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چکیده
اسراف نکردن يك موضوع بسیار جامع مي باشد که تمام ابعاد جامعه را شامل مي شود .از نظر جامعه
شناسي کار اصلي آموزش و پرورش در بحث اسراف نکردن،فرهنگ سازی و آموزش درست مصرف کردن به
معلمان  ،دانش آموزان و اولیای آن ها است.
اگر ما راههای درست مصرف کردن رابدانیم و بدان ها عمل کنیم مطمئنأ هیچ گاه با کمبود مواجه نمي
شويم،اگر مردم کشورمان هم کاری کنند وهمه با هم در اين جهت گام بردارند حتمأ موفق مي شوند
.همیشه به ياد داشته باشیم که اسراف نکنیم زيراخداوند نیز در قرآن مجید فرموده است«:ان اهلل ال يحب
المسرفین» بنابراين ما نبايد درمصرف نعمت های الهي زياده روی کنیم بلکه بايد برای آن الگو داشته باشیم.
در اين جهان خداوند نعمت هايش را درسرتا سر گیتي گسترانیده از خاک وآب و باد وباران و برف و...گرفته
تا جنگل های وسیع ودرختان سرسبز و میوه های رنگارنگ که همه در تمام جهان و در هر کشوری وجود
دارند .خداوند با تمام عظمت خود همه ی اين نعمت ها را بدون هیچ چشم داشتي در اختیار ما قرار داده اما
آيا واقعأ ما آن طور که شايسته است از اين نعمت ها استفاده مي کنیم؟و قدر آنان را مي دانیم؟ قدر آب را
که مايه ی حیات است چیزی که اگر نباشد ديگر من وشمايي وجود نداريم،قدر هوای پاکي که هر روز صبح
با کشیدن يك نفس عمیق چنان روح تازه ای در وجودمان دمیده مي شود و قابل توصیف نیست را مي
دانیم؟ چون مبنای کار در آموزش و پرورش بر اساس فرهنگ سازی و آموزش مي باشد .و با اين روش مي
توان نگرش افراد را تغییر داد لذا وقتي نگرش افراد نسبت به مصرف کردن تغییر يافت و اصالح شد منجر به
تغییر رفتار آن ها مي شود .بنا بر اين اينجانب در اين اقدام پژوهي تصمیم دارم به بررسي روش ها و راهکار
هايي در جهت فرهنگ سازی مصرف و عدم اسراف بر روی دانش آموزان مي پردازم .امید است پژوهش فوق
مورد قبول اصحاب علم و دانش قرار بگیرد.
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کلیدواژه :
فرهنگ سازی-اسراف –صرفه جويي-اصالح الگوی مصرف-دانش آموزان

مقدمه
پديده مصرف گرايي و اسراف در نقطه مقابل مصرف بهینه قرار گرفته است« .مصرف گرايي» يا به عبارت
ساده تری اسراف که يکي از بزرگترين آفت ها و آسیب های فردی و اجتماعي و از گناهاني است که مورد
نهي شديد خداوند متعال واقع شده است و در مقابل اعتدال و میانه روی در مصرف قرار گرفته است؛ به طور
کلي هرگونه زياده روی در کمیت و اتالف را شامل مي شود.
در حقیقت مصرف گرايي عامل تخريب رشد ،توسعه و از بین رفتن منابع ملي است .مصرف گرايي از يك
نگاه در معنای مصرف نامتعارف است که نیاز فیزيکي فرد را برطرف نمي سازد ،بلکه نیاز کاذب فرد يا افراد را
که گاه به تقلید از ديگران ،تبلیغات ،شرايط مادی يا تغییرات ساختار جامعه ايجاد شده برطرف مي سازد.
مصرف گرايي در نگاه عالمان دين نیز در همان معنای لغوی اسراف استعمال شده است و هرگونه بیهوده
گرايي ،زياده روی و اتالف و مانند آنها را اسراف مي دانند.
امام علي(ع) در اين باره مي فرمايند:
«االوان اعطاء المال في غیر حقه تبذير و اسراف»
«آگاه باشید خرج کردن به ناحق ،حیف و میل و اسراف است»
ما به عنوان انسان و اشرف مخلوقات وظیفه داريم تا هر آنچه خداوند مهربان در اختیارمان قرار داده به
بهترين نحو استفاده کنیم.نعمتها و منابع خدادادی بايد در جهت کمال انسان مصرف شوند .اين مهم در
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صورتي محقق ميشود که انسان با ديد درست و مثبت به منابع الهي به نگردد و خود را تسلیم خداوند خود
بداند .يکي از راههای شکرگزاری از نعمتهای خداوند استفاده درست و بجا از اين نعمتها ميباشد.

بیان مسئله
مسئله اصالح الگوی مصرف از جايگاه ويژهای در زندگي افراد برخوردار است .اين اصالح الگوی مصرف است
که موجب پیشرفت فردی و جمعي ميگردد .در زمینه اهمیت اصالح الگوی مصرف ميتوان به بیانات ارزنده
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالي) اشاره کرد و بیانات ايشان را سرلوحه اقدامات خود در زمینه اصالح الگوی
مصرف قرار داد.
با توجه به اين مهم هرچه در سنین پايین آموزشهای دروني به کودکان داده شود به يك فرهنگ در آنان
تبديل شود و تاپايان عمر همراه افراد باقي خواهد ماند .پس ،کالس به عنوان مهمترين پايگاه عملیاتي برای
بهینهسازی اصالح الگوی مصرف ميباشد .از آنجا که عالوه بر دانشآموزان ،قشر زيادی از افراد جامعه از
جمله اولیا دانشآموزان و مربیان نیز با کالس در ارتباط هستند فرهنگسازی در اين محیط بیش از هر
محیط ديگری نتايج مطلوب به دنبال خواهد داشت .اگر الگوی مصرف را به دانش آموزان درست آموزش
دهیم و در آنان دروني سازی صورت بگیرد ميتوان حال و آينده کشور را تضمین نمود.
با توجه به مطالب گفته شده تعريف زير را از اصالح الگوی مصرف در نظر ميگیريم.
اصالح الگوی مصرف يعني درست مصرف کردن ،بجا مصرف کردن و کارآمد و ثمربخش مصرف کردن .اصالح
الگوی مصرف در تكتك مراحل زندگي و رشد فرد نقش مهمي دارد و هم چنین در ارتباط فرد با ديگران
نیز تأثیر بسیار زيادی دارد به همین دلیل اين مسئله برای پژوهشگر ضروری تلقي شد اين مهم را برای
مساله اقدام پژهي خود برگزيد .پژوهشگر با توجه به اسرافها و هدر رفت منابع و انرژی که از طرف دانش

5

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد .براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين
اقدام پژوهي با قيمت فقط  0222تومان به سايت علمي پژوهشي آسمان مراجعه
کنيد www.asemankafinet.ir .
آموزان در کالس اتفاق مي افتاد بر اين مهم شد تا موضوع احترام به معلم را برای اقدام پژوهي خود
برگزيند.

اهمیت پژوهش
پديده مصرف گرايي و اسراف در نقطه مقابل مصرف بهینه قرار گرفته است« .مصرف گرايي» يا به عبارت
ساده تری اسراف که يکي از بزرگترين آفت ها و آسیب های فردی و اجتماعي و از گناهاني است که مورد
نهي شديد خداوند متعال واقع شده است و در مقابل اعتدال و میانه روی در مصرف قرار گرفته است؛ به طور
کلي هرگونه زياده روی در کمیت و اتالف را شامل مي شود.
در حقیقت مصرف گرايي عامل تخريب رشد ،توسعه و از بین رفتن منابع ملي است .مصرف گرايي از يك
نگاه در معنای مصرف نامتعارف است که نیاز فیزيکي فرد را برطرف نمي سازد ،بلکه نیاز کاذب فرد يا افراد را
که گاه به تقلید از ديگران ،تبلیغات ،شرايط مادی يا تغییرات ساختار جامعه ايجاد شده برطرف مي سازد.
مصرف گرايي در نگاه عالمان دين نیز در همان معنای لغوی اسراف استعمال شده است و هرگونه بیهوده
گرايي ،زياده روی و اتالف و مانند آنها را اسراف مي دانند.
امام علي(ع) در اين باره مي فرمايند:
«االوان اعطاء المال في غیر حقه تبذير و اسراف»
«آگاه باشید خرج کردن به ناحق ،حیف و میل و اسراف است»

توصیف وضع موجود
اينجانب

آموزشگاه

مي باشم .بنده در حدود

شهرستان

آموزش و پرورش در حال خدمت هستم . .و هم اکنون در آموزشگاه فوق الذکر با
6
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کار دارم .در کالس من آنچنان که مي بايست از يك کالس قابل قبول انتظار داشت ،دانش آموزان در
مصرف وسايل و لوازم و نحرير و حتي خوراکي هايشان بسیار اسراف میکردنند و حتي در محیط ورزشي و
حیاط مدرسه نیز در مصرف انرژی بسیار اسراف میکردند به طوری که همواره در طول روز برق کالس را
روشن مي گذاشتند و يا پس از آبخوردن شیر ها را محکم نمیبستند و اين باعث هدر رفت منابع و انرژی مي
شد .بنا بر اين تصمیم گرفتم در سال تحصیلي اخیر بر روی اين موضوع مهم کار کنم و اسراف نکردن را به
دانش آموزانم بیاموزم.

ارائه اطالعات( شواهد يك):
گردآوری اطالعات اغلب از طريق چهار روش میسر مي شود .اين چهار روش عبارتند از :مصاحبه ،مشاهده،
پرسش نامه و اسناد و ارقام .هر يك از اين چهار روش کاربرد ها و ويژگي هايي دارند که الزم است اقدام
پژوهان پیش از آغاز و اقدام به پژوهش با اين روش ها آشنايي کافي را کسب کنند .اين که چه روشي يا
فنوني در اقدام پژوهي کاربرد دارد بستگي به موضوع و هدف آن پژوهش دارد .همه اطالعاتي که جمع آوری
مي شود شواهد الزم برای اثبات يا رد چیزی نیستند .به بیان ديگر داده ها (اطالعات) مترادف با شواهد
نیستند .شواهد داده هايي هستند که بدان وسیله مي توانیم درباره ی تغییرات چیزی يا رخدادی داوری
کنیم پس برای اثبات يا رد چیزی بايد شواهد قابل قبول داشته باشیم.
بنا بر اين در اين قسمت تصمیم گرفتم با ديگر همکاران ،دانش آموزان و اولیای آنها مصاحبه هايي داشته
باشم.همچنین پرسشنامه ای تهیه نمودم و آن را در اختیار تني چند از اولیا و همکاران قرار دادم تا از نظرات
آنها استفاده نمايم .خودم نیز به جستجو در بین کتاب های مرجع و همچنین مقاالت و گزارشات علوم
تربیتي و مديريت آموزشي پرداختم تا با ارائه راهکار های مناسب اين مسئله بغرنج را در بین دانش آموزانم
از بین ببرم .بنا بر اين در جلساتي دست به اقدامات زير زده شد.
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 تشکیل شورا با معلمان جهت توجیه طرح مذکور توجیه دانش آموزان در ارتباط با طرح مذکور تهیه دفاتر توسط مديرودانش آموزان جهت طرح مذکور طراحي سؤاالتي پیشنهادی در اين زمینه وطرح يك سؤال دريك هفته نوشتن پیام هايي ازالبه الی ايده های ما ( بهترين ايده ها ) ونصب برديوار آموزشگاه جهت اطالع دانشآموزان پايه های ديگر.
 برپايي نمايشگاهي از وسايل دست ساز دانش آموزان با استفاده ازمواد دورريختنيسه مسئله مطرح شده در کالس به همراه ایده های برگزیده :
سؤال  –0چه راههايي پیشنهاد مي کنید تا مصرف آب درمنزل کم ترشود؟
 شیرهای آب را همیشه تعمیر کنیم تا چکّه نکنند. قبل از شستن ظرف هاآن ها را تمیزکنیم به جای شستن حیاط،بايد آن را جاروکرد. در فاصله شستن سروبدن درحمام،شیرآب را ببنديم. ظرفیت لباس های لباسشويي را کامل کنیم. برای مسواک زدن از يك لیوان آب استفاده کنیم. برای شستن ماشین از چند سطل آب استفاده مي کنیم.8
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 در صورت امکان ،استفاده ازشیرهای آب اتوماتیك درمنازل. تبلیغ الگوی درست مصرف کردن آب ازطريق زدن پیام هايي درمکان های عمومي.سؤال  – 1چه راههايي برای کاهش خطرات تصادف برای دانش آموزان پیشنهادمي کنید؟
 کشیدن خطوط عابر پیاده درجلوی آموزشگاه. حضورفردی از نیروی انتظامي هنگام تعطیلي مدارس دراطراف مدارس. استفاده از سرويس مدارس برای کساني که راه منزلشان دوراست. دوری کردن از کارهای خطرناک مانندبازيگوشي،ياحرف زدن باهم،دويدن درخیابان و... حرکت کردن درپیاده رو،عبورازپل هوايي يا زيرگذر. رعايت کردن نظم هنگام عبورازخیابان ( .رعايت مقررات عبور ومرور ) اجرای طرح پلیس مدرسه.يعني دانش آموزان بزرگتر با پوشیدن کاورمخصوص وداشتن پرچم قرمزبه ردشدن دانش آموزان ازخیابان کمك کنند.
 دعوت از نیروی انتظامي برای آگاهي دادن به دانش آموزان درمراسم آغازين آموزشگاه. تقديرازدانش آموزان فعال وساعي دراين زمینه.سؤال  – 3چه راههايي را برای با نشاط کردن و نظافت کالس ومدرسه خودپیشنهادمي کنید؟
 اجرای ورزش صبحگاهي همراه موزيك. برگزاری مراسم خوردن صبحانه ( سفره دوستي ) در کالس ومدرسه دربعضي از روزهای هفته.9
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 انتخاب يك روزاز هفته يا ماه برای نظافت مدرسه وکالس ها توسط دانش آموزان ومعلمان. کاشتن گل وگیاه در باغچه مدرسه. رنگ آمیزی ونقاشي روی ديوار های مدرسه. قرار دادن نمره ای به عنوان رعايت بهداشت،در کارنامه دانش آموزان. انتخاب دانش آموزاني به عنوان مأمورسالمت برای راهنمايي بیشتردانش آموزان ودادن کارت تشويق به آنها.
 نوشتن شعارهای بهداشتي برروی ديوارهای مدرسه.وبرپايي نمايشگاهي ازکارهای نقاشي دانش آموزاندراين زمینه.
 اجرای سرودوآهنگ های شاددرزنگ های تفريح ،دربلندگوی مدرسه. -برگزاری برنامه های شاد ومفرّح درمناسبت های اعیاد مذهبي.

يافته های تحقیق
کتاب آسماني قرآن در آيه  040سوره انعام در مورد اسراف نکردن و بهینه مصرف کردن مي فرمايد:
«کلوامن ثمره اذا اثمر و اتوا حقه يوم حصاده والتسرفوا انه اليحب المسرفین» «و از آن میوه هنگامي که به
ثمر مي نشیند بخوريد و حق آن را به هنگام درو بپردازيد و اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را
دوست ندارد»
عالمه طباطبايي (ره) در توضیح عبارت «التسرفوا» نوشته است:
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وال تسرفوا معنايش اين است که در استفاده از اين میوه ها و غالت از آن حدی که برای معاش شما صالح و
مفید است تجاوز نکنید .درست است که شما صاحب آن هستید ،ولي نمي توانید در خوردن و بذل و
بخشش آن زياده روی کنید و يا در غیر مصرفي که خدا معین فرموده به کار ببريد ،مثال در راه معصیت خدا
صرف نمايید و همچنین فقیری که از شما مي گیرد نمي تواند در آن اسراف کند و آن را تضییع نمايد .پس
مفهوم آيه مطلق است و خطاب آن شامل همه مردم چه مالك و چه فقیر مي شود.
بنابراين از اين آيه شريفه استفاده مي شود که زياده روی و مصرف گرايي کاری حرام و نکوهیده است.
امام خمیني درخصوص دقت در مصرف و همچنین پرهیز از مصرف بي جا مي فرمايند:
حتي مطبوعات بايد اين را توجه داشته باشند که چیزهايي را که برای ملت مفید نیست در روزنامه ها
ننويسند کاغذ صرف اين نکنند ،وقت صرف آن نکنند ،بايد راديو تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد که
اين بیت المال مسلمین است وقتش صرف چیزهايي که مربوط به مصالح مسلمین است شود ،مسئولیت دارد
اين ها بايد اشخاصي که مقاماتي که هستند مالحظه کنند که به اندازه ضرورت مشاور بگیرند به اندازه
ضرورت خدمتگزار بگیرند نه به اندازه دلخواه و اين معنا را بايد همه ما بدانیم که دلخواه های ما آخر ندارد.
بر همین اساس با توجه به نهي شديد مصرف گرايي و اسراف در دستورات و تعالیم اسالمي مي توان چنین
نتیجه گرفت که بین مصرف و مصرف گرايي در جامعه تفاوت وجود دارد چرا که مصرف به خودی خود
عاملي موثر در تولید و رشد و توسعه اقتصادی مي باشد؛ و باعث ايجاد تقاضا ،عرضه و تولید مي گردد .اما
آنچه که مذموم و باعث هدررفتن منابع ملي مي شود مصرف نامناسب و نامتعارف و يا عدم برخورداری از
الگوی صحیح مصرف در جامعه مي باشد که اين امر باعث مصرف گرايي ،زياده روی و تجمل گرايي در
جامعه مي گردد .لذا فرهنگ سازی مصرف بهینه و اصالح همه زمینه الگوهای مصرفي در کشور از ضروريات
اجتناب ناپذير مي باشد.
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نتايج و پیامدهای مصرف گرايي
 )0تهاجم فرهنگي ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعي ،سیاسي ،نظامي و رواني را در بر مي گیرد؛ که روی هم
رفتارهای مختلف انسانهای مورد تهاجم خود را با دروني کردن ارزش های مورد نظر شکل مي دهد
در برخي موارد تغییر در الگوی مصرف يك کشور و تمايل به تجمالت و مصرف گرايي از اهداف تهاجم
فرهنگي مي باشد که با تغییر در الگوهای مصرفي مردم و ظهور گرايش های تجملي باعث ايجاد جامعه
مصرف گرا مي شوند .در همین راستا امام خمیني فرموده اند:
 )1يکي ديگر از پیامدهای مصرف گرايي تأثیرات منفي در فضای معنوی جامعه مي باشد .چرا که در بسیاری
از مواقع زياده خواهي ،تجمل پرستي و مصرف گرايي باعث رواج خودخواهي ،رشد روحیه فردگرايي و ناديده
انگاشتن بسیاری از اصول اجتماعي و اخالقي که رعايت آن برای زندگي جمعي از ضروری ترين مسائل است
خواهد شد.
در اين مرحله اندک اندک ذهن انسان به مصرف گرايي خو گرفته و در مسیر بي پاياني در صدد رفع اين
گونه نیازهای کاذب است و چنین انساني که همیشه نیازمند و در پي رفع نیاز است «به يك آرمان دل مي
بازد که در واقع دين تازه ای است» .چنین انسان مصرف زده ای داوطلبانه برای رفع نیازهای مصرفي
«خويش» همه زندگي معنوی خود را در سودای رفع نیاز پديد آمده در اثر تبلیغات چشم و هم چشمي ها
و ...به فراموشي مي سپارد.

راه حل های پیشنهادی:
تهیه و ارائهی پرسشنامه به دانشآموزان.
مشورت با افراد متخصص در اين زمینه
بررسي راهکارها ارائه شده و انتخاب بهترين راه
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مطالعه کتب ،مجالت ،پاياننامههای مرتبط با موضوع و سرکشي به سايتهای مختلف
مشاهده رفتار دانشآموزان
برگزاری جلسات همانديشي در آموزشگاه
انتخاب راه جدید به طور موقت:
بديهي است که شکوفايي يك رويکرد جديد  ،مستلزم اندکي تمرين و بردباری است .اما از آنجايي که
راهبردهای آموزشي اثر بخش بريافته های علمي و تجربه های عملي و مکتب رفتارگرايي و شناختي متکي
هستند ،مي توان از آن به عنوان رويکردی مناسب و اطمینان بخش در آموزش مفاهیم استفاده کرد .چه
بسا ،بسیاری از ما در مدرسه همیشه به دنبال راهي نو برای تغییر روش های خود هستیم .اما آيا هیچ وقت
سعي کرده ايم اين تغییر را در خودمان ايجاد کنیم و آن را در جهت بهبود وضعیت مدرسه استفاده کنیم؟
بعد از اينکه داليل به وجود آورنده را تجزيه و تحلیل کردم ،سعي کردم تا تعدادی از راه حل های مورد نظرم
را اجرا کنم .سعي کردم راه حل های خود را بیشتر حول محیط کالس و تکیه بر آموزه های ديني و مذهبي
قرار دهم تا نتايج بهتری را به دست آورده و کمتر به خطا بروم .البته در انتخاب راه حل بايد از ديگر
همکاران نیز کمك مي گرفتم تا من را در اجرای صحیح راه حلها ياری دهند .حاال من مي توانستم با صبر و
حوصله بیشتر به انتخاب راه حل برای بقیه مشکالت بپردازم .راه حل های پیشنهادی خود را با ديگر
همکاران در مدرسه وسرگروهای دروس در گروه های آموزشي منطقه در میان گذاشتم و در مورد آن با
ايشان نظرخواهي کردم و خوشبختانه همگي نظر مساعد خود را اعالم کردند.

اجرای راه حل ها:
ا -قصه گويي :مي دانیم که قصه ،نقش بسیار مهمي در تکوين شخصیت کودکان دارد .مسلماً عالقه به قصه
را خداوند در نهاد انسان گذاشته است ،زيرا خداوند از زير و بم آفريده ی خود دقیقاً آگاه است و در تمام
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کتاب های آسماني به زبان قصه با انسان سخن گفته است از اين رو ما مي توانیم بسیاری از مسائل علمي،
اجتماعي ،عاطفي و  ...را از طريق قصه به دانش آموزان آموزش دهیم.
 -1شعرخواني :خوب خواندن شعر ،بیشتر جنبه تجربي دارد و با تکرار و تمرين حاصل مي شود و تمرين
پیش از اجرا و عالقه مند بودن به شعر ،دو نکته اساسي برای شعر خواني به شیوه ی بهتر و مؤثرتر هستند.
 -3استفاده از آيات قرآن :قرآن کريم کتاب هدايت است ،هدايت انسان به سوی زندگاني توأم با رستگاری.
پس ضروری است که برای شناخت اين زندگي به پیشگاهش برويم و در آن بینديشیم .در زمینه ی بحث
الگوی مصرف مي توان به تفکر در اين آيات اشاره کرد.
«بخوريد و بیاشامید اما اسراف و زياده روی نکنید» سوره ی اعراف ،آيه ی 30
«خداوند اسراف کاران را دوست ندارد ».سوره انعام ،آيه ی 040
 -4آموزش در درس انشاء :يکي از شیوه های آموزش ،انشای هفته مي باشد .در اين شیوه ،از دانش آموزان
مي خواهیم که راه های صرفه جويي را در موارد گوناگون تشريح نمايند و يا اين که از مشاهدات خود
گزارشي تهیه نمايند.
 -5آموزش در درس هنر :دانش آموزان مي توانند در زمینه ی صرفه جويي يك کار هنری ارائه دهند .مثالً
يك نقاشي طراحي و رنگ آمیزی نمايند و يا از مواد بازيافت ،کاردستي بسازند و نمايشگاهي تشکیل دهند و
يا اين که با استفاده از ماسك ،پانتومیم جالبي را اجرا نمايند.
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 -6آموزش از طريق بازی :در دوره ی ابتدايي با اجرای بازی های هدفدار مي توان ،تحرک و پويايي و حتي
فضائل اخالقي را در شخصیت کودکان بارور کرد و ريشه ی گرايشات منفي آتي را خشکانید و گامي اساسي
در تربیت کودکان برداشت.
 -7آموزش در درس تعلیمات اجتماعي :درس تعلیمات اجتماعي ،دانش آموزان را با زندگي عملي در اجتماع
بیشتر آشنا مي سازد ،چون در اين درس دانش آموزان ياد مي گیرند که يکي از وظايف فرد در جامعه ی
اسالمي ،اسراف نکردن است .آن ها مي آموزند که در زنگ تفريح ،نان را هدر ندهند و آن را در کیسه ی
مخصوص بريزند و يا کاغذ را در ظرف خودش نگهداری نمايند تا قابل بازيافت باشد.
 -8آموزش در درس هديه های آسماني :پیامبر اعظم(ع) تابلو تمام نمای همه ی زيبايي ها و خوبي هاست و
ارزش های الهي و آيات خداوند ،در سیره و رفتار او تجلي مي يابد.
دانش آموزان مي دانند که بهره گیری از دستورات بهترين الگو ،جزء کرامات انساني محسوب
مي شود و پیامبران و جانشینان آن ها اسراف کار نبودند و اسراف کاران را دوست نداشتند .با استفاده از
داستان های قرآني مي توان اين امر را آموزش داد.
 -9اجرای مسابقه :يکي از جذاب ترين روش های آموزش ،برگزاری مسابقه بین کودکان است ،چون اين کار
موجب نشاط در آن ها مي گردد و به طور غیر مستقیم مطالب زيادی را ياد مي گیرند.
 -01پژوهش و تحقیق :از دانش آموزان مي خواهیم که در زمینه های گوناگون که به صرفه جويي و اسراف
نکردن پرداخته مي شود ،عکس و گزارش تهیه کنند و در کالس ارائه نمايند و يا جاهايي که اسراف مي
شود ،راهکارهای مناسبي را جهت رفع آن ارائه نمايند.
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 -00آموزش در د رس بخوانیم و بنويسیم :به دانش آموزان اجازه مي دهیم که برداشت ها و عقايد خود را به
راحتي در کالس مطرح کنند و آن ها را تشويق مي کنیم که فکر کنند و حرف های تازه و خارج از مطالب
کتاب را در زمینه اصالح الگوی مصرف در گفت و شنودها را بر زبان بیاورند(.استفاده از ضرب المثل مي تواند
ياری گر ما در اين امر باشد).
 -01آموزش در اوقات فراغت :دانش آموزان عالقه زيادی به تلويزيون و کامپیوتر دارند و
مي دانیم که بیشتر اطالعات خود را از طريق حس بینايي کسب مي کنند .بنابراين مي توانیم فیلم های
متناسب با سن آن ها و موضوع(الگوی مصرف) پخش کنیم تا آن ها پس از مشاهده ،تجزيه و تحلیل و
قضاوت نمايند ،همچنین مي توانیم دانش آموزان را در تهیه ی مطالبي که به صورت
 power pointآماده مي کنیم مشارکت دهیم تا انشاءا ...اين امر مهم(اصالح الگوی مصرف) در آن ها
نهادينه شود.

گرد آوری اطالعات( شواهد دو):
توجه و دقت دانش آموزان به عدم اسراف بیشتر شده و در اصول درست مصرف کردن اشتیاق زيادی نشان
مي دادند .در اواخر حضور در آموزشگاه تعداد دانش آموزاني که به تغییر در افکار خود فکر مي کردند بسیار
بیشتر شده بود و اولیای آنها از طريق تماس حضوری و تلفني احساس رضايت مي کردند .ديگر عوامل
آموزشي نیز از کار من بسیار خشنود شده بودند و سعي داشتند اين مسئله را به کالس ها و مدارس ديگر
بسط و گسترش دهند.
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پیشنهادات و راهکار ها
مدارس از جمله بخش های عمومي جامعه هستند که نیاز به مديريت مصرف از سوی مديران جهت تحقّق
الگوی صحیح مصرف دارند  .مديران مدارس مي توانند با اعمال سیاست های مديريّتي خود  ،جلوی برخي از
اسراف های بي مورد را در مدارس بگیرند  .در اينجا به اهمّ اين موارد اشاره مي گردد :

 -0طول عمر المپ های کم مصرف  8برابر بیشتر و مصرف آنها  5برابر کمتر از المپ های معمولي
است.بنابراين بايد تصمیمي اتّخاذ شود که به جای استفاده ازالمپ های معمولي از المپ های کم مصرف به
میزان بیشتری جهت روشنايي کالس ها استفاده شود .در واقع استفاده از المپ کم مصرف راهکاری مفید
برای کاهش هزينه های جاری مدارس است .استفاده از المپ کم مصرف بازدهي بیشتر و هزينه کمتر را به
دنبال دارد.
 -1سیستم روشنايي و سرمايش کالس ها و محیط کار را پس از ساعت اداری خاموش کنید.
 -3با مصرف صحیح و بهره گیری از الگوی درست استفاده از حامل های انرژی  ،از قطع برق جلوگیری
کنیم.
 -4مصرف بهینه انرژی را فرهنگ سازی کنیم.
 -5پولي را که از کاهش مصرف برق صرفه جويي مي شود ،مي توان در جای بهتری همچون خريد کتاب و
يا کالس های تقويتي و يا ورزشي سرمايه گذاری کرد.
-6در محیط آموزشگاه برای آب دادن به درختان ،درختچه ها  ،بوته ها و گل ها از روش آبیاری قطره ای
استفاده کنید.
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 -7برای نظافت حیاط به جای مصرف آب  ،بهتر است از جارو استفاده شود.
 -8تمام شیلنگ ها  ،اتصاالت و شیرها را به طور مرتّب کنترل کنید تا از نشتي آب جلوگیری شود.
 -9لوله های آب آموزشگاه خود را عايق بندی کنید ،عايق کاری لوله های گرم ،روشي است که هدر رفتن
آب را قبل از خروج آب گرم کاهش مي دهد.
 -01لوله های آب گرم را عايق بندی کنید تا برای رسیدن آب گرم به شیر آب ،الزم نباشد آن را بيدلیل باز
بگذاريد.
 -00نصب کولر ها در سايه و با استفاده از پوشش مناسب و جلوگیری از نشت آب کولرهای آبي ،باعث صرفه
جويي زياد در مصرف آب مي شود.
 -01در مراکز آموزشي و مدارس به اطفال و دانش آموزان محدوديت منابع آب و روش های صرفه جويي آن
را آموزش دهیم.
 -03هرگونه اتالف قابل توجّه آب را (شکستگي لوله ها ،باز بودن لوله ها ،هدرروی آب در هر نقطه) به مرکز
ارتباطات مردمي اطّالع دهید.
 -04به دانش آموزان آموزش دهیم تا با بستن به موقع شیر ،آب را هدر ندهند.

 -05برای نوشیدن آب به جای آنکه شیر آب را به مدّت زيادی باز بگذاريد تا خنك تر شود ،بهتر است  ،در
محلّ آموزشگاه از آب سرد کن استفاده شود .
 -06در مراکز آموزشي و مدارس به دانش آموزان محدوديت منابع آب و روش های صرفه جويي آن را
آموزش دهیم.
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 -07تعويض واشر شیر آب برای جلوگیری از چکه کردن آب ،کار دشواری نیست.
 -08در مدارس بايد تابلوهايي در کنار پريز برق باشد تا افراد هنگام خروج چراغها را خاموش کنند.
 -09المپ های روشنايي بايد مرتباً گردگیری شوند.المپهای غبار گرفته روشنايي کمتری دارند و باعث
اتالف انرژی مي شوند
 -11اگر نیاز بیشتری به نور هست ،استفاده از يك المپ بزرگتر با صرفه تر است.مثالً يك المپ  011واتي
بیشتر از  1المپ  61واتي نور مي دهد.

 -10اگر قطعات بزرگي از مقوا را با اليه ای از ورقه های آلومینیوم بپوشانیم و آن را در پشت رادياتورهای
شوفاژ قرار دهیم مقدار زيادی حرارت که قبالً جذب ديوار شده و به هدر مي رفت با اين ابتکار ساده به داخل
اتاق منعکس مي شود.
 -11اگر برای پنجره ها و درها از نوار درزگیر استفاده شود نه تنها مبادله حرارتي با هوای بیرون کمتر
صورت مي گیرد بلکه از آلودگي صوتي نیز در امان خواهیم بود.
 -13بهتر است گرمای کالس ها در زمستان آنقدر نباشد که ما به صورت تابستاني لباس بپوشیم .پوشیدن
يك ژاکت در کالس درس به صرفه جويي در سوخت کمك مي کند.
 -14هنگام خريد لوازم برقي آموزشگاه به جاست که بهترين و محکم ترين نوع را خريداری کنیم .هر چند
که هزينه بیشتری بايد بپردازيم ولي در دراز مدت استحکام و دوام آن جبران قیمت باالتر را خواهد کرد. .
در اين زمینه الزم است با کمك دولت ،صنايع و کارخانجات ضمن استفاده از تکنولوژی جديد مواردی را
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مورد استفاده قرار دهند که محصوالت حاصل از آنها عمر طوالني تری داشته باشندو مجدداً قابل استفاده
باشنديا بتوان آنها را مرمّت ،بازسازی و تعمیر نمود.
 -15يك بطری پر از آب يا يك کیسه نايلوني پر از شن و کامالً دربسته را در مخزن آب توالت فرنگي و يا
فالش تانك قرار دهید تا مصرف آب را در هر بار کشیدن سیفون کاهش دهید.
 -16به دانش آموزان آموزش دهیم که هنگام استفاده از دستشويي شیر آب را به طور مداوم باز نگذارند
چون جريان دايم آب موجب هدرروی آن مي شود.
 -17در زمان اوج مصرف  ،احتمال نوسانات برق و در نتیجه آسیب ديدن وسیله برقي بیشتر است  ،حتي
االمکان در زمان اوج مصرف  ،از وسايل برقي پر مصرف استفاده نشود.
 -18کاالهايي که کم مصرف تر هستند ،دوام بیشتری دارند ،پس در هنگام خريد وسايل برقي به میزان
مصرف کاال توجه کنید.
 -19يخچال ها  17درصد هزينه برق را به خود اختصاص مي دهند ،در خريد يخچال ،به برچسب انرژی آن
توجه کنیم.
-31استفاده از روشنايي روز به دلیل حفظ سالمت چشم  ،شادابي ،پیشگیری از افسردگي و صرفه جويي
انرژی بسیار مهم است.پس بهتر است که استاندارد صحیح در نصب پنجره ها رعايت شود تا هم عبور نور به
راحتي انجام شود و هم بي دلیل مجبور به روشن نمودن المپ ها نباشیم .
 -30تشکیل دوره های آموزشي  ،انتشار کتابها و تهیه فیلمهای آموزشي برای دانش آموزان راه های استفاده
درست از وسايل و روشهای کنترل و نظارت و امکانات بهینه سازی مصرف انرژی را به آنها مي آموزد
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 -31برگزاری سخنراني هايي برای دانش آموزان در مدرسه و يا خارج از آن و دعوت از افراد مسلّط به
موضوع اعم از جامعه شناسان  ،مهندسین  ،روحانیون و آوردن مصاديق قابل فهم دانش آموزان در مورد
اسراف و صرفه جويي .
 -33اختصاص دقايقي از کالس توسط کلیه معلمان برای ذکر مذمت اسراف در جامعه اسالمي .
 -34الگو بودن کارکنان مدرسه در صرفه جويي و پرهیز از اسراف مانند اقدامات ساده ای چون  :بازنبودن
پنجره ها هنگام روشن بودن بخاری يا کولر.
 -35نصب سطل های زباله ی مخصوص ،جهت کاغذ های باطله و جمع آوری آن جهت بازيافت مجدّد.
 -36استفاده از کاغذهای باطله هايي که يك روی سفید دارند جهت زيراکس مطالب برای نصب در پانل .
 -37الزام نمودن دانش آموزان به آوردن لیوان يا بطری برای شرب آب  ،جهت جلوگیری از به هدر رفتن آب
 .آب خوردن با دست  ،مقدار زيادی از آب را هدر مي دهد .
 -38گماردن اعضای شورای دانش آموزی در ساعات تفريح جهت نظارت بر آبخوری ها  ،برای جلوگیری از
به هدر رفتن آب و بستن شیر ها و دادن تذکرّ به دانش آموزان خاطي .
 -39استفاده از نمايندگان کالس ها جهت کنترل بخاری ها و گرمای مطلوب در کالس با کم کردن آن در
مواقع لزوم که نیازی به باز نمودن درب کالس نباشد .
 -41تعمیر درِ کالس هايي که نیاز به تعمیر دارند يا شیشه هايي که شکسته اند  ،جهت جلوگیری از به هدر
رفتن حرارت .
 -40استفاده از يك دستگاه ويدئو سي دی جهت نمايش فیلم  ،به جای استفاده از چند کامپیوتر برای دانش
آموزان  ،برای صرفه جويي در مصرف برق .
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 -41گذاشتن مأموری جهت خاموش نمودن المپ ها در ساعات تفريح و هنگام خروج دانش آموزان از
کالس.
 -43نصب پوستر ها و تصاوير رنگي و زيبا در مورد صرفه جويي در مصرف انرژی بر پانل و ديوار آموزشگاه .
 -44جلو گیری از چراغاني های بي مورد و افراطي  ،هنگام بر پايي جشن ها در آموزشگاه و عدم استمرار
آن .
 -45باز نمودن درب کالس ها جهت تهويه هوا و خنك شدن آن  ،به جای روشن نمودن کولر.
 -46خاموش نمودن کامپیوتر های بخش دفتری آموزشگاه در مواقعي که از آن ها استفاده نمي شود
 – 47گماردن دو دانش آموز جهت نظارت بر سايت و خاموش نمودن به موقع کامپیوتر ها بعد از اتمام کار
آموزش .
-48لزوم تنظیم درجه حرارت مناسب در ساعات اداری (16درجه)
-49استفاده از سامانههای برودتي
-51خاموش کردن رايانه ها ،سامانههای سرمايشي ،آب سردکن ها ،روشنايي ساختمان آموزشي
 -50فرهنگ سازی در جهت اصالح الگوی مصرف  ،مانند موارد زير :
 برگزاری مسابقات مختلف انشاء و مقاله نويسي دانش آموزان  ،برنامه های هنری و ادبي در موضوع صرفهجويي و عدم اسراف
 برگزاری سخنراني و همايش هايي برای کلیه معلمان و ارائه اطّالعات آماری دقیق و مقايسه مصرف درداخل و خارج کشور با مصاديق مستند  ،جهت ترغیب آنها به انتقال اطّالعات به دانش آموزان .
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 تقدير از مديران و معلّماني که اقدامات موثّری در اين مورد داشته اند . برگزاری سخنراني و همايش هايي برای کلیه معلّمان و ارائه اطّالعات آماری دقیق و مقايسه مصرف درداخل و خارج کشور با مصاديق مستند  ،جهت ترغیب آنها به انتقال اطّالعات به دانش آموزان.
 تهیه تراکت و بروشورهايي برای دانش آموزان و خانوده های آنان ،حاوی اطّالعاتي در مورد میزان اسرافدر جامعه يا مذمت آن و نیز ارائه راهکارهای عملي مصرف درست و القاء اين نظر که " صرفه جويي مصرف
نکردن نیست  ،بلکه درست مصرف کردن است "
 اختصاص دقايقي از مراسم آغازين مدارس به ارائه آمارهای ساده و قابل فهم به دانش آموزان در رابطه باصرف هزينه های غیر ضروری در امور مفید و سرمايه گذاری های عام المنفعه  ،توسط کارکنان مدرسه و يا
سخنرانان ديگر
 اختصاص ساعاتي از درس انشاء به موضوع اسراف ،در کلیه دوره های تحصیلي. ترغیب دانش آموزان به ذکر آموخته های مدرسه و عمل بدان درآموزشگاه و ايفای نقشي همانند " همیارپلیس" در هنگام رانندگي والدين در منازل  ،مانند پیش قدم شدن برای خاموش کردن المپ های اضافي ،
کم کردن بخاری  ،خاموش کردن تلويزيون و وسايل برقي در اوقات غیر ضروری و غیره .
 هماهنگي معلمان در جلسه شورای معلمان و در نظر گرفتن اقداماتي با توجه به وضعیت مدرسه و دانشآموزان برای اين مورد
 برگزاری سخنراني هايي برای دانش آموزان در مدرسه و يا خارج از آن و دعوت از افراد مسلط به موضوعاعم از جامعه شناسان  ،مهندسین  ،روحانیون و آوردن مصاديق قابل فهم دانش آموزان در مورد اسراف و
صرفه جويي .
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 اختصاص دقايقي از کالس توسط کلیه معلمان برای ذکر مذمت اسراف در جامعه اسالمي الگو بودن کارکنان مدرسه در صرفه جويي و پرهیز از اسراف مانند اقدامات ساده ای چون  :بازنبودنپنجره ها هنگام روشن بودن بخاری يا کولر ،رسیدگي به وضع شیرهای آب  ،استفاده از المپ های کم
مصرف در کل مدرسه  ،خاموش کردن المپ های اضافي در مواقع غیر ضرور و...
-

برگزاری مسابقات مختلف انشاء و مقاله نويسي دانش آموزان  ،برنامه های هنری و ادبي در موضوع

صرفه جويي و عدم اسراف
-

تهیه تراکت و بوروشورهايي برای دانش آموزان و خانوده های آنان حاوی اطالعاتي در مورد میزان

اسراف در جامعه يا مذمت آن و نیز ارائه راهکارهای عملي مصرف درست و القاء اين نظر که " صرفه جويي
مصرف نکردن نیست  ،بلکه درست مصرف کردن است "
 برگزاری مسابقات و مراسم هنری اعم از سرود و نمايش و غیره مرتبط با موضوع در سطح مدرسه  ،شهرو استان
-

تشويق فرهنگیان به افتتاح وبالگ هايي در رابطه الگوی مصرف درست و دوری از اسراف و انتخاب

برترين وبالگها و تقدير از آنان.
 تهیه بروشورها  ،تراکت ها و پوسترهايي حاوی اطالعات آماری و مقايسه ای قابل درک دانش آموزان دورههای تحصیلي مختلف در مورد الگوی مصرف رايج .
 کاهش هزينه ها ی غیر ضروری مدرسه مانند کم ويا حذف کردن بعضي از طرح های غیر مفید که هیچگونه تاثیری در بهبود کیفیت آموزشي ندارند .
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