شناسـان  روان از بـسیاري . داند می رفتار تغییر

______________________________________________________________________________________ 

1- Vygotsky  
2- John dewy, 1938 
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 بیـان  مهـارت  دقیـق،  مـشاهده  مهـارت : چون 1يفرایند مهارتهاي ا ی مسئله حل هاي مهارت
 ها فرضیه آزمودن سازي، فرضیه مهارت اطالعات، بندي دسته و آوري جمع مهارت ،مسئله

 دسـت  بـه  مـسئله  حـل  فراینـد  گذاشتن سر پشت با که ها افتهیتعمیم و استنتاج مهارت و
 در مـشابه  موقعیتهـاي  سـایر  به تواند می العمر مادام ادگیري ی هاي مهارت عنوان به آید می

 در زندگی درس ک ی عنوان به تواند می لهئمس حل آموزش بنابراین. شود منتقل فرد زندگی
 قرار ادگیرنده ی  استفاده مورد آید می پیش فرد زندگی در بعداً که مسایلی سایر فصل و حل
 .گیرد

 بـراي  مناسب حلهاي راه ارائه به افراد آن در که قعیوا هايمسئله طرح و مسابقات برگزاري
 عنوان به تواند می شوند، تشویق امداد سازمان گوناگون بخشهاي در مصرف الگوي بهینه اصالح
 کـار  ایـن  بـراي . شـود  گرفتـه  نظـر  در پوشش زیر افراد و کارکنان آموزش براي مناسب راهکار

 را دانشجویان و آموزان دانش ویژه به امداد تهکمی پوشش زیر افراد و کارکنان شود می پیشنهاد
 خود خانواده در امداد، سازمان در مواد صحیح مصرف و ها هزینه کاهش براي که کنید تشویق

 .کنند پیشنهاد و جستجو را مناسب يها روش جامعه سطح در و

  واقعی رخدادهاي و تاریخی هاي نمونه معرفی -5

 از اسـتفاده  ادگیري ی و آموزش جریان در .»است آینده اهر چراغ گذشته،«: اند گفته قدیم از
 توانـد  مـی  است داده رخ جامعه ک ی در قبالً که آنچه و واقعی تجربیات تاریخی، مستندهاي

ات  بـه  ما آسمانی کتاب در. باشد داشته افراد رفتار تغییر و تربیت بر انکارناپذیري آثار  از کـرّ
 قـوم  ماننـد  گذشـته  اقـوام  سرنوشـت  بـه  رهاشـا . اسـت  شـده  اسـتفاده  آموزشـی  شیوه این
 هستند عبرتی درسهاي کریم قرآن در آن نظایر و ثمود قوم هود، قوم لوط، قوم اسرائیل، بنی
 از آنهـا  دادن نشان ا ی تاریخی مستندات توضیح و تعریف. دارند فراوان تربیتی عمیق آثار که

 ایجاد براي مناسبی تربیتی آثار تواند می آموزشی افزارهاي نرم سایر و فیلم و نمایش طریق
 امـروز  ملـل  موقعیتهاي نمایش و معرفی این، بر عالوه. باشد امروز هاي نسل در رفتار تغییر
 ا یـ  هـوا،  خـاك،  آب، آلـودگی  بـا  مبـارزه  ا ی مواد بهینه مصرف و جوییصرفه نحوه در جهان

______________________________________________________________________________________ 

1- Process skills 
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 و ازيالگوسـ  بـه  توانـد  مـی  دسـت  ایـن  از مـواردي  و اجتمـاعی  و فـردي  بهداشـت  رعایت
 هـاي  رسانه ویژه به و ها رسانه نقش میان این در. شود منجر افراد در تازه هاي پذیري نقش

 جملـه  از اجتمـاعی  رفتارهـاي  از بـسیاري  امـروزه . گرفت نادیده نباید را شنیداري -دیداري
 آنها با تلویزیون طریق از ویژه به که است انسانهایی رفتارهاي از ما تقلید تابع مصرف، الگوي

 فیلمهـاي  خـصوص  بـه  و هـا  پوسـتر  تـصاویر،  انـواع  تدوین و تهیه. کنیم می همانندسازي
 الگوهاي سازي بهینه روشهاي و شده پرداخته تبذیر و اسراف مسئله به آنها در که آموزشی
 افـراد  رفتـار  و نگرش تغییر بر انکارناپذیري آثار تواند می گردد، می پیشنهاد مصرف صحیح

 در. باشـد  داشته انسانی تولیدات بهینه مصرف و خدادادي منابع از حصحی استفاده جهت در
 انـواع  تواننـد  مـی  امـداد  کمیته در تبلیغی و آموزشی هاي برنامه اندرکاران دست راستا این

 هـاي  خـانواده  در مـصرف  الگـوي  بهینـه  روشهاي معرفی براي را مناسب آموزشی فیلمهاي
 .کنند ولیدت و طراحی جامعه افراد کلیه و تحت حمایت

  تحقیقاتی هاي پروژه اجراي -6

 مـردم  از بـسیاري . ماسـت  آگـاهی  عـدم  از ناشـی  مـا  ناشایست رفتارهاي موارد بسیاري در
 از بـسیاري . رسـند  می پایان به روزي و نیستند نامحدود طبیعت، در ها انرژي که دانند نمی
 آنهـا  خانـه  آب شیرهاي یاصل منبع که ندانند است ممکن نوجوانان و کودکان ویژه به افراد

 و شـوند؟  مـی  تولیـد  چگونـه  بـرق  و گـاز  هاي انرژي آیند؟ می کجا از ها آب این و کجاست؟
 افـراد  از بـسیاري  همچنـین،  راسـتا  ایـن  در شـوند؟  مـصرف  بایـد  چگونـه  مواد این باالخره
 دارد؟ جهـان  آینـده  و امـروز  مـردم  زنـدگی  بـر  آثاري چه محیط کردن آلوده که دانند نمی
 توانـد  مـی  امداد پوشش زیر دانشجویان و آموزان دانش براي پژوهشی هاي پروژه نهادپیش
 آنهـا  بـه  مـستقیم  غیر طور  به و. وادارد دست این از یمسائل واکاوي و جستجوگري به را آنها

 انجام خصوص، همین در. کنند جویی صرفه مواد و منابع مصرف در چگونه که دهد آموزش
 و مادي هاي سرمایه اتالف به مربوط مشکالت شناسایی ضمن ندبتوا که موردي پژوهشهاي

 الگـوي  اصـالح  و جویی صرفه براي مناسب کارهاي راه امداد، کمیته در معنوي هاي سرمایه
 در پژوهش فرایند از استفاده براي دیگري شیوه کند پیشنهاد نهاد این در را مصرف صحیح
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 طریـق  از توانـد  مـی  کـار  ایـن  البتـه . دبـو  خواهد سازمان این در مصرف نحوه تغییر جهت
  . پذیرد صورت نیز امداد کمیته به وابسته پژوهشی سازمانهاي

  اسالمی قوانین و احکام و دینی هاي آموزه از گیري بهره -7

 اسـالمی  فرهنگ در. ندارد دوست را مسرفان و مترفان خداوند که است آمده کریم قرآن در
 کنند، می مصرف برخوردارند که نعمتی از اندازه از بیش که شود می گفته کسانی به مترفان

 هـستند  کسانی مسرفان از مراد اما. ندارد آنها براي اي فایده و سود هیچ کار این حالیکه در
 تبـاه  را مـواد  آن مـوارد  از بـسیاري  در بلکه کنند می روي زیاده مواد مصرف در تنها نه که
 پنجگانـه  اشـکال  به اسالمی قوانین و احکام که تاس حالی در این. ریزند می دور و کنند می

 و امـور  ءاشیا با برخورد در را انسان رفتاري الگوهاي مکروه، و مستحب حالل، حرام، واجب،
 براي گفتگو و بحث و سخنرانی هاي جلسه تشکیل. است ساخته روشن گوناگون هايپدیده

 قـوانین  و احکـام  و دینـی  ايآموزهـ  بـر  تأکیـد  بـا  امداد زیرپوشش هاي خانواده و کارکنان
 دینـی  باورهـاي  خـاطر  به شود، عرضه روحانیان زبان از مطالب این اگر خصوص به اسالمی
 در مطلـوب  رفتارهـاي  ایجـاد  و ناپسند رفتارهاي تغییر بر ناپذیري انکار آثار تواند می افراد،
 .باشد داشته تبذیر و اسراف از جلوگیري جهت

  واقعی ايموقعیته ایجاد و سازي فضا -8

 هاي موقعیت در افراد تا است الزم نادرست هاي نگرش و باورها از برخی تغییر و ایجاد براي
 پیـدا  فرصـت  ادگیرنـده  ی شـرایطی  چنـین  در. کنند کسب تجربه عمالً و گرفته قرار واقعی
 آگاهانـه  آن تغییـر  براي و نموده درك بهتر را خود رفتار نامطلوب ا ی مطلوب آثار تا کند می
 به امداد پوشش تحت دانشجویان و آموزان دانش براي مناسب اردوهاي برگزاري. کند داماق

 غذایی، مواد آب، کمبود خاطر به افراد مناسب هاي برنامه تدوین با اردوها آن در که نحوي
 تمرین را مواد مصرف در جویی صرفه رعایت عمالً واقعی شرایط ک یدر آن امثال و سوخت
  .باشد داشته آنها رفتار بهسازي در مطلوبی آموزشی رآثا تواند می کنند

  کردن ادآوري یو تذکردادن -9
 بایـد  افـراد  آن در که مکانهایی و موقعیتها در مناسب دستورالعملهاي و عالئم شعارها، نصب
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 از خـروج  از پـس  المپها کردن خاموش بر تأکید و تذکر: مانند باشند، داشته صحیح مصرف
 دست این از مواردي و آن رفتن هدر از جلوگیري منظور به آب هايشیر کردن محکم اتاق،
 و مـواد  از مطلـوب  اسـتفاده  در را خود هايمسئولیت و وظایف تا کرد خواهد کمک افراد به

 افراد نادرست رفتار مشاهده محض به است الزم گاهی این، کنار در. نکنند فراموش امکانات
 گونه این ارائه مسلماً. شود داده تذکر آنها به بالفاصله تبذیر، و اسراف ا ی منابع دادن هدر در

 اقـدام  آن بـه  سـهواً  اما دانند می را ناپسند عمل ک ی مضرات که کسانی به حتی بازخوردها
  .کند کمک آنها در صحیح رفتار بازگشت به تواند می کنند می

  ریزي برنامه براي آموزش -10
 را تأثیر و نقش مهمترین محدودیتها، و امکانات حوزه اساس بر ریزي برنامه امروز دنیاي در
 آن از مـسئله  این. دارد عهده بر بهینه مصرف و تولید سطح بردن باال و ها هزینه کاهش در

 طـرح  بـا  تـا  شـود  مـی  پیـشنهاد  سـازمانها  کلیـه  بـه  کـه  اسـت  خـوردار  بـر  اهمیتی چنان
 هـاي  ریـزي  برنامـه  با مهمگا موجود نیازهاي واقعی درك و آینده به مربوط اندازهاي چشم

 کوتاه عملیاتی برنامه شده، پیشنهاد راهبرد هر کردن اجرایی منظور به مدت، بلند راهبردي
 اتالف زمینه ریزي برنامه فرایند به افراد آشنایی عدم موارد از بسیاري در. کنند تدوین مدت

 برگـزاري  بـا  تواند یم امداد کمیته. آورد می فراهم را مواد بیهوده تبذیر و اسراف و سرمایه
 بـا  چگونـه  کـه  دهـد  آمـوزش  خود کارکنان به سطوح تمام در گوناگون آموزشی هاي دوره

 و هـا  فرصـت  حـوزه  بـه  بـردن  پی و سو ک ی از سازمانی درون ضعف و قوت نقاط شناسایی
 راهبردي مدت بلند  هاي برنامه تدوین و طراحی به دیگر، سوي از سازمانی برون تهدیدهاي

 اهـداف  بـه  دسـتیابی  جهـت  در طریـق  ایـن  از تـا  بپردازند عملیاتی مدت کوتاه يها برنامه
 و مـواد  مـصرف  در جویی صرفه بیهوده، هاي هزینه دادن کاهش ویژه به و سازمانی مطلوب
  .بردارند گام سازمان در مصرف بهینۀ هاي شیوه اصالح

  گیري سرمشق و 1برداري الگو -11
 دپولـوس،  و لیبـرت (اسـت  گیـري  سرمشق و الگوبرداري رفتار تغییر راههاي بهترین از یکی

______________________________________________________________________________________ 

1 - Modelling 
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 عملکـرد  مـشاهده  و مطالعـه  بـراي  مناسـب  فرصت ایجاد). 1388 سیف، از نقل به ،19751
 الگـوي  سـازي  بهینـه  بـراي  را مناسبی يها  روش اند توانسته که سازمانهایی و افراد مناسب
 الگـوي  اصـالح  و تغییـر  رب مثبتی آثار تواند می باشند داشته گوناگون هاي عصر در مصرف
 گـسترده  سـازمان  از هـایی  بخش ا ی افراد دادن نشان و معرفی. باشد داشته افراد در مصرف
 تبلیغ و ترویج به اند بوده موفق مصرف الگوي اصالح در مناسب يها  روش طرح با که امداد
 و کارکنـان  معرفـی  همچنـین، . کـرد  خواهـد  کمـک  سـازمان  هاي بخش سایر در رفتار این
 در انـد  داشـته  را مـصرف  الگـوي  از اي بهینه هاي نمونه که امداد پوشش زیر هاي نوادهخا

 هـاي  روزنامـه  ا یـ  سـازمان  هـاي  نـشریه  در آنهـا  درج ا یـ  جمعـی،  هاي نشست و ها جلسه
 دادن تغییـر  بـراي  دیگران گیري سرمشق و برداري الگو به تواند می محلی و سازمانی درون

  .کند کمک تبذیر و اسراف با بطهرا در خود مناسب نا رفتارهاي
  زمان مدیریت آموزش -12

 مـی  هـا  سـازمان  بیـشتر  در انسانی و مادي هاي سرمایه اتالف موجب که اساسی آفت یک
 برنامـه  و هـا  طـرح  از بـسیاري  که هستیم شاهد امروزه ما. است زمان نکردن مدیریت شود
 بایـد  چگونـه  کـه  دانند نمی چون افراد گاه. رسند نمی انجام به شده بینی پیش زمان در ها
 بـسیاري  و گذرانـده  تنبلـی  و گی بیهوده به را خویش عمر عمالً کنند استفاده خود وقت از
 ریـزان  برنامـه  و مـسئوالن . کـرد  خواهنـد  واگـذار  بعـدي  فرداهـاي  بـه  را امـروز  کارهاي از

 بـراي  ونـه چگ کـه  دهند آموزش نهاد این پوشش زیر افراد و کارکنان به باید امداد آموزشی
، ی. کننـد  ریـزي  برنامه خود فراغت اوقات گذراندن حتی ا ی کار هر انجام  ریـزي  برنامـه  قینـاً
 در را افـراد  کـارایی  توانـد  می هم امداد کمیته در زمان و وقت از بهینه استفاده براي دقیق
   و هـا  هزینـه  کاهش در طرحها موقع به انجام با تواند می هم  و دهد افزایش مختلف سطوح

  .باشد داشته اساسی نقش مواد جویی رفهص

______________________________________________________________________________________ 
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  گیري نتیجه و بندي جمع
 توجـه  نیازمنـد  مـصرف  الگوي اصالح که رسید نتیجه این به توان می کلی بندي جمع ک ی  در

 و کاالهـا  مـصرف  توزیـع،  تولیـد،  سـطح  سـه  در انـسانی  رفتار اصالح و آموزش نقش به اساسی
  .باشد می جامعه سطح در خدمات
 بر عالوه که داده آموزش کنندگان تولید و سازندگان به باید خدمات ا ی کاال دتولی مرحله در
 سـوي  از جهـانی  استانداردهاي کارگیري به و سو ک ی از وريآفن و علمی اصول رعایت به توجه
 زمـان  و انـرژي  مـصرف  و هزینـه  کمتـرین  با که کنند عرضه و تولید را خدماتی و کاالها دیگر،

 و طراحـی  خـوب  کـاال  ک یـ  وقتی است مسلم آنچه. باشند داشته را وري  هبهر و کیفیت باالترین
  )ره(خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  خصوص این در. آورد می پایین نیز را مصرف سطح شود تولید

 تولیـدات  ایـ  خـدمات  هارائ در مستقیماً که را کسانی جانبه همه بررسی و پژوهش انجام با باید 
 آنـان  براي را الزم آموزشی هاي دوره و نموده شناسایی دارند رقرا نهاد این جانب از شده عرضه

 ســطح در و کیفیـت  بهتـرین  بـا  را خـدمات  و کاالهـا  بتواننـد  طریـق  ایـن  از تـا  نمایـد  برگـزار 
  . نماید عرضه امداد پوشش تحت افراد بزرگ خانواده به و تولید جهانی استانداردهاي
 در که کسانی کلیه به باید نیز امداد کمیته جانب از شده ارائه خدمات و کاال توزیع درسطح

 ضـمن  بتواننـد  آنهـا  تـا  شـود  داده الزم آموزشـهاي  دارند را مسئولیتی و وظیفه چنین نهاد این
 حـق  اوالً تا آورند فراهم را شرایطی امداد پوشش تحت افراد نیازهاي و ها ویژگی دقیق شناخت

 خـود  واقعـی  نیاز حد در پوشش تحت افراد تا گردد فراهم شرایطی ثانیاً و شود داده دار حق به
  .شوند مند بهره امداد کمیته خدمات از بتوانند
 درسـطح  تـا  است الزم گیرد، می دربر را زیادي افراد و ها خانواده ،امداد خدمات که آنجا از
 دهـد  می قرار خود پوشش زیر افراد اختیار در نهاد این که کاالهایی و ها ارانه ی خدمات، مصرف
 .دهنـد  قـرار  خود رفتار و اعمال سرلوحه در را مصرف الگوي رعایت آنان تا نماید سازي نگفره

 بـراي  پوشش تحت افراد و ها خانواده براي مدت کوتاه و مدت بلند آموزشی هاي دوره برگزاري
 کـه  اسـت  اساسـی  راهکـاري  ببرنـد  بکـار  خـود  زنـدگی  در را مصرف بهینه الگوي بتوانند اینکه
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 بیهـوده  مصرف و تبذیر اسراف، بار زیان اثرات از که آورد فراهم شرایطی مدت رازد در تواند می
  .کاهد به جامعه در

 شـده،  شـناخته  انقالبـی،  نهـاد  ک ی عنوان به) ره(خمینی امام امداد کمیته است مسلم آنچه 
 آموزش براي مناسب هاي برنامه دقیق اجراي و ریزي برنامه با جامعه سطح در گذار اثر و موفق

 بـه  پاسـخ  ضـمن  توانـد  می مقدس نهاد این پوشش تحت افراد و گران امداد کارکنان، مدیران،
 نهادهـاي  سـایر  بـراي  مناسب سرمشقی مصرف الگوي سازي بهینه در انقالب فرزانه رهبر نداي
  .شود محسوب زمینه این در خصوصی و دولتی

  :منابع فهرست
  .کریم قرآن -1
 ، اسـالمی  منـابع  بـه  نگـرش  بـا  اجتمـاعی  شناسـی  روان ،همکـاران  و مـسعود  آذربایجـانی،  -2

 .1387 دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه:قم

 تهـران  معلـم  تربیـت  دانـشگاه  مقالـه،  اقتصادي، توسعه در ها  ارزش نقش غالمعلی، احمدي، -3
1377.  

 با «علوم درسی هاي برنامه تدوین و طراحی در مسئله حل فرایند کاربرد غالمعلی، احمدي، -4
 دانـشگاه  تربیتـی،  علـوم  دانـشکده  دکتـري،  دوره نامه پایان ،»راهنمایی دروه علوم بر دتأکی

 .1376 معلم، تربیت

 رشـد  انتـشارات  :تهـران  شـکرکن،  حـسین  ترجمه اجتماعی، شناسی روان الیوت، ارونسون، -5
1386. 

 ، عهتوسـ  و رشـد  انتـشارات : تهـران  شـغلی،  و تحصیلی سازگاري راهنماي ابوالقاسم، اکبري، -6
 .1388 :تهران

 انتـشارات  بنـیس،  صـادقی  منیـژه  ترجمه آن، تغییر و نگرش چانک، میکائیل و جرد بوهنر، -7
  .1382 ساواالن،

 .1382، سمت انتشارات :تهران سازمانی، رفتارهاي مدیریت مبانی علی، رضائیان، -8
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 انتـشارات :هـران ت ،)آموزش و ادگیري ی شناسی روان (پرورشی شناسی روان اکبر، علی سیف، -9
 .1388 ،آگاه

 راهبردهایی اتخاذ خصوص در ونسکو ی اي منطقه کارگاه پایانی گزارش محمدعلی، سادات، -10
 .1371 پرورش، و آموزش وزارت ،ها ارزش آموزش براي

 1384.نشر ارسباران، :  دهم، تهرانچاپ اجتماعی، شناسی روان وسف، یکریمی، -11

 سازمان آموزشی، تحقیقات مرکز» زیستن براي آموختن «ان،ایر در ونسکو ی ملی کمیسیون -12
 .1370 ، پرورش و آموزش وزارت آموزشی ریزي برنامه و پژوهش

 : تهـران  آبـادي،  علـی  خدیجـه  ترجمـه  آموزشـی،  طراحـی  اصـول  وهمکاران،. ام. آر گانیه، -13
 .1374 نیل،تهران، انتشارات

 مدرسـه،  انتـشارات  :تهـران  مـشایخ،  فریده ترجمه مدارس، درسی ریزي برنامه آریه، لوي، -14
1380. 

 .1373 مدرسه، انتشارات :تهران ،»آموزشی طراحی «عادل، غما، ی-15
16. Kruglanski, Arie W.and Higging Tory E. (2007). Social Psytchology: 

Handbook of Basic Principles. The Guilford Press. USA. 
17. Pawlic, Kurt and Rosenzweig, Mark R. )2000). The International 
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