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 ساعت 8  :مدت دوره                                      محتواي آموزشی                                                                                                                

 اصالح الگوي مصرف

اولفصل

 شناسیمفهوم١-

رساندنبرايوکنندمیبیانزدگییا مصرف گراییمصرف ترکیببارافمصرضداقتصاديومنفیهايجنبهامروز

استعمال، :چوندیگريهايواژهالبته.کنندمیبسنده،همان کلمه مصرفبهاقتصادي پدیدهاینعاديومثبتمعناي

تواننمیوداردراخودجايکهریکلماتاین ازاستفادهاماهستند،کلمهاینبرايمترادفیمعانیهم، کاربرد، استفاده

ازکردناستفاده مفهومبهونداردمنفیمعنايعامطوربهمصرفاسالمیفرهنگدر  .گرفت کاربههمجايبهراآنها

قواعدازخارجیاخودجايدرچهمنفی،چهومثبتچهاستفاده مواردبرايامااست،زندگینیازموردوسائلوابزارومواد

کهاقتصاديپدیدهاین جنبیویژگیهايوابعادبیانگرخوبیبهکهاستمتداولدیگرياختصاصیواژگان زندگیلمعمو

تاملیمذکورکلمهسهلغويمعانیدراستالزممصرفالگوي اصالحتبییندر.باشدمییابد،میهمفرهنگیمجعدگاه

 .نمود

اصالح٢-١-

دادنترتیبونظم،کردندرستوکردنتصحیح ،نمودنتعمیروکردنمرمتنیمعابهلغتدرکردناصالحواصالح

.کارهاستکردنبسامانو

باشدگرفتهشکلمنظوراینبهاجتماعىگروه یکدرکهاستچیزىالگو  :اندگفتهنیزالگواصطالحىمعانىومفهومدر

صورى ازکههستندزندگىهاىشیوهآنالگوها ...آیدکاربهىاجتماعرفتارهاىدر عملراهنماىیامدل )عنوانبه(که

ازقسمتییاچیزيهرتوانمیآنازاستفادهبا کهاستقوانینسريیکیامدلیکالگویک .گیرندیممنشأفرهنگى

شدهعجین کرارتباکهاستچیزيهر تولیدواقعدراستمعروفالگوکشفبهالگوها کشفعلم.نمودتولیدراچیزیک

بنديتقسیمیکدر .باشندداشتهساده،قانونچند طبقبرشدهاصالحالگوهايزیریاالگوهازیرمیتواندتکرار .باشد

.شودمیتقسیمومنفی مثبتالگوهايبهالگوهاکالن،

مصرف٣-١-

خرج،وصرفمحلبازگشت،جايبازگشت، محلعناوینتحتدهخدانامهلغتدروکردناستفادهمعنیبهنیزمصرف

 ضمنبایدمامصرفالگوياصالحفرآینددر .استشدهآوردهکردنهزینهمحل وبردنکاربهوکردنخرججاي

راموجودهايظرفیتومنابعازمناسب وعلمی صحیح،برداريبهره داریم،اختیاردرکهمنابعیبامارابطهبازتعریف

آننهداده، دستورمابهاسالمکهچیزيآنبهکنیممنحرفشکهاستآنبهتر وکنیم اصالحراانمصرفمالگويبیاموزیم،

 .پسنددمیعرفکهچیزي

مصرفالگوياصالح۴-١-

بهکشورغیرماديوماديمنابعازاستفاده مناسبوصحیحروشکردننهادینهازاستعبارتمصرفالگوياصالح

،کردن مصرفچیزچه، کردنمصرفچگونه .شودهاهزینهکاهشومردمزندگی هاياخصشارتقايباعثکهصورتی
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صحیحالگوياصلیموضوعمنابعوامکانات ازبرداريبهرهدرجوییصرفهواعتدالرعایتوواقعینیازهايشناسایی

 .باشدمیمصرف

تبذیرواسرافمفهوم۵-١-

«فعلکلفیالحدتجاوزفته اند گاسرافترسیموتعریفدرشناسانلغت االنفاقفیذلککانانواالنسانیفعله :

 اسرافرادهدمیانجامکهکاريهردرمرزوحدازانسانشدنخارج بالکیفیۀ؛  تارهوبالقدراعتباراتارةیقالواشهر

کیفیتدرگاهیو )استچیزیک(مقدار »واندازهدرگاهیهماسرافواستمشهورترانفاقدرمعنیاینچهگر.گویند

پیامو«مفهومیکتفاوتیاندكباودارندقرار  «اعتدال»و«  اقتصاد»واژهبرابردرو تبذیر اسرافواژهآنچگونگیو

هملمقابدردواینوقتیکهرسدمینظر بهچنین)تبذیرواسراف(لغتدواینریشهگرفتننظردربا.رسانندمیرا

لباس ماکه،اینمثلباشد،کردهضایعظاهراراچیزيکهآنبیاعتدال،حدازشدن خارجمعنیبهاسرافگیرندمیقرار

آنقیمتباکهکنیمتهیهگرانقیمتآنچنانرا خودغذايیاباشدمانیازموردلباسبرابرصدبهایشکهبپوشیمگرانقیمتی

و  «تبذیر» امااستنشدهنابودچیزيظاهراولیایمگذراندهحدازجاایندر .کرد :تغذیههآبرومندانرازیاديعدهبتوان

دهغذايمیهماننفردوبرايکهاینمثل .نجامدابیییعتضواتالفبهکهکنیممصرفچنانکهاستآنپاش،وریخت

می دانهزبالدرراماندهباقیونمایندمی افتخارنآبهویکنندمچنینجاهالن ازبعضیکهگونه آنکنیمتهیهرانفر

اصطالحبهورودمیکاربهمعنییک .درواژهدواینکاربردها،درکهشودمیهمگاهیالبته کنندمیاتالفوریزند

یرْفَعهوواسرَافوتَبذیرٌهحقّغَیرِفیالْمالِاعطَاءوانَّاَلَا :می فرمایدالبالغهنهج در)ع(علیامامیشوند،متفسیريعطف

صرفاستحقاقموردغیردررامالباشید آگاهاللَّه؛عنْدیهِینُهوالنَّاسِفییکْرِمهواآلخرَةِفیویضَعهالدنْیافیصاحبه

خواهد حقیروپستآخرتدرمسلمااماکندبلندمرتبهدنیادرراانسانعملایناست ممکن .استاسرافوتبذیرکردن

.شدخواهدانسانمقامسقوطموجب خداپیشگاهدراماگردداکرامسبباستممکنمردمتودهنظردر .کرد

جوییصرفهمفهوم۶-١-

 مصرفالگوياصالحاصولومبانیباآشنایی برايمسئلهاین .استکردنمصرفمناسبودرستمعنايبهجوییصرفه

سازسرنوشتوتأثیرگذارتواندمینیزخانواده اقتصادحوزهدرواستاساسیومهمبسیارهزینهودرآمدمیانتعادلایجاد

همعمومی اقتصادحوزهدریابد،میمفهومومعناشخصیاقتصادحوزهدرکهاینبرعالوه جوییصرفههمهاینبا .باشد

میحرامونادرستتنهانهرابرقوآبدرنیازاز بیشوزیادمصرف) ره(خمینیامامکهاستاساساینبر .داردمعنا

.شمارندمیمدیونجامعهبهنسبترامسرفشخص وآورضمانراآنبلکهدانند

دومفصل

قرآنیمفاهیمبرتاکیدبامصرفالگويفرهنگیو،اخالقیدینیمبانی٢-

وسایلیوامکاناتازدرستومناسبوري رهبهراستايدرنگاهیهماقتصاديمسائلبهقرآننگاهجوییصرفهدرباره

.استاقتصادازسخنهموارهاسالمدر .استدادهقراربشراختیاردرمستقیمغیر یامستقیمطوربهخداوندکهاست
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وتوزیعوتولیدحوزهدراموربنیاد روایناز  .استاعتدالورويمیانهمعنايبهشدهگرفتهقصدواژهازکهاقتصاد

تنهانهقرآننظرازچارچوپاینازبیرونرفتارهايگونههر .استروي میانهقرآنینگرشوبینشدرکاالمصرف

دادهتذکراتیهممصرفیکم مواردبرخیدرالبتهشودمیتلقیقانونیجرمگاهوگناهبلکهاستهنجاربهناو نادرست

اقتصاديحوزهدرفسادانگیزيازپرهیزواقتصاديسالمتاسالم،نظر ازکنند؟میحرامخودبرراخداحاللچراکهشده

نمیامرایندارد،قرارپیامبران هايبرنامهصدردرعباديواعتقاديمسائلپايهمجامعه،اقتصاديروابط تصحیحو

بهواستبشريتکاملرايببستريحالهردراقتصادزیرا .باشدهمراه مصرفسازيبهینهوجوییصرفهباجزتواند

  درراخودمناسب،ودرستاستفاده ومصرفشیوهبهترینباآدمیبایدکهباشدمیمطرحمیانییاابزاريهدف عنوان

 اگرشاید :آرمانیجامعهبامصرفصحیحالگوييرابطه .دهدادامهراخویش کمالورشدبتواندکهدهدقراراییج

راوحیانیهايآموزهاهدافوبرسیمحاضر عصرتا)ص(خاتمتا)ع(آدمازجهانیانقالباساسیواصلیهدفبهبخواهیم

سازیم مستقرزمیندراستآفرینشحکمتودینفلسفهکهچنانرااسالمیتمدنو بخشیمتحققبشریتتاریخطولدر

هايمولفهازیکیعنوانبهمصرفالگوهايهب بایستمیآوریم،فراهمبشریتهمهبرايتکاملوتعالیورشدامکانو

است مطالبیولاصوبیاناسالم،وقرآنوحیانیهايآموزهازايعمدهبخشرواین از .کنیمتوجهسازيتمدناصلی

عمومیبسیجفرمانپیشسالچندینانقالب معظمرهبراگر .گرددمیبازآنمدیریتچگونگیواقتصادحوزهبهکه

نامیکشوري، مدیریتبرايهاسالنامگذاريدراصلیواساسیراهبردآنبراساسسال هرودهدمیسازيتمدنبراي

طولدربشریتهمهآرمانکهاستاسالمیجهانیتمدن بهدستیابیراستايدرهانامگذارياینهمهگزیند،برمیخاص

انتظارمسئلهو)عج(مهدوي انقالب .استبوده )ع(امامانوپیامبرانهمههايقیاموهاحرکتحکمت وفلسفهوتاریخ

عدالتوجهانیدولتتمدنتحققجزچیزيظهور،زیرایابد؛میدرست معنايمقصود،ومقصداینراستايدرتنهانیز

بسیاریاسالمتمدنساختنمحقق درکههاییبخشترینمهمازیکی .نیستالهیخلیفهوکاملانسانیدستبه پرور

 الگويبیاناینرواز .استالهیهاينعمتوامکاناتازمنديبهرهوتولیدات مصرفچگونگیمسئلهدارد،کلیدينقش

برراخوداصلی،دغدغهعنوانبهزمان، هرهايتواناییونیازهابراساسآنهمیشگیودایمیاصالحومصرفصحیح

.کندمیمیلتح اسالمیدولتویژهبهوانسانیجامعه

امکاناتووسایلازنیزويمنديبهرهمیزان شود،ترکاملخویشزیستمحیطوخودبهانسانشناختچههرگمانبی

تنها نهانسانشناختعللیبههمهاینبا .آموزدمیبهترنیزراچیزآنسادهوآسان وبهینهصرفمویابدمیافزایش

هايظرفیتوهاتوانمنديونیازهاوخودبه نسبتحتیبلکهاستابتداییوناقصبسیارخویشزیستمحیطبهنسبت

ودهند سوقدرستمسیربهرااوکسانییاوکستااستآننیازمندروایناز .ندارد درستیوکاملشناختنیزخویش

کردنزندگیدرستراهويبهتاشودمیباز انسانزندگیدرپیامبرانپايکهجاستاین .رسانندیاريامرایندراوبه

در بلکهرسانندمیورساندهیاريشناختی،حوزهدرهاانسانبهتنهانه)ع(پیامبران.بیاموزاندراآنحکمتواهدافو

اسوهوالگوهابهآنازماکهاستچیزي هماناین .استکدامزیستشیوهبهترینکهدهندمینشانآنانبهعمل

 میراآنشایستگیولیاقتچند،هاییخصلتیاهاخصلتسبببهکهاست شخصیاسوه، .کنیممییادزندگیهاي

والگوتواندمیجامعههموشخص هماسالم،نظراز .باشددیگرانیادیگرعملیوعلمیسرمشقوالگوتایابد
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پیامبراندیگرو)ع(ابراهیمو)س(مریموآسیهچونايپسندیدههاياسوهاز روایناز .باشددیگرانپیشوايوسرمشق

وآوردمیمیانبهسخنممتحنه سوره۶و۴وانعامسوره٩٠و٨٣وتحریمسوره١٢و١١آیهچونآیاتیدر  )ع(

عهجام .کندمیمعرفیمردمهايتودهبراياياسوهومعتدلامتی عنوانبهرااسالمامتبقرهسوره١۴٣آیهدر

رفاهوفراوانآسایشامنیت، آرامش،ازبرخوردارايجامعهکند،میمعرفینحلسوره١١٢آیهدرخداوند کهآرمانی

وسعادتازبرخوردارکهاستايجامعهمطلوب،ونمونهجامعه قرآن،نظرازکهمعناستبداناین .باشدمیمطلوب

برتر،ونمونهجامعهبنابراین، ..دهدمیتشکیلآسایشوآرامشونیتامراآناصلیعناصرومولفهکهباشد خوشبختی

آسایشبهرامردمهايتودهشیوهبهترینبابتواندوباشدیافتهدسته کمالبهتمدنیوفرهنگینظرازکهاستايجامعه

 .باشدبرخوردارمصرفو زیعتووتولیددرکاملالگوهايازآناقتصادکهآنمگرنیستشدنیاین .برساند آرامشو

برخوردارآرامشوامانوامنازکهشهريمکان؛کلمنرغدا رزقهایأتیهامطمئنهآمنهکانتقریه :فرمایدمیخداوند

 .بردنمیرنجآرامش وآسایشفقدانیعنیترسوگرسنگیازجامعهاین .رسدمیفراوانسوهر ازروزیشواست

  .باشد میمندبهرهسعادتازواستشبختخوايجامعهبنابراین

پیشدررااعتدالروشها،عرصههمهدرو گرفتهقراردرستمسیردرکههستندهاییانساننیزايجامعهچنینافراد

ومقتداواسوهودارندبرمیگاموحیانیهايآموزهوالهیمسیردر)ص(گرامی پیامبرهمانندنیزآنانزیرااند؛گرفته

)آیهاحزاب(انددادهقرارشخصیچنینراخویشپیشواي شوند،میمعرفیقرآنیآیاتدرکهزندگیهاياسوه ١٢

)آیهممتحنه(معادوتوکلوتوحیدکناردررابنیادیناصلآنانزندگیدرگرایی اعتدالکههستندکسانی میتشکیل ۴

آیهبقره(استمیانهومعتدلآیینیبشري،زندگی برايالهیالگويولکاموبرتردینعنوانبهاسالمدینزیرادهد؛

واحکام ترینشخصیورینتدرونیازاعتدالاینو )۵٣١آیهطهو۵٠١آیهیونس و١۶١آیهانعامنیزو٣۴١

)آیهنساء( .گیردمی بردرراجامعهسیاسی،واقتصاديمسایلترینعمومیتازندگیقوانین آیاتاینتمامیدر  ٧٢

 میلعدمنیزواعتداءعدمقیم،سوي،حنیف،چوناصطالحاتیوواژگانازگیري بهرهباخداونددیگر،آیاتویادشده

بهشدهبیاننحلسوره٩آیهدرکه  .کندبیانراآنالگوهاينیزوقوانینواسالمدرگراییاعتدالتاکوشدمیعظیم،

درتنهاآدمیکهاستآنبرايمیانهوراستراهبیانبهخداوندالتزامکه زیبايتعبیر«قصدالسبیل»کندمیتبیینخوبی

ومدیریتراهستیزمین،برالهی خالفتعنوانبهوبسازدراخویشبرتروتمدنیجامعهتواندمیکهاستمسیر این

کندمیاشارهدرستراهتنهاعنوانبهاعتدالرعایتبهینهبسوره۵نیزو حجسوره٣١و٣٠آیه  .نمایدربوبیتوتدبیر

 .شماردمیبرروانیاعتدالاز خروجسببرارباخواريبقرهسوره۵٧٢آیهدرکهآنجالبوخواندمیبدانرا مردمو

نمیکهداردجودوتنگاتنگیارتباطشناختی،روانحوزهبااقتصادي حوزهدرآدمیرفتارهايمیانکهمعناستبداناین

جامعهوآدمیوبودهانسانیت حدودازدورشدنمعنايبهاقتصادينادرسترفتارهرگونهبنابراین .پوشیدچشم آنازتوان

جوامعازبسیاريقرآننظراز .کندمیروانیوروحیوشخصیحوزه درجديهايآسیبوروانیهايبیماريدچاررا

نهایتدرکهشدندشدیدهايبحران گرفتاررفتاري،واعتقاديواقتصاديمختلفهايحوزهدراعتدالازخروج سبببه

رويمیانهواعتدالحدازخروجهرگونهروایناز  ٧٧)و٢٧آیهمائده(سازد مییاوساختهنابودراآنانجامعهوتمدن

٧٧آیهمائده(کندمینهیآناز وشماردمیریتبشنابوديو)٧٧آیهمائده(گمراهیو)٨٠١آیهبقره(کفرسبب را
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انیشیطهايوسوسهونفسانیتمایالتدربایستمیرادینیامورحتی کارهاهمهدراعتدالحدازخروجریشهزیرا)

بایستمیراتمدنیپیشرفتواقتصاديرشدعواملقرآننظراز )همان( .خواهدنمیرابشرنابوديجزچیزيکه جست

آیهنوحو٢۵آیههود(فراوان ومناسبآبچوناموريماديعوامل .جستمعنويوماديعواملوعللاز دستهدودر

آیهملک(زمینبرتالشوکارو)۵١آیهسباو٨۵آیهاعراف(مرغوب ومناسبزمین)۶١آیهجننیزو٢١تا٠١

وایمان) ٢١١آیهنحل و۶٢١آیهبقره(اجتماعیرامشآوامنیتچونمعنويعواملکناردرکهباشد می)۵١

مائده(دیگرانحقوقوحقبهتجاوزعدموالهیحدودمراعات وتقوا) ۶٩آیهاعراف(آفرینشحکمتوخدابهمعرفت

)و٢آیاتطالقو۶٩آیه اعرافو۶۶آیه آیهسباو٩٣آیه رومو٢٧۶آیهبقره(ناتوانانبهیاريوکمکوانفاق٣

(داردعهدهبهکمالورستگاريبرايرابشراصلیمدیریت کهدینیباورهايودینبراستقامتو)٧آیهطالقو٩٣

تضمینتواندمی)٢١تا٠١آیاتنوحو٢۵و٣آیههود(نابهنجاروزشتکارهايازتوبهواستغفار و۶١)آیهجن

الهیپیامبراناصلیهايبرنامهازکهاقتصاديعدالتایجاد قرآننظراز .دباشتمدنیواقتصاديشکوفاییورشدکننده

.باشدموثربسیار اقتصاديشکوفاییورشددرتواندمی)٧آیهحشرو۵٢آیهحدید(هستوبوده بشریتتاریخطولدر

بهشود،توجهکردهاشارهنیتمدواقتصادي پیشرفتوشکوفاییعواملوعللعنوانبهقرآنکهعواملیوعللبهاگر

وتوزیع وتولیدبرايمناسبالگويچهوچیستاقتصاديرشدبهیابیدستشیوه بهترینکهشودمیروشنخوبی

داشتهآگاهیاقتصاد،علمازکهاستجامعهرهبران ومدیرانبرقرآنواسالمنظراز .گرفتپیشدربایستمیمصرف

ازیکیرو ایناز .کنندراهنماییومدیریتتمدنیشکوفاییواقتصاديرشدبهیابیدست برايارجامعهبتوانندتاباشند

)آیهیوسف( .استاقتصادعلمدانشمندانواندیشمندان ازگرفتنیاريواقتصاديدانشبهآگاهیجامعه،رهبريشروط

یابددستعظیم ثروتیبهبتواندقارونتاشدبموجاقتصادعلمهمینکهآیدمیبرقصصسوره ٨٧و۶٧آیاتاز۵۵

اصلی،ماموریتووظیفهازغفلتوفسادکناردرغرورويکههرچند .ساختمیخیرهرامردمهايتودهچشمانکه

اقتصادعلم کهآناستمهمچهآناما .سازدتباهرااشزندگیوخودوشودالهیغضبو خشمدچارتاشدموجب

وتولیدمدیریتهايشیوهبهترینسويبهرااش جامعهبتواندتااستنیازمندبدانرهبريوجامعههرکهاستنیازي

.دهدسوقمصرفوتوزیع

زیراپذیرد؛انجامدرستیبهمدیریت بایستمیتوزیعوبازرگانیحوزهدرکهاستاساساینبر)ع(شعیبدعوت

 درمردموزیستمیآندرشعیبکهبودايجامعهاقتصاديبحرانيبرا مهمیعاملتوزیعبخشدرسوءمدیریت

اموردرانصافوعدلرعایت  )ع(شعیبنظراز)١٨٣تا١٧٧آیاتشعراء( .بردندمیسربهمعیشتیتنگناهاي

هود( .استتمدنیشکوفاییوجمعیسعادتوخیربهجوامعیابیدست شرطبازرگانی،معامالتوتوزیعویژهبهاقتصادي

وضعیتاصالحلزومبرجامعه،اقتصادي وضعیتاصالحبرايحضرتآناساساینبر)۵٣آیهاسراءو۶٨و۵٨آیات

٢٧٩و٢٧٨و١٨٨آیهبقره(جامعهدراقتصاديمفاسدبامبارزهقرآننظراز.داشتتأکیدهاشیوهتغییرومعامالت

سعادترنگايجامعهکهداشت امیدتواننمیآنبیواستضروريوالزمامري)دیگرآیاتو١٣٠آیهعمران آلو

شاملکندمیپیشنهاداقتصاديمفاسدبااقتصاديحوزهدرقرآنواسالم کهايمبارزه .ببیندخودبهراخوشبختیو

وعناصربهصحیح،لگوياودرست شیوهبهیابیدستبرايروایناز .باشدمیمصرفوتوزیعوتولیدهايعرصه همه
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بانیزمصرفبخشدر .کندمیتعریفخاصدستورالعملیوبرنامهیک، هربرايوداشتهتوجهآنمهمعواملوعلل

گناهیعنوانبهراآنوداردمی حذربرپاشوریختوتبذیرواسرافواترافهرگونهازکردن،مصرفدرست برتأکید

.کندمییمعرفوشناسایینابخشودنی

 .گیردمیقرارتأکیدمورداقتصاديعرصه درفسادازجلوگیريبرايراهکاريعنوانبهمصرفالگوياصالحروایناز

نظارت بر)۵۵و٧۴آیاتیوسف(مدیراندرستریزيبرنامهلزومبرافزوناقتصادي مدیریتحوزهدراساساینبر

۵آیهدرقرآن .داردتأکید)٣١و٢١آیات سباو٧٩تا٣٩آیاتکهف(مصرفوتوزیعوتولیدبرمسئوالنمستمر

 بهداريامانتبروداندمیشخصبهمالیمسئولیتواگذاريشرایطجملهازرا اشخاصخردمنديورشدنساء،سوره

کهاستآنبرايهمهاین .فشاردمیپا یوسفسوره۵۵آیهدردولتیگريتصديبخشدرویژهبهدیگرشرطیعنوان

 هموارهاستالزمکهاقتصاديحوزهدرمهمهايبخشجملهاز .شودمدیریت درستیبهاقتصاديحوزهمهمهايبخش

درهاانسانخودخواهی،وتفاخروغرور چونبیرونیودرونیعواملوعللبهزیرااست؛مصرفبخششود،اصالح

از .شوند میخارجمصرفدررويمیانهواعتدالحدازوکنندمیپیدااترافواسراف بهشدیديگرایشمصرف،بخش

اگرزیرااست؛کردنمصرفجابهودرستبلکه نیستکردنمصرفکماستمهمچهآنمصرفحوزهدراسالم،نظر

ورشدهب جديآسیبتواندمیباشد،بشرطبیعیوفطرينیازهايازبخشیگرفتننادیده معنايبهکردنمصرفکم

ازکههنگامی.استبشرالهیربوبیتوآفرینشحکمت واهدافخالفبرخودمسئلهاینکهسازدواردبخشآنکمال

بهبایست میکهاستیافتهراهحوزهآندرتباهیوفسادکهمعناستاینبهآیدمیمیانبه سخنچیزيدراصالح

انجاموتباهیوفسادکردنبرطرفمعنايبهافساد برابردراصالحزیراکرد؛بازسازيواصالحراآنمختلف،هايشیوه

درستی ومنطقیرابطهمصرفوتولیدمیانکهمعناستاینبهاقتصاديحوزهدراصالح کاربرد .استشایستهکاردادن

دیگر،سخنبه .نشویمروروبهکاستیباکه ايگونهبهشودپدیداربخشدوآنمیانوفاقوآشتینوعیوشودایجاد

  دراصالحبهآنازکهاستچیزيهمانکردن،مصرفوتولیدوهزینهودرآمد میانمنطقیودرستارتباطایجاد

دومیانتعادلایجادهايراهازیکیجویی صرفهکههرچندنیستییجوصرفهمعنايبهاینالبته .شودمییادمصرف

.نیستراهتنهاولیباشدمیبخش

درکهاسترهبرانینیازمندیابد،دستاقتصادي مطلوبومناسبرشدوتمدنیشکوفاییبهبخواهداگرايجامعههر

نیستی ونابوديازوگیرندعهدهبهراجامعههدایتها،بخشهمهدرراهکارهاییارایه باتابرآینددایمیاصالحمقام

علمومدیریتعلمچونمختلفعلوماز گیريبهرهباواقعی،مصلحانینا) ١١٧و١١۶آیاتهود(بخشندرهایی

مهم جاآنازواقعیمصلحان .دهندمیارایهرااصالحیهايراهوکنندمیمبارزه فسادوافسادباآن،مانندواقتصاد

مدیریتوغلطونادرستياقتصادهايطرح باکهدارندوجوددروغینمدعیانايعدهايجامعههردرکهباشندمی

میدرست الگوهايارایهباواقعیمصلحانبنابراین)١١تا٨آیاتبقره(دهندمیسوق تباهیسويبهراجامعهباطل،

ازبخشیدر)ع(شعیبحضرتاگر .کنندسدرادروغین مصلحانجلويهموبپردازنددایمیتاصالحابههمتاکوشند

ارایهبا)ص(اکرم پیامبر)٨٨تا۵٨آیههود(بپردازداقتصادياصالحاتبهتاکوشدمیدرست يالگوهاارایهبااقتصاد

آیاتازبسیاري .کندایجادراآرمانینمونهوکاملجامعه تاکوشیدمصرفتاتولیدازهابخشهمهدردرستالگوهایی
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انفاقوتبذیرواسراف و)٧آیهحشر(سرمایهگردشودتولیمنابعوزمینازگیريبهرهچگونگی بهکهآیاتیچونقرآنی

میتبیینبقرهسوره١٧٢و١۶٨و٠۶آیهچونآیاتی .کند میاشارهمصرفالگويارایهبهحقیقتدرپردازد،می

هسور١٣نیزوانعام سوره١۴١آیهکهچنانشد؛برخوردارزمیندرالهیهاينعمتهمهازبایست میچگونهکهکند

مصرفیهرگونهکهشدهبیانخوبیبهآیاتایندر .کردپیروي بایستمیمصرفیالگويچهازکهکندمیتبییناعراف

مفردات( .دهدمی انجامانسانکهاستکاريهردرحدازتجاوزمعنايبهاسراف .باشداسرافاز دوربهبایستمی

ازوشودمینعمتتباهیموجباتکهاستايرويزیاده صادي،اقتحوزهدراسراف)سرفواژهذیلاصفهانیراغب

شماردبرمیاسراف پیدایشبرايعاملیرااشرافرفاهچونآسایشورفاهخداوند .داردمیبازآن درستوبهینهمصرف

اجازهزمینيهازینتوهاخوردنیوهاآشامیدنیدرروي زیادهبامردمازبرخیکهاستگونهاین) ٢١آیهیونس(

وداردنمیدوست راافراديچنینخداوندروایناز)١٣آیهاعراف(کنندمیسلبدیگرانازراآن ازدرستمنديبهره

آیاتشعراء(هستندزمیندرتباهیوفسادمایهمسرفانچون کنندگانیمصرفقرآننظراز .کندمیمعرفیگناهرااسراف

حالهربه)١۴١آیهانعام( .باشندمینیزخداوندمحبوبیتازانسانمحرومیتعاملایشانکه چنان)١۵٢و١۵١

واقتصاديشکوفاییزمینهتا .دانستمیخودوظیفه )ص(پیامبرکهاستمهمیوظایفازیکیمصرفالگوياصالح

بخواهیم اگراساساینبر .آوردفراهمراخداونديهاينعمتبهنسبتمردمازتريبیش درصدمنديبهرهوتمدنی

برايدوبارهايزمینه)ص(پیامبراصالحیالگوهاي ازگیريبهرهبابایستمیباشیمداشتهمعاصرتمدنیونمونهجامعه

.آوریمفراهمتمدنی واقتصاديشکوفاییورشد

ومومنکهکندمیبیانقرآن .استرفتهکار بهقوامواژهمصرف،دررويمیانهواعتدالمفهومبیانبرايقرآنیآیاتدر

 ونساءسوره١٣۵و٣۴آیهبهتوانمیآیاتاینجملهاز .باشدمیقوامواعتدال برکهاستامتیاسالمی،امتنیز

لمویسرفوالمانفقوااذاالذینو  :فرمایدمیاخیرآیهدرخداوند .کرداشارهفرقانسوره۶٧ومائدهسوره٨آیهنیز

راهدو،اینمیانبلکهورزندنمیخستوکنندنمیاسرافکنندمیهزینه چونکهآنانو؛قواماذلکبینکانووایقتر

مشتینخست)ع(حضرت آنکهشدهروایتآیه،اینمفهومیرتفسدر)ع(صادقامامحضرتاز .گزینندبرمیرا اعتدال

دیگريمشتسپس .استگیريسختواقتدارهماناین :مودفر وگرفتدستدرمحکموبرداشتزمینازسنگریزه

.استاسرافاین :فرمودوریختزمینرويبهآنهمهکهگشودراخوددست چنانوبرداشت

باقیدستشدرمقداريوریختفرومقداري کهايگونهبهگشودراخوددستکمیوبرداشتدیگريمشتسومبار

  وجویباري .ر.مکوششبه-روشنراهنیزو٣٧٨ص-اخالقیموضوعیکصد  (استامقوهماناینفرمودوماند

١٣٨۴قم-البالغهنهجوقرآنموسسه-نویسندگانازجمعی )ص– ۵٨  

شگرايورويمیانهواعتدالحدودازخروج هرگونهآیدبرمی)ع(معصومانسیرهوسنتوقرآنوحیانیهايآموزهاز

ایناز .است اهللالیتقربوکمالبهیابیدستمستقیمصراطازخروجمعنايبهمصرف درتفریطوافراطسويدوبه

سويبهگرایشهرگونهازدوربهکهشوداندیشه ايگونهبهبایدمصرفمناسبوصحیحالگوهايمعیارتبییندررو،

سازيتصمیمو گیريتصمیممیانیوعالیسطوحهمهدرانمدیروریزانبرنامه .باشدخساست وبخلیاتبذیرواسراف

 .نمایندپرهیزتفریطوافراطبهگرایشازوکردهتوجه مصرفدرستمعیارهايوهامالكاینبهبایستمیاجراییو



8

حیحصالگوي تبیینازپس .آیدپدیدمسایلاینبهنسبتکاملیشناختکهاستشدنیزمانی ،صحیحالگويینتبی

معاصرجهاندراسالمیتمدناهدافسويبهوزد مصرفالگوهايدراصالحاتبهدستتوانمیکهاستمصرف

.کردحرکت

سومفصل

اجتماعیرفاهوعدالتبامصرفالگوياصالحرابطه٣-

کهبودهزندگیبعاداهمهدرمصرفصحیح الگويارائهفقرازجلوگیريوجامعهرفاهتأمینبراياسالمتدابیرازیکی

 مشکالتوهاآسیبفرهنگی،واجتماعیاقتصادي،لحاظازاسرافبیماري.است مهماینبرايالگوبهترینکریمقرآن

.کندمیچنداندورامصرف الگوياصالحاجرايضرورتمسئلهاینکهاستکردهایجادکشوربرايفراوانی

عدالتمتوازن،وجانبههمهتوسعهتداوم واستکشوردرمصرفالگويحاصالگرودراجتماعیعدالتتوسعهتداوم

نارسایی ومعضالتبرخیوجودکهچرااستالگوياصالحصحیحودقیقاجرايگرو درسالمجامعهوفقررفعاجتماعی،

فقربردنبینازدروجههیچبهعدالت .استجامعه اقشارازبرخیسويازجوییصرفهرعایتعدمازناشیجامعهدرها

تعریفقابلتجمل ازدوريویافتگیتوسعهتوانوقدرتباعدالتبلکهکند،نمیپیدامصداق ومعنیماندگیعقبو

کشوردراجتماعیواقتصاديعدالتوتوازنبرابر،هايفرصت ایجادوملییهسرماوثروتعادالنهتوزیعبا .است

.رودمیبینازتیطبقافاصله وشدهایجاد

ازجلوگیريومصرفالگوياصالحسمتبه حرکت،اسرافبامبارزهمسئلهعدالت،وپیشرفتزمینهدراساسیقدمیک

ریزيبرنامهاساسی خطوطدرراجوییصرفهمسئلهسیاست،یکبعنواناستالزماستجامعه اموالتضییعوهاولخرجی

بجا،کردنمصرفدرستبمعنايبلکهنیستنکردنمصرف بمعنايجوییصرفه.نیمکاعمالمختلفسطوحدرهایمان

مالدادنهدرواقعدرهرز وبیهودهمصرف.استکردنثمربخشوکارآمدرامصرفومالنکردنضایع ،کردنمصرف

یک.ایمگرفتهیادکهغلطیروشهاي،ماسنتهاي،ماعادتهاي.نیست خوبیوضعمصرفبلحاظماجامعهوضع.است

باشدداشتهبرتريوافزایشمصرف، بربایدهمیشهجامعهدرتولیدیعنی.باشدداشتهوجودتولیدسودبهودرست نسبت

جوییصرفهمسئلهبنابراین.شودمیگذاشتهمنفیتاثیراورويبرنیزفرهنگی لحاظازشداسرافدچارايجامعهوقتی.

.فرهنگیهمواجتماعیهماستاقتصاديهماسرافازاجتناب و

چهارمفصل

اجرایی هايدستگاهدرمصرفالگوهايواصالحسازياستانداردضرورت ۴-

بهینهتجهیزاتووسایلساختوطراحی درفناوريارتقايعلمی،پیشرفتبرعالوهتاشودمیسبببهینهمصرفالزام

 توجهموردکمترکههاییبخشدردیگرپیشرفتآنتبعبهومنابعمناسبعتوزی فرصتجهانی،استانداردهايبامطابق

.شودفراهمنیزبوده

انساناینکهشود،میمشخصزندگیهدف بهجامعهآننگاهبراساساي،جامعههردرمصرفالگويیکتعریفوتبیین

او مصرفشیوهبرمستقیمطوربهکند،میتبیینچگونهرازندگیازهدفوبیندمی چگونهجهاندرراخودجایگاه

توسعهبهملیهايثروتومنابعازبهینه استفادهوحفظدرصحیحمصرفبابتوانندبایدجامعهاعضاي.استاثرگذار



9

مصرف، الگوياصالحدراثرگذارعواملنقشبهگذرانگاهیبا.کنندتضمینراملی استقاللوکنندکمککشوراقتصادي

باشدموثرشعاراینصحیحاجرايدرتواندمیخدماتی وتولیديواحدهاياستانداردسازيیاسازيبهینهدریافتتوانمی

الزامجامعهافراد همهتااستراهکارهایینیازمندخوداینواستپایدارسازيفرهنگنیازمند مصرفالگوياصالح.

یکبهنهایتدروپایداررفتاریکبهوشدهنهادینه اصالحاینتدریجبهوکننداحساسرامصرفاصالحرفتارهاي

دراستاندار ارائهوآموزشراستايدرصحیحیراهکارهايبایدرواینازشود،تبدیلمصرف هايعرصهتمامیدرفرهنگ

تواندمیاست،کشورصنعتموتورچرخانندهکهانرژي هدررفتازجلوگیريبااستانداررعایت.شوداجراکشورسطح

ازتريوسیعدامنه بافکنندگانمصرتابیاوردوجودبهصنعتگسترشوتولیدبرايگذارانسرمایه برايامنفضاي

.شوندروروبهمطمئنوسالممصرفیامکاناتوخدمات

وتبذیراسرافکلیشبهوشودمیهزینه ايبرنامهغیرمحلدربودجهکهشودمیدیدهدولتینهادهايازبسیاريدر

.باشدرويزیادهواسرافمعنايبهتواندمیموردنظرغیرمحلدربودجه کردنهزینهعدمزیراگیرد؛میصورت

استمناسبوجابهمصرفوکردنمصرف درستبلکهنیست،ییجوصرفهمعنايبهکردن،مصرفکمدیگرعبارتبه

 عینمصوب،هايسیاستوايبرنامهمسیرغیردربودجهکردنهزینههرگونه اینبنابراست؛جوییصرفهعینکه

کاراینآغازهمانازشود،تعییناي بودجهبخشفالنبرايکهنباشدنیازياگرزیرااست؛جوییصرفهضدواسراف

 کهاستآنبرخودگواهکالن،راهبردهايوهاسیاستومطالعاتبهتوجهبا بخشیبرايبودجهتصویبونشودانجام

از.استتبذیرواسرافعیندیگر،جایی دربودجهکردنهزینهوشودهزینهايبرنامهمسیرهماندربایستمیبودجه

کننداعمالايگیرانهسختوکاملنظارتاعتبارات، وبودجهکردهزینهنحوهبرنظارتیهايدستگاهاستالزمرواین

.یابد تحققدرستمصرفتا

پنجمفصل

هايدستگاهدرشدهاصالح مصرفهايوالگويهااستانداردکردننهادینهراهکارهايومراحل ۵-

اجرایی

هايشاخصارتقايسبباست،کشور منابعازاستفادهصحیحروشکردننهادینهمعنیبهکهمصرفالگوياصالح

عالوهتاشودمیباعثبهینهمصرفالزامطرفیاز.استعدالتگسترشبراي ايزمینهوشدههاهزینهکاهشوزندگی

جهانی،استانداردهايبامطابقبهینه تجهیزاتووسایلساختوطراحیدرآوريفنارتقايازناشیعلمیپیشرفت بر

 از .گرددفراهمنیزاستبودهتوجهموردکمترکههاییبخشدیگردرپیشرفت آنتبعبهومنابعمناسبتوزیعفرصت

مینمایانبیشتر "مصرفالگوي اصالح"بهعدالتوپیشرفتدههاولسالنامگذاريبینمنطقیارتباطرواین

 الزامجامعهافرادهمهتااستراهکارهایینیازمندخوداینواستپایدار سازيفرهنگنیازمندمصرفالگوياصالح.شود

فرهنگیکبهنهایتاوپایداررفتاریک بهوشدهنهادینهاصالحاینتدریجبهوکننداحساسرامصرفاصالحرفتارهاي

.شودتبدیلمصرفهايعرصهتمامیدر

تبدیلمرحلهازکهکاالتولیدسطحدر .است بررسیقابل "کاالمصرف"و "کاالتولید"سطحدودرمصرفالگوياصالح

ودولتی بخشدوهرتولیدکنندگانوسازندگانکهاستنیاز،شودمیشاملراکننده مصرفبهتوزیعوانتقالتاخاممواد
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االمکانحتیوجهانیاستانداردهايباراخودکاالهاي تولیدآوريفنمحیطی،زیستضوابطرعایتبرعالوهخصوصی

ویخانگ مصارفبخشدرصرفاًنهکشورانرژيحوزهدرهدرروياکنونهم.کنندمطابق منطقههراقلیمبامناسب

خودورهاوتولیديواحدهايآب،هايلولهبرق،انتقال خطوطها،نیروگاهها،پاالیشگاهدربلکهتجارتی،وخدماتیمشاغل

میروشناییمصرفبه تولیديبرقپنجمیکحدودکشورمادر .نیستقبولقابلجهانیاستانداردهاي بامقایسهدرنیز

صرفهزمینهایندرزیاديتاحدودتوانمیمصرفکمهايالمپ ازاستفادهباالذاستهاخانهدرآندرصد۶٩کهرسد

.کردجویی

بایداستاستفادهقابلکهمناطقیدر هازبالهوخورشیدباد،همچوننووشوندهتجزیهمنابعازحرارتوانرژيتولید

.گیردقرارتوجهموردبیشتر

بهینهبهکهساختمانمقررات١٩مبحث جملهازمهندسیمقرراتوهامهناآییناجرايبایدسازوساختبخشدر

 ضایعاتاببایدنانجملهازخوراکیموادتولیدهمچنین .شودنهادینهشود،می مربوطانرژيمصرفدرساختمانسازي

بایدکهدیگرمشابهموارددههاودگردالزامی تولیددربازیافتقابلموادازبیشتراستفادهبهتوجهباید .باشدهمراهکمتري

.گیردقرارتوجهموردصنفهردر

مصرفبرايآنهاتهیهکهگازوبرقآب، خصوصاًبهینهمصرفنحوهسازيفرهنگبرايباید "کاالمصرف"سطحدر

 .باشد موثرتربسیارگازشرکتونیرووزارتتولیدکنندگان،ها،رسانهمدارس،طریق ازآموزشاستترالوصولسهلکننده

آنبدانوپذیرندمیراشدهنهادینههايسنت خوبیبهدینیمقدسمظاهرودینباپیوندعلتبهایرانمردمهمچنین

از.برد بهرهبیشترنیزدارندتاکیدجوییصرفهبرکهدینیهايآموزهوتعالیمازآموزش بخشدرتوانمیلذانهندمیارج

سرانهمصرفبایداستضروريدولتیومردمی بخشهردونیازهايعمیقشناختمصرف،الگويرتغییجهتکهآنجا

براي الزمیارانهمیزانودرصدسپسوشودمقایسهدقیقاًجهانیمصرفاستانداردهاي ودستمزدهاسطحباهادهک

اصالحکهدریافتتوانمیبنابراین .گردد تعیینآنايغیریارانهوايیارانهقیمتوشدهمشخصکاالهاازهریک

 .هاستیارانههدفمندسازي)نیاز پیشحتیو(نیازهممصرفالگوي

واداراتدرکاريمفیدساعاتوکنندمشخص رافرصتهزینهخود،کاربهمتعلقزمانبرايبایدمسووالنومدیران

بایدمصرف الگوياصالحدرخصوصرارویهدو .کاهندبانرژيوزمانرفتهدرازو دهندارتقاءرادولتیهايسازمان

موردبایدآنابعادتمامیاجرامسیردروشودبررسی عملیدیدازهمونظريدیدازهمبایدموضوعاین،داشتنظرمد

.گیردقرارتوجه

باشیممعترفتفریطیااسرافبهدیگر،عبارت بهیاکنیم،تعدیلمصرفمقولهبهنسبتراخوددیدگاهبایدنظريلحاظبه

بایدکشور در .بپرهیزیمجایگاهیهردراسرافگونههرازبایدتفریطوافراطعقوبت وهاکاستیازشدنخارجبرايو

چنینبرتکیهباتاباشددركواجراقابلعمومبراي نظريهموعملیلحاظبههمکهشودتعریفجامعیمصرفالگوي

.یافتدستتفریطوافراطبامبارزهبرايالزماعتدالبهوبرداشتگامنواقص رفعجهتدروانبتالگویی

اجراییهايبرنامهدرراتنبیهوتشویق سازوکارهايبایدکالنسطحدر)مصرفالگوياصالح(امراینتحققبراي

 بدلاذهاندرباوريبهراطرحایناجرايرش،پذیربطذيهايدستگاهحمایت ومردمآحادعمومیآموزشباوگنجاند
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زمانبرايبایدمسووالنومدیران .پذیرد صورتالزمسازيفرهنگزمینهایندربایدکهاستمفهومآنبهاینوسازیم

و دهندارتقاءرادولتیهايسازمانواداراتدرکاريمفیدساعاتوکنندمشخص رافرصتهزینهخود،کارهبمتعلق

 .بکاهندانرژيوزمانرفتهدراز

است پذیرامکانطریقسهبهمصرفالگوياصالحبراياجراییرویکرد١-۵-

هاشاخصتدوینوهمچنینمفاهیمتعریفو تعیین،شناساییفرآیندباوريبهرهبارهمستمردرمطالعهوتحقیقبا–الف

)جامع توصیفیروش(اجراءوریزيوبرنامهتحلیلویابیعارضهیزنوگیرياندازه ومحاسبه،اطالعاتآوريجمع،

شدخواهدزمانفرآینددر منابعمصرفاستانداردبهدستیابیبهمنجرایکهبگونه،شودمیانجام

هايعارضهدارايهايشاخصشناسایی به،نسبتترکلیاهدافبهوصولوبخشیدنسرعتبراي،دیگرروش-ب

مکانیزم تعیینباومطلوبهايشاخصبهدستیابیو)هاشاخصانتخاباولویتبا (تطبیقیمطالعهباوآشکارتروبارزتر

ریزيبودجهنظاموانسانینیرويریزيبرنامه مباحثمانند .شودگذاشتهاجراءبه،انتظارمورد،اصالحاتمناسبی

.عملیاتمبنايبرومنعطف

ارائهومخاطبهايگروهبرايسازيبستر زمینهایندر.شوداستفادهاجراییهايریزيبرنامهروش،دردوهراز _ج

.باشدمیضروریات ازوشفافدرستاطالعات

:راهبردهاقالبدراصالحیراهبردهايتبیینگامهاي٢-۵-

ساززمینه١-٢-۵-

سازتوانمند٢-٢-۵-

گرانتیجه٣-٢-۵-

ساززمینه١-٢-۵-

وساختهمرتفعرامشکلايریشهشکلبه واساسینقاطبرتمرکزباکهشودمیاطالقراهبردهاییبهساززمینهراهبرد

 )افکارتنویر(.گرددمیموجبرامصرفالگوياصالحبهنسبتمؤثر تقاضايایجادبرايالزمهايزمینه

 سازتوانمند٢-٢-۵-

درفمصرالگوياصالحفرآیندهايبرنظارت واجرا،مدیریتبرايالزمهايقابلیتایجادبرناظرتوانمندسازراهبردهاي

)آموزش(.باشدمیاجتماعی وفردي،سازمانیسطوح

 گرانتیجه٣-٢-۵-

برايراالزماطمینان،مصرفالگوياصالح فرآیندهايبرنظارتیوکنترلیهايمکانیزمتبیینباگرانتیجهراهبردهاي

میان،مدتکوتاههايبرنامهقالبدر،راهبردهاتبیینازپس )سازياستاندارد( نمایدمیایجادمدنظرنتایجحصول

منابع،اهدافپایانوآغاز زمان،شدهتدوینبرنامهدر .گرددمیتدوینراهبردهاازهریکسطحدرمدت بلندومدت

.گرددمی تعیینذیربطنظارتیحوزهواجرامتولی،نیازمورد

سیاستتواندمیهاقیمتوهایارانهمالیات، تنظیمطریقازدولتکهدارندعقیدهاقتصاديکارشناسانوصاحبنظران

آن برخاصکاالییحدازبیشمصرفازجلوگیريمنظوربهکهمعنیاینبهکند؛ ساماندهیراجامعهمصرفیهاي
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اصالحیکدیگرموازاتبهابزارهااینازاستفاده تابدهدیارانهآنبهدیگر،یکاالیمصرفافزایشبرايوکردهوضعمالیات

الگوي اصالحبرمثبتیگذاريتاثیرمناسب،اقتصاديهايسیاستتعیینبنابراین .باشد داشتهدنبالبهرامصرفالگوي

الگويدهیجهتبرايمختلفيکشورهادر کهاستاقتصاديهايسیاستازبخشیمالیاتمثالعنوانبه.داردمصرف

هدایت امکانافزوده،ارزشبرمالیاتنظامدرتنهامختلف،مالیاتیهايسیستمبین دروشودمیگرفتهبکارمصرف

راخصوصیبخشکنندگانتولیدبویژهداخلی کنندهتولیدمتفاوت،مالیاتیهاينرخاعمال .داردوجودمصرفمستقیم

ازتوجهی قابلبخشکهآنجااز .کندمیخودبازارسهمافزایشمنظوربهخودمحصوالت تکیفیافزایشبهتشویق

کند،میتولیدجامعهدرناکارامحصوالتکننده تولیدکهزمانیاست،تولیدبخشناکاراییازناشیرویه،بیمصرف

  .استخودنیازرفعبرايمشخصکاالییازبیشتر استفادهبهناچارکنندهمصرف

ها،ناکارایی برمالیاتوضعبایعنی .گرفتبهرهناکاراکاالهايتولیدبرکنندهکنترلابزاري عنوانبهمالیاتازتوانمی

شدنزدیکجامعهدرمصرفالگوياصالحبهگامیک آندنبالبهوکردهنزدیکاستانداردهابهرامختلفکاالهايتولید

داخلدرتولید قابلیتکهکاالهاییازبیشتراستفادهسمتبهمصرفالگويهدایترايبگمرکی هايتعرفهازاستفاده.

کاالهايمصرفکاهشسببامراینباشد،میمصرف الگويتغییردرموجودهايابزارازدیگریکیدارندراکشور

کشورداخل درجایگزینوینجانشحالعیندرکه(وارداتیکاالهايمالیاتیهاينرخبین تفاوت.گرددمیخارجی

که .استموثرجامعهمصرفالگوياصالحدرکه استهاییراهازیکیداخلتولیدکاالهايو)داردوجودآنهابراي

همراهداخلی کاالهايازاستفادهووارداتیکاالهايمصرفبهنسبتمردمنگرشاصالح بااقداماتاینتمامیدرنهایت

ازبهینهاستفادهبهراکنندهمصرفکهاستمصرف الگوياصالحراهکارهايازنیزسازيرهنگفهمچنین .بودخواهد

رفتارمنشا .است مصرفالگويتغییرجهتسیاستیابزارصحیحانتخاباستمسلمآنچهحال اینبا .دهدمیسوقمنابع

رفتارماجامعهدراکنونهمتردیدبی .باشدنشامآن بامتناسببایدنیزسیاستیابزارانتخابلذااست،متفاوتانسان

راسیاستگذار اهدافوشوداصالحدرستیبهرفتارهااینتاکندمیکمکآنچهامانیست دفاعقابلوصحیحمصرفی

.استرفتارمنشاباسیاستبودنمتناسبنماید،محقق

ششمفصل

جهانیمصرفالگويدرایرانوضعیت۶-

هايسبکیامصرفالگوهايکهمیدهد نشاناخیريدههدرکشورهاازبسیاريدرشدهانجامتمطالعابهنگاهی

پیچیده هاییپدیدهبلکهنیستندافرادامکاناتوهاتواناییها،خواستهعالئق،تأثیرتحت صرفاًوسادههاییپدیدهمصرف

مصرفیکاالهاينوعاجتماعی،قشراجتماعی، يطبقهونچمتغیرهاییوعواملبامعناداريارتباطاتکهاندوجهیچندو

ايزمینه متغیرهايمرجع،مصرفالگوهاياجتماعی،هايارزشاجتماعی،پایگاهدرآمد، زندگی،سبک)فرهنگیومادي(

وعالئقوهاسلیقهبهتنها،"مصرفهايشیوه"کهاستآنازحاکیمطالعاتاین.دارندکشوريتوسعهسطحو

بلکهباشدداشته وجودمصرفيشیوهیکاجتماعیگروهیافردهرتعدادبهتانیستوابسته فرديامکاناتوهاتوانایی

ازتابعیآنگیريشکلهمکهاست "الگویی"وساختارمند

 .پیونددمیوقوعبهفوقشرایطتغییربه توجهباآنتغییراتهمواستجامعهیکوفرهنگیاجتماعیاقتصادي،شرایط
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اینبهپرداختییارانهمیزاننظرازوکشورسومینارزانبنزینارائهنظرازایران اوراکلمارکت موسسهگزارش،اساسبر

در٢٠٠٧سالدرخاورمیانهبنزینمصرفکلدرصد٣۶ازبیشواستجهانکشورهاي میاندرکشورنخستینکاال

کهحالیدراستروزدرلیتر١١حدودکشورماندر بنزینیخودروهايسوختمصرفمتوسط .استگردیدهمصرفایران

و در،۶/۵کانادادر١/٩فرانسهدر ،۳/۵انگلیسدر ۲/۵ژاپنوآلماننظیردیگردرکشورهاي سوختمصرفمتوسط

  نرخایناماشودمیبرابر٢ایراندرسوختمصرفمیزانباریکسال١٠هر .استروزدرلیتر،۷/۳آمریکاکشور

برابر٢باریکسال۵٠هرحدوددرجهان مصرفیسوختمیزانونیستبیشتردرصد٢تایکجهانیمقیاسدررشد

 درصد٩اکنونهم .کندمیمصرفسوختبیشتربرابر۵تا۴جهانیمیانگین بامقایسهدرایرانیعنی .شودمی

بودجهازدرصد٣٨ازبیشسالههر و .یشودم  مصرفجهانجمعیتدرصدیکتنهاتوسطوایراندرجهانسوخت

 صادرازیکیتواندمیایراناستاندارد،مصرفصورتدرکهحالیدریابدمی اختصاصبنزینیارانهبهایراندولتساالنه

کهاستسالدر وگرمکیل١۶٠حدودبازرگانیوزیرمعاونگفتهبهایراندرنانمصرفسرانه  .باشدبنزینکنندگان

استبرابر٣تا٢ازبیشاستسالدرکیلوگرم٧٠آلمان دروکیلوگرم۵۶کهفرانسهنظیراروپاییکشورهايبهنسبت

٣٠ازبیشساالنه متوسططوربهاخیرسالپنجطینانیارانهمجلسبودجهوبرنامهکمیسیون رئیساذعانبهو .

باآیندهسال١٠طیرونداینادامهواستریالمیلیاردهزار٢۶بربالغرقماینجاريسالدرواستداشتهرشددرصد

ریالمیلیاردهزار۶٠٠بهپرداختییارانهمیزان،نانقیمتیارانهافزایشگرفتننظردربدوندرصد١۵متوسطرشد

.رسیدخواهد

میدالرمیلیارد٣٧رقمباانرژيیارانهپرداخت نظرازجهانکشوردومینایرانپول،المللیبینصندوقگزارشبراساس

نفرمیلیون٢٢۵بااندونزيمانندکشوريسرانهمصرفبرابر۵ازبیشنفرهرازايبهایران درانرژيسرانهمصرف.باشد

نفرمیلیون١٢٢ومیلیاردیکباهندکشوربرابر۴وجمعیتنفرمیلیون٣٠٠ومیلیاردیکباچینبرابر٢جمعیت،

ناهنجاروضعیت شاهد،جهانکشورهاىازبسیارىباایراندرانرژىمصرفشدتشاخص مقایسهباکهاستجمعیت

 .هستیمانرژىبردارىبهره

 2/6ایراندرمترمربعهرازايانرژي بهمصرفمتوسطمنتشره،ارقاموآماربراساسایرانمسکنوساختمانبخشدر

 .رسدمیبرابر۴حدودبهرقماینکشورمان،شهرهايازبعضیدرکهاستصنعتیکشورهايدرفمصرمتوسطبرابر

زندگیدربهداشتبرايومکعبمتریک سال،درنفریکبرايجهانیبانکاعالماساسبرآشامیدنیآبمصرفالگوي

مصرف آبجهانیالگويازبیشتردرصد٧٠ماکشوردراساس،اینبر .استسال درمکعبمتر١٠٠نفر،هرازايبه

میلیاردهزار۴یارانهسالیانهودولت.دنیاست دربرقپرمصرفکشورنوزدهمینایران،همبرقمصرفنظراز !شودمی

 .گیردمینظردربرقبرايتومانی

پنجهاایرانىآبرفمصسرانهکهاست گفتهآببهقدسىنگاهملىهمایشدرجمهوررئیساولمعاونداوودىدکتر

.استجهانمصرفسرانهبرابر

 :استگفتهایرانگازمصرفمیزانخصوص درنفتیهايفرآوردهپخشوپاالیشملیشرکتسابقمدیرعاملتبریزي

۶۸ازایراندرطبیعیگازمصرفمیزاندارد؛قرارجهانمصرفسومرتبهدرروسیه وامریکاکشورهايازبعدایران
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ورسیده٢٠٠٨سالدرمکعبمترمیلیارد١٢٣بهدرصد  3/10با متوسط رشد ساالنه 2001یارد متر مکعب در سال میل

 سالدررونداینادامهباو .برسدمکعبمترمیلیارد٢٧٧بهمصرفمیزانمیالدي٢٠١٢سالدرشودمیبینیپیش

سالدردولتکهاستحالیدراین.شد خواهدتبدیلنجهادرطبیعیگازبزرگکنندهمصرفیکبهایرانآیندههاي

.استدادهتعلقخانگیبخشمشترکانبه گازیارانهریالمیلیاردهزار١٣۴گذشته

و .باشدمیگرمکیلو٢٢جهاندرشکر مصرفمیانگینکهحالیدراستگرمکیلو٢٩ایراندرشکرمصرفسرانه

 همچنینوکنندمیمصرفروغنجهانیمیانگینازبیشتردرصد٣٠هاایرانی دهدمینشانکارشناسانتحقیقاتنیز

.استجهانیاستانداردبرابر۴ایراندرمیوهمصرف

بسیاروضعیتدهندهنشان،کشورهاسایر بامختلفهايبخشدرمصرفمیزانمقایسهکنیممیمشاهدهکههمانطور

وواقعییارانهتومانمیلیاردهزار ۱۲/۲بهنزدیکسالیانهکهاینجاستلبترجاو  .استهازمینههمهدرمصرفنامطلوب

حدوددرچیزيدولتپنهانوآشکار یارانهکلمبلغمجموعدرکه .کنیممیپرداختپنهانیارانهتومانمیلیاردهزار٧٨

.استتومانمیلیاردهزار٩٠

مسئوالنمهمهايبرنامهازیکیعنوان بهبایدکردنمصرفدرستوجوییصرفهدربارهسازيفرهنگحالاینبا

 .کردپایدارجامعهدررافرهنگاینبتوانالزمهايآموزشباتا گیردقرارتوجهموردمختلف،هايدستگاه

هفتمفصل

مصرفالگوياصالح استايردرهاهزینهمدیریتجهتاجراییهايدستگاههايبرنامه٧-

بهامورایندربتواندبایدوباشدمی دارارامدیریتگیريتصمیمجهتاطالعاتکنندهفراهمقشنهزینهمدیریت

:برساندیاريمدیریت

سازماناهمیتباهايفعالیتانجامبرايشدهمصرفمنابعهزینهتعیین١-

هافعالیتعملکردوريبهرهوکاراییمیزانتعیین٢-

.شودمیسازمانآینده عملکردبهبودباعثآنهااجرايکهجدیديهافعالیتارزیابیوتعیین٣-

ایجادجهتدرکهاستهاییفعالیتکلیه معنیبهاستیافتهتکاملگذشتهسال٢۵طیدرکههزینهمدیریتاصول

 سازيهبهینهمزمانطوربهوشودمیانجام)هزینهنمودنبهینهبا(شدهتمام بهايبهنسبتهوشیاريفرهنگیک

.دارددرنظررا)آنترین پایینتاسازمانیردهباالتریناز(سازمانیسطوحتمامدرهزینهکاهشوعملکرد

عملکردياهدافکردنسازگاروشفافیت١-٧-

عملکردياهدافزیرامقبولیتکنندقبولرا آنوبردهپیانتظارموردعملکرداهمیتبهسازماناعضايتمامبایدنخست

.شوندسطحهمعملکردياهدافبایدبعديمرحلهدر.کندمیتسهیلراآنهابهرسیدنهرا

  ابزارکارودانشارتقاي٢-٧-

انجامبرايتمایلوورزنداشتغالکاربهبیشتر رغبتومیلباکارکنانشودمیباعثکههستندعواملیکارابزارودانش

محسوب کارانجامتواناییضروري،اجزايصالحیتوشایستگی،مناسبدانشسطح.باشندداشتهنحوبهترینبهراآن
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مدیریتنظیرتفکراتیامروزه .رودمیشماربهکار مطلوبدادنانجامبرايدیگرضرورتالزمانگیزهداشتن .شوندمی

.کنندمیتاکید "همیشهبرايواولمرتبهدرکارهاصحیح انجام "برجامعکیفیت

  خدماتومحصوالتشدهتمامبهايازقويدرك٣-٧-

سیستمورودمیشماربههاگیريتصمیم اغلبمرکزيهستهعنوانبه،استانداردشدهتمامبهايبهمربوطاطالعات

.نمایدمیارائهراخدماتومحصوالتشدهتمامبهايازبهتري دركفعالیتمبنايبریابیهزینه

  )مزیت(برتري۴-٧-

راآنونداشتههاسازمانازنامطلوبیابد عملکردانتظارتنهانهمشتریانامروزه.استقبولموردعملکرديهدفتنها

برتر عملکردبهرسیدنبرايبررسیوموشکافیاستممکنچهاگر .دارندرابهتري عملکردانتظاربلکه،پذیرندنمی

براساسچونتواناوشدهکنترلفرآیندهايزیرا استپذیرشقابلامراینولیشدباداشتهبدنبالزیاديجاريهايهزینه

 .باشندداشتهنامناسبیعملکرددارداحتمالکمتر،استوارندپاسخگویی قابلیتومحوريدانش

 ضروريغیرهايفعالیتحذفوهاپیچیدگیکاهش۵-٧-

وفعالیتهاعبارتیبهیاواستفادهقابلغیر وزائدهايگزارشوهافعالیتازايعمدهبخشبایدسازمانهااکثرامروزه 

معیارهاي باراآنهاوشوندمتمرکزباقیماندهفعالیتهايبربایدسازمانهابعدمرحلهدر.کنندحذفراارزشکمهايگزارش

.شوندسودآوريایشافزباعث توانندمیفعالیتهااینچگونهکهدهندقرارارزیابیموردصحیحودقیق

  محوريدانشبهتوجه۶-٧-

بهتوجه .استامروزيهايسازمانبراي ضروريومهمتصمیمیک)کافیتجربهودانشبا(ماهرکارکناناستخدام

 ارتقا»،برايهاییمصداقپاداشوتسهیالتاعطاي،هاپرداختوانتصابات ،ارزیابی،استخدامهايرویهدردانش

 "یادگیرندهسازمانیک "سويبهحرکت وتسهیلراسازمانیادگیريفرآیندمحوريدانش .استسازمانمحورينشدا

.کندمیهمواررا

سازمانیهايهزینه٧-٧-

:شوندمیتقسیمگروهدوبهسازمانیهايهزینهتمامی

ساختاريهايهزینه)الف

عملکرديهايهزینه)ب

درسیستمحالوگذشتهدرمدیریتتصمیمات خاطربهوزمانگذشتباکههاییهزینه :ازارتندعبساختاريهايهزینه

:هاي هزینهمانندهستندسازمانیکبهمربوطهايهزینهازوسیعیگسترهکنندهبیان هاهزینهاین .آیندمیوجودبه

سازماناساسینیازهايطراحیولجستیکیهايسیستم-

انگیزشیولکرديعمهايسیستم-

انسانینیرويتوسعهوارزشیابیهايسیستم-

خدماتومحصوالتتوسعهوتغییراتکنترلهايسیستم-
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منظوربهبایدامروزمدیرانبنابراینهستند، حالوگذشتهمدیریتگروههايقلمروبهمربوطهاگیريتصمیماینتمامی

.بگیرندسازمانیساختارمورددرمتفاوتی کامالتصمیماتهاهزینهکاهش

گیرينتیجه٨-٧-

اصالحکهاستاینباشدمیاهمیتداراي کشوردرمصرفبهینهفرهنگبهدستیابیومصرفالگوياصالحبرآنچه

 درندهد؛ماهیتتغییرشعاریکبهاصلاینآن،طیکهاستمشیخطتعیینو استراتژيتبییننیازمندمصرفالگوي

میلذاباشد؛میجامعهآحادهمهومسئوالن سويازعمیقحرکتیوخیزشکشور،درمهماینبهدستیابیهالزمواقع

ریزي برنامهمهماصلاینبهرسیدنراستايدرراخودهايفعالیتودانستهضرورت یکرااصلاینهمگیبایست

برانقالبفرزانه«مسئوالنخصوصبهماهمه رهبرکهچهآن .نماینداقدامسازفرهنگامراینبهدستیابیبرايونمایند

تحقق مسیردرجدیدسالدربایدمردمآحادواجتماعیهايشخصیتگانه،سهقواي کهاستاینورزندمیتاکیدآن

فادهاستباتاکنیمحرکتوریزيبرنامهها، زمینههمهدرمصرفالگوياصالحیعنیاساسیوحیاتیمهم،شعاراین

تاکیدبنابراین بروزوظهورها،حالنیکوترینبهملتاحوالتبدیلازايبرجستهمصداق کشور،منابعازمدبرانهوصحیح

وشکوفاییبرايمناسببستريعنوانبهموضوع یابدایندهندهنشانمصرفالگوياصالحبرانقالبمعظمرهبر

راصالحمسیدرعاملمهمترینعنوانبهموضوعاصلصیانتوحفظشعارزدگیازپرهیز لذا .استملیاقتداربهدستیابی

.رودمیشماربهمسئولین ومردمهمهاصلیوظیفهآنتحققوتبیینهمچنینومصرفیالگوهاي

:وماخذمنابع

۵ /١٣٨٨/٢فارسخبرگزاري

١۴٧شمارهتجارت،بانکداخلیماهنامه-

١٣٨٨حسینی .یودارایاقتصادياموروزارتسایت-

١٣٨۵آرون،دهشور،نشرقرآن،مسعوددراقتصادمبانیوطرح-

موسسهرجایی،قمکاظممحمدسیدقرآن،اقتصاديآیاتموضوعیمعجم-

اولخمینی،چاپامامپرورشوآموزش

هاسازماندرمصرفوالگوهاياستانداردادهاسازيپیادهنحوه 

 سازيپیادهمتدولوژي

،مسوولیتها،وظایفاهدافبهتوجه ،باوشرکتها،موسساتسازمانهاازاعماجراییدستگاههايمدیرانکهاستبدیهی

 اینسازيپیاده.داشتخواهندخودنیازموردوالگوهاياستانداردهاسازي پیادهبهتمایل.دارنداختیاردرکهومنابعی

.باشدپذیرمیامکانروشدوبهوالگوههااستانداردها

خاصیيزمینهدرمربوطهالمللیبیناستانداردهاي سازيپیادهدرکهمعتبريمراکزوموسساتازگیريبهره :اولروش

.نمایندمی هاوشرکتهادرسازمانمربوطهالمللیبیناستانداردهايسازيپیادهبهداداقدام قرارودرقالبداشتهمهارت
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موردهايزمینهدرالمللی بینهنوزدرسطحندارندویارایندفاینسپاريبرونبهتمایلسازمانها:دومروش

سازيوپیادهتهیهبهوشرکتها،تمایلسازمانهاازبرخیوحتیاستنشده تدوینمرجععنوانبهخاصینظر،استانداردوالگوي

.دهندمیارقراستفاده موردرقابتیمزیتعنوانرابهخاصاستاندارددارندوایتپنوانحصارياختصاصی استاندارد

هرکدامدرخاصموارديشودودرمی رعایتاستانداردهاسازيپیادهبرايمشابهومراحلی،اصولروشهردودرعموما

نمی عمومیهايشاخصتدوینبهنیازيالمللیبیناستانداردهايمثالبراي.پذیرد میصورتمالحظاتیروشهاازاین

صالحذيمراجعازمربوطهوگواهینامهاست سازمانی،برونوممیزيابیشوندوارزیمیبومیهاشاخصاینباشدوصرفا

درون سازيپیادهاین،مدیریتدومروشدرولی.گرددمیصادرنامحدودياعتباري مدتوتاییدبرايبررسیازپس

بارد،الگوییاستاندایکگیريشکلبهمنجر آننتایجباشدوگاهامیاختصاصیشاخصهايتدوینبهونیازاستسازمانی

والگوههابه استانداردهااینکردنونهادینهسازيپیادهبرنحوهحاکمروحکلیحالت دراینجادر.شودمیجهانیاعتبار

میگرفتهنظردرگامهفتمختلفسازمانهايدروالگوها استانداردهاسازيپیادهبراي.گرددمیتوصیفاجمالیصورت

همهعموما.نماید رامشخصخودواهداف،راهبردهاسازمانهرگام،بایستیهفتینانمودنوطی شروعازقبلشودکه

 واهدافراهبردهاوجودصورتدر .دارندوفعالیت،مدیریتتولید،توزیع،ومصرف حیطهسهدرسازمانیواحدهايویاسازمانها

میمشاهدهگاها.گرددمیاصلح نیزبخشیرضایت،نتایجمطلوبوالگوههاياستانداردهاسازيپیادهوبابخشاثر

ایننتایجتحقیقانمودندکهاستقراراستانداردخاصیبهاقدامندارندولیاي شدهتدوینراهبردهايحتیییهاشود،سازمان

اهمیتبهنظر.باشدداشتهتواند میتبلیغاتیصرفا،ماهیتیهااقدامگونهاین.نخواهدبوداستاندارد،مطلوبسازي پیاده

هايحیطهبخشاثرواهدافراهبردهامورددرمختصرصورت،ابتدابه سازمانهادربخشاثرواهدافبردهاراهموضوع

کهباشدمیتوضیحبهالزم.گردد میارایهمثالهاییهمراهبهتوضیحاتی)تولید،توزیع،مصرف(وواحدهاهاسازمان فعالیت

وگاممراحلبهمبحثادامهدر.باشندداشتهحیطهسهدربخشراثواهداف راهبردهاتدوینبهنیازهاداردسازماناحتمال

:ازعبارتندکهشودمیپرداختهگانههفت هاي

راهبرديستادتشکیل:اولگام١.

 گیرياندازههايومقیاسشاخصهاتدوین:دومگام.٢

 الگوههاواستانداردهاابالغوتدوین:سومگام٣.

 سازييوتوانمندآموزش :چهارمگام۴.

 والگوههااستانداردهاسازيپیاده :پنجمگام۵.

 اجرانحوهارزیابیبرنظارت :ششمگام۶.

 مستمر،بهبودهايبرنامه :هفتمگام٧.

 

اولبخش

هامشیوخطراهبردها

وخدماتتولیدبخشدربخشاثرواهدافراهبردها
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هايوالگواستانداردهاسازيپیاده بهتصمیمازقبلیوخدماتتولیدهايبخشدرسازمانهااندرکارانودستمدیران

 ایندر.نمایندتبیینومشخصباشدمیخویشبخشیاسازماناهدافراستاي درکهراراهبرديمواردبایستیتولیدي،

.گرددمیارایهزیرهايپیشنهادخصوص

.بانکیسیستمدرپردازدخوهايدستگاهگسترشمثال Porduct:وخدماتمحصولدرنوآوريبهتصمیم

طریقازوآموزشی،اداريبانکیخدماتارایهمثال Process:وخدماتتولیدهايفرایندهاوروشدرنوآوريبهتصمیم

.همراهوتلفناینترنت

توسطتصادفدرمحلتصادفیخودرويخسارتپرداختمثال Position:محیطوتغییرموقعیتدرنوآوريبهتصمیم

.بیمهسیارکارشناس

:هاومدلالگوههادرنوآوريبهتصمیم Paradigm کشاورزيدرهوشمندايقطرهآبیاريمدلازگیريبهرهمثال.

برايشدهگرفتهتصمیماتدرخصوص سازمانرجوع،وارباب،مشتریان،کارگران،کارکنان،مهندسانمدیرانبهتوجیه-

.واهدافراهبردهامطابقنیاز موردوالگوهاياستانداردهاسازيپیاده

درمحلسیاربیمهکارشناسحضورضرورت داشتنظردربایدمثال.(شدهمشخصواهدافراهبردهابندياولویت-

  . )نیستاندازهیکبهکوچک شهرویکتهرانشهردرتصادف

                                             

  توزیعدربخشاثراهدافوراهبردها                                              

بایستیتوزیعيوالگوههااستانداردها سازيپیادهبهتصمیمازقبلتوزیعبخشدرسازمانهاکاراناندرودستمدیران

 بعنوان(زیرپیشنهادهايخصوصایندر.نمایندوتبیینمشخصراخویش بخشباسازمانبخشاثرواهدافراهبردها

   :گرددمیارایه)مثال

  …)و،ودارو رسانی،برق،گازرسانیآبرسانی(توزیعهايشبکهجغرافیاییمدیریت-

 شبکهتلفاتکاهشمجددومهندسییاتوزیعهايشبکهتغییرتوپولوژي-

...ورودخانهدهیوسازمانانحرافیسدهايوایجادتوزیعنوینالگوههاي-

 هدفجامعهدرگستريوعدالتعدالتبهتوجه-

 توزیعهايدرشبکهوپایشاطمینان،قابلیتسرعتبهتوجه-

فیزیکی مراسالتجايبهومخابراتیالکترونیکیسیستمهايازگیريبهره-

)آینديفریاشکلی(توزیعسیستمدرهاواسطهحذف-

 .باشدمیباالانتقالهزینهکههاییجادر...)و ،باديخورشیدي(ومحلیخانگیژنراتورهايازاستفادهفرهنگتوسعه-

بزرگشهرهايدربنزینمصرفتحلیلمثال توزیعسیستمهايبرايآماريتحلیلهايبرمبتنیومصرفتقاضامدیریت-

.وکوچک

.امرتوزیعدرسازمانمناسبوالگوههاياستانداردهاانتخاب-
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پیادهبرايشدهگرفتهتصمیماتخصوصدر سازمانرجوعوارباب،کارکنان،کارگران،مشتریان،مهندسانمدیرانتوجیه-

.واهدافراهبردهامطابقنیازموردوالگوهاي استانداردهاسازي

            .)استدسترسیسرعتشاخصبر مقدمعدالتشاخصمثال(شدهصخمشواهدافراهبردهابندياولویت-

 مصرفدراثربخشاهداف وهاراهبرد

بایستیمصرفوالگوياستانداردها سازيپیادهبهتصمیمازقبلمصرفبخشدرسازمانهادرکارانانودستمدیران 

.گرددمیارایهزیريپیشنهادهاخصوصایندر.نمایندوتبیینمشخص راخویشبخشاثرواهدافراهبردها

.مصرفهايوسرانه،شاخصهااستانداردهارعایتدرسازمانالزام-

.تقاضامدیریتونحوههدفيجامعهدربینهااولویتتبیین-

.کارکناناخالقیدرمنشورمصرفالگويرعایتانعکاس-

.سرانهرعایتبهوالزامتابعهواحدهايدرمصرفاجباريکنترل-

.مصرفیهايهزینه کاهشبرايکارساعاتمتغیرنمودنقبیلازریزيبرنامهدرانعطاف-

.شدهتماموقیمتهزینهمدیریترعایتبهواحدهاالزام-

.سازمان ساختمانهايتمامیدرساختمان١٩و١٧و١۵مباحثنمودناجباري-

.انرژي مصرفبرچسببالوازموخریداستانداردودستگاههايوسایلازاستفاده-

.هاهزینهمدیریتواعمالهاوهزینههاقیمتنمودنشفاف-

.کاري محیطدریکپارچهاطالعاتیهايوبانکیالکترونیکخدماتازاستفاده-

پیادهبرايشدهگرفتهتصمیماتخصوصدرسازمان رجوعوارباب،مشتریان،کارگرانن،مهندسان،کارکنامدیرانتوجیه-

.واهدافراهبردهامطابقنیازموردوالگوههاي استانداردهاسازي

قیمتشاخصبرمقدمانرژيمصرفبرچسبدر بنديرتبهاخصشمثال(شدهمشخصواهدافراهبردهابندياولویت-

.)است بازدهی Aشدهتمام

 دومبخش

سازيهپیاد

 رابريستادتشکیل–اولگام

اهداف

کردنونهادینه،نظارتزيساپیادهدروهماهنگی ،هدایتکلیوالزاماتکاربرددامنهدرگذاريسیاستمنظوربهستاداین

وماهیت اهدافبامتناسبآنوعنوانگرددمیتشکیلسازمانیهردرواهدافراهبردها مطابقيوهاوالگاستانداردها

دهندمیارائهخدماتبیشترکهسازمانهاییدر مثال .شودمیتعیینوالگوههااستانداردهاامردرسازمانفعالیتوحیطه

تولیدآنها فعالیتبیشترکهسازمانهاییدرواستناسبممصرفالگوهايواستانداردها سازيپیادهراهبريستادعنوان

ایناعضاي .گرددمیپیشنهادتوزیعالگوهايو استانداردهاسازيپیادهراهبريستادعنوان .باشدمیآنتوزیعوانرژي

.تخصصیهايکارگروهروسايوسازمانخبره کارشناسانارشد،مدیران :ستاد
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 :وظایف

:آنهابین،وهماهنگی،هدایتتخصصیايگروههکارتشکیل-1

)سازيمستند/فنی(وتوسعهتحقیقتخصصیکارگروه-

)استقرار(سازيپیادهتخصصیکارگروه-

)کردننهادینه(سازيفرهنگوآموزشگروهکار-

)ممیزي(ارزیابیونظارتتخصصیگروهکار-

هايگروهکارتوسط(آمدهعملبهسنجی نیازمطابقنیازموردهايشاخصوهااولویتاهداف،ها،مشیخطتعیین-2

 )تخصصی

وسازيپیادهفرآینداز...)ودانشمدیریت واطالعاتیمالی،مدیریتی،(ساختیزیرتعهديوپشتیبانیسیستمایجاد -3

الگوهاواستانداردهااستقرار

آنگانههفتمراحلدرسازياستانداردفرآیندکنترلوادارهسازماندهی،-۴

نامهنظامقالبدردستاوردهاحفظوآنها بهبخشیدنرسمیتواستانداردهاوالگوهاالزاماتابالغومستنداتتصویب-5

الگوهاوهااستاندارد

مشکالت ونواقصفصلوحلوالگوهاواستانداردهاسازيپیادهفرآیندبرنظارت۶-

فرآینددرپویاسیستمایجادوآمدهعمل بههايارزیابینتایجبامطابقبخشاثراهدافوهاراهبردتطبیقیبازنگري٧-

استانداردها والگوهامستمربهبودواصالح

  آنهانمایندهیاوالمللیبینوملیسازياستانداردمراکزباهماهنگیوتعامل٨-

 :گروهاکارعمدهوظایف

)سازيمستند /فنی(توسعهوتحقیقتخصصیگروهکار                               

مجموعه زیردرفرعیهايگروهکارمدیریتونیازصورتدرفرعیگروهکارتشکیل-

فعالیتها واهدافوراهبردهابامطابقلزومموردالگوهیواستانداردهاسنجینیاز-

شدهسنجینیازلگوياواستانداردهربراياختصاصیهايشاخصتهیه-

سازمانبراي)المللیبیناستانداردهايدر(عمومیهايشاخصنمودنبومی-

انتخابیهايشاخصوالگوهاواستانداردهابنديالویت-

 گیرياندازههايمقیاسنمودنمشخصوبنديرتبه-

سازيپیادهگروهکاربراينیازموردهايفرمتهیه-

نامهنظامقالبدرالگوهاواستانداردهانویسپیشتهیه-

  مرتبطسازياستانداردمراکزوهاگروهکارباصنفیهماهنگیوتعامل-

)استقرار(سازيپیادهتخصصیگروهکار                                       

 راهبرديستادهماهنگیبانامه منظاقالبدرابالغیالگوهايوهااستانداردمسئولیتووظایفمنابع،تعیین-
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.شوندمینگهداريومستقر صحیحطوربهنظر،موردالگوهايواستانداردهاکهاینازاطمینانحصول-

میکمکالگوهاواستانداردهااستقراربه کهنیازيگونههروسازيپیادهينحوهدربارهراهبرديستادبهدهیگزارش-

.نماید

الگوهايواستانداردهابامرتبطمختلف هايطرفباالزمهايهماهنگیو)داخلییاوسازمانیبون(طاتارتباایجاد-

.ابالغی

)کردننهادینه(سازيفرهنگوآموزشگروهکار

نیازموردآموزشیهايدورهمحتوايوهافصلسرتدوین-

راهبريادستاعضاينگرشیوبینشیهايآموزشبرايالزمتدابیر-

تخصصی هايگروهکاراعضايمهارتیونگرشیهايآموزشبرايالزمتدابیر-

شدهابالغاستانداردهاي والگوهاخصوصدرکارکنانکلیهبرايتوجیهیهايآموزشبرايالزمتدابیر-

خدمتبهاعمالیاستانداردهايوالگوها امتیازاتتبیینومشتریانوهدفجامعهسازيآگاهوآموزشبرايالزمتدابیر-

مشتریانوگیرندگان

الگوهاواستانداردهااستقرارفرآیند درهدفجامعهوکارکنانپیشنهادها،نظامسیستمنمودندیگربرايالزمتدابیر-

شیآموزبازهايدروهبرگزاري بهاقدمنیازصورتدروگردیدهبرگزارهايدورهارزیابیبرايالزمتدابیر-

)ممیزي(ارزیابیونظارتتخصصیگروهکار-

نظرمدالگويواستانداردها سازيپیادهنحوهازهاشاخصوهامقیاسگیرياندازهوسنجشپایش،-

هدفيجامعهومشتریانازسنجینظر-

هاانطباقعدمیاانطباقارزیابیوشناسایی-

سازيمستندوسوابقکنترل-

الگوهاواستانداردهاکاملوصحیحاجراينحوهازناناطمیحصول-

راهبريستادبهارزیابیونظارتنتایجارایه-

سازيپیادهفرآیندشناسیآسیب-

پیشگیرانهواصالحیاقداماتبرايپیشنهادارایه-

یريگاندازههايمقیاسوهاشاخصتدوین .دومگام                                      

واستانداردهانوعگرفتننظردربا .است الگوهاواستانداردهاسازيپیادهاصلیارکانازهامقیاسوهاشاخصشناسایی

 وبودهیکسانمشابهسازمانهايتمامدرعمومیبعد .گردندمیتعییناختصاصی وعمومیبعددودرهاشاخصالگوها،

.گرددمیتعیینسازمانهراهدافووظایفماهیت،بهتوجهبااختصاصیبعد

علمیوفنیهايمقیاسوسنجیزمان وسنجیکارسنجی،نیازهايروشازاستفادهباهامقیاسوهاشاخصتعیین

 تدوینالمللیبینوملیسطحدرقبالنیازموردهايمقیاسوهاشاخصاگر کهاستتوضیحبهالزم .باشدمیمیسر

.نمودعملمربوطه،هايشاخصمطابقیستیباباشند،گردیده
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:اختصاصیهاينحوهشاخصتدوینضوابطواستخراج

به .شودمیاستخراجدستگاههايبرنامه ووظایفوراهبردهاوکالناهدافازاجرایی،دستگاهربهمربوطهايشاخص

شاخص یکتواننمیوباشدمیتفاوتمیکدیگریامختلفهايسازمانوهاشرکت اختصاصیهايشاخصدلیلهمین

ومواردتمامدرباشدداشتهبایدشاخصیککه ضوابطیاما .داردارایهاختصاصیهايشاخصجایگزینیبرايراثابت

:شودمیاشارهآنهابهزیردرکهاستیکسانزیادي حدودتاموضوعاتکلیهبراي

تحققبرمبتنیبایستیهاشاخصعبارتی به .باشندشدهانتخابالگويواستانداردموضوعبامتناسببایدهاشاخص.1

.باشندسازماناهداف وراهبردهاها،مشیخطوهاماموریت

مصادیقحیطهتداخلمانعودهدپوشش راشاخصمصادیقتمامکهمعنیبدین .باشدمانعوجامعبایدشاخصحیطه. 2

.شودهاشاخصسایر

بنديمقیاسوگیرياندازهقابلکه معنیبدینباشند،کمیصورتبهاستممکنکهآنجاتاتیبایسها،شاخص.3

  .باشند

بردنبکارازوشوندبیانکوتاهجمالت درمشخصهايمقیاسباوواضحوسادهشفاف،صورتبهبایدهاشاخص. 4

.گرددخودداري نارساونامفهومجمالتولغات

دیگروباشدیکسانآنهامفهومازکاران اندردستوکارکنانهمهبرداشتکهشوندتدوینايگونهبههاشاخصباید. 5

.نباشدتفسیروتوضیحبهنیاز

.گرددخودداري آنهادرانتزاعیوذهنیمفاهیمبدنکاربهازوباشندعینیبایدهاشاخص. 6

.باشند)المللیبینوملی انتطاراتسطحدر(مطلوبوضعهايشاخصباراستاهمبایستیهاشاخص. 7

درکمیهايشاخصعموما .گردند میمطرحکیفیشاخصعنوانبهنباشدگیرياندازهقابلکههاییشاخص. 8

 .شوندمیبردهبکار الگوهادرکیفیهايشاخصواستانداردها

ها،شاخصتمامیبایستیالگوها،واستانداردها اجرايينحوهبرارزیابیونظارتمنظوربهها،شاخصتدوینازپس. 9

هاشاخص ماهیتبامتناسبکهچرا .گیرندقرارارزیابیموردمختلفابعادازبتوانتاگردند بنديضریبوبنديمقیاس

با)اريادفضايمربعمتریکهرازايبه(برقمصرفشاخصمثال  .پذیردمیصورتکیفیارزیابییاوکمیارزیابی

.باشدضریبیک باتواندنمی)سیريسردیاوگرمسیري(نظرموردواحداقلیمیوضعیتگرفتن نظردر

.گرددتعیینیکدیگرباهاشاخصارتباطوتعامل. 10

الگوهاواستانداردهاابالغوتدوین .سومگام                                           

واستاندرادهاتدویندر .گرددمی تهیه)سازيمستند(توسعهوتحقیقتخصصیگروهکارطتوسگاماینمقدمات

وگیرياندازههامقیاسوهاشاخصکاربرد،يدامنهالزامات،اهداف،ها، مشیخطمورددرمدونهاییبیانیهالگوها،

دروگرددمیمنعکسراهبردي ستادبهوشودمیتهیهنویسپیشصورتبهنظامنامهیکقالبدراجراییهاي روش

.شود میابالغراهبرديستادتوسطتایید،صورت

:شودمیدادهپوششزیرمواردالگوهاواستانداردهانظامنامهدرعموما
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. کاربرددامنه١

. کلیالزامات٢

. )بخشاثراهدافوهاراهبرد(هامشیخط٣

. اختیاراتوهامسئولیتوظایف،منابع،۴

. آگاهیوآموزشها،صالحیت۵

. ارتباطات۶

. مستنداتکنترلوسازيمستند٧

. اضطراريشرایطدرآمادگیوهاواکنش٨

. گیرياندازهوپایش٩

)الزامشدنبرآوردهارزیابی(انطباقارزیابی١٠.

. پیشگیرانهاقدامواصالحیاقدامانطباق،عدم١١

.  سوابقکنترل١٢

. )خارجیوداخلی(ممیزي١٣

.  رممستبهبودمدیریتیبازنگري١۴

سازيتوانمندوآموزش .چهارمگام                                                  

آموزشواحدهايهماهنگیبا)الگوها واستانداردهاکردننهادینه(سازيفرهنگوآموزشگروهکارتوسطگاماین

 Iso)  ١٠٠١۵کارکناناستاندارد آموزشمطابق زیراقداماتمرحلهاین در .پذیردمیصورتسازمانیهرکارکنان

 .یابدمیتحقق

.توجیهیومهارتی،نگرشی،بینشی ،بعدچهاردر .ابالغیالگوهايواستانداردهابرايآموزشینیازسنجی-

.شدهنیازسنجیآموزشیهايهدوربرايهاسرفصلتهیه-

.راهبريستاد اعضاي)نگرشیوبینشی(آموزشیهايدورهاجرايوریزيبرنامه-

.تخصصیهايکارگروه اعضاي)مهارتیونگرشی(آموزشیهايدورهاجرايوریزيبرنامه-

.شدهابالغاستانداردهاي-والگوهاصخصو درکارکنانکلیهبرايتوجیهیآموزشیهايدورهاجرايوریزيبرنامه-

وگیرندگانخدمت-بهاعمالیاستانداردهاي والگوهاامتیازاتتبیینومشتریانوهدفجامعهسازيآگاهوآموزش-

.مشتریان

.شدهبرگزارآموزشیهايدورهاثربخشیارزیابی-

.نیازصورتدربازآموزيهايدورهبرگزاري-

.الگوهاواستانداردهااستقرار فرآینددرهدفجامعهوکارکنانپیشنهادهاينظامسیستمدننمودرگیر-

.الگوهاواستانداردهااستقرار فرآینددرمنديبهرهبراي،هادورهاینهايبرترینونخبگانشناسایی-

الگوهاوردهااستانداسازيپیاده.پنجمگام                                          
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:پذیردمیصورتزیراقداماتمرحله ایندر .یابدمیتحقق)استقرار(سازيپیادهتخصصیکارگروهتوسطپنجمگام

. .الگوهاواستانداردهاکاربرددامنهحیطهدرالزاماتسازيپیاده١

. .ابالغیالگوهايواستانداردها بهبودونگهداري،استقرار،ایجادبرايالزممنابعقراردادندسترسدر٢

. .ابالغیالگوهايواستانداردها شدهتعیینوظایفشرحوهامسئولیتمطابقاجراییامورانجام٣

. .شوندمینگهداري ویابندمیاستقرارالگوهاواستانداردهااینکهازاطمینانحصول۴

. میکمکالگوهاواستانداردهااستقراربه کهنیازيهرگونهوسازيپیادهنحوهدربارهراهبريستادبهدهیگزارش۵

.نماید

. واستانداردهابامرتبطمختلفهاي طرفباالزمهايهماهنگیو)داخلیوسازمانیبرون(ارتباطاتایجاد۶

 .ابالغیالگوهاي

. هاییتوصیهوهاپیشنهادارایهواستقراراز بعدهمرحلدرسیستمعملکردخصوصدرراهبريستادبهدهیگزارش٧

.مستمربهبودبراي

 نحوهارزیابیاجرا ونظارت .ششمگام                                          

،شودمیمنعکسراهبريستادبهآمدهبدستنتایج وگیردمیصورتارزیابیونظارتتخصصیکارگروهتوسطگاماین

.استمدونومستقل،یافتهنظامفرآیندي ارزیابیونظارت

.پذیردصورت)ثالثسازمانممیزي(سازمانی برونیا)داخلیممیزي(سازمانیدرونصورتبهتواندمیفرآینداین

ورداستاندادرسازمانهر)اختصاصیوعمومی( هايشاخصمجموعههمان،ارزیابیونظارتمعیارهايوهامالك

اعتبارازنتایجتاپذیردصورت مشخصزمانیهايدورهبرايمدونبرنامهقالبدربایستسکهباشد مینظرموردالگوي

.گردد برخوردار)پذیريتکرارواعتماد(الزم

طیوفقیتمباراالزمآموزشیهايدورهکهباشند میسازمانهربرجستهکارشناسانونخبگانازکارگروهایناعضاي

.استگشتهمحرزآنها شایستگیواندنموده

:شودمیتشکیلاصلیمرحلهچهارازارزیابیونظارتفرآیند

.  ....الزاماتواهداف،پیچیدگی)کیفیوکمی(ماهیت،اندازه،حدود،هامقیاس،هاشاخص،بودنمشخص١

.نظرمورد الگويواستاندارددر

. تجربهوسابقه،مرتبطدانشگاهیتحصیالت (کمیصورتبهکنندگانارزیابیهايمشخصهومعیارهاتعیین٢

 )ولیستچکتهیهابتکار ،ارتباطیهايمهارت،شخصیخصایص(کیفیو)ممیزيآموزشی ساعات،مفیدکاري

. (هاشاخصاززیاديطیفکهارزیابیونظارت روشترینجامع،ارزیابیونظارتبرايمناسبروشیانتخاب٣

تخصصیکارگروه،اطمینان حصولبراي .استدرجه٣۶٠ارزیابیونظارت .دهدمیپوششرا)هاموقعیتبامتناسب

وماهیت، نوعبامتناسبزوایااین .نمایندمیرصدرانظرموردالگويواستاندارد يحیطه،مختلفزوایاياز،مربوطه

 .شودمیاشارهآنازبخشی بهزیردر .باشندمیمتفاوتالگوهاواستانداردهاگیپیچید

سازماناهدافومشیخطباتناسب-
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گیرندگانخدمتومشتریاننظر-

قرارداديومقرراتی،قانونیالزامات-

هامقیاسوهاشاخصماهیت-

احتمالیمخاطراتوجامعهواکنش-

کنندگانتأمینوالکانم،سهامداراننظر-

سازمانمدیریتنظر-

کارکنانوکنندگانتولیدنظر-

محیطیزیستاموررعایت-

شدهتمامقیمتومالیمقرراتحدودرعایت-

کمیتوکیفیتبعدازانتظاراتشدنبرآورده-

ادواريوزمانیبعدازانتظاراتشدنبرآورده-

ايمنطقهوانیمکبعدازانتظارتشدنبرآورده-

کارکنانتوانمندي-

تهدیدهاوهافرصت،ضعف،قوتنقاطشناسایی-

رفتهدستازمنابعوهاظرفیت،هازمان-

مثبتبازخورد،سوابقبررسی،لیستچک تهیه(مختلفطرقازنیازموردزوایايبامتناسب،ارزیابیونظارتانجام. 4

و نظارتکارگروهتخصصدرکاراین... )و spcفرآیندآماريامتحان ،کنترل/  آزمایش،مشاهده،مصاحبه،منفیو

.کندمیمستندراالزمگزارشاتگرا نتیجهصورتبهوکردهبررسیرانظرموردهايشاخصکهباشدمیارزیابی

 .هفتممستمر بهبودهايبرنامهگام

،تناسبازتادهدقراربازنگريمورد شدهریزيطرحفواصلدرراابالغیهايالگووهااستانداردبایستیراهبريستاد

.نماید حاصلاطمینانآنهااثربخشیوکفایت

راستايدروحاکمالگوهايواستانداردها درتغییراتاعمالبهنیازوبهبودهايفرصتارزیابیشاملبایدبازنگرياین

حاکم الگوهايواستانداردهاخروجیووروديبخشدرمستمربهبودهايبرنامه.یردپذ صورتاثربخشاهدافوراهبردها

.گرددمیبررسیزیرمواردوروديبخشدر  .گیرندمیقرارتوجهمورد

دهدقرارتأثیرتحتراالگوهاواستانداردهاتواندمیکهتغییراتی-

بهبودبرايهاییتوصیه   -

 :)گیري تصمیمماهیتبا(شوندمیبررسیرزیمواردخروجیبخشدر

آنفرایندهايوالگوهاواستانداردهااثربخشیبهبود ١.

. خدماتکیفیتبهبود ٢

. محصوالتکیفیتبهبود ٣
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. توزیعکیفیتبهبود ۴

. منابعوهاهزینهبهبود ۵

 

گیرينتیجه

اصالحکهاستاینباشدمیاهمیت دارايکشوردرمصرفبهینهفرهنگبهدستیابیومصرفالگوياصالحبرآنچه

واقعدر،ندهدماهیتتغییرشعاریکبهاصلاین،آنطیکهاستمشی خطواستراتژيتبییننیازمندمصرفالگوي

میلذا؛باشدمیجامعهآحاد همهومسئوالنسويازعمیقحرکتیوخیزش،کشوردرمهماینبهدستیابی الزمه

ریزيبرنامهمهماصلاینبهرسیدنراستايدرراخودهايفعالیت ودانستهضرورتیکرااصلاینهمگیبایست

استاینورزندمیتأکید آنبرانقالبفرزانهرهبرکهآنچه .نماینداقدامسازفرهنگامراینبهدستیابیبرايونمایند

تحققمسیردرجدیدسالدربایدمردمآحادواجتماعیهايشخصیت ،گانهسهقوايمسئوالنخصوصبهماهمهکه

استفادهباتاکنیمحرکت یوریزبرنامه،هازمینههمهدرمصرفالگوياصالحیعنیاساسیوحیاتی،مهم شعاراین

 .یابدبروزوهورظ،هاحالنیکوترینبهملتاحوالتبدیل ازايبرجستهمصداق،کشورمنابعازمدبرانهوصحیح

شکوفاییبرايمناسب بستريعنوانبهموضوعایندهندهنشانمصرفالگوياصالحبرانقالبمعظم رهبرتأکیدبنابراین

راهمسیردرعاملمهمترینعنوانبهموضوعاصلصیانتحفظ وشعارزدگیازپرهیزلذا .استملیاقتداربهدستیابیو

.رودمی شماربهمسئولینومردمهمهاصلیوظیفهآنتحققوتبیینمچنینهومصرفی الگوهاياصالح



محتواي آموزشي                                                                                                                                                      مدت دوره:  8 ساعت


اصلاح الگوي مصرف


فصل اول

-1 مفهوم شناسي

امروز جنبه هاي منفي و ضداقتصادي مصرف را با تركيب مصرف گرايي يا مصرف زدگي بيان مي كنند و براي رساندن معناي مثبت و عادي اين پديده اقتصادي به همان كلمه مصرف، بسنده مي كنند. البته واژه هاي ديگري چون : استعمال، استفاده ، كاربرد ، هم معاني مترادفي براي اين كلمه هستند، اما استفاده از اين كلمات هريك جاي خود را دارد و نمي توان آنها را به جاي هم به كار گرفت.  در فرهنگ اسلامي مصرف به طور عام معناي منفي ندارد و به مفهوم استفاده كردن از مواد و ابزار و وسائل مورد نياز زندگي است، اما براي موارد استفاده چه مثبت و چه منفي، چه در جاي خود يا خارج از قواعد معمول زندگي واژگان اختصاصي ديگري متداول است كه به خوبي بيانگر ابعاد و ويژگيهاي جنبي اين پديده اقتصادي كه گاه مجعد فرهنگي هم مي يابد، مي باشد. در تبيين اصلاح الگوي مصرف لازم است در معاني لغوي سه كلمه مذكور تاملي نمود.

-1-2 اصلاح

اصلاح و اصلاح كردن در لغت به معاني مرمت كردن و تعمير نمودن ، تصحيح كردن و درست كردن ، نظم و ترتيب دادن و بسامان كردن كارهاست .


در مفهوم و معانى اصطلاحى الگو نيز گفته اند:  الگو چيزى است كه در يك گروه اجتماعى به اين منظور شكل گرفته باشد كه )به عنوان(  مدل يا راهنماى عمل در رفتارهاى اجتماعى به كار آيد... الگوها آن شيوه هاى زندگى هستند كه از صورى فرهنگى منشأ ميگيرند . يك الگو يك مدل يا يك سري قوانين است كه با استفاده از آن مي توان هر چيزي يا قسمتي از يك چيز را توليد نمود. علم كشف الگوها به كشف الگو معروف است در واقع توليد هر چيزي است كه با تكرار عجين شده باشد . تكرار ميتواند زير الگوها يا زير الگوهاي اصلاح شده بر طبق چند قانون ساده، داشته باشند. در يك تقسيم بندي كلان، الگوها به الگوهاي مثبت ومنفي تقسيم مي شود.


-1-3 مصرف

مصرف نيز به معني استفاده كردن و در لغت نامه دهخدا تحت عناوين محل بازگشت، جاي بازگشت، محل صرف و خرج، جاي خرج كردن و به كار بردن و محل هزينه كردن آورده شده است.  در فرآيند اصلاح الگوي مصرف ما بايد ضمن بازتعريف رابطه ما با منابعي كه در اختيار داريم، بهره برداري صحيح، علمي و مناسب از منابع و ظرفيت هاي موجود را بياموزيم، الگوي مصرفمان را اصلاح كنيم و بهتر آن است كه منحرفش كنيم به آن چيزي كه اسلام به ما دستور داده، نه آن چيزي كه عرف مي پسندد.

-1-4 اصلاح الگوي مصرف

اصلاح الگوي مصرف عبارت است از نهادينه كردن روش صحيح و مناسب استفاده از منابع مادي و غيرمادي كشور به صورتي كه باعث ارتقاي شاخص هاي زندگي مردم و كاهش هزينه ها شود.  چگونه مصرف كردن ، چه چيز مصرف كردن، شناسايي نيازهاي واقعي و رعايت اعتدال و صرفه جويي در بهره برداري از امكانات و منابع موضوع اصلي الگوي صحيح مصرف مي باشد.

-1-5 مفهوم اسراف و تبذير

لغت شناسان در تعريف و ترسيم اسراف گفته اند تجاوز الحد في كل فعل » : يفعله الانسان و ان كان ذلك في الانفاق اشهر و يقال تارة اعتبارا بالقدر و تاره  بالكيفية؛ خارج شدن انسان از حد و مرز در هر كاري كه انجام مي دهد را اسراف گويند .گر چه اين معني در انفاق مشهورتر است و اسراف هم گاهي در اندازه و « مقدار )يك چيز است( و گاهي در كيفيت و چگونگي آن واژه  اسراف و تبذير در برابر واژه « اقتصاد  » و « اعتدال »  قرار دارند و با اندك تفاوتي يك مفهوم »و پيام را مي رسانند. با در نظر گرفتن ريشه اين دو لغت )اسراف و تبذير( چنين به نظر مي رسد كه وقتي اين دو در مقابل هم قرار مي گيرند اسراف به معني خارج شدن از حد اعتدال، بي آن كه چيزي را ظاهرا ضايع كرده باشد، مثل اين كه، ما لباس گرانقيمتي بپوشيم كه بهايش صد برابر لباس مورد نياز ما باشد يا غذاي خود را آنچنان گرانقيمت تهيه كنيم كه با قيمت آن بتوان عده زيادي را آبرومندانه تغذيه: كرد. در اين جا از حد گذرانده ايم ولي ظاهرا چيزي نابود نشده است اما  « تبذير »  و ريخت و پاش، آن است كه چنان مصرف كنيم كه به اتلاف و تضييع بيانجامد. مثل اين كه براي دو نفر ميهمان غذاي ده نفر را تهيه كنيم آن گونه كه بعضي از جاهلان چنين ميكنند و به آن افتخار مي نمايند و باقي مانده را در زباله دان مي ريزند و اتلاف مي كنند البته گاهي هم مي شود كه در كاربردها، اين دو واژه در. يك معني به كار مي رود و به اصطلاح عطف تفسيري ميشوند، امام علي (ع)در نهج البلاغه مي فرمايد: اَلَا وانَّ اعطَاء الْمالِ في غَيرِ حقّه تَبذيرٌ و اسرَاف و هو يرْفَع صاحبه في الدّنْيا ويضَعه في الآخرَةِ و يكْرِمه في النَّاسِ و يهِينُه عنْد اللَّه؛ آگاه باشيد مال را در غير مورد استحقاق صرف كردن تبذير و اسراف است . ممكن است اين عمل انسان را در دنيا بلندمرتبه كند اما مسلما در آخرت پست و حقير خواهد كرد. در نظر توده مردم ممكن است سبب اكرام گردد اما در پيشگاه خدا موجب سقوط مقام انسان خواهد شد.


-1-6 مفهوم صرفه جويي

صرفه جويي به معناي درست و مناسب مصرف كردن است. اين مسئله براي آشنايي با مباني و اصول اصلاح الگوي مصرف ايجاد تعادل ميان درآمد و هزينه بسيار مهم و اساسي است و در حوزه اقتصاد خانواده نيز مي تواند تأثيرگذار و سرنوشت ساز باشد. با اين همه صرفه جويي علاوه بر اين كه در حوزه اقتصاد شخصي معنا و مفهوم مي يابد، در حوزه اقتصاد عمومي هم معنا دارد. بر اين اساس است كه امام خميني(ره )مصرف زياد و بيش از نياز در آب و برق را نه تنها نادرست و حرام مي دانند بلكه آن را ضمان آور و شخص مسرف را نسبت به جامعه مديون مي شمارند.


فصل دوم

-2 مباني ديني ،اخلاقي و فرهنگي الگوي مصرف با تاكيد بر مفاهيم قرآني

درباره صرفه جويي نگاه قرآن به مسائل اقتصادي هم نگاهي در راستاي بهره وري مناسب و درست از امكانات و وسايلي است كه خداوند به طور مستقيم يا غير مستقيم در اختيار بشر قرار داده است. در اسلام همواره سخن از اقتصاد است.


اقتصاد كه از واژه قصد گرفته شده به معناي ميانه روي و اعتدال است.  از اين رو بنياد امور در حوزه توليد و توزيع و مصرف كالا در بينش و نگرش قرآني ميانه روي است. هر گونه رفتارهاي بيرون از اين چارچوپ از نظر قرآن نه تنها نادرست و نا به هنجار است بلكه گناه و گاه جرم قانوني تلقي مي شود البته در برخي موارد كم مصرفي هم تذكراتي داده شده كه چرا حلال خدا را بر خود حرام مي كنند؟ از نظر اسلام، سلامت اقتصادي و پرهيز از فسادانگيزي در حوزه اقتصادي و تصحيح روابط اقتصادي جامعه، هم پاي مسائل اعتقادي و عبادي در صدر برنامه هاي پيامبران قرار دارد، اين امر نمي تواند جز با صرفه جويي و بهينه سازي مصرف همراه باشد. زيرا اقتصاد در هر حال بستري براي تكامل بشري است و به عنوان هدف ابزاري يا مياني مطرح مي باشد كه بايد آدمي با بهترين شيوه مصرف و استفاده درست و مناسب، خود را در  جايي قرار دهد كه بتواند رشد و كمال خويش را ادامه دهد. رابطه ي الگوي صحيح مصرف با جامعه آرماني : شايد اگر بخواهيم به هدف اصلي و اساسي انقلاب جهاني از آدم(ع) تا خاتم)ص(تا عصر حاضر برسيم و اهداف آموزه هاي وحياني را در طول تاريخ بشريت تحقق بخشيم و تمدن اسلامي را چنان كه فلسفه دين و حكمت آفرينش است در زمين مستقر سازيم و امكان رشد و تعالي و تكامل براي همه بشريت فراهم آوريم، مي بايست به الگوهاي مصرف به عنوان يكي از مولفه هاي اصلي تمدن سازي توجه كنيم . از اين رو بخش عمده اي از آموزه هاي وحياني قرآن و اسلام، بيان اصو ل و مطالبي است كه به حوزه اقتصاد و چگونگي مديريت آن باز مي گردد . اگر رهبر معظم انقلاب چندين سال پيش فرمان بسيج عمومي براي تمدن سازي مي دهد و هر سال براساس آن راهبرد اساسي و اصلي در نامگذاري سال ها براي مديريت كشوري، نامي خاص برمي گزيند، همه اين نامگذاري ها در راستاي دستيابي به تمدن جهاني اسلامي است كه آرمان همه بشريت در طول تاريخ و فلسفه و حكمت حركت ها و قيام هاي همه پيامبران و امامان )ع( بوده است . انقلاب مهدوي)عج(و مسئله انتظار نيز تنها در راستاي اين مقصد و مقصود، معناي درست مي يابد؛ زيرا ظهور، چيزي جز تحقق تمدن دولت جهاني و عدالت پرور به دست انساني كامل و خليفه الهي نيست. يكي از مهم ترين بخش هايي كه در محقق ساختن تمدن اسلامي بسيار نقش كليدي دارد، مسئله چگونگي مصرف توليدات و بهره مندي از امكانات و نعمت هاي الهي است . از اينرو بيان الگوي صحيح مصرف و اصلاح دايمي و هميشگي آن براساس نيازها و توانايي هاي هر زمان، به عنوان دغدغه اصلي، خود را بر جامعه انساني و به ويژه دولت اسلامي تحميل مي كند .


بي گمان هر چه شناخت انسان به خود و محيط زيست خويش كامل تر شود، ميزان بهره مندي وي نيز از وسايل و امكانات افزايش مي يابد و مصرف بهينه و آسان و ساده آن چيز را نيز بهتر مي آموزد. با اين همه به عللي شناخت انسان نه تنها نسبت به محيط زيست خويش بسيار ناقص و ابتدايي است بلكه حتي نسبت به خود و نيازها و توانمندي ها و ظرفيت هاي خويش نيز شناخت كامل و درستي ندارد. از اين رو نيازمند آن است تا كس و يا كساني او را به مسير درست سوق دهند و به او در اين امر ياري رسانند. اين جاست كه پاي پيامبران در زندگي انسان باز مي شود تا به وي راه درست زندگي كردن و اهداف و حكمت آن را بياموزاند .پيامبران(ع( نه تنها به انسان ها در حوزه شناختي، ياري رسانده و مي رسانند بلكه در عمل به آنان نشان مي دهند كه بهترين شيوه زيست كدام است . اين همان چيزي است كه ما از آن به الگوها و اسوه هاي زندگي ياد مي كنيم. اسوه، شخصي است كه به سبب خصلت ها يا خصلت هايي چند، لياقت و شايستگي آن را مي يابد تا الگو و سرمشق علمي و عملي ديگر يا ديگران باشد . از نظر اسلام، هم شخص و هم جامعه مي تواند الگو و سرمشق و پيشواي ديگران باشد . از اين رو از اسوه هاي پسنديده اي چون آسيه و مريم)س( و ابراهيم)ع(و ديگر پيامبران )ع(  در آياتي چون آيه 11 و 12 سوره تحريم و 83 و 90 سوره انعام و 4 و 6 سوره ممتحنه سخن به ميان مي آورد و در آيه 143 سوره بقره امت اسلام را به عنوان امتي معتدل و اسوه اي براي توده هاي مردم معرفي مي كند . جامعه آرماني كه خداوند در آيه 112 سوره نحل معرفي مي كند، جامعه اي برخوردار از آرامش، امنيت، آسايش فراوان و رفاه مطلوب مي باشد. اين بدان معناست كه از نظر قرآن، جامعه نمونه و مطلوب، جامعه اي است كه برخوردار از سعادت و خوشبختي باشد كه مولفه و عناصر اصلي آن را امنيت و آرامش و آسايش تشكيل مي دهد.. بنابراين، جامعه نمونه و برتر، جامعه اي است كه از نظر فرهنگي و تمدني به كمال دسته يافته باشد و بتواند با بهترين شيوه توده هاي مردم را به آسايش و آرامش برساند. اين شدني نيست مگر آن كه اقتصاد آن از الگوهاي كامل در توليد و توزيع و مصرف برخوردار باشد. خداوند مي فرمايد : قريه كانت آمنه مطمئنه يأتيها رزقها رغدا من كل مكان؛ شهري كه از امن و امان و آرامش برخوردار است و روزيش از هر سو فراوان مي رسد. اين جامعه از گرسنگي و ترس يعني فقدان آسايش و آرامش رنج نمي برد. بنابراين جامعه اي خوشبخت است و از سعادت بهره مند مي باشد. 

افراد چنين جامعه اي نيز انسان هايي هستند كه در مسير درست قرار گرفته و در همه عرصه ها، روش اعتدال را در پيش گرفته اند؛ زيرا آنان نيز همانند پيامبر گرامي(ص) در مسير الهي و آموزه هاي وحياني گام برمي دارند و اسوه و مقتدا و  پيشواي خويش را چنين شخصي قرار داده اند)احزاب آيه( 12 اسوه هاي زندگي كه در آيات قرآني معرفي مي شوند، كساني هستند كه اعتدال گرايي در زندگي آنان اصل بنيادين را در كنار توحيد و توكل و معاد )ممتحنه آيه( 4  تشكيل مي دهد؛ زيرا دين اسلام به عنوان دين برتر و كامل و الگوي الهي براي زندگي بشري، آييني معتدل و ميانه است )بقره آيه 341 و نيز انعام آيه 161 و يونس آيه 501 و طه آيه 531 ) و اين اعتدال از دروني ترين و شخصي ترين احكام و قوانين زندگي تا عمومي ترين مسايل اقتصادي و سياسي، جامعه را در بر مي گيرد. (نساء آيه( 72  در تمامي اين آيات يادشده و آيات ديگر، خداوند با بهره گيري از واژگان و اصطلاحاتي چون حنيف، سوي، قيم، عدم اعتداء و نيز عدم ميل عظيم، مي كوشد تا اعتدال گرايي در اسلام و قوانين و نيز الگوهاي آن را بيان كند.  كه در آيه 9سوره نحل بيان شده به خوبي تبيين مي كند « قصدالسبيل » تعبير زيباي كه التزام خداوند به بيان راه راست و ميانه براي آن است كه آدمي تنها در اين مسير است كه مي تواند جامعه تمدني و برتر خويش را بسازد و به عنوان خلافت الهي بر زمين، هستي را مديريت و تدبير و ربوبيت نمايد.  آيه 30 و 31 سوره حج و نيز 5سوره بينه به رعايت اعتدال به عنوان تنها راه درست اشاره مي كند و مردم را بدان مي خواند و جالب آن كه در آيه 572 سوره بقره رباخواري را سبب خروج از اعتدال رواني بر مي شمارد. اين بدان معناست كه ميان رفتارهاي آدمي در حوزه اقتصادي با حوزه روان شناختي، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد كه نمي توان از آن چشم پوشيد. بنابراين هرگونه رفتار نادرست اقتصادي به معناي دورشدن از حدود انسانيت بوده و آدمي و جامعه را دچار بيماري هاي رواني و آسيب هاي جدي در حوزه شخصي و روحي و رواني مي كند. از نظر قرآن بسياري از جوامع به سبب خروج از اعتدال در حوزه هاي مختلف اقتصادي و اعتقادي و رفتاري، گرفتار بحران هاي شديد شدند كه در نهايت تمدن و جامعه آنان را نابود ساخته و يا مي سازد(مائده آيه 27 و (77  از اين رو هرگونه خروج از حد اعتدال و ميانه روي را سبب كفر )بقره آيه 801 )و گمراهي )مائده آيه 77 )و نابودي بشريت مي شمارد و از آن نهي مي كند )مائده آيه 77 )زيرا ريشه خروج از حد اعتدال در همه كارها حتي امور ديني را مي بايست در تمايلات نفساني و وسوسه هاي شيط اني جست كه چيزي جز نابودي بشر را نمي خواهد. )همان( از نظر قرآن عوامل رشد اقتصادي و پيشرفت تمدني را مي بايست در دو دسته از علل و عوامل مادي و معنوي جست. عوامل مادي اموري چون آب مناسب و فراوان )هود آيه 25 و نوح آيه 01 تا 21 و نيز جن آيه 61 )زمين مناسب و مرغوب )اعراف آيه 85 و سبا آيه 51 )و كار و تلاش بر زمين )ملك آيه 51 )مي باشد كه در كنار عوامل معنوي چون امنيت و آرامش اجتماعي )بقره آيه 621 و نحل آيه 211 ) ايمان و معرفت به خدا و حكمت آفرينش )اعراف آيه 69 ) تقوا و مراعات حدود الهي و عدم تجاوز به حق و حقوق ديگران )مائده آيه 66 و اعراف آيه 69 و طلاق آيات 2و( 3 انفاق و كمك و ياري به ناتوانان )بقره آيه 276 و روم آيه 93 و سبا آيه 93 و طلاق آيه 7)و استقامت بر دين و باورهاي ديني كه مديريت اصلي بشر را براي رستگاري و كمال به عهده دارد( جن آيه (61 و استغفار و توبه از كارهاي زشت و نابهنجار )هود آيه 3و 25 و نوح آيات 01 تا 21 )مي تواند تضمين كننده رشد و شكوفايي اقتصادي و تمدني باشد. از نظر قرآن ايجاد عدالت اقتصادي كه از برنامه هاي اصلي پيامبران الهي در طول تاريخ بشريت بوده و هست )حديد آيه 52 و حشر آيه 7)مي تواند در رشد و شكوفايي اقتصادي بسيار موثر باشد.


اگر به علل و عواملي كه قرآن به عنوان علل و عوامل شكوفايي و پيشرفت اقتصادي و تمدني اشاره كرده توجه شود، به خوبي روشن مي شود كه بهترين شيوه دست يابي به رشد اقتصادي چيست و چه الگوي مناسب براي توليد و توزيع و مصرف مي بايست در پيش گرفت. از نظر اسلام و قرآن بر مديران و رهبران جامعه است كه از علم اقتصاد، آگاهي داشته باشند تا بتوانند جامعه را براي دست يابي به رشد اقتصادي و شكوفايي تمدني مديريت و راهنمايي كنند . از اين رو يكي از شروط رهبري جامعه، آگاهي به دانش اقتصادي و ياري گرفتن از انديشمندان و دانشمندان علم اقتصاد است . (يوسف آيه( 55 از آيات 67 و 87 سوره قصص بر مي آيد كه همين علم اقتصاد موجب شد تا قارون بتواند به ثروتي عظيم دست يابد كه چشمان توده هاي مردم را خيره مي ساخت. هرچند كه غروروي در كنار فساد و غفلت از وظيفه و ماموريت اصلي، موجب شد تا دچار خشم و غضب الهي شود و خود و زندگي اش را تباه سازد. اما آن چه مهم است آن كه علم اقتصاد نيازي است كه هر جامعه و رهبري بدان نيازمند است تا بتواند جامعه اش را به سوي بهترين شيوه هاي مديريت توليد و توزيع و مصرف سوق دهد .

دعوت شعيب)ع( بر اين اساس است كه در حوزه بازرگاني و توزيع مي بايست مديريت به درستي انجام پذيرد؛ زيرا سوءمديريت در بخش توزيع عامل مهمي براي بحران اقتصادي جامعه اي بود كه شعيب در آن مي زيست و مردم در تنگناهاي معيشتي به سر مي بردند. (شعراء آيات 177 تا 183 )از نظر شعيب )ع(  رعايت عدل و انصاف در امور اقتصادي به ويژه توزيع و معاملات بازرگاني، شرط دست يابي جوامع به خير و سعادت جمعي و شكوفايي تمدني است. )هود آيات 58 و 68 و اسراء آيه 53 )بر اين اساس آن حضرت براي اصلاح وضعيت اقتصادي جامعه، بر لزوم اصلاح وضعيت معاملات و تغيير شيوه ها تأكيد داشت .از نظر قرآن مبارزه با مفاسد اقتصادي در جامعه )بقره آيه 188 و 278 و 279 و آل عمران آيه 130 و آيات ديگر( امري لازم و ضروري است و بي آن نمي توان اميد داشت كه جامعه اي رنگ سعادت و خوشبختي را به خود ببيند . مبارزه اي كه اسلام و قرآن در حوزه اقتصادي با مفاسد اقتصادي پيشنهاد مي كند شامل همه عرصه هاي توليد و توزيع و مصرف مي باشد. از اين رو براي دست يابي به شيوه درست و الگوي صحيح، به عناصر و علل و عوامل مهم آن توجه داشته و براي هر يك، برنامه و دستورالعملي خاص تعريف مي كند. در بخش مصرف نيز با تأكيد بر درست مصرف كردن، از هرگونه اتراف و اسراف و تبذير و ريخت و پاش بر حذر مي دارد و آن را به عنوان گناهي نابخشودني شناسايي و معرفي مي كند.


از اين رو اصلاح الگوي مصرف به عنوان راهكاري براي جلوگيري از فساد در عرصه اقتصادي مورد تأكيد قرار مي گيرد . بر اين اساس در حوزه مديريت اقتصادي افزون بر لزوم برنامه ريزي درست مديران )يوسف آيات 74 و 55 )بر نظارت مستمر مسئولان بر توليد و توزيع و مصرف )كهف آيات 39 تا 79 و سبا آيات 21 و 31 )تأكيد دارد. قرآن در آيه 5 سوره نساء، رشد و خردمندي اشخاص را از جمله شرايط واگذاري مسئوليت مالي به شخص مي داند و بر امانت داري به عنوان شرطي ديگر به ويژه در بخش تصدي گري دولتي در آيه 55 سوره يوسف پا مي فشارد. اين همه براي آن است كه بخش هاي مهم حوزه اقتصادي به درستي مديريت شود. از جمله بخش هاي مهم در حوزه اقتصادي كه لازم است همواره اصلاح شود، بخش مصرف است؛ زيرا به علل و عوامل دروني و بيروني چون غرور و تفاخر و خودخواهي، انسان ها در بخش مصرف، گرايش شديدي به اسراف و اتراف پيدا مي كنند و از حد اعتدال و ميانه روي در مصرف خارج مي شوند. از نظر اسلام، در حوزه مصرف آن چه مهم است كم مصرف كردن نيست بلكه درست و به جا مصرف كردن است؛ زيرا اگر كم مصرف كردن به معناي ناديده گرفتن بخشي از نيازهاي فطري و طبيعي بشر باشد، مي تواند آسيب جدي به رشد و كمال آن بخش وارد سازد كه اين مسئله خود بر خلاف اهداف و حكمت آفرينش و ربوبيت الهي بشر است. هنگامي كه از اصلاح در چيزي سخن به ميان مي آيد به اين معناست كه فساد و تباهي در آن حوزه راه يافته است كه مي بايست به شيوه هاي مختلف، آن را اصلاح و بازسازي كرد؛ زيرا اصلاح در برابر افساد به معناي برطرف كردن فساد و تباهي و انجام دادن كار شايسته است. كاربرد اصلاح در حوزه اقتصادي به اين معناست كه ميان توليد و مصرف رابطه منطقي و درستي ايجاد شود و نوعي آشتي و وفاق ميان آن دو بخش پديدار شود به گونه اي كه با كاستي روبه رو نشويم. به سخن ديگر، ايجاد ارتباط درست و منطقي ميان درآمد و هزينه و توليد و مصرف كردن، همان چيزي است كه از آن به اصلاح در  مصرف ياد مي شود. البته اين به معناي صرفه جو يي نيست هرچند كه صرفه جويي يكي از راه هاي ايجاد تعادل ميان دو بخش مي باشد ولي تنها راه نيست.

هر جامعه اي اگر بخواهد به شكوفايي تمدني و رشد مناسب و مطلوب اقتصادي دست يابد، نيازمند رهبراني است كه در مقام اصلاح دايمي برآيند تا با ارايه راهكارهايي در همه بخش ها، هدايت جامعه را به عهده گيرند و از نابودي و نيستي رهايي بخشند )هود آيات 116 و 117 ) اين مصلحان واقعي، با بهره گيري از علوم مختلف چون علم مديريت و علم اقتصاد و مانند آن، با افساد و فساد مبارزه مي كنند و راه هاي اصلاحي را ارايه مي دهند . مصلحان واقعي از آن جا مهم مي باشند كه در هر جامعه اي عده اي مدعيان دروغين وجود دارند كه با طرح هاي اقتصادي نادرست و غلط و مديريت باطل، جامعه را به سوي تباهي سوق مي دهند )بقره آيات 8 تا 11 )بنابراين مصلحان واقعي با ارايه الگوهاي درست مي كوشند تا هم به اصلاحا ت دايمي بپردازند و هم جلوي مصلحان دروغين را سد كنند. اگر حضرت شعيب)ع( در بخشي از اقتصاد با ارايه الگوهاي درست مي كوشد تا به اصلاحات اقتصادي بپردازد )هود آيه 58 تا 88 )پيامبر اكرم)ص( با ارايه الگوهايي درست در همه بخش ها از توليد تا مصرف كوشيد تا جامعه كامل و نمونه آرماني را ايجاد كند. بسياري از آيات قرآني چون آياتي كه به چگونگي بهره گيري از زمين و منابع توليد و گردش سرمايه )حشر آيه 7)و اسراف و تبذير و انفاق مي پردازد، در حقيقت به ارايه الگوي مصرف اشاره مي كند. آياتي چون آيه 06 و 168 و 172 سوره بقره تبيين مي كند كه چگونه مي بايست از همه نعمت هاي الهي در زمين برخوردار شد؛ چنان كه آيه 141 سوره انعام و نيز 13 سوره اعراف تبيين مي كند كه از چه الگوي مصرفي مي بايست پيروي كرد. در اين آيات به خوبي بيان شده كه هرگونه مصرفي مي بايست به دور از اسراف باشد. اسراف به معناي تجاوز از حد در هر كاري است كه انسان انجام مي دهد. )مفردات راغب اصفهاني ذيل واژه سرف ( اسراف در حوزه اقتصادي، زياده روي اي است كه موجبات تباهي نعمت مي شود و از مصرف بهينه و درست آن باز مي دارد. خداوند رفاه و آسايش چون رفاه اشراف را عاملي براي پيدايش اسراف برمي شمارد )يونس آيه 21 ) اين گونه است كه برخي از مردم با زياده روي در آشاميدني ها و خوردني ها و زينت هاي زمين اجازه بهره مندي درست از آن را از ديگران سلب مي كنند )اعراف آيه 13 )از اين رو خداوند چنين افرادي را دوست نمي دارد و اسراف را گناه معرفي مي كند. از نظر قرآن مصرف كنندگاني چون مسرفان مايه فساد و تباهي در زمين هستند )شعراء آيات 151 و 152 )چنان كه ايشان عامل محروميت انسان از محبوبيت خداوند نيز مي باشند . (انعام آيه 141 )به هر حال اصلاح الگوي مصرف يكي از وظايف مهمي است كه پيامبر)ص) وظيفه خود مي دانست. تا زمينه شكوفايي اقتصادي و تمدني و بهره مندي درصد بيش تري از مردم نسبت به نعمت هاي خداوندي را فراهم آورد. بر اين اساس اگر بخواهيم جامعه نمونه و تمدني معاصر داشته باشيم مي بايست با بهره گيري از الگوهاي اصلاحي پيامبر)ص( زمينه اي دوباره براي رشد و شكوفايي اقتصادي و تمدني فراهم آوريم.


در آيات قرآني براي بيان مفهوم اعتدال و ميانه روي در مصرف، واژه قوام به كار رفته است. قرآن بيان مي كند كه مومن و نيز امت اسلامي، امتي است كه بر اعتدال و قوام مي باشد. از جمله اين آيات مي توان به آيه 34 و 135 سوره نساء و نيز آيه 8 سوره مائده و 67 سوره فرقان اشاره كرد. خداوند در آيه اخير مي فرمايد:  و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما ؛ و آنان كه چون هزينه مي كنند اسراف نمي كنند و خست نمي ورزند بلكه ميان اين دو، راه اعتدال را برمي گزينند. از حضرت امام صادق )ع( در تفس ير مفهوم اين آيه، روايت شده كه آن حضرت)ع( نخست مشتي سنگريزه از زمين برداشت و محكم در دست گرفت و فرمود: اين همان اقتدار و سخت گيري است. سپس مشت ديگري برداشت و چنان دست خود را گشود كه همه آن به روي زمين ريخت و فرمود: اين اسراف است .


بار سوم مشت ديگري برداشت و كمي دست خود را گشود به گونه اي كه مقداري فرو ريخت و مقداري در دستش باقي ماند و فرمود اين همان قوام است)  يكصد موضوع اخلاقي - ص 378 و نيز راه روشن - به كوشش م.ر. جويباري و  جمعي از نويسندگان - موسسه قرآن و نهج البلاغه - قم 1384 – ص( 58 

از آموزه هاي وحياني قرآن و سنت و سيره معصومان )ع( برمي آيد هرگونه خروج از حدود اعتدال و ميانه روي و گراي ش به دو سوي افراط و تفريط در مصرف به معناي خروج از صراط مستقيم دست يابي به كمال و تقرب الي الله است. از اين رو، در تبيين معيار الگوهاي صحيح و مناسب مصرف بايد به گونه اي انديشه شود كه به دور از هرگونه گرايش به سوي اسراف و تبذير يا بخل و خساست باشد. برنامه ريزان و مديران در همه سطوح عالي و مياني تصميم گيري و تصميم سازي و اجرايي مي بايست به اين ملاك ها و معيارهاي درست مصرف توجه كرده و از گرايش به افراط و تفريط پرهيز نمايند . تبي ين الگوي صحيح ، زماني شدني است كه شناخت كاملي نسبت به اين مسايل پديد آيد. پس از تبيين الگوي صحيح مصرف است كه مي توان دست به اصلاحات در الگوهاي مصرف زد و به سوي اهداف تمدن اسلامي در جهان معاصر حركت كرد.


فصل سوم

-3 رابطه اصلاح الگوي مصرف با عدالت و رفاه اجتماعي

يكي از تدابير اسلام براي تأمين رفاه جامعه و جلوگيري از فقر ارائه الگوي صحيح مصرف در همه ابعاد زندگي بوده كه قرآن كريم بهترين الگو براي اين مهم است .بيماري اسراف از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، آسيب ها و مشكلات فراواني براي كشور ايجاد كرده است كه اين مسئله ضرورت اجراي اصلاح الگوي مصرف را دو چندان مي كند .


تداوم توسعه عدالت اجتماعي در گرو اصلاح الگوي مصرف در كشور است و تداوم توسعه همه جانبه و متوازن، عدالت اجتماعي، رفع فقر و جامعه سالم در گرو اجراي دقيق و صحيح اصلاح الگوي است چرا كه وجود برخي معضلات و نارسايي ها در جامعه ناشي از عدم رعايت صرفه جويي از سوي برخي از اقشار جامعه است. عدالت به هيچ وجه در از بين بردن فقر و عقب ماندگي معني و مصداق پيدا نمي كند، بلكه عدالت با قدرت و توان توسعه يافتگي و دوري از تجمل قابل تعريف است . با توزيع عادلانه ثروت و سرما يه ملي و ايجاد فرصت هاي برابر، توازن و عدالت اقتصادي و اجتماعي در كشور ايجاد شده و فاصله طبقاتي از بين مي رود .


يك قدم اساسي در زمينه پيشرفت و عدالت، مسئله مبارزه با اسراف ، حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از ولخرجي ها و تضييع اموال جامعه است لازم است بعنوان يك سياست، مسئله صرفه جويي را در خطوط اساسي برنامه ريزي هايمان در سطوح مختلف اعمال كنيم .صرفه جويي بمعناي مصرف نكردن نيست بلكه بمعناي درست مصرف كردن ، بجا مصرف كردن ، ضايع نكردن مال و مصرف را كارآمد و ثمربخش كردن است .مصرف بيهوده و هرز در واقع هدر دادن مال است .وضع جامعه ما بلحاظ مصرف وضع خوبي نيست .عادتهاي ما ، سنتهاي ما ، روشهاي غلطي كه ياد گرفته ايم .يك نسبت درست و به سود توليد وجود داشته باشد .يعني توليد در جامعه هميشه بايد بر مصرف، افزايش و برتري داشته باشد .وقتي جامعه اي دچار اسراف شد از لحاظ فرهنگي نيز بر روي او تاثير منفي گذاشته مي شود .بنابراين مسئله صرفه جويي و اجتناب از اسراف هم اقتصادي است هم اجتماعي و هم فرهنگي.


فصل چهارم

-4  ضرورت استاندارد سازي واصلاح الگوهاي مصرف در دستگاه هاي اجرايي

الزام مصرف بهينه سبب مي شود تا علاوه بر پيشرفت علمي، ارتقاي فناوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت درديگر بخش هايي كه كمتر مورد توجه بوده نيز فراهم شود .


تبيين و تعريف يك الگوي مصرف در هر جامعه اي، براساس نگاه آن جامعه به هدف زندگي مشخص مي شود، اينكه انسان جايگاه خود را در جهان چگونه مي بيند و هدف از زندگي را چگونه تبيين مي كند، به طور مستقيم بر شيوه مصرف او اثرگذار است .اعضاي جامعه بايد بتوانند با مصرف صحيح در حفظ و استفاده بهينه از منابع و ثروت هاي ملي به توسعه اقتصادي كشور كمك كنند و استقلال ملي را تضمين كنند .با نگاهي گذرا به نقش عوامل اثرگذار در اصلاح الگوي مصرف، مي توان دريافت بهينه سازي يا استانداردسازي واحدهاي توليدي و خدماتي مي تواند در اجراي صحيح اين شعار موثر باشد .اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ سازي پايدار است و اين خود نيازمند راهكارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس كنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و در نهايت به يك فرهنگ در تمامي عرصه هاي مصرف تبديل شود، از اين رو بايد راهكارهاي صحيحي در راستاي آموزش و ارائه استاندار در سطح كشور اجرا شود .رعايت استاندار با جلوگيري از هدررفت انرژي كه چرخاننده موتور صنعت كشور است، مي تواند فضاي امن براي سرمايه گذاران براي توليد و گسترش صنعت به وجود بياورد تا مصر فكنندگان با دامنه وسيع تري از خدمات و امكانات مصرفي سالم و مطمئن روبه رو شوند .


در بسياري از نهادهاي دولتي ديده مي شود كه بودجه در غيرمحل برنامه اي هزينه مي شود و به شكلي اسراف وتبذير صورت مي گيرد؛ زيرا عدم هزينه كردن بودجه در غيرمحل موردنظر مي تواند به معناي اسراف و زياده روي باشد .


به عبارت ديگر كم مصرف كردن، به معناي صرفه جو يي نيست، بلكه درست مصرف كردن و مصرف به جا و مناسب است كه عين صرفه جويي است؛ بنابر اين هرگونه هزينه كردن بودجه در غير مسير برنامه اي و سياست هاي مصوب، عين اسراف و ضد صرفه جويي است؛ زيرا اگر نيازي نباشد كه براي فلان بخش بودجه اي تعيين شود، از همان آغاز اين كار انجام نشود و تصويب بودجه براي بخشي با توجه به مطالعات و سياست ها و راهبردهاي كلان، خودگواه بر آن است كه بودجه مي بايست در همان مسير برنامه اي هزينه شود و هزينه كردن بودجه در جايي ديگر، عين اسراف و تبذير است .از اين رو لازم است دستگاه هاي نظارتي بر نحوه هزينه كرد بودجه و اعتبارات، نظارت كامل و سخت گيرانه اي اعمال كنند تا مصرف درست تحقق يابد.


فصل پنجم

-5  مراحل و راهكارهاي نهادينه كردن استاندارد ها والگوي هاي مصرف اصلاح شده در دستگاه هاي اجرايي

اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص هاي زندگي و كاهش هزينه ها شده و زمينه اي براي گسترش عدالت است.از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي شود تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فن آوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش هايي كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد . از اين رو ارتباط منطقي بين نامگذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به "اصلاح الگوي مصرف" بيشتر نمايان مي شود.اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ سازي پايدار است و اين خود نيازمند راهكارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس كنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتا به يك فرهنگ در تمامي عرصه هاي مصرف تبديل شود.


اصلاح الگوي مصرف در دو سطح "توليد كالا" و "مصرف كالا" قابل بررسي است. در سطح توليد كالا كه از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف كننده را شامل مي شود، نياز است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط زيست محيطي، فن آوري توليد كالاهاي خود را با استانداردهاي جهاني و حتي الامكان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق كنند.هم اكنون هدرروي در حوزه انرژي كشور نه صرفاً در بخش مصارف خانگي و مشاغل خدماتي و تجارتي، بلكه در پالايشگاه ها، نيروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله هاي آب، واحدهاي توليدي و خودورها نيز در مقايسه با استانداردهاي جهاني قابل قبول نيست. در كشورما حدود يك پنجم برق توليدي به مصرف روشنايي مي رسد كه 69 درصد آن در خانه ها است لذا با استفاده از لامپ هاي كم مصرف مي توان تاحدود زيادي در اين زمينه صرفه جويي كرد .


توليد انرژي و حرارت از منابع تجزيه شونده و نو همچون باد، خورشيد و زباله ها در مناطقي كه قابل استفاده است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.


در بخش ساخت و ساز بايد اجراي آيين نامه ها و مقررات مهندسي از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان كه به بهينه سازي ساختمان در مصرف انرژي مربوط مي شود، نهادينه شود. همچنين توليد مواد خوراكي از جمله نان بايد با ضايعات كمتري همراه باشد. بايد توجه به استفاده بيشتر از مواد قابل بازيافت در توليد الزامي گردد و دهها موارد مشابه ديگر كه بايد در هر صنف مورد توجه قرار گيرد.


در سطح "مصرف كالا" بايد براي فرهنگ سازي نحوه مصرف بهينه خصوصاً آب، برق و گاز كه تهيه آنها براي مصرف كننده سهل الوصول تر است آموزش از طريق مدارس، رسانه ها، توليدكنندگان، وزارت نيرو و شركت گاز بسيار موثرتر باشد. همچنين مردم ايران به علت پيوند با دين و مظاهر مقدس ديني به خوبي سنت هاي نهادينه شده را مي پذيرند و بدان آن ارج مي نهند لذا مي توان در بخش آموزش از تعاليم و آموزه هاي ديني كه بر صرفه جويي تاكيد دارند نيز بيشتر بهره برد.از آنجا كه جهت تغيير الگوي مصرف، شناخت عميق نيازهاي هردو بخش مردمي و دولتي ضروري است بايد مصرف سرانه دهك ها با سطح دستمزدها و استانداردهاي مصرف جهاني دقيقاً مقايسه شود و سپس درصد و ميزان يارانه لازم براي هريك از كالاها مشخص شده و قيمت يارانه اي و غيريارانه اي آن تعيين گردد. بنابراين مي توان دريافت كه اصلاح الگوي مصرف هم نياز )و حتي پيش نياز( هدفمندسازي يارانه هاست.

مديران و مسوولان بايد براي زمان متعلق به كار خود، هزينه فرصت را مشخص كنند و ساعات مفيد كاري در ادارات و سازمان هاي دولتي را ارتقاء دهند و از هدر رفت زمان و انرژي بكاهند . دو رويه را درخصوص اصلاح الگوي مصرف بايد مد نظر داشت ، اين موضوع بايد هم از ديد نظري و هم از ديد عملي بررسي شود و در مسير اجرا تمامي ابعاد آن بايد مورد توجه قرار گيرد .


به لحاظ نظري بايد ديدگاه خود را نسبت به مقوله مصرف تعديل كنيم، يا به عبارت ديگر، به اسراف يا تفريط معترف باشيم و براي خارج شدن از كاستي ها و عقوبت افراط و تفريط بايد از هر گونه اسراف در هر جايگاهي بپرهيزيم . در كشور بايد الگوي مصرف جامعي تعريف شود كه هم به لحاظ عملي و هم نظري براي عموم قابل اجرا و درك باشد تا با تكيه بر چنين الگويي بتوان در جهت رفع نواقص گام برداشت و به اعتدال لازم براي مبارزه با افراط و تفريط دست يافت .


براي تحقق اين امر )اصلاح الگوي مصرف ( در سطح كلان بايد سازوكارهاي تشويق و تنبيه را در برنامه هاي اجرايي گنجاند و با آموزش عمومي آحاد مردم و حمايت دستگاه هاي ذي ربط پذيرش، اجراي اين طرح را به باوري در اذهان بدل سازيم و اين به آن مفهوم است كه بايد در اين زمينه فرهنگ سازي لازم صورت پذيرد. مديران و مسوولان بايد براي زمان متعلق ب ه كار خود، هزينه فرصت را مشخص كنند و ساعات مفيد كاري در ادارات و سازمان هاي دولتي را ارتقاء دهند و از هدر رفت زمان و انرژي بكاهند.

-5-1 رويكرد اجرايي براي اصلاح الگوي مصرف به سه طريق امكان پذير است

الف – با تحقيق و مطالعه مستمردر باره بهره وري با فرآيند شناسايي ، تعيين و تعريف مفاهيم وهمچنين تدوين شاخص ها ، جمع آوري اطلاعات ، محاسبه و اندازه گيري و نيز عارضه يابي و تحليل وبرنامه ريزي و اجراء ) روش توصيفي جامع ( انجام مي شود ، بگونه ايكه منجر به دستيابي به استاندارد مصرف منابع در فرآيند زمان خواهد شد

ب - روش ديگر ، براي سرعت بخشيدن و وصول به اهداف كلي تر ،نسبت به شناسايي شاخص هاي داراي عارضه هاي بارزترو آشكارتر و با مطالعه تطبيقي ) با اولويت انتخاب شاخص ها( و دستيابي به شاخص هاي مطلوب و با تعيين مكانيزم مناسبي ،اصلاحات مورد انتظار ، به اجراء گذاشته شود . مانند مباحث برنامه ريزي نيروي انساني و نظام بودجه ريزي منعطف و بر مبناي عمليات.


ج _ از هر دو روش،در برنامه ريزي هاي اجرايي استفاده شود .در اين زمينه بستر سازي براي گروه هاي مخاطب و ارائه اطلاعات درست وشفاف از ضروريات مي باشد.


-5-2 گامهاي تبيين راهبردهاي اصلاحي در قالب راهبردها:


-5-2-1 زمينه ساز

-5-2-2 توانمند ساز

-5-2-3 نتيجه گرا

-5-2-1 زمينه ساز

راهبرد زمينه ساز به راهبردهايي اطلاق مي شود كه با تمركز بر نقاط اساسي و به شكل ريشه اي مشكل را مرتفع ساخته و زمينه هاي لازم براي ايجاد تقاضاي مؤثر نسبت به اصلاح الگوي مصرف را موجب مي گردد.(تنوير افكار (

-5-2-2 توانمند ساز

راهبردهاي توانمندساز ناظر بر ايجاد قابليت هاي لازم براي مديريت ، اجرا و نظارت بر فرآيندهاي اصلاح الگوي مصر ف در سطوح سازماني ، فردي و اجتماعي مي باشد. ) آموزش(

-5-2-3 نتيجه گرا

راهبردهاي نتيجه گرا با تبيين مكانيزم هاي كنترلي و نظارتي بر فرآيندهاي اصلاح الگوي مصرف ، اطمينان لازم را براي حصول نتايج مدنظر ايجاد مي نمايد ) استاندارد سازي( پس از تبيين راهبردها ، در قالب برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در سطح هريك از راهبردها تدوين مي گردد. در برنامه تدوين شده ، زمان آغاز و پايان اهداف ، منابع مورد نياز ، متولي اجرا و حوزه نظارتي ذيربط تعيين مي گردد.


صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي عقيده دارند كه دولت از طريق تنظيم ماليات، يارانه ها و قيمت ها مي تواند سياست هاي مصرفي جامعه را ساماندهي كند؛ به اين معني كه به منظور جلوگيري از مصرف بيش از حد كالايي خاص بر آن ماليات وضع كرده و براي افزايش مصرف كالايي ديگر، به آن يارانه بدهد تا استفاده از اين ابزارها به موازات يكديگر اصلاح الگوي مصرف را به دنبال داشته باشد. بنابراين تعيين سياست هاي اقتصادي مناسب، تاثير گذاري مثبتي بر اصلاح الگوي مصرف دارد.به عنوان مثال ماليات بخشي از سياست هاي اقتصادي است كه در كشورهاي مختلف براي جهت دهي الگوي مصرف بكار گرفته مي شود و در بين سيستم هاي مالياتي مختلف، تنها در نظام ماليات بر ارزش افزوده، امكان هدايت مستقيم مصرف وجود دارد. اعمال نرخ هاي مالياتي متفاوت، توليد كننده داخلي بويژه توليد كنندگان بخش خصوصي را تشويق به افزايش كيفيت محصولات خود به منظور افزايش سهم بازار خود مي كند. از آنجا كه بخش قابل توجهي از مصرف بي رويه، ناشي از ناكارايي بخش توليد است، زماني كه توليد كننده محصولات ناكارا در جامعه توليد مي كند، مصرف كننده ناچار به استفاده بيشتر از كالايي مشخص براي رفع نياز خود است. 

مي توان از ماليات به عنوان ابزاري كنترل كننده بر توليد كالاهاي ناكارا بهره گرفت. يعني با وضع ماليات بر ناكارايي ها، توليد كالاهاي مختلف را به استانداردها نزديك كرده و به دنبال آن يك گام به اصلاح الگوي مصرف در جامعه نزديك شد .استفاده از تعرفه هاي گمركي براي هدايت الگوي مصرف به سمت استفاده بيشتر از كالاهايي كه قابليت توليد در داخل كشور را دارند يكي ديگر از ابزار هاي موجود در تغيير الگوي مصرف مي باشد، اين امر سبب كاهش مصرف كالاهاي خارجي مي گردد .تفاوت بين نرخ هاي مالياتي كالاهاي وارداتي ) كه در عين حال جانشين و جايگزين در داخل كشور براي آنها وجود دارد( و كالاهاي توليد داخل يكي از راه هايي است كه در اصلاح الگوي مصرف جامعه موثر است. كه درنهايت تمامي اين اقدامات با اصلاح نگرش مردم نسبت به مصرف كالاهاي وارداتي و استفاده از كالاهاي داخلي همراه خواهد بود. همچنين فرهنگ سازي نيز از راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف است كه مصرف كننده را به استفاده بهينه از منابع سوق مي دهد . با اين حال آنچه مسلم است انتخاب صحيح ابزار سياستي جهت تغيير الگوي مصرف است. منشا رفتار انسان متفاوت است، لذا انتخاب ابزار سياستي نيز بايد متناسب با آن منشا باشد. بي ترديد هم اكنون در جامعه ما رفتار مصرفي صحيح و قابل دفاع نيست اما آنچه كمك مي كند تا اين رفتارها به درستي اصلاح شود و اهداف سياستگذار را محقق نمايد، متناسب بودن سياست با منشا رفتار است.


فصل ششم

-6 وضعيت ايران در الگوي مصرف جهاني

نگاهي به مطالعات انجام شده در بسياري از كشورها در دهه ي اخير نشان ميدهد كه الگوهاي مصرف يا سبك هاي مصرف پديده هايي ساده و صرفاً تحت تأثير علائق، خواسته ها، توانايي ها و امكانات افراد نيستند بلكه پديده هايي پيچيده و چند وجهي اند كه ارتباطات معناداري با عوامل و متغيرهايي چون طبقه ي اجتماعي، قشر اجتماعي، نوع كالاهاي مصرفي )مادي و فرهنگي( سبك زندگي، درآمد، پايگاه اجتماعي، ارزش هاي اجتماعي، الگوهاي مصرف مرجع، متغيرهاي زمينه اي و سطح توسعه ي كشور دارند .اين مطالعات حاكي از آن است كه "شيوه هاي مصرف "، تنها به سليقه ها و علائق و توانايي ها و امكانات فردي وابسته نيست تا به تعداد هر فرد يا گروه اجتماعي يك شيوه ي مصرف وجود داشته باشد بلكه ساختارمند و "الگويي " است كه هم شكل گيري آن تابعي از

شرايط اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي يك جامعه است و هم تغييرات آن با توجه به تغيير شرايط فوق به وقوع مي پيوندد.

بر اساس گزارش، موسسه ماركت اوراكل ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالا نخستين كشور در ميان كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف گرديده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي كه متوسط مصرف سوخت دركشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 2/5  در انگليس3/5 ، در فرانسه1/9 در كانادا 6/5،و در كشور آمريكا7/3 ، ليتر در روز است. هر 10 سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي شود اما اين نرخ  رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر مي شود . يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف مي كند . هم اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف  ميشود . و هر ساله بيش از 38 درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي يابد در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران مي تواند يكي از صادر كنندگان بنزين باشد.  سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال است بيش از 2 تا 3 برابر است . و به اذعان رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي پنج سال اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته است و در سال جاري اين رقم بالغ بر 26هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند طي 10 سال آينده با رشد متوسط 15درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان ، ميزان يارانه پرداختي به 600هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.


براساس گزارش صندوق بين المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار مي باشد .مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژى در ايران با بسيارى از كشورهاى جهان ، شاهد وضعيت ناهنجار بهره بردارى انرژى هستيم.

در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در ايران 2/6 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي از شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي رسد .

الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي شود! از نظر مصرف برق هم ، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست.ودولت ساليانه يارانه 4 هزار ميليارد توماني براي برق در نظر مي گيرد .

دكتر داوودى معاون اول رئيس جمهور در همايش ملى نگاه قدسى به آب گفته است كه سرانه مصرف آب ايرانى ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است .


تبريزي مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است : ايران بعد از كشورهاي امريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد  به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش بيني مي شود در سال 2012ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد. و با ادامه اين روند در سال هاي آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد.اين در حالي است كه دولت در سال گذشته 134 هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشتركان بخش خانگي تعلق داده است.


سرانه مصرف شكر در ايران 29 كيلو گرم است در حالي كه ميانگين مصرف شكر در جهان 22 كيلو گرم مي باشد . و نيز تحقيقات كارشناسان نشان مي دهد ايراني ها 30 درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي كنند و همچنين مصرف ميوه در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است.


همانطور كه مشاهده مي كنيم مقايسه ميزان مصرف در بخش هاي مختلف با ساير كشورها ، نشان دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه ها است. و جالبتر اينجاست كه ساليانه نزديك به12/2  هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي كنيم. كه در مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است .


با اين حال فرهنگ سازي درباره صرفه جويي و درست مصرف كردن بايد به عنوان يكي از برنامه هاي مهم مسئولان دستگاه هاي مختلف، مورد توجه قرار گيرد تا با آموزش هاي لازم بتوان اين فرهنگ را در جامعه پايدار كرد.

فصل هفتم

-7 برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي جهت مديريت هزينه ها در ر استاي اصلاح الگوي مصرف

مديريت هزينه نقش فراهم كننده اطلاعات جهت تصميم گيري مديريت را دارا مي باشد و بايد بتواند در اين امور به مديريت ياري برساند:


-1 تعيين هزينه منابع مصرف شده براي انجام فعاليت هاي با اهميت سازمان

-2 تعيين ميزان كارايي و بهره وري عملكرد فعاليت ها

-3 تعيين و ارزيابي فعاليت هاي جديد كه اجراي آنها باعث بهبود عملكرد آينده سازمان مي شود.


اصول مديريت هزينه كه در طي 25 سال گذشته تكامل يافته است به معني كليه فعاليت هايي است كه در جهت ايجاد يك فرهنگ هوشياري نسبت به بهاي تمام شده )با بهينه نمودن هزينه( انجام مي شود و به طور همزمان بهينه سازي عملكرد و كاهش هزينه در تمام سطوح سازماني )از بالاترين رده سازماني تا پايين ترين آن( را درنظر دارد.


-7-1 شفافيت و سازگار كردن اهداف عملكردي

نخست بايد تمام اعضاي سازمان به اهميت عملكرد مورد انتظار پي برده و آن را قبول كنند زيرامقبوليت اهداف عملكردي راه رسيدن به آنها را تسهيل مي كند .در مرحله بعدي بايد اهداف عملكردي هم سطح شوند.


-7-2 ارتقاي دانش و ابزاركار 

دانش و ابزار كار عواملي هستند كه باعث مي شود كاركنان با ميل و رغبت بيشتر به كار اشتغال ورزند و تمايل براي انجام آن را به بهترين نحو داشته باشند .سطح دانش مناسب ، شايستگي و صلاحيت ،اجزاي ضروري توانايي انجام كار محسوب مي شوند . داشتن انگيزه لازم ضرورت ديگر براي انجام دادن مطلوب كار به شمار مي رود . امروزه تفكراتي نظير مديريت كيفيت جامع بر " انجام صحيح كارها در مرتبه اول و براي هميشه " تاكيد مي كنند.


-7-3 درك قوي از بهاي تمام شده محصولات و خدمات 

اطلاعات مربوط به بهاي تمام شده استاندارد ، به عنوان هسته مركزي اغلب تصميم گيري ها به شمار مي رود و سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت درك بهتري از بهاي تمام شده محصولات و خدمات را ارائه مي نمايد .


-7-4 برتري )مزيت( 

تنها هدف عملكردي مورد قبول است .امروزه مشتريان نه تنها انتظار عملكرد بد يا نامطلوب از سازمان ها نداشته و آن را نمي پذيرند ، بلكه انتظار عملكرد بهتري را دارند . اگر چه ممكن است موشكافي و بررسي براي رسيدن به عملكرد برتر هزينه هاي جاري زيادي بدنبال داشته باشد ولي اين امر قابل پذيرش است زيرا فرآيندهاي كنترل شده و توانا چون براساس دانش محوري و قابليت پاسخگويي استوارند ، كمتر احتمال دارد عملكرد نامناسبي داشته باشند.

-7-5 كاهش پيچيدگي ها و حذف فعاليت هاي غير ضروري

 امروزه اكثر سازمانها بايد بخش عمده اي از فعاليت ها و گزارش هاي زائد و غير قابل استفاده و يا به عبارتي فعاليتها و گزارش هاي كم ارزش را حذف كنند .در مرحله بعد سازمانها بايد بر فعاليتهاي باقيمانده متمركز شوند و آنها را با معيارهاي دقيق و صحيح مورد ارزيابي قرار دهند كه چگونه اين فعاليتها مي توانند باعث افزايش سودآوري شوند .


-7-6 توجه به دانش محوري 

استخدام كاركنان ماهر )با دانش و تجربه كافي( يك تصميم مهم و ضروري براي سازمان هاي امروزي است . توجه به دانش در رويه هاي استخدام ، ارزيابي ، انتصابات و پرداخت ها ، اعطاي تسهيلات و پاداش مصداق هايي براي ، « ارتقا دانش محوري سازمان است . دانش محوري فرآيند يادگيري سازمان را تسهيل و حركت به سوي " يك سازمان يادگيرنده" را هموار مي كند .


-7-7 هزينه هاي سازماني

تمامي هزينه هاي سازماني به دو گروه تقسيم مي شوند:


الف( هزينه هاي ساختاري

ب( هزينه هاي عملكردي

هزينه هاي ساختاري عبارتند از: هزينه هايي كه با گذشت زمان و به خاطر تصميمات مديريت در گذشته و حال درسيستم به وجود مي آيند. اين هزينه ها بيان كننده گستره وسيعي از هزينه هاي مربوط به يك سازمان هستند مانند هزينه هاي:


- سيستم هاي لجستيكي و طراحي نيازهاي اساسي سازمان

- سيستم هاي عملكردي و انگيزشي

- سيستم هاي ارزشيابي و توسعه نيروي انساني

- سيستم هاي كنترل تغييرات و توسعه محصولات و خدمات

تمامي اين تصميم گيري ها مربوط به قلمرو گروههاي مديريت گذشته و حال هستند، بنابراين مديران امروز بايد به منظور كاهش هزينه ها تصميمات كاملا متفاوتي در مورد ساختار سازماني بگيرند.


-7-8 نتيجه گيري

آنچه بر اصلاح الگوي مصرف و دستيابي به فرهنگ بهينه مصرف در كشور داراي اهميت مي باشد اين است كه اصلاح الگوي مصرف نيازمند تبيين استراتژي و تعيين خط مشي است كه طي آن، اين اصل به يك شعار تغيير ماهيت ندهد؛ در واقع لازمه دستيابي به اين مهم در كشور، خيزش و حركتي عميق از سوي مسئولان و همه آحاد جامعه مي باشد؛ لذا مي بايست همگي اين اصل را يك ضرورت دانسته و فعاليت هاي خود را در راستاي رسيدن به اين اصل مهم برنامه ريزي نمايند و براي دستيابي به اين امر فرهنگ ساز اقدام نمايند. آنچه كه رهبر همه ما به خصوص مسئولان » فرزانه انقلاب بر آن تاكيد مي ورزند اين است كه قواي سه گانه، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي يعني اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها، برنامه ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال ها، ظهور و بروز بنابراين تاكيد رهبر معظم انقلاب بر اصلاح الگوي مصرف نشان دهنده اين يابد موضوع به عنوان بستري مناسب براي شكوفايي و دستيابي به اقتدار ملي است. لذا پرهيز از شعارزدگي وحفظ صيانت اصل موضوع به عنوان مهمترين عامل در مسيراصلاح الگوهاي مصرفي و همچنين تبيين و تحقق آن وظيفه اصلي همه مردم و مسئولين به شمار مي رود.


منابع وماخذ:
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- ماهنامه داخلي بانك تجارت، شماره 147


- سايت وزارت امور اقتصادي ودارايي . حسيني 1388


-طرح و مباني اقتصاد در قرآن،مسعود دهشور،نشر آرون، 1385


- معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن، سيد محمد كاظم رجايي،قم موسسه

آموزش و پرورش امام خميني،چاپ اول


نحوه پياده سازي استانداردادها والگوهاي مصرف در سازمان ها

متدولوژي پياده سازي

بديهي است كه مديران دستگاههاي اجرايي اعم از سازمانها ،موسسات وشركتها ،با توجه به اهداف ،وظايف ،مسووليتها ومنابعي كه در اختيار دارند.تمايل به پياده سازي استانداردها والگوهاي مورد نياز خود خواهند داشت.پياده سازي اين استانداردها والگوهها به دو روش امكان پذيرمي باشد.


روش اول : بهره گيري از مراكزوموسسات معتبري كه در پياده سازي استانداردهاي بين المللي مربوطه در زمينه ي خاصي مهارت داشته ودرقالب قرار داداقدام به پياده سازي استانداردهاي بين المللي مربوطه درسازمان ها وشركت ها مي نمايند.


روش دوم:سازمانها تمايل به برون سپاري اين فرايند ندارندويا هنوزدرسطح بين المللي در زمينه هاي مورد نظر،استانداردوالگوي خاصي به عنوان مرجع تدوين نشده است وحتي برخي از سازمانها وشركتها،تمايل به تهيه وپياده سازي استاندارد اختصاصي وانحصاري دارندوايتپن استاندارد خاص رابه عنوان مزيت رقابتي مورد استفاده قرار مي دهند.


عموما در هردو روش ،اصول ومراحلي مشابه براي پياده سازي استانداردها رعايت مي شودودر مواردي خاص در هركدام ازاين روشها ملاحظاتي صورت مي پذيرد.مثلابراي استانداردهاي بين المللي نيازي به تدوين شاخص هاي عمومي نمي باشدوصرفا اين شاخص ها بومي مي شوندوارزيابي ومميزي ،برون سازماني است وگواهينامه مربوطه از مراجع ذي صلاح پس از بررسي وتاييدبراي مدت اعتباري نامحدودي صادر مي گردد.ولي در روش دوم ،مديريت اين پياده سازي درون سازماني است ونياز به تدوين شاخصهاي اختصاصي مي باشدوگاها نتايج آن منجر به شكل گيري يك استاندارد،الگويي با اعتبار جهاني مي شود.در اينجا در حالت كلي روح حاكم برنحوه پياده سازي ونهادينه كردن اين استانداردها والگوههابه صورت اجمالي توصيف مي گردد.براي پياده سازي استانداردها والگوها در سازمانهاي مختلف هفت گام در نظر گرفته مي شودكه قبل از شروع وطي نمودن اين هفت گام،بايستي هر سازمان ،راهبردها واهداف خود رامشخص نمايد.عموما همه سازمانها ويا واحدهاي سازماني در سه حيطه توليد،توزيع،ومصرف ،مديريت وفعاليت دارند. در صورت وجود راهبردها واهداف اثر بخش وبا پياده سازي استانداردها والگوههاي مطلوب ،نتايج رضايت بخشي نيز حاصل مي گردد.گاها مشاهده مي شود،سازمان ها يي حتي راهبردهاي تدوين شده اي ندارندولي اقدام به استقراراستانداردخاصي نمودندكه تحقيقا نتايج اين پياده سازي استاندارد،مطلوب نخواهدبود.اين گونه اقدام ها ،ماهيتي صرفا تبليغاتي مي تواند داشته باشد.نظر به اهميت موضوع راهبردها واهداف اثر بخش در سازمانها ،ابتدابه صورت مختصر در مورد راهبردها واهداف اثر بخش حيطه هاي فعاليت سازمان ها وواحدها )توليد،توزيع،مصرف(توضيحاتي به همراه مثالهايي ارايه مي گردد.لازم به توضيح مي باشد كه احتمال داردسازمان ها نياز به تدوين راهبردها واهداف اثر بخش در سه حيطه داشته باشند.در ادامه مبحث به مراحل وگام هاي هفت گانه پرداخته مي شود كه عبارتند از:


.1 گام اول :تشكيل ستاد راهبردي 

2 .گام دوم :تدوين شاخصها ومقياس هاي اندازه گيري

.3 گام سوم: تدوين و ابلاغ استانداردها و الگوهها

.4 گام چهارم: آموزش وتوانمندي سازي

.5 گام پنجم: پياده سازي استانداردها والگوهها

.6 گام ششم: نظارت بر ارزيابي نحوه اجرا 

.7 گام هفتم: برنامه هاي بهبود مستمر،


بخش اول

راهبردها وخط مشي ها

راهبردها واهداف اثر بخش در بخش توليد وخدمات

مديران ودست اندركاران سازمانها در بخش هاي توليد وخدماتي قبل از تصميم به پياده سازي استانداردها والگو هاي توليدي، بايستي موارد راهبردي را كه در راستاي اهداف سازمان يا بخش خويش مي باشد مشخص و تبيين نمايند.در اين خصوص پيشنهاد هاي زير ارايه مي گردد.


تصميم به نوآوري در محصول وخدمات:Porduct مثلا گسترش دستگاه هاي خود پرداز در سيستم بانكي.


تصميم به نوآوري در فرايندهاوروش هاي توليد وخدمات:Process مثلا ارايه خدمات بانكي ،اداري وآموزشي از طريق اينترنت وتلفن همراه.


تصميم به نوآوري در موقعيت وتغيير محيط:Position مثلا پرداخت خسارت خودروي تصادفي درمحل تصادف توسط كارشناس سيار بيمه.


تصميم به نوآوري در الگوهها ومدل ها: Paradigm  مثلا بهره گيري از مدل آبياري قطره اي هوشمند در كشاورزي .


- توجيه به مديران ،مهندسان ،كاركنان ،كارگران ،مشتريان ،وارباب رجوع سازمان درخصوص تصميمات گرفته شده براي پياده سازي استانداردها والگوهاي مورد نياز مطابق راهبردها واهداف.


- اولويت بندي راهبردها واهداف مشخص شده ).مثلا بايد در نظر داشت ضرورت حضور كارشناس سياربيمه درمحل تصادف در شهر تهران ويك شهر كوچك به يك اندازه نيست( . 

                                              راهبردها و اهداف اثر بخش در توزيع 

مديران ودست اندر كاران سازمانها در بخش توزيع قبل از تصميم به پياده سازي استانداردها والگوهها ي توزيع بايستي راهبردها واهداف اثر بخش سازمان با بخش خويش را مشخص وتبيين نمايند.در اين خصوص پيشنهادهاي زير )بعنوان مثال(ارايه مي گردد:  

- مديريت جغرافيايي شبكه هاي توزيع )آبرساني ،گازرساني ،برق رساني ،ودارو و(… 

-تغييرتوپولوژي شبكه هاي توزيع يا مهندسي مجددو كاهش تلفات شبكه

- الگوههاي نوين توزيع وايجاد سدهاي انحرافي وسازمان دهي رودخانه و ...


- توجه به عدالت وعدالت گستري در جامعه هدف 

- توجه به سرعت ،قابليت اطمينان وپايش درشبكه هاي توزيع 

- بهره گيري از سيستمهاي الكترونيكي ومخابراتي به جاي مراسلات فيزيكي

- حذف واسطه ها در سيستم توزيع )شكلي يا فر آيندي(

- توسعه فرهنگ استفاده از ژنراتورهاي خانگي ومحلي )خورشيدي ،بادي و(...در جاهايي كه هزينه انتقال بالا مي باشد.

- مديريت تقاضا ومصرف مبتني بر تحليلهاي آماري براي سيستمهاي توزيع مثلا تحليل مصرف بنزين در شهرهاي بزرگ وكوچك.


- انتخاب استانداردها والگوههاي مناسب سازمان در امرتوزيع.


- توجيه مديران ،مهندسان ،كاركنان،كارگران،مشتريان وارباب رجوع سازمان در خصوص تصميمات گرفته شده براي پياده سازي استانداردها والگوهاي مورد نياز مطابق راهبردها واهداف .


- اولويت بندي راهبردها واهداف مشخص شده )مثلا شاخص عدالت مقدم بر شاخص سرعت دسترسي است(.            راهبرد ها و اهداف اثربخش در مصرف

 مديران ودست اندركاران سازمانها در بخش مصرف قبل از تصميم به پياده سازي استانداردها والگوي مصرف بايستي راهبردها واهداف اثر بخش خويش را مشخص وتبيين نمايند.در اين خصوص پيشنهادها ي زير ارايه مي گردد.


- الزام سازمان در رعايت استانداردها ،شاخصها وسرانه هاي مصرف.


- تبيين اولويت ها دربين جامعه ي هدف ونحوه مديريت تقاضا.


- انعكاس رعايت الگوي مصرف درمنشور اخلاقي كاركنان.


- كنترل اجباري مصرف در واحدهاي تابعه والزام به رعايت سرانه.


- انعطاف در برنامه ريزي از قبيل متغيرنمودن ساعات كار براي كاهش هزينه هاي مصرفي.


- الزام واحدها به رعايت مديريت هزينه وقيمت تمام شده.


- اجباري نمودن مباحث 15 و 17 و 19 ساختمان در تمامي ساختمانهاي سازمان.


- استفاده از وسايل ودستگاههاي استاندارد وخريد لوازم با برچسب مصرف انرژي .


- شفاف نمودن قيمت ها وهزينه ها واعمال مديريت هزينه ها.


- استفاده از خدمات الكترونيكي وبانك هاي اطلاعاتي يكپارچه در محيط كاري.


- توجيه مديران ،مهندسان،كاركنا ن ،كارگران ،مشتريان وارباب رجوع سازمان در خصوص تصميمات گرفته شده براي پياده سازي استانداردها والگوههاي مورد نياز مطابق راهبردها واهداف.


- اولويت بندي راهبردها واهداف مشخص شده )مثلا شاخص رتبه بندي در برچسب مصرف انرژي مقدم بر شاخص قيمت تمام شده A بازدهي است(.

بخش دوم 

پياد ه سازي

گام اول –تشكيل ستاد رابري


اهداف

اين ستاد به منظور سياست گذاري در دامنه كاربرد والزامات كلي ،هدايت وهماهنگي در پياده سا زي ،نظارت ونهادينه كردن استانداردها والگوها ي مطابق راهبردها واهداف در هر سازماني تشكيل مي گردد وعنوان آن متناسب با اهداف وماهيت وحيطه فعاليت سازمان در امر استانداردها والگوهها تعيين مي شود. مثلا در سازمانهايي كه بيشتر خدمات ارائه مي دهند عنوان ستاد راهبري پياده سازي استانداردها و الگوهاي مصرف مناسب است و در سازمانهايي كه بيشتر فعاليت آنها توليد انرژي و توزيع آن مي باشد. عنوان ستاد راهبري پياده سازي استانداردها و الگوهاي توزيع پيشنهاد مي گردد. اعضاي اين ستاد: مديران ارشد، كارشناسان خبره سازمان و روساي كارگروه هاي تخصصي.


وظايف :

1 -تشكيل كار گروههاي تخصصي ،هدايت ،وهماهنگي بين آنها:


- كارگروه تخصصي تحقيق وتوسعه )فني/مستند سازي(

- كارگروه تخصصي پياده سازي )استقرار(

- كار گروه آموزش و فرهنگ سازي ) نهادينه كردن (

- كار گروه تخصصي نظارت و ارزيابي ) مميزي (

2 -تعيين خط مشي ها، اهداف، اولويت ها و شاخص هاي مورد نياز مطابق نياز سنجي به عمل آمده ) توسط كار گروه هاي تخصصي) 

3- ايجاد سيستم پشتيباني و تعهدي زير ساختي ) مديريتي، مالي، اطلاعاتي و مديريت دانش و (... از فرآيند پياده سازي و استقرار استانداردها و الگوها

4-سازماندهي، اداره و كنترل فرآيند استاندارد سازي در مراحل هفت گانه آن

5-تصويب مستندات و ابلاغ الزامات الگوها و استانداردها و رسميت بخشيدن به آنها و حفظ دستاوردها در قالب نظام نامه استاندارد ها و الگوها

-6  نظارت بر فرآيند پياده سازي استانداردها و الگوها و حل و فصل نواقص و مشكلات

-7 بازنگري تطبيقي راهبردها و اهداف اثر بخش مطابق با نتايج ارزيابي هاي به عمل آمده و ايجاد سيستم پويا در فرآيند اصلاح و بهبود مستمر الگوها و استانداردها

-8 تعامل و هماهنگي با مراكز استاندارد سازي ملي و بين المللي و يا نماينده آنها 

وظايف عمده كار گروها :

                               كار گروه تخصصي تحقيق و توسعه ) فني / مستند سازي (

- تشكيل كار گروه فرعي در صورت نياز و مديريت كار گروه هاي فرعي در زير مجموعه

- نياز سنجي استانداردها و الگوهي مورد لزوم مطابق با راهبردها و اهداف و فعاليتها

- تهيه شاخص هاي اختصاصي براي هر استاندارد و الگوي نياز سنجي شده

- بومي نمودن شاخص هاي عمومي ) در استانداردهاي بين المللي ( براي سازمان

- الويت بندي استانداردها و الگوها و شاخص هاي انتخابي

- رتبه بندي و مشخص نمودن مقياس هاي اندازه گيري

- تهيه فرم هاي مورد نياز براي كار گروه پياده سازي

- تهيه پيش نويس استانداردها و الگوها در قالب نظام نامه

- تعامل و هماهنگي صنفي با كار گروه ها و مراكز استاندارد سازي مرتبط 

                                       كار گروه تخصصي پياده سازي ) استقرار (

- تعيين منابع، وظايف و مسئوليت استاندارد ها و الگوهاي ابلاغي در قالب نظام نامه با هماهنگي ستاد راهبردي

- حصول اطمينان از اين كه استانداردها و الگوهاي مورد نظر، به طور صحيح مستقر و نگهداري مي شوند.


- گزارش دهي به ستاد راهبردي درباره نحوه ي پياده سازي و هر گونه نيازي كه به استقرار استانداردها و الگوها كمك مي نمايد.


- ايجاد ارتباطات ) بون سازماني و يا داخلي ( و هماهنگي هاي لازم با طرف هاي مختلف مرتبط با استانداردها و الگوهاي ابلاغي .


كار گروه آموزش و فرهنگ سازي ) نهادينه كردن (

- تدوين سر فصل ها و محتواي دوره هاي آموزشي مورد نياز

- تدابير لازم براي آموزش هاي بينشي و نگرشي اعضاي ستاد راهبري

- تدابير لازم براي آموزش هاي نگرشي و مهارتي اعضاي كار گروه هاي تخصصي

- تدابير لازم براي آموزش هاي توجيهي براي كليه كاركنان در خصوص الگوها و استانداردهاي ابلاغ شده

- تدابير لازم براي آموزش و آگاه سازي جامعه هدف و مشتريان و تبيين امتيازات الگوها و استانداردهاي اعمالي به خدمت گيرندگان و مشتريان

- تدابير لازم براي ديگر نمودن سيستم نظام پيشنهادها، كاركنان و جامعه هدف در فرآيند استقرار استانداردها و الگوها

- تدابير لازم براي ارزيابي دوره هاي برگزار گرديده و در صورت نياز اقدم به برگزاري دروه هاي باز آموزشي

- كار گروه تخصصي نظارت و ارزيابي ) مميزي (

- پايش، سنجش و اندازه گيري مقياس ها و شاخص ها از نحوه پياده سازي استانداردها و الگوي مد نظر

- نظر سنجي از مشتريان و جامعه ي هدف

- شناسايي و ارزيابي انطباق يا عدم انطباق ها

- كنترل سوابق و مستند سازي

- حصول اطمينان از نحوه اجراي صحيح و كامل استانداردها و الگوها

- ارايه نتايج نظارت و ارزيابي به ستاد راهبري

- آسيب شناسي فرآيند پياده سازي

- ارايه پيشنهاد براي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

                                      گام دوم. تدوين شاخص ها و مقياس هاي اندازه گيري

شناسايي شاخص ها و مقياس ها از اركان اصلي پياده سازي استانداردها و الگوها است. با در نظر گرفتن نوع استانداردها و الگوها، شاخص ها در دو بعد عمومي و اختصاصي تعيين مي گردند. بعد عمومي در تمام سازمانهاي مشابه يكسان بوده و بعد اختصاصي با توجه به ماهيت، وظايف و اهداف هر سازمان تعيين مي گردد.


تعيين شاخص ها و مقياس ها با استفاده از روش هاي نياز سنجي، كار سنجي و زمان سنجي و مقياس هاي فني و علمي ميسر مي باشد. لازم به توضيح است كه اگر شاخص ها و مقياس هاي مورد نياز قبلا در سطح ملي و بين المللي تدوين گرديده باشند، بايستي مطابق شاخص هاي مربوطه، عمل نمود.


استخراج و ضوابط تدوين شاخص نحوه هاي اختصاصي :


شاخص هاي مربوط به هر دستگا اجرايي، از اهداف كلان و راهبردها و وظايف و برنامه هاي دستگاه استخراج مي شود. به همين دليل شاخص هاي اختصاصي شركت ها و سازمان هاي مختلف يا يكديگر متفاوت مي باشد و نمي توان يك شاخص ثابت را براي جايگزيني شاخص هاي اختصاصي ارايه دارد. اما ضوابطي كه يك شاخص بايد داشته باشد در تمام موارد و براي كليه موضوعات تا حدود زيادي يكسان است كه در زير به آنها اشاره مي شود :


1. شاخص ها بايد متناسب با موضوع استاندارد و الگوي انتخاب شده باشند. به عبارتي شاخص ها بايستي مبتني بر تحقق ماموريت ها و خط مشي ها، راهبردها و اهداف سازمان باشند.


2. حيطه شاخص بايد جامع و مانع باشد. بدين معني كه تمام مصاديق شاخص را پوشش دهد و مانع تداخل حيطه مصاديق ساير شاخص ها شود.


3. شاخص ها، بايستي تا آنجا كه ممكن است به صورت كمي باشند، بدين معني كه قابل اندازه گيري و مقياس بندي باشند. 

4. شاخص ها بايد به صورت شفاف، ساده و واضح و با مقياس هاي مشخص در جملات كوتاه بيان شوند و از بكار بردن لغات و جملات نامفهوم و نارسا خودداري گردد.


5. بايد شاخص ها به گونه اي تدوين شوند كه برداشت همه كاركنان و دست اندر كاران از مفهوم آنها يكسان باشد و ديگر نياز به توضيح و تفسير نباشد.


6.  شاخص ها بايد عيني باشند و از به كار بدن مفاهيم ذهني و انتزاعي در آنها خودداري گردد.


7. شاخص ها بايستي هم راستا با شاخص هاي وضع مطلوب ) در سطح انتطارات ملي و بين المللي ) باشند.


8. شاخص هايي كه قابل اندازه گيري نباشد به عنوان شاخص كيفي مطرح مي گردند. عموما شاخص هاي كمي در استانداردها و شاخص هاي كيفي در الگوها بكار برده مي شوند.

9. پس از تدوين شاخص ها، به منظور نظارت و ارزيابي بر نحوه ي اجراي استانداردها و الگوها، بايستي تمامي شاخص ها، مقياس بندي و ضريب بندي گردند تا بتوان از ابعاد مختلف مورد ارزيابي قرار گيرند. چرا كه متناسب با ماهيت شاخص ها ارزيابي كمي و يا ارزيابي كيفي صورت مي پذيرد.  مثلا شاخص مصرف برق ) به ازاي هر يك متر مربع فضاي اداري ( با در نظر گرفتن وضعيت اقليمي واحد مورد نظر )گرمسيري و يا سرد سيري ( نمي تواند با يك ضريب باشد.


10. تعامل و ارتباط شاخص ها با يكديگر تعيين گردد.


                                           گام سوم . تدوين و ابلاغ استانداردها و الگوها

مقدمات اين گام توسط كار گروه تخصصي تحقيق و توسعه ) مستند سازي ( تهيه مي گردد. در تدوين استاندرادها و الگوها، بيانيه هايي مدون در مورد خط مشي ها، اهداف، الزامات، دامنه ي كاربرد، شاخص ها و مقياس ها اندازه گيري و روش هاي اجرايي در قالب يك نظامنامه به صورت پيش نويس تهيه مي شود و به ستاد راهبردي منعكس مي گردد و در صورت تاييد، توسط ستاد راهبردي ابلاغ مي شود.


عموما در نظامنامه استانداردها و الگوها موارد زير پوشش داده مي شود :


 . 1 دامنه كاربرد

 . 2 الزامات كلي

 . 3 خط مشي ها ) راهبرد ها و اهداف اثر بخش (

 . 4 منابع، وظايف، مسئوليت ها و اختيارات

 . 5 صلاحيت ها، آموزش و آگاهي

 . 6 ارتباطات

 . 7 مستند سازي و كنترل مستندات

 . 8 واكنش ها و آمادگي در شرايط اضطراري

 . 9 پايش و اندازه گيري

  .10 ارزيابي انطباق ) ارزيابي برآورده شدن الزام (

 . 11  عدم انطباق، اقدام اصلاحي و اقدام پيشگيرانه

 . 12  كنترل سوابق


 . 13  مميزي ) داخلي و خارجي (

 . 14  بازنگري مديريتي بهبود مستمر

                                                  گام چهارم . آموزش و توانمند سازي

اين گام توسط كار گروه آموزش و فرهنگ سازي ) نهادينه كردن استانداردها و الگوها ( با هماهنگي واحدهاي آموزش كاركنان هر سازماني صورت مي پذيرد. در اين مرحله اقدامات زير مطابق استاندارد آموزش كاركنان 10015  (Iso تحقق مي يابد.

- نيازسنجي آموزشي براي استانداردها و الگوهاي ابلاغي . در چهار بعد ، بينشي ، نگرشي ، مهارتي و توجيهي .


- تهيه سرفصل ها براي دوره هاي آموزشي نيازسنجي شده .


- برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي ) بينشي و نگرشي ( اعضاي ستاد راهبري .


- برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي ) نگرشي و مهارتي ( اعضاي كارگروه هاي تخصصي .


- برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي توجيهي براي كليه كاركنان در خصوص الگوها و - استانداردهاي ابلاغ شده .


- آموزش و آگاه سازي جامعه هدف و مشتريان و تبيين امتيازات الگوها و استانداردهاي اعمالي به - خدمت گيرندگان و مشتريان .


- ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي برگزار شده .


- برگزاري دوره هاي بازآموزي در صورت نياز .


- درگير نمودن سيستم نظام پيشنهادهاي كاركنان و جامعه هدف در فرآيند استقرار استانداردها و الگوها .


- شناسايي نخبگان و برترين هاي اين دوره ها ، براي بهره مندي در فرآيند استقرار استانداردها و الگوها .


                                          گام پنجم .پياده سازي استانداردها و الگوها

گام پنجم توسط كارگروه تخصصي پياده سازي ) استقرار ( تحقق مي يابد . در اين مرحله اقدامات زير صورت مي پذيرد :


 . 1 پياده سازي الزامات در حيطه دامنه كاربرد استانداردها و الگوها .


 . 2 در دسترس قراردادن منابع لازم براي ايجاد ، استقرار ، نگهداري و بهبود استانداردها و الگوهاي ابلاغي .


 . 3 انجام امور اجرايي مطابق مسئوليت ها و شرح وظايف تعيين شده استانداردها و الگوهاي ابلاغي .


 . 4 حصول اطمينان از اينكه استانداردها و الگوها استقرار مي يابند و نگهداري مي شوند .


 . 5 گزارش دهي به ستاد راهبري درباره نحوه پياده سازي و هرگونه نيازي كه به استقرار استانداردها و الگوها كمك مي نمايد .


 . 6 ايجاد ارتباطات ) برون سازماني و داخلي ( و هماهنگي هاي لازم با طرف هاي مختلف مرتبط با استانداردها و الگوهاي ابلاغي .

 . 7 گزارش دهي به ستاد راهبري در خصوص عملكرد سيستم در مرحله بعد از استقرار و ارايه پيشنهاد ها و توصيه هايي براي بهبود مستمر .


                                          گام ششم . نظارت و اجرا ارزيابي نحوه 

اين گام توسط كارگروه تخصصي نظارت و ارزيابي صورت مي گيرد و نتايج بدست آمده به ستاد راهبري منعكس مي شود ، نظارت و ارزيابي فرآيندي نظام يافته ، مستقل و مدون است .


اين فرآيند مي تواند به صورت درون سازماني ) مميزي داخلي ( يا برون سازماني ) مميزي سازمان ثالث ( صورت پذيرد .


ملاك ها و معيارهاي نظارت و ارزيابي ، همان مجموعه شاخص هاي (عمومي و اختصاصي ( هر سازمان در استاندارد و الگوي مورد نظر مي باشد كه بايستس در قالب برنامه مدون براي دوره هاي زماني مشخص صورت پذيرد تا نتايج از اعتبار لازم ) اعتماد و تكرار پذيري ( برخوردار گردد .


اعضاي اين كارگروه از نخبگان و كارشناسان برجسته هر سازمان مي باشند كه دوره هاي آموزشي لازم را با موفقيت طي نموده اند و شايستگي آنها محرز گشته است .


فرآيند نظارت و ارزيابي از چهار مرحله اصلي تشكيل مي شود :


 . 1  مشخص بودن ، شاخص ها ، مقياس ها ، حدود ، اندازه ، ماهيت )كمي و كيفي ( پيچيدگي ، اهداف و الزامات .... در استاندارد و الگوي مورد نظر .


 . 2  تعيين معيارها و مشخصه هاي ارزيابي كنندگان به صورت كمي ) تحصيلات دانشگاهي مرتبط ، سابقه و تجربه كاري مفيد ، ساعات آموزشي مميزي ( و كيفي ) خصايص شخصي ، مهارت هاي ارتباطي ، ابتكار تهيه چك ليست و)

 . 3 انتخاب روشي مناسب براي نظارت و ارزيابي ، جامع ترين روش نظارت و ارزيابي كه طيف زيادي از شاخص ها ) متناسب با موقعيت ها (را پوشش مي دهد . نظارت و ارزيابي 360 درجه است . براي حصول اطمينان ، كارگروه تخصصي مربوطه ، از زواياي مختلف ، حيطه ي استاندارد و الگوي مورد نظر را رصد مي نمايند . اين زوايا متناسب با نوع ، ماهيت و پيچيدگي استانداردها و الگوها متفاوت مي باشند . در زير به بخشي از آن اشاره مي شود.

- تناسب با خط مشي و اهداف سازمان

- نظر مشتريان و خدمت گيرندگان

- الزامات قانوني ، مقرراتي و قراردادي

- ماهيت شاخص ها و مقياس ها

- واكنش جامعه و مخاطرات احتمالي

- نظر سهامداران ، مالكان و تأمين كنندگان

- نظر مديريت سازمان

- نظر توليد كنندگان و كاركنان

- رعايت امور زيست محيطي

- رعايت حدود مقررات مالي و قيمت تمام شده

- برآورده شدن انتظارات از بعد كيفيت و كميت

- برآورده شدن انتظارات از بعد زماني و ادواري

- برآورده شدن انتظارت از بعد مكاني و منطقه اي

- توانمندي كاركنان

- شناسايي نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهديدها

- زمان ها ، ظرفيت ها و منابع از دست رفته

4. انجام نظارت و ارزيابي ، متناسب با زواياي مورد نياز از طرق مختلف ) تهيه چك ليست ، بررسي سوابق ، بازخورد مثبت و منفي ، مصاحبه ، مشاهده ، آزمايش / امتحان ،كنترل آماري فرآيند spc و ( ... اين كار در تخصص كارگروه نظارت و ارزيابي مي باشد كه شاخص هاي مورد نظر را بررسي كرده و به صورت نتيجه گرا گزارشات لازم را مستند مي كند .


گام برنامه هاي بهبود مستمر هفتم .

ستاد راهبري بايستي استاندارد ها و الگوهاي ابلاغي را در فواصل طرح ريزي شده مورد بازنگري قرار دهد تا از تناسب ، كفايت و اثربخشي آنها اطمينان حاصل نمايد .


اين بازنگري بايد شامل ارزيابي فرصت هاي بهبود و نياز به اعمال تغييرات در استانداردها و الگوهاي حاكم و در راستاي راهبردها و اهداف اثربخش صورت پذيرد .برنامه هاي بهبود مستمر در بخش ورودي و خروجي استانداردها و الگوهاي حاكم مورد توجه قرار مي گيرند.  در بخش ورودي موارد زير بررسي مي گردد .


 -  تغييراتي كه مي تواند استانداردها و الگوها را تحت تأثير قرار دهد

-   توصيه هايي براي بهبود

در بخش خروجي موارد زير بررسي مي شوند ) با ماهيت تصميم گيري ( :

.1  بهبود اثربخشي استانداردها و الگوها و فرايندهاي آن

. 2  بهبود كيفيت خدمات

. 3  بهبود كيفيت محصولات

. 4  بهبود كيفيت توزيع

. 5  بهبود هزينه ها و منابع

نتيجه گيري

آنچه بر اصلاح الگوي مصرف و دستيابي به فرهنگ بهينه مصرف در كشور داراي اهميت مي باشد اين است كه اصلاح الگوي مصرف نيازمند تبيين استراتژي و خط مشي است كه طي آن ، اين اصل به يك شعار تغيير ماهيت ندهد ، در واقع لازمه دستيابي به اين مهم در كشور ، خيزش و حركتي عميق از سوي مسئولان و همه آحاد جامعه مي باشد ؛ لذا مي بايست همگي اين اصل را يك ضرورت دانسته و فعاليت هاي خود را در راستاي رسيدن به اين اصل مهم برنامه ريزي نمايند و براي دستيابي به اين امر فرهنگ ساز اقدام نمايند . آنچه كه رهبر فرزانه انقلاب بر آن تأكيد مي ورزند اين است كه همه ما به خصوص مسئولان قواي سه گانه ، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم ، حياتي و اساسي يعني اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها ، برنامه ريز يو حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور ، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال ها ، ظهور و بروز يابد . بنابراين تأكيد رهبر معظم انقلاب بر اصلاح الگوي مصرف نشان دهنده اين موضوع به عنوان بستري مناسب براي شكوفايي و دستيابي به اقتدار ملي است . لذا پرهيز از شعارزدگي و حفظ صيانت اصل موضوع به عنوان مهمترين عامل در مسير راه اصلاح الگوهاي مصرفي و همچنين تبيين و تحقق آن وظيفه اصلي همه مردم و مسئولين به شمار مي رود .
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