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 چکیده 

 جامعه نظر از. شود می شامل را جامعه ابعاد تمام كه باشد می جامع بسيار موضوع اسراف نكردن يك

 به كردن مصرف درست آموزش و سازي كردن،فرهنگاسراف ن بحث در پرورش و آموزش اصلی كار شناسی

 . است ها آن اولياي و آموزان دانش ، معلمان

 نمی مواجه كمبود با گاه هيچ مطمئنأ كنيم عمل ها بدان و رابدانيم كردن مصرف درست راههاي ما اگر

 شوند می موفق حتمأ بردارند گام جهت اين در هم با وهمه كنند كاري هم كشورمان مردم شويم،اگر

 يحب ال اهلل ان»:است فرموده مجيد قرآن در نيز زيراخداوند نكنيم اسراف كه باشيم داشته ياد به هميشه.

.باشيم داشته الگو آن براي بايد بلكه كنيم روي زياده الهی هاي نعمت درمصرف نبايد ما بنابراين «المسرفين

 گرفته...و برف و وباران باد و وآب خاک از دهگستراني گيتی سر درسرتا را هايش نعمت خداوند جهان اين در

 وجود كشوري هر در و جهان تمام در همه كه رنگارنگ هاي ميوه و سرسبز ودرختان وسيع هاي جنگل تا

 اما داده قرار ما اختيار در داشتی چشم هيچ بدون را ها نعمت اين ي همه خود عظمت تمام با خداوند. دارند

 را آب قدر دانيم؟ می را آنان قدر كنيم؟و می استفاده ها نعمت اين از است ستهشاي كه طور آن ما واقعأ آيا

 صبح روز هر كه پاكی هواي نداريم،قدر وجود وشمايی من ديگر نباشد اگر كه چيزي است حيات ي مايه كه

 می را نيست توصيف قابل و شود می دميده وجودمان در اي تازه روح چنان عميق نفس يك كشيدن با

 می روش اين با و. باشد می آموزش و سازي فرهنگ اساس بر پرورش و آموزش در كار مبناي چون ؟دانيم

 به منجر شد اصالح و يافت تغيير كردن مصرف به نسبت افراد نگرش وقتی لذا داد تغيير را افراد نگرش توان

روش ها و راهكار به بررسی  بنا بر اين اينجانب در اين اقدام پژوهی تصميم دارم. شود می ها آن رفتار تغيير

اميد است پژوهش فوق مورد قبول اصحاب علم و . پردازماقتصاد مقاومتی بهايی در جهت فرهنگ سازي 

 .دانش قرار بگيرد

 :کلیدواژه 
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 اقتصاد مقاومتی-دانش آموزان-اصالح الگوي مصرف-صرفه جويی–اسراف -فرهنگ سازي 

 مقدمه

 عبارت به يا «گرايی مصرف». است گرفته قرار بهينه مصرف ابلمق نقطه در اسراف و گرايی مصرف پديده

 مورد كه است گناهانی از و اجتماعی و فردي هاي آسيب و ها آفت بزرگترين از يكی كه اسراف تري ساده

 طور به است؛ گرفته قرار مصرف در روي ميانه و اعتدال مقابل در و است شده واقع متعال خداوند شديد نهی

 . شود می شامل را اتالف و كميت در روي يادهز هرگونه كلی

 يك از گرايی مصرف. است ملی منابع رفتن بين از و توسعه رشد، تخريب عامل گرايی مصرف حقيقت در

 را افراد يا فرد كاذب نياز بلكه سازد، نمی برطرف را فرد فيزيكی نياز كه است نامتعارف مصرف معناي در نگاه

. سازد می برطرف شده ايجاد جامعه ساختار تغييرات يا مادي شرايط تبليغات، ،ديگران از تقليد به گاه كه

 بيهوده هرگونه و است شده استعمال اسراف لغوي معناي همان در نيز دين عالمان نگاه در گرايی مصرف

 . دانند می اسراف را آنها مانند و اتالف و روي زياده گرايی،

 : فرمايند می باره اين در( ع)علی امام

 «اسراف و تبذير حقه غير فی المال اعطاء االوان»

 «است اسراف و ميل و حيف ناحق، به كردن خرج باشيد آگاه»

 به داده قرار اختيارمان در  مهربان خداوند آنچه هر تا داريم وظيفه مخلوقات اشرف و انسان عنوان به ما

 در مهم اين. شوند مصرف انسان كمال جهت در بايد خدادادي منابع و ها نعمت.كنيم استفاده نحو بهترين

 خود خداوند تسليم را خود و نگردد به الهی منابع به مثبت و درست ديد با انسان كه شود می محقق صورتی

 .باشد می ها نعمت اين از بجا و درست استفاده خداوند هاي نعمت از شكرگزاري هاي راه از يكی. بداند
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   مسئله بیان

 است مصرف الگوي اصالح اين. است برخوردار افراد زندگی در  اي ويژه جايگاه از فمصر الگوي اصالح مسئله

 ارزنده بيانات به توان می مصرف الگوي اصالح اهميت زمينه در. گردد می جمعی و فردي پيشرفت موجب كه

 الگوي صالحا زمينه در خود اقدامات سرلوحه را ايشان بيانات و كرد اشاره( العالی مدظله) رهبري معظم مقام

 .داد قرار مصرف

 آنان در فرهنگ يك به شود داده كودكان به درونی هاي آموزش پايين سنين در هرچه مهم اين به توجه با

 براي عملياتی پايگاه ترين مهم عنوان به  كالس پس،. ماند خواهد باقی افراد همراه عمر تاپايان و شود تبديل

 از جامعه افراد از زيادي قشر آموزان، دانش بر عالوه كه آنجا از .باشد می مصرف الگوي اصالح سازي بهينه

 هر از بيش محيط اين در سازي فرهنگ هستند ارتباط در كالس با نيز مربيان و آموزان دانش اوليا جمله

 آموزش درست آموزان دانش به را مصرف الگوي اگر. داشت خواهد دنبال به مطلوب نتايج ديگري محيط

 .نمود تضمين را كشور آينده و حال توان می بگيرد صورت سازي درونی نآنا در و دهيم

 .گيريم می نظر در مصرف الگوي اصالح از را زير تعريف شده گفته مطالب به توجه با

 اصالح. كردن مصرف ثمربخش و كارآمد و كردن مصرف بجا كردن، مصرف درست يعنی مصرف الگوي اصالح

 ديگران با فرد ارتباط در چنين هم و دارد مهمی نقش فرد رشد و گیزند مراحل تك تك در مصرف الگوي

 براي را مهم اين  شد تلقی ضروري پژوهشگر براي مسئله اين دليل همين به دارد زيادي بسيار تأثير نيز

 دانش طرف از كه انرژي و منابع رفت هدر و ها اسراف به توجه با پژوهشگر. برگزيد خود پژهی اقدام مساله

 خود پژوهی اقدام براي را معلم به احترام موضوع تا شد مهم اين بر  افتاد می اتفاق كالس در نآموزا

 .برگزيند
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 اهمیت پژوهش

 عبارت به يا «گرايی مصرف». است گرفته قرار بهينه مصرف مقابل نقطه در اسراف و گرايی مصرف پديده

 مورد كه است گناهانی از و اجتماعی و فردي هاي آسيب و ها آفت بزرگترين از يكی كه اسراف تري ساده

 طور به است؛ گرفته قرار مصرف در روي ميانه و اعتدال مقابل در و است شده واقع متعال خداوند شديد نهی

 . شود می شامل را اتالف و كميت در روي زياده هرگونه كلی

 يك از گرايی مصرف .است ملی منابع رفتن بين از و توسعه رشد، تخريب عامل گرايی مصرف حقيقت در

 را افراد يا فرد كاذب نياز بلكه سازد، نمی برطرف را فرد فيزيكی نياز كه است نامتعارف مصرف معناي در نگاه

. سازد می برطرف شده ايجاد جامعه ساختار تغييرات يا مادي شرايط تبليغات، ديگران، از تقليد به گاه كه

 بيهوده هرگونه و است شده استعمال اسراف لغوي معناي همان در نيز دين عالمان نگاه در گرايی مصرف

 . دانند می اسراف را آنها مانند و اتالف و روي زياده گرايی،

 : فرمايند می باره اين در( ع)علی امام

 «اسراف و تبذير حقه غير فی المال اعطاء االوان»

 «است اسراف و ميل و حيف ناحق، به كردن خرج باشيد آگاه»

 جودتوصیف وضع مو

 در ما مدرسه هستم تربيتی علوم ارشد وكارشناس دارم كار سابقه ..... هستم ابتدايی مدرسه مدير اينجانب 

در سال تحصيلی اخير سعی داشتم مفهوم نام سال را كه رهبر معظم . سر و كار دارم  آموز دانش....... 

در مصرف آنچنان كه می بايست  وزانچرا كه دانش آم. نامگذاري كرده بودند در دانش آموزان نهادينه كنم

وسايل و لوازم و نحرير و حتی خوراكی هايشان بسيار اسراف ميكردنند و حتی در محيط ورزشی و حياط 

را روشن  ها مدرسه نيز در مصرف انرژي بسيار اسراف ميكردند به طوري كه همواره در طول روز برق كالس
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. حكم نميبستند و اين باعث هدر رفت منابع و انرژي می شدمی گذاشتند و يا پس از آبخوردن شير ها را م

بنا بر اين تصميم گرفتم در سال تحصيلی اخير بر روي اين موضوع مهم كار كنم و اسراف نكردن را به دانش 

 .آموزانم بياموزم

 (:يك شواهد) اطالعات ارائه

 مشاهده، مصاحبه،: از عبارتند روش چهار اين. شود می ميسر روش چهار طريق از اغلب اطالعات گردآوري

 اقدام است الزم كه دارند هايی ويژگی و ها كاربرد روش چهار اين از يك هر. ارقام و اسناد و نامه پرسش

 يا روشی چه كه اين. كنند كسب را كافی آشنايی ها روش اين با پژوهش به اقدام و آغاز از پيش پژوهان

 آوري جمع كه اطالعاتی همه. دارد پژوهش آن هدف و موضوع به بستگی دارد كاربرد پژوهی اقدام در فنونی

 شواهد با مترادف( اطالعات) ها داده ديگر بيان به. نيستند چيزي رد يا اثبات براي الزم شواهد شود می

 داوري رخدادي يا چيزي تغييرات ي درباره توانيم می وسيله بدان كه هستند هايی داده شواهد. نيستند

 .باشيم داشته قبول قابل شواهد بايد چيزي رد يا ثباتا براي پس كنيم

بنا بر اين در اين قسمت تصميم گرفتم با ديگر همكاران ،دانش آموزان و اولياي آنها مصاحبه هايی داشته 

همچنين پرسشنامه اي تهيه نمودم و آن را در اختيار تنی چند از اوليا و همكاران قرار دادم تا از نظرات .باشم

خودم نيز به جستجو در بين كتاب هاي مرجع و همچنين مقاالت و گزارشات علوم . فاده نمايمآنها است

تربيتی و مديريت آموزشی پرداختم تا با ارائه راهكار هاي مناسب اين مسئله بغرنج را در بين دانش آموزانم 

 .بنا بر اين در جلساتی دست به اقدامات زير زده شد .از بين ببرم

نفر و  12شوراي مدرسه ما بسيار فعال و تعداد همكاران ) مذكور طرح توجيه جهت معلمان اب شورا تشكيل -

 .(نفر هستند 5اعضاي انجمن 

 مذكور طرح با ارتباط در آموزان دانش توجيه -
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 مذكور طرح جهت آموزان مديرودانش توسط دفاتر تهيه -

 فتهه دريك سؤال يك وطرح زمينه اين در پيشنهادي سؤاالتی طراحی -

 دانش اطالع جهت آموزشگاه برديوار ونصب(  ها ايده بهترين)  ما هاي ايده الي ازالبه هايی پيام نوشتن -

 .ديگر هاي پايه آموزان

 دورريختنی ازمواد استفاده با آموزان دانش ساز دست وسايل از نمايشگاهی برپايی -

 

 : برگزیده های ایده همراه به مدرسه در شده مطرح مسئله سه

 ترشود؟ كم درمنزل آب مصرف تا كنيد می پيشنهاد راههايی چه –1 ؤالس

 .نكنند چكّه تا كنيم تعمير هميشه را آب شيرهاي -

 تميزكنيم را ها هاآن ظرف شستن از قبل -

 .جاروكرد را آن حياط،بايد شستن جاي به -

 .ببنديم را درحمام،شيرآب سروبدن شستن فاصله در -

 .كنيم كامل را يیلباسشو هاي لباس ظرفيت -

 .كنيم استفاده آب ليوان يك از زدن مسواک براي -

 .كنيم می استفاده آب سطل چند از ماشين شستن براي -

 .درمنازل اتوماتيك آب ازشيرهاي ،استفاده امكان صورت در -
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 .عمومی هاي درمكان هايی پيام زدن ازطريق آب كردن مصرف درست الگوي تبليغ -

 كنيد؟ پيشنهادمی آموزان دانش براي تصادف خطرات كاهش براي یراههاي چه – 2 سؤال

 .آموزشگاه درجلوي پياده عابر خطوط كشيدن -

 .مدارس دراطراف مدارس تعطيلی هنگام انتظامی نيروي از حضورفردي -

 .دوراست منزلشان راه كه كسانی براي مدارس سرويس از استفاده -

 ...و درخيابان باهم،دويدن زدن يگوشی،ياحرفمانندباز خطرناک كارهاي از كردن دوري -

 .زيرگذر يا هوايی رو،عبورازپل درپياده كردن حركت -

 ( ومرور عبور مقررات رعايت. ) عبورازخيابان هنگام نظم كردن رعايت -

 رد قرمزبه پرچم وداشتن كاورمخصوص پوشيدن با بزرگتر آموزان دانش يعنی.مدرسه پليس طرح اجراي -

 .كنند كمك ازخيابان زانآمو دانش شدن

 .آموزشگاه آغازين درمراسم آموزان دانش به دادن آگاهی براي انتظامی نيروي از دعوت -

 .زمينه دراين وساعی فعال آموزان تقديرازدانش -

 كنيد؟ خودپيشنهادمی ومدرسه كالس نظافت و كردن نشاط با براي را راههايی چه – 3 سؤال

 .وزيكم همراه صبحگاهی ورزش اجراي -

 .هفته روزهاي از دربعضی ومدرسه كالس در(  دوستی سفره)  صبحانه خوردن مراسم برگزاري -

 .ومعلمان آموزان دانش توسط ها وكالس مدرسه نظافت براي ماه يا هفته روزاز يك انتخاب -
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 .مدرسه باغچه در وگياه گل كاشتن -

 .مدرسه هاي ديوار روي ونقاشی آميزي رنگ -

 .آموزان دانش كارنامه بهداشت،در رعايت عنوان به اي مرهن دادن قرار -

 آن به تشويق كارت ودادن آموزان بيشتردانش راهنمايی براي مأمورسالمت عنوان به آموزانی دانش انتخاب -

 .ها

 آموزان دانش نقاشی ازكارهاي نمايشگاهی وبرپايی.مدرسه ديوارهاي برروي بهداشتی شعارهاي نوشتن -

 .زمينه دراين

 .مدرسه ،دربلندگوي تفريح هاي شاددرزنگ هاي سرودوآهنگ اجراي -

 .مذهبی اعياد هاي درمناسبت ومفرّح شاد هاي برنامه برگزاري -

 يافته های تحقیق 

: فرمايد می كردن مصرف بهينه و اسراف نكردن مورد در انعام سوره 141 آيه در قرآن آسمانی كتاب

 به كه هنگامی ميوه آن از و» «المسرفين اليحب انه والتسرفوا حصاده ومي حقه اتوا و اثمر اذا ثمره كلوامن»

 را كنندگان اسراف خداوند كه نكنيد اسراف و بپردازيد درو هنگام به را آن حق و بخوريد نشيند می ثمر

 «ندارد دوست

 : است نوشته «التسرفوا» عبارت توضيح در( ره) طباطبايی عالمه

 و صالح شما معاش براي كه حدي آن از غالت و ها ميوه اين از استفاده در كه است اين معنايش تسرفوا وال

 و بذل و خوردن در توانيد نمی ولی هستيد، آن صاحب شما كه است درست. نكنيد تجاوز است مفيد

 خدا معصيت راه در مثال ببريد، كار به فرموده معين خدا كه مصرفی غير در يا و كنيد روي زياده آن بخشش
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 پس. نمايد تضييع را آن و كند اسراف آن در تواند نمی گيرد می شما از كه فقيري همچنين و ماييدن صرف

 . شود می فقير چه و مالك چه مردم همه شامل آن خطاب و است مطلق آيه مفهوم

 . است نكوهيده و حرام كاري گرايی مصرف و روي زياده كه شود می استفاده شريفه آيه اين از بنابراين

 : فرمايند می جا بی مصرف از پرهيز همچنين و مصرف در دقت درخصوص خمينی امام

 ها روزنامه در نيست مفيد ملت براي كه را چيزهايی كه باشند داشته توجه را اين بايد مطبوعات حتی

 كه باشد داشته معنا اين به توجه تلويزيون راديو بايد نكنند، آن صرف وقت نكنند، اين صرف كاغذ ننويسند

 دارد مسئوليت شود، است مسلمين مصالح به مربوط كه چيزهايی صرف وقتش است مسلمين المال بيت اين

 اندازه به بگيرند مشاور ضرورت اندازه به كه كنند مالحظه هستند كه مقاماتی كه اشخاصی بايد ها اين

 . ندارد آخر ما هاي دلخواه كه بدانيم ما همه بايد را معنا اين و دلخواه اندازه به نه بگيرند خدمتگزار ضرورت

 چنين توان می اسالمی تعاليم و دستورات در اسراف و گرايی مصرف شديد نهی به توجه با اساس همين بر

 خود خودي به مصرف كه چرا دارد وجود تفاوت جامعه در گرايی مصرف و مصرف بين كه گرفت نتيجه

 اما. گردد می توليد و عرضه تقاضا، ايجاد باعث و ؛باشد می اقتصادي توسعه و رشد و توليد در موثر عاملی

 از برخورداري عدم يا و نامتعارف و نامناسب مصرف شود می ملی منابع هدررفتن باعث و مذموم كه آنچه

 در گرايی تجمل و روي زياده گرايی، مصرف باعث امر اين كه باشد می جامعه در مصرف صحيح الگوي

 ضروريات از كشور در مصرفی الگوهاي زمينه همه اصالح و بهينه مصرف سازي فرهنگ لذا. گردد می جامعه

 . باشد می ناپذير اجتناب

 گرايي مصرف پیامدهای و نتايج

 هم روي كه گيرد؛ می بر در را روانی و نظامی سياسی، اجتماعی، اقتصادي، گوناگون ابعاد فرهنگی تهاجم( 1

  دهد می شكل نظر مورد هاي ارزش كردن درونی با را خود تهاجم مورد انسانهاي مختلف رفتارهاي
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 تهاجم اهداف از گرايی مصرف و تجمالت به تمايل و كشور يك مصرف الگوي در تغيير موارد برخی در

 جامعه ايجاد باعث تجملی هاي گرايش ظهور و مردم مصرفی الگوهاي در تغيير با كه باشد می فرهنگی

 : اند فرموده خمينی امام راستا همين در. شوند می گرا مصرف

 بسياري در كه چرا. باشد می جامعه معنوي فضاي در منفی تأثيرات گرايی مصرف پيامدهاي از ديگر يكی( 2

 ناديده و فردگرايی روحيه رشد خودخواهی، رواج باعث گرايی مصرف و پرستی تجمل خواهی، زياده مواقع از

 است مسائل ترين ضروري از جمعی زندگی براي آن رعايت كه اخالقی و اجتماعی اصول از بسياري انگاشتن

 . شد خواهد

 اين رفع صدد در پايانی بی مسير در و گرفته خو گرايی مصرف به انسان ذهن اندک اندک مرحله اين در

 می دل آرمان يك به» است نياز رفع پی در و نيازمند هميشه كه انسانی چنين و است كاذب نيازهاي گونه

 مصرفی نيازهاي رفع براي داوطلبانه اي زده مصرف انسان چنين. «است اي تازه ندي واقع در كه بازد

 ها چشمی هم و چشم تبليغات اثر در آمده پديد نياز رفع سوداي در را خود معنوي زندگی همه «خويش»

 . سپارد می فراموشی به... و

 

 :پیشنهادی های حل راه

 .آموزان دانش به نامه پرسش ي ارائه و تهيه

 زمينه اين در متخصص افراد با تمشور

 راه بهترين انتخاب و شده ارائه كارها راه بررسی 

 مختلف هاي سايت به سركشی و موضوع با مرتبط هاي نامه پايان مجالت، كتب، مطالعه 
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 آموزان دانش رفتار مشاهده 

 آموزشگاه در  انديشی هم جلسات برگزاري 

 برگزاري جشنواره غذا

 يع دستیبرگزاري جشنواره صنا

 :  موقت طور به جديد راه انتخاب

 كه آنجايی از اما. است بردباري و تمرين اندكی مستلزم ، جديد رويكرد يك شكوفايی كه است بديهی 

 متكی شناختی و رفتارگرايی مكتب و عملی هاي تجربه و علمی هاي بريافته بخش اثر آموزشی راهبردهاي

 چه. كرد استفاده مفاهيم آموزش در بخش اطمينان و مناسب يرويكرد عنوان به آن از توان می هستند،

 وقت هيچ آيا اما. هستيم خود هاي روش تغيير براي نو راهی دنبال به هميشه مدرسه در ما از بسياري بسا،

 كنيم؟ استفاده مدرسه وضعيت بهبود جهت در را آن و كنيم ايجاد خودمان در را تغيير اين ايم كرده سعی

 نظرم مورد هاي حل راه از تعدادي تا كردم سعی كردم، تحليل و تجزيه را آورنده وجود به داليل اينكه از بعد

 مذهبی و دينی هاي آموزه بر تكيه و كالس محيط حول بيشتر را خود هاي حل راه كردم سعی .كنم اجرا را

 ديگر از بايد حل راه انتخاب در البته. بروم خطا به كمتر و آورده دست به را بهتري نتايج تا دهم قرار

 و صبر با توانستم می من حاال. دهند ياري حلها راه صحيح اجراي در را من تا گرفتم می كمك نيز همكاران

 ديگر با را خود پيشنهادي هاي حل راه. بپردازم مشكالت بقيه براي حل راه انتخاب به بيشتر حوصله

 با آن مورد در و گذاشتم ميان در منطقه یآموزش هاي گروه در دروس وسرگروهاي مدرسه در همكاران

 .كردند اعالم را خود مساعد نظر همگی خوشبختانه و كردم نظرخواهی ايشان
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 :ها حل راه اجرای

 قصه به عالقه مسلماً. دارد كودكان شخصيت تكوين در مهمی بسيار نقش قصه، كه دانيم می: گويی قصه -ا

 تمام در و است آگاه دقيقاً خود ي آفريده بم و زير از خداوند زيرا است، گذاشته انسان نهاد در خداوند را

 علمی، مسائل از بسياري توانيم می ما رو اين از است گفته سخن انسان با قصه زبان به آسمانی هاي كتاب

 .دهيم آموزش آموزان دانش به قصه طريق از را...  و عاطفی اجتماعی،

 تمرين و شود می حاصل تمرين و تكرار با و دارد تجربی جنبه بيشتر شعر، خواندن خوب: شعرخوانی -2

 .هستند مؤثرتر و بهتر ي شيوه به خوانی شعر براي اساسی نكته دو شعر، به بودن مند عالقه و اجرا از پيش

. رستگاري با توأم زندگانی سوي به انسان هدايت است، هدايت كتاب كريم قرآن: قرآن آيات از استفاده -3

 بحث ي زمينه در. بينديشيم آن در و برويم پيشگاهش به زندگی اين شناخت براي كه است ضروري پس

 .كرد اشاره آيات اين در تفكر به توان می مصرف الگوي

 31 ي آيه اعراف، ي سوره «نكنيد روي زياده و اسراف اما بياشاميد و بخوريد»

 141 ي آيه انعام، سوره« .ندارد دوست را كاران اسراف خداوند»

 آموزان دانش از شيوه، اين در. باشد می هفته انشاي آموزش، هاي شيوه از يكی: انشاء درس در آموزش -4

 خود مشاهدات از كه اين يا و نمايند تشريح گوناگون موارد در را جويی صرفه هاي راه كه خواهيم می

 .نمايند تهيه گزارشی

 مثالً. دهند ارائه هنري كار يك جويی صرفه ي زمينه در توانند می آموزان دانش: هنر درس در آموزش -5

 و دهند تشكيل نمايشگاهی و بسازند كاردستی بازيافت، مواد از يا و نمايند آميزي رنگ و طراحی نقاشی يك

 .نمايند اجرا را جالبی پانتوميم ماسك، از استفاده با كه اين يا
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 حتی و پويايی و تحرک توان، می هدفدار هاي بازي اجراي با ابتدايی ي دوره در: بازي طريق از آموزش -6

 اساسی گامی و خشكانيد را آتی منفی گرايشات ي ريشه و كرد بارور كودكان شخصيت در را اخالقی فضائل

 .برداشت كودكان تربيت در

 اجتماع در عملی زندگی با را آموزان دانش اجتماعی، تعليمات درس: اجتماعی تعليمات درس در آموزش -7

 ي جامعه در فرد وظايف از يكی كه گيرند می ياد آموزان دانش درس اين در چون سازد، می آشنا بيشتر

 ي كيسه در را آن و ندهند هدر را نان تفريح، زنگ در كه آموزند می ها آن. است نكردن اسراف اسالمی،

 .باشد بازيافت قابل تا نمايند نگهداري خودش ظرف در را كاغذ يا و بريزند مخصوص

 و هاست خوبی و ها زيبايی ي همه نماي تمام تابلو( ع)اعظم پيامبر: آسمانی هاي هديه درس در آموزش -8

 .يابد می تجلی او رفتار و سيره در خداوند، آيات و الهی هاي ارزش

  محسوب انسانی كرامات جزء الگو، بهترين دستورات از گيري بهره كه دانند می آموزان دانش

 از استفاده با. نداشتند دوست را كاران اسراف و نبودند كار اسراف ها آن ينانجانش و پيامبران و شود می 

 .داد آموزش را امر اين توان می قرآنی هاي داستان

 كار اين چون است، كودكان بين مسابقه برگزاري آموزش، هاي روش ترين جذاب از يكی: مسابقه اجراي -9

 .گيرند می ياد را زيادي مطالب يممستق غير طور به و گردد می ها آن در نشاط موجب

 اسراف و جويی صرفه به كه گوناگون هاي زمينه در كه خواهيم می آموزان دانش از: تحقيق و پژوهش -11

 می اسراف كه جاهايی يا و نمايند ارائه كالس در و كنند تهيه گزارش و عكس شود، می پرداخته نكردن

 .نمايند ارائه آن رفع جهت را مناسبی راهكارهاي شود،

 به را خود عقايد و ها برداشت كه دهيم می اجازه آموزان دانش به: بنويسيم و بخوانيم رس د در آموزش -11

 مطالب از خارج و تازه هاي حرف و كنند فكر كه كنيم می تشويق را ها آن و كنند مطرح كالس در راحتی
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 تواند می المثل ضرب از استفاده.)بياورند انزب بر را شنودها و گفت در مصرف الگوي اصالح زمينه در را كتاب

 (.باشد امر اين در ما گر ياري

  و دارند كامپيوتر و تلويزيون به زيادي عالقه آموزان دانش: فراغت اوقات در آموزش -12

 هاي فيلم توانيم می بنابراين. كنند می كسب بينايی حس طريق از را خود اطالعات بيشتر كه دانيم می 

 و تحليل و تجزيه مشاهده، از پس ها آن تا كنيم پخش( مصرف الگوي)موضوع و ها آن سن با متناسب

 صورت به كه مطالبی ي تهيه در را آموزان دانش توانيم می همچنين نمايند، قضاوت

 power point ها آن در( مصرف الگوي اصالح)مهم امر اين... انشاءا تا دهيم مشاركت كنيم می آماده 

 .شود نهادينه

با همكاران برنامه ريزي دقيقی انجام داديم و جشنواره غذا ترتيب داديم و دانش آموزان هم در آن  -13

 .شركت فعال داشتند

ضمن مطرح كردن جشنواره صنايع دستی در انجمن و شورا اين موضوع را به صورت عملی درآورده و – 14

 .كنيم سعی نموديم اين جشنواره را هر چه بهتر و با شكوه تر برگزار

 (:دو شواهد) اطالعات گرد آوری 

ما به كمك اعضاي انجمن و اعضاي شورا توانستيم اين طرح مفيد را در راستاي طرح تعالی به صورت بسيار 

بود  محور پژوهش ما مدرسه هستيم مديريت تعالی برنامه مجريو از آنجا كه . زيبا و جامع برگزار نماييم 

و به كمك  شدم استانی نمونه مدير امسالو بنده   كرديم كسب تعالی مهبرنا در را كشوري موفق ي رتبه.

 و توجه كرديم كسب را سالمت مروجين مدارس در ستاره پنج ي مدرسه رتبهاين طرح و طرح هاي مشابه 

 می نشان زيادي اشتياق و در اصول درست مصرف كردن شده بيشتر عدم اسراف  به آموزان دانش دقت

بسيار  كردند می فكر خود افكار در تغيير به كه آموزانی دانش تعداد آموزشگاه در ضورح اواخر در. دادند
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ديگر عوامل . بيشتر شده بود و اولياي آنها از طريق تماس حضوري و تلفنی احساس رضايت می كردند

يگر آموزشی نيز از كار من بسيار خشنود شده بودند و سعی داشتند اين مسئله را به كالس ها و مدارس د

 .بسط و گسترش دهند

 پیشنهادات و راهکار ها

 تحقّق جهت مديران سوي از مصرف مديريت به نياز كه هستند جامعه عمومی هاي بخش جمله از مدارس

 از برخی جلوي ، خود مديريّتی هاي سياست اعمال با توانند می مدارس مديران.  دارند مصرف صحيح الگوي

 : گردد می اشاره موارد اين اهمّ به اينجا در.  گيرندب مدارس در را مورد بی هاي اسراف

 معمولی هاي المپ از كمتر برابر 5 آنها مصرف و بيشتر برابر 8 مصرف كم هاي المپ عمر طول -1

 به مصرف كم هاي المپ  از معمولی هاي ازالمپ استفاده جاي به كه شود اتّخاذ تصميمی بايد بنابراين.است

 مفيد راهكاري مصرف كم المپ از استفاده واقع در. شود استفاده ها كالس یروشناي جهت بيشتري ميزان

 به را كمتر هزينه و بيشتر بازدهی مصرف كم المپ از استفاده. است مدارس جاري هاي هزينه كاهش براي

 .دارد دنبال

 .كنيد خاموش اداري ساعت از پس را كار محيط و ها كالس سرمايش و روشنايی سيستم -2

 جلوگيري برق قطع از ، انرژي هاي حامل از استفاده درست الگوي از گيري بهره و صحيح صرفم با -3

 .كنيم

 .كنيم سازي فرهنگ را انرژي بهينه مصرف -4

 و كتاب خريد همچون بهتري جاي در توان می شود، می جويی صرفه برق مصرف كاهش از كه را پولی -5

 .كرد اريگذ سرمايه ورزشی  يا و تقويتی هاي كالس يا
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 اي قطره آبياري روش از ها گل و ها بوته ، ها درختچه درختان، به دادن آب براي آموزشگاه محيط در-6 

 .كنيد استفاده

 .شود استفاده جارو از است بهتر ، آب مصرف جاي به حياط نظافت براي -7

 .شود جلوگيري آب نشتی از تا كنيد كنترل مرتّب طور به را شيرها و اتصاالت ، ها شيلنگ تمام -8 

 رفتن هدر كه است روشی گرم، هاي لوله كاري عايق كنيد، بندي عايق را خود آموزشگاه آب هاي لوله -9

 .دهد می كاهش گرم آب خروج از قبل را آب

 باز دليل بی را آن نباشد الزم آب، شير به گرم آب رسيدن براي تا كنيد بندي عايق را گرم آب هاي لوله -11

 .بگذاريد

 صرفه باعث آبی، كولرهاي آب نشت از جلوگيري و مناسب پوشش از استفاده با و سايه در ها كولر نصب -11

 .شود می آب مصرف در زياد جويی

 آن جويی صرفه هاي روش و آب منابع محدوديت آموزان دانش و اطفال به مدارس و آموزشی مراكز در -12

 .دهيم آموزش را

 مركز به( نقطه هر در آب هدرروي ها، لوله بودن باز ها، لوله شكستگی) را آب توجّه قابل اتالف هرگونه -13

 .دهيد اطّالع مردمی ارتباطات

 .ندهند هدر را آب شير، موقع به بستن با تا دهيم آموزش آموزان دانش به -14

 در ، است بهتر شود، تر خنك تا بگذاريد باز زيادي مدّت به را آب شير آنكه جاي به آب نوشيدن براي -15

 . شود استفاده كن سرد آب از آموزشگاه محلّ



 .فایل برای مشاهده است ین ا
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 را آن جويی صرفه هاي روش و آب منابع محدوديت آموزان دانش به مدارس و آموزشی مراكز در -16

 .دهيم آموزش

 .نيست دشواري كار  آب، كردن چكه از جلوگيري براي آب شير واشر تعويض -17

 .كنند خاموش را چراغها خروج هنگام افراد تا باشد برق يزپر كنار در تابلوهايی بايد مدارس در -18

 باعث و دارند كمتري روشنايی گرفته غبار المپهاي.شوند گردگيري مرتباً بايد روشنايی هاي المپ -19 

 شوند می انرژي اتالف

 واتی 111 المپ يك مثالً.است تر صرفه با بزرگتر المپ يك از استفاده هست، نور به بيشتري نياز اگر -21 

 .دهد می نور واتی 61 المپ 2 از بيشتر

 رادياتورهاي پشت در را آن و بپوشانيم آلومينيوم هاي ورقه از اي اليه با را مقوا از بزرگی قطعات اگر -21

 داخل به ساده ابتكار اين با رفت می هدر به و شده ديوار جذب قبالً كه حرارت زيادي مقدار دهيم قرار شوفاژ

 .شود می  منعكس اتاق

 كمتر بيرون هواي با حرارتی مبادله تنها نه شود استفاده درزگير نوار از درها و ها پنجره براي اگر -22 

 .بود خواهيم امان در نيز صوتی آلودگی از بلكه گيرد می صورت

 پوشيدن. بپوشيم لباس تابستانی صورت به ما كه نباشد آنقدر زمستان در ها كالس گرماي است بهتر -23

 .كند می كمك سوخت در جويی صرفه به درس كالس در ژاكت كي

 چند هر. كنيم خريداري را نوع ترين محكم و بهترين كه جاست به آموزشگاه برقی لوازم خريد هنگام -24

. . كرد خواهد را باالتر قيمت جبران آن دوام و استحكام مدت دراز در ولی بپردازيم بايد بيشتري هزينه كه

 را مواردي جديد تكنولوژي از استفاده ضمن كارخانجات و صنايع دولت، كمك با است الزم زمينه اين در
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 استفاده قابل مجدداً باشندو داشته تري طوالنی عمر آنها از حاصل محصوالت كه دهند قرار استفاده مورد

 .نمود تعمير و بازسازي مرمّت، را آنها بتوان باشنديا

 يا و فرنگی توالت آب مخزن در را دربسته كامالً و شن از پر نايلونی كيسه يك يا آب از پر بطري يك -25

 .دهيد كاهش سيفون كشيدن بار هر در را آب مصرف تا دهيد قرار تانك فالش

 نگذارند باز مداوم طور به را آب شير دستشويی از استفاده هنگام كه دهيم آموزش آموزان دانش به -26

 .شود می نآ هدرروي موجب آب دايم جريان چون

 حتی ، است بيشتر برقی وسيله ديدن آسيب نتيجه در و برق نوسانات احتمال ، مصرف اوج زمان در -27

 .نشود استفاده مصرف پر برقی وسايل از ، مصرف اوج زمان در االمكان

 ميزان به برقی وسايل خريد هنگام در پس دارند، بيشتري دوام هستند، تر مصرف كم كه كاالهايی -28 

 .كنيد توجه كاال رفمص

 آن انرژي برچسب به يخچال، خريد در دهند، می اختصاص خود به را برق هزينه درصد 27 ها يخچال -29 

 .كنيم توجه

 جويی صرفه و افسردگی از پيشگيري شادابی، ، چشم سالمت حفظ دليل به روز روشنايی از استفاده-31 

 به نور عبور هم تا شود رعايت ها پنجره نصب در صحيح استاندارد كه است بهتر پس.است مهم بسيار انرژي

 . نباشيم ها المپ نمودن روشن به مجبور دليل بی هم و شود انجام راحتی

 استفاده هاي راه آموزان دانش براي آموزشی فيلمهاي تهيه و كتابها انتشار ، آموزشی هاي دوره تشكيل -31

 آموزد می آنها به را انرژي مصرف سازي بهينه اتامكان و نظارت و كنترل روشهاي و وسايل از درست
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 به مسلّط افراد از دعوت و آن از خارج يا و مدرسه در آموزان دانش براي هايی سخنرانی برگزاري  -32 

 مورد در آموزان دانش فهم قابل مصاديق آوردن و روحانيون ، مهندسين ، شناسان جامعه از اعم موضوع

 . جويی صرفه و اسراف

 . اسالمی جامعه در اسراف مذمت ذكر براي معلمان كليه توسط كالس از دقايقی ختصاصا -33 

 بازنبودن:  چون اي ساده اقدامات مانند اسراف از پرهيز و جويی صرفه در مدرسه كاركنان بودن الگو  -34

 .كولر يا بخاري بودن روشن هنگام ها پنجره

 .مجدّد بازيافت جهت آن آوري جمع و باطله هاي كاغذ ،جهت مخصوص ي زباله هاي سطل نصب -35

 . پانل در نصب براي مطالب زيراكس جهت دارند سفيد روي يك كه هايی باطله كاغذهاي از استفاده -36

 آب رفتن هدر به از جلوگيري جهت ، آب شرب براي بطري يا ليوان آوردن به آموزان دانش نمودن الزام -37

 . دهد می هدر را آب از زيادي مقدار ، دست با خوردن آب. 

 از جلوگيري براي ، ها آبخوري بر نظارت جهت تفريح ساعات در آموزي دانش شوراي اعضاي گماردن -38

 . خاطی آموزان دانش به تذكرّ دادن و ها شير بستن و آب رفتن هدر به

 در آن كردن مك با كالس در مطلوب گرماي و ها بخاري كنترل جهت ها كالس نمايندگان از استفاده -39 

 . نباشد كالس درب نمودن باز به نيازي كه لزوم مواقع

 هدر به از جلوگيري جهت ، اند شكسته كه هايی شيشه يا دارند تعمير به نياز كه هايی كالس درِ تعمير -41

 . حرارت رفتن

 دانش براي ركامپيوت چند از استفاده جاي به ، فيلم نمايش جهت دي سی ويدئو دستگاه يك از استفاده -41

 . برق مصرف در جويی صرفه براي ، آموزان
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 از آموزان دانش خروج هنگام و تفريح ساعات در ها المپ نمودن خاموش جهت مأموري گذاشتن -42

 .كالس

 . آموزشگاه ديوار و پانل بر انرژي مصرف در جويی صرفه مورد در زيبا و رنگی تصاوير و ها پوستر نصب -43

 استمرار عدم و آموزشگاه در ها جشن پايی بر هنگام ، افراطی و مورد بی هاي راغانیچ از گيري جلو -44 

 . آن

 .كولر نمودن روشن جاي به ، آن شدن خنك و هوا تهويه جهت ها كالس درب نمودن باز -45 

 شود نمی استفاده ها آن از كه مواقعی در آموزشگاه دفتري بخش هاي كامپيوتر نمودن خاموش -46 

 كار اتمام از بعد ها كامپيوتر موقع به نمودن خاموش و سايت بر نظارت جهت آموز دانش دو اردنگم – 47

 . آموزش

 (درجه26) اداري ساعات در مناسب حرارت درجه تنظيم لزوم-48

 برودتی هاي سامانه از استفاده-49 

 آموزشی نساختما روشنايی ها، سردكن آب سرمايشی، هاي سامانه ها، رايانه كردن خاموش-51 

 : زير موارد مانند ، مصرف الگوي اصالح جهت در سازي فرهنگ -51

 صرفه موضوع در ادبی و هنري هاي برنامه ، آموزان دانش نويسی مقاله و انشاء مختلف مسابقات برگزاري -

 اسراف عدم و جويی

 در مصرف مقايسه و دقيق آماري اطّالعات ارائه و معلمان كليه براي هايی همايش و سخنرانی برگزاري - 

 . آموزان دانش به اطّالعات انتقال به آنها ترغيب جهت ، مستند مصاديق با كشور خارج و داخل
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 . اند داشته مورد اين در موثّري اقدامات كه معلّمانی و مديران از تقدير -

 در مصرف ايسهمق و دقيق آماري اطّالعات ارائه و معلّمان كليه براي هايی همايش و سخنرانی برگزاري -

 .آموزان دانش به اطّالعات انتقال به آنها ترغيب جهت ، مستند مصاديق با كشور خارج و داخل

 اسراف  ميزان مورد در اطّالعاتی ،حاوي آنان هاي خانوده و آموزان دانش براي بروشورهايی و تراكت تهيه -

 مصرف جويی صرفه "  كه نظر اين لقاءا و درست مصرف عملی راهكارهاي ارائه نيز و آن مذمت يا جامعه در

 " است كردن مصرف درست بلكه ، نيست نكردن

 با رابطه در آموزان دانش به فهم قابل و ساده آمارهاي ارائه به مدارس آغازين مراسم از دقايقی اختصاص -

 يا و رسهمد كاركنان توسط ، المنفعه عام هاي گذاري سرمايه و مفيد امور در ضروري غير هاي هزينه صرف

 ديگر سخنرانان

 .تحصيلی هاي دوره كليه در اسراف، موضوع به انشاء درس از ساعاتی اختصاص   -

 هميار " همانند نقشی ايفاي و درآموزشگاه بدان عمل و مدرسه هاي آموخته ذكر به آموزان دانش ترغيب - 

 ، اضافی هاي المپ كردن موشخا براي شدن قدم پيش مانند ، منازل در والدين رانندگی هنگام در "پليس

 . غيره و ضروري غير اوقات در برقی وسايل و تلويزيون كردن خاموش ، بخاري كردن كم

 دانش و مدرسه وضعيت به توجه با اقداماتی گرفتن نظر در و معلمان شوراي جلسه در معلمان هماهنگی  -

 مورد اين براي آموزان

 موضوع به مسلط افراد از دعوت و آن از خارج يا و مدرسه در انآموز دانش براي هايی سخنرانی برگزاري   -

 و اسراف مورد در آموزان دانش فهم قابل مصاديق آوردن و روحانيون ، مهندسين ، شناسان جامعه از اعم

 . جويی صرفه
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 اسالمی جامعه در اسراف مذمت ذكر براي معلمان كليه توسط كالس از دقايقی اختصاص  -

 بازنبودن:  چون اي ساده اقدامات مانند اسراف از پرهيز و جويی صرفه در مدرسه ركنانكا بودن الگو  -

 كم هاي المپ از استفاده ، آب شيرهاي وضع به ،رسيدگی كولر يا بخاري بودن روشن هنگام ها پنجره

 ...و ضرور غير مواقع در اضافی هاي المپ كردن خاموش ، مدرسه كل در مصرف

 موضوع در ادبی و هنري هاي برنامه ، آموزان دانش نويسی مقاله و انشاء مختلف مسابقات برگزاري   - 

 اسراف عدم و جويی صرفه

  ميزان مورد در اطالعاتی حاوي آنان هاي خانوده و آموزان دانش براي بوروشورهايی و تراكت تهيه   -

 جويی صرفه "  كه نظر اين اءالق و درست مصرف عملی راهكارهاي ارائه نيز و آن مذمت يا جامعه در اسراف

 " است كردن مصرف درست بلكه ، نيست نكردن مصرف

 شهر ، مدرسه سطح در موضوع با مرتبط غيره و نمايش و سرود از اعم هنري مراسم و مسابقات برگزاري   -

 استان و

 انتخاب و اسراف از دوري و درست مصرف الگوي رابطه در هايی وبالگ افتتاح به فرهنگيان تشويق   -

 .آنان از تقدير و وبالگها برترين

 دوره آموزان دانش درک قابل اي مقايسه و آماري اطالعات حاوي پوسترهايی و ها تراكت ، بروشورها تهيه  -

 . رايج مصرف الگوي مورد در مختلف تحصيلی هاي

 هيچ كه مفيد غير هاي طرح از بعضی كردن حذف ويا كم مانند مدرسه ضروري غير ي  ها هزينه كاهش -

 . ندارند  آموزشی كيفيت بهبود در تاثيري گونه

 



 .فایل برای مشاهده است ین ا

 .برای خرید فایل ورد قابل ویرایش به سایت مراجعه کنید 
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