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 چکیده
بیا تهیاجم    و از طرفی    کنیدئ    را مسدود م می  رسان به اقتصاد  های آسیب عالوه بر آنکه راهیک  از راهبردهای  که 

و کارآمدی نظیام اقتصیادی کشیور در   وکار  بهبود شاخ  فمای کسب باعر ئکردن اقتصاد به جای تدافع  بودن آن

جامع و عیم  در ای  توان نقشه شودئ اقتصاد مقاومت  است؛ به طوری که بر اساس آن م  شرای  تحریم و غیر آن م 

های اجرای  نمودن این راهبردئ اصیالح الگیوی مصیرف ییا بیه    نمود. یک  از راه مدیریت منابع مال  و انسان  تنظیم

اده از منابع مال  به سمت مصرف بهینه است. هدف از انجام این پژوهشئ شناسای  و تعیین عبارت  تغییر روش استف

 سازی اقتصاد مقاومت  در دانشیگاه افسیری امیام عیی    )ع( های اصالح الگوی مصرف در  وزه اداری در جهت پیاده راه

بوده و جامعۀ آماری (   و کم کیف) آمیخته تحییل است. روش کار پژوهش به صورع پیمایش  و با استفاده از قالب

باشد که بیا    های مختیف دانشگاه م  در  وزه باتجربهنظر و  نفر تمام شمار از کارکنان متخص ئ صا ب 80آن تعداد 

بیا ترکییب   های پژوهش مورد تجییه و تحییل قرار گرفته اسیت و    استفاده از توزیع پرسشنامه و انجام مصا بهئ یافته

بنیدی   و اولوییت    مشخ  راهکار اصالح الگوی مصرف 16تحییل کم  و کیف ئ تجییه و ز ها و نتایج  اصل ا شاخ 

در  یوزه اداری بیر    اصیالح الگیوی مصیرف   و پیشنهادهای الزم ارااه گردیده است. نتایج  اک  از آن است که شده 

 سازی اقتصاد مقاومت  تأثیر مستقیم دارد. اساس راهکارهای به دست آمدهئ در پیاده

 اداریئ دانشگاه افسری امام عی )ع( ۀئ  وز مصرفئ اقتصاد مقاومت یاصالح الگو کلیدی: های واژه
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 مقدمه
از عوامی  همچیون   برخورداری گرو در مختیف های هعرص در ها ننهادها و سازما همواره موفقیت

 اسیت کیه   میال  و...  منابع متخص ئ دارای  و انسان  نیروی هوشمندئ مدیریت منسجمئ ساختار

 ها را در جهیت  صیول بیه اهیداف مید نظیر       نتنگاتنگئ سازما ارتباط  و وا د پیکری قالب در

انجیام  عیوامی  هسیتند کیه در     ازجمییه هیا   نهیا و منیابع میال  سیازما      دارای .نماید  م هدایت

کننیده   نو عامیل تعییی   ضیروری و  ییات    به عنوان یک منبع ئها و دستیاب  به اهداف تمأموری

توانید در    هیائ می    رو مصرف صحیح منابعئ اعتباراع و دارای  ناز ای شود.  مموفقیت به آن توجه 

های سیاسی  نقیش مهمی  را بیه دنبیال داشیته        مها و  ت  نظا نتحقق اهداف و موفقیت سازما

وریئ به آنها در راستای رسیدن به اهیداف خیود    هکه با کمترین هیینه و بیشترین بهر چرا ؛باشد

 در سیاز  تسرنوشی  عوامیل  نیتیر  مهیم  از توان  م را مصرف الگوی صالحبنابراین ا کند.  کمک م

 از کی  ی را مختیف سطوح در آن از برخاسته سازمان  فرهنگ و دانسته ها نسازما اعتبار و اعی 

 متوازن توسعه و پویای  اعئی  دیتجد یها هرا و ها نسازما ناکارآمدی و افول از جیوگیری عوامل

 بخیش  نیتیر   اصیی  عنوان هب اقتصادیئ اعتبار و نقش بر عالوه مصرف الگوی اصالح. نمود قیمداد

 اقتصیاد  یهیا  هجییو  دهنیده  لشیک  و تیریمید  یتوانیا  یبیازو  عمل در و  سازمان اعتبار و توسعه

 در دانشیگاه  اسیت  مسییّم . گردد  م محسوب )مدظیه العیال (  رهبری معظم مقام اشاره مورد مقاومت 

مرکیی عیم ئ تربیت  و آموزش  که تأمین نیروی انسان  متعهید و  به عنوان  )ع(عی  امام افسری

 مختییف  هیای  ه یوز  در مصیرف  الگوی متخص  نیاجا در صنف افسری را به عهده داردئ اصالح

 بازده  کی به  صول توان  م همواره هدفمند و هوشمندانه اصالح با بوده و  یات  امری بسیار

هیای اقتصیاد مقیاومت      تسیازی سیاسی   همسییر پییاد   را شاهد بود و در مجموعه این در مطیوب

هائ رونق تولیید داخیل و     سازی اقتصاد می ئ کاهش وابستگ منمود. اقتصاد مقاومت  مقاو  رکت

سازی اقتصاد مقیاومت ئ ایین مقالیه بیه      هخوداتکای  را در پ  دارد. بر این اساس در راستای پیاد

کارهیای   هپرداخته و را )ع(دانشگاه افسری امام عی چگونگ  اصالح الگوی مصرف در  وزه اداری 

 ارااه گردیده است. الزم

 لهئبیان مس
 اییداولوژیک  و ارزشی   اعتقیادیئ  باورهیای  سینخیت  عیدم  و اییران  در اسیالم   انقالب پیروزی

 ژهیی و بیه  غربی ئ  های قدرع ایداولوژیک و فکری مبان  با اسالم  جمهوری نظام در افتهیاستقرار
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 رژییم  سیقوط  اثیر  بیر  و زد هیم  بیر  را آنهیا  سیاسی   معیادالع  از بسیاری آمریکائ متحده ایاالع

 دسیت  از را منطقیه  در خیود  راهبیردی  برتیر  موقعیت( بود وابسته آنان به کامالً که) شاهنشاه 

 انقالب ابتدای همان از که داشت آن بر را آمریکا رهبری به غرب  یها قدرع وضعیتئ این. دادند

 تیرور  ارتیشئ  انحیالل  بیرای  تیالش  ازجمییه  مختیف  های روش به و خود امکاناع و توان تمام با

 تشیویق  طبسئ ماجرای منافقئ های هگرو از  مایت و انقالب در تأثیرگذار و ممتاز های تشخصی

 و برانیدازی  فکیر  بیه ... و نظیام  و اقتصیادی   های تحریم ایرانئ عییه جنگ در صدام از  مایت و

 شیروع  بیا  و ابتیدا  همیان  از های نظام  مبیفتند. تحری ایران اسالم  جمهوری نظام کردن ساق 

 هیی عی دشیمنان  خصیمانه  اقداماع یک  از عنوان به رانئیا  اسالم یجمهور هیعی  ییتحم جنگ

  طی  در آن افییوده شید کیه    گسترش و شدع بر زمان مرور به و مطرح رانیا  اسالم یجمهور

 در هیا  یمتحر و دهایتهد نیا گسترش با. دیگرد آن مییدی اقتصادی نیی به ها اخیر تحریم ها سال

 بیه  )ع(عیی   امام افسری دانشگاه و  اسالم یجمهور ارتش اقتصادی و نظام ئ مختیف های ه وز

 عوامیل  تیأثیر . بیود  خواهید متیأثر   ییی ن نیده یآ در و گرفتیه  قرار تأثیر تحت آنئ از عموی عنوان

 آن دنبیال  بیه  طییب  سییطه  یکشیورها  کیه  اسیت  های  هنیزم از  کی  دفاع مساال بر یاقتصاد

 و داده قیرار  شعاع تحت یاقتصاد یفشارها و ها میتحر قیطر از را کشور  دفاع وضع که هستند

 مدظییه )یرهبیر  معظم مقام گذشته سال چند  ط. برسند خود اهداف به بتوانند تا ندینما فیتمع

 هشیدارهای  نظیام  مسیئوالن  بیه  مهم این راستای در اقدام و مقاومت  اقتصاد پیرامون بارها (العال 

 یبیرا  و بیتصیو  را  مقیاومت  اقتصاد  کی یها تاسیس شانیا ئنیاوجود  با .فرمودند بیان را الزم

 مصیرف  الگیوی  اصیالح . است مصرف یالگو اصالح استیس نیا موارد از  کی. نمودند ابالغ اجرا

 کیه  هیای   ه یوز  از یکی  . گییرد  قیرار  ریییی  هبرنامی  و توجه مورد مختیف های شبخ در تواند  م

 از. اسیت   ردولتیغ و دولت  مختیف های نسازما اداری  وزه دادئ قرار توجه مورد توان آن را  م

  مقاومت اقتصاد یساز هادیپ در جهت که است پرسش این به پاس  دنبال به پژوهش این رو  نای

 باشد؟ تواند  م چگونه یادار یها شبخ در مصرف یالگو اصالح )ع(عی  امام افسری در دانشگاه

 مبانی نظری تحقیق

 اقتصاد مقاومتی (الف
ا... العظمی  امیام    ترهبر انقیالب اسیالم   میرع آیی     به وسییۀاقتصاد مقاومت  برای اولین بار 

بیه عنیوان راهبیردی کیالن بیرای      تیوان    را م . این نظریهای )مدظیه العال ( ابداع گردید هخامن
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رهبری را بیه   یها و نظراع اقتصاد هتوسعه کشور دانست که سایر دیدگاتعیین مسیر پیشرفت و 

 دهد.  رد در خود جای معنوان راهبرد خ

روی و تعادل در دخل و خرج و نیی بیه معنیای تیدبیر     هاقتصاد در لغت فارس  به معنای میان

ا کسی   مقاومت به معنای ایستادگ  کردن و پایداری نمودن و ب .(55: 1389)عمیدئ  منیل است

)اقتصییاد( و  ۀاقتصییاد مقییاومت  از دو واژ .(124: 1389 )عمییدئ  در امیری برابییری کییردن اسییت 

 )مقاومت( تشکیل شده است.

کنییم   م در جهان  زندگ   ما قابل استنباط از اقتصاد مقاومت  این است که نخستین مفهوم

اقتصیادی اسییت.    هائ فعالییت  هاین عرص ؛ یک  از مور داردهای مختیف  هعرص دشیمن در کیه

جهییت نیییل    بایید دارییم کیه  تخاصم  قرار عبیارع دیگیر در یک میدان رقابت ئ تعامی  و بیه

 مقاومت  یعنی  اینکیه   گوییم اقتصاد  وقت  م رو  نای را مدیریت کنیم. از اهیداف ایین فیما بیه

 کنییم و بایید هیر   هوییت خودمان در مقابل دشمن یا رقیب دفاع  خیواهیم از  یثییت و  ما می

های اقتصادی خیود کنییم.    راهبردرییی و  هداردئ وارد برنام دفاع نییاز الیام  را که این مقاومت و

یا گروه اجتماع  مقاوم  اشیاره دارد کیه    د مقاومت  به نظام اقتیصادی مییتبا این تعریف اقتصا

 یق اسیتئ مبیارزه     رآنهیا بی   در راستای ا قاق  قوق خود یا پیگیری اهداف سیاس  که از نظر

در راسییتای تحقیق اهیداف     میت یا گیروه اجتمیاع  مقیاومئ بیه آنهیا      اقتصاد هرچقدرکنند.   م

 .(31: 1393)فشاری و پورغفارئ  است تر  مقاومت ئیاری برساند مقاومت بیشتر

های فشار یا تحریم و در پ  آن تالش بیرای کنتیرل و    هاقتصاد مقاومت  یعن  تشخی   وز

که به طور قطیع بیاور و   است در شرای  آرمان  تبدیل چنین فشارهای  به فرصت  و اثر کردن  ب

چنیین موضیوع  اسیت.     شیرط  شیپی عقالی  و مدبرانیه   های تمشارکت همگان  و اعمال مدیری

بیه  متفاوع اسیت. ریاضیت اقتصیادی    ریاضت اقتصادی اقتصاد مقاومت  با مقاومت اقتصادی و یا 

ها و رفع کسری بودجیهئ بییه کیاهش و ییا      هبرای کاهش هیینها  تود که دولش م  طر   گفته

منظیور مقابیییه بیا     زنند. این طرح کیه بیه    ذف ارااه برخ  خدماع و میایای عموم  دست م 

گاه  به افیایش مییان مالیاع و افیییایش   ئشود  ها انجام م تبرخ  دول به وسییۀکسری بودجه 

 پی   در مقاومت  مفهوم  است که اقتصاد. اما جامدان  های مال  خارج  م کها و کم دریافت وام

 اقتصیادی  مید موجیود  آناکار فرسییوده و  نهادهای و ترمیم ساختارها زدای  و نسازیئ بحرا ممقاو

 .)همان(شود   مطرح م
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 ای از شرای  و سازوکارهای اقتصادی است که بیر  هسازی ویژ لطرا   و مد ئاقتصاد مقاومت 

ها و فشیارهائ بیه صیورع     ماساس فرض وجود  داکثر تحری ر برآنئ فمای اقتصادی کشو مبنای

شیود. در واقیع اقتصیاد مقیاومت  بنییان  نظیری و عمیی  بیرای           فعال و نه منفعل طرا ی  می  

هیائ بییش از    مای از اقتصاد است که فعاالنه خود را برای مواجهیه بیا تحیری    هویژۀ سازی گون لمد

کارئ تجیارع جهیان ئ نهادهیای     اقتصادیئ فمای کسب وهای  مپیش آماده ساخته است. مکانیس

شوند که کشور در تعارض   فرض طرا   م ای و... در اقتصاد مقاومت  بر این پیش همال  و واسط

ایداولوژیک داام  با نظام سیطه است و هر ضربه اقتصادی از غرب ممکن است در هر لحظه بیه  

ای هسیتند   هصادی نه تهدیدئ بیکه فرصیت وییژ  های اقت مکشور وارد شود. در چنین فمای ئ تحری

توان راهبردهای اقتصیادی مقیاومت  را بیا قیدرع و اجمیاع میی  همیراه و          م آنها که زیر فشار

 را تسریع کرد. در این رویکردئ کسب ثروع و درآمید میی  از مسییرهای  دنبیال     آنها سازی هپیاد

که کشور  نکندئ نه آ  ی  را تقویت مالمی زن  کشور در فمای سیاس  بین ود که قدرع چانهش م 

 دباشد به دلیل مساال اقتصادی از اهداف ایداولوژیک خود در فمای سیاس  دسیت بکشی   رییناگ

 .(33-32: 1392 ئو دیگران زاده تراب)

کنیدئ بیا     رسان به اقتصاد را مسدود م یبآس یها هعالوه بر آنکه را  اقتصاد مقاومت ئبنابراین

ت یریدر مید   جیامع و عیمی   یا هم نقشی یبودن آن و تنظ  تدافع یبه جاکردن اقتصاد   تهاجم

د یی بیر آن تأک  یکسب و کار که رهبر یتر از همهئ بهبود شاخ  فما مو مه  و انسان  منابع مال

 یهیا  و در برابیر شیو     جهیان  یهیا  هران در عرصی یاقتصاد ا یریپذ ت  رقابیدارندئ شرا یا هژیو

 آورد.  را فراهم م یاقتصاد

به زیبای  ابعاد این موضوع را )مدظیه العیال (   اقتصاد مقاومت  الیامات  دارد که مقام معظم رهبری

اقتصیاد مهیم اسیت؛ اقتصیاد      ۀمسیئی » :فرماینید   کنید و می    روشن می  در دیدار کارگیاران نظام

الیامیاع   ءمقاومت  مهم است. البته اقتصاد مقاومت  الیامیات  دارد. مردمی  کیردن اقتصیادئ جیی     

بخش خصوص  را باید توانمند کرد؛ هم بیه فعالییت اقتصیادی تشیویق      ... اقتصاد مقاومت  است

 ۀمقننه و قیو  ۀهای  مثل قو های دولت  کشور و دستگاه بشوندئ هم سیستم بانک  کشورئ دستگاه

مردم وارد میدان اقتصاد شوند. کاهش وابستگ  به نفت یک  تا توانند کمک کنند   قماایه که م

ما اگر بتوانیم از همین فرصیت کیه امیروز وجیود داردئ     ...  تز الیاماع اقتصاد مقاومت  اسدیگر ا

های اقتصادیِ درآمدزای دیگیری جیایگیین کنییمئ     تاستفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالی
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 ۀازجمیی بنییان   اییم. امیروز صینایع دانیش     اقتصاد انجیام داده  ۀ رکت مهم را در زمین نیتر بیرگ

در مقیام معظیم رهبیری    )بیاناع  «تواند این خأل را تا مییان زیادی پر کند. کارهای  است که م 

 (03/05/91 دیدار کارگیاران نظامئ مورخه

 زییر  میوارد  تیوان در   از منظر ایشیان می   را مقاومت  اقتصاد عمده های  ویژگ دیگر سوی  از

 :نمود بندی متقسی

 کشور است. نیازهای با متناسب عیم  الگوی یک

 بیا  بیکیه  ئکنییم   می  محصور را خودمان اقتصاد ما که نیست معنا این به مقاومت  اقتصاد این

 شیودئ   م مطرح مقاومت  اقتصاد عنوان به که اقتصادی این اینکه. دارد تعامل جهان  اقتصادهای

 پییدا  تحقیق  میردم   میور  میردمئ  ۀسیرمای  مردمئ ۀاراد با است؛ مردم  اقتصاد استئ بنیاد مردم

 .دارد کمک و هدایت سازیئ ظرفیت سازیئ زمینه ریییئ برنامه مسئولیت دولت و کند  م

 .کند  م استفاده عیم  های تپیشرف از عن ی ؛است بنیان دانش اقتصاد اقتصادئ این اینکه

 فقیر  تقسییم  معنیای  بیه  برنامیه  این در و بیان این در عدالت. است محور عدالت اقتصادئ این

 مقام معظم رهبری )بیاناع است دادن افیایش را میّ  ثروع و ثروع تولید معنای به بیکه نیستئ

 .(01/01/93 مورخه رضوی مطهر  رم در

 الگوی مصرف: (ب
 یازهیا یرفیع ن  یاسیتفاده و کیاربرد کاالهیا و خیدماع بیرا      یبیه معنیا  « صَرَفَ»از ماده  ئمصرف

استفاده از کیاال در   یمصرف به معنا»ئ یاست. در اصطالح اقتصاد  و فرهنگ  ئ اجتماعیاقتصاد

قیرار   یبیردار  بهیره مورد  یا هکه در هر دوراست ک کاال یاز خدماع  یا مقدارین و یمع ۀهر دور

 .(326: 1363)معینئ .« ردیگ  م

های اسالمئ مصرف مطیوبئ مصرف در  د کفایت است؛ یعن  مصرف برای زنیدگ    هدر آموز

منطق  و بر اساس امکاناع شکل گییردئ  قیوق دیگیران در     معقول و ۀو تأمین نیازها که به گون

آن رعایت شود و به محی  زیست انسیان و دیگیر جانیداران آسییب نرسیاند. قناعیت و زهیدئ از        

شیود کیه فیرد بیه       ستوده در دین مقدس اسالم است. این دو صفت سبب منیک و های   ویژگ

نیفتید. بنیابراینئ    ز میت  بیه ی میال  رفع نیازهای خود بسنده کند و برای به دست آوردن زییاد 

های گوناگونئ مصرف بدون اسیراف و در پییش گیرفتن راه     همصرف مناسب و پسندیده در عرص
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 .(31: 1415 )انصاریئ اعتدال است

 شیود.  محسیوب می    رام فعل از مصادیق کارانه یا مصرف بیش از  د در اسالم  اسرافمصرف 

مصیداق   ئآن خارج شود ۀاشیا از  دود شایست یریکارگ بهو اگر انسان در است اسراف تجاوز از  د 

خواهد بود. در قرآن کریم و روایاع معصومان تأکیید فیراوان بیر پرهییی از اسیراف شیده       « مسرف»

کیوا و اشربوا و التسرفوائ انه الیحب المسرفین؛ بخوریید و  »فرماید:  است. خداوند تبار  و تعال  م 

(. ایین آییه   141/ )انعیام « کاران را دوسیت نیدارد   بیاشامید و اسراف نکنیدئ همانا که خداوند اسراف

 ای قاال است. دهد که اسالم برای مصرف صحیح و دوری از اسراف اهمیت ویژه نشان م 

المیال   تیی و ب  اموال عموم .اسیت المال تیباسرافئ اسراف در  یها قترین مصدا از مهم  کی

 کومیت؛   یاسراف از سو یگریمیردم و د یاسیراف از سیو  کییاسیت؛   بررس قابلاز دو جنبه 

د در جهیت خیدمت بیه    یکه با  شخص یانجیام کارهیا یالمال بیرا تینابجا از ب ۀمردم با استفاد

از  نادرست ۀع و استفادییکننید و  کومتئ در تم  اسیراف می  به نوع ئعموم به کار گرفته شود

اسیراف   مبارزه با. کند  اسراف م نیی تیا امیور را سامان دهد ییار داردکه در اخت  منابع و امکانات

 .هم بیه عهیده مردم است و هم بر عهده دولت ین دو جنبهدر ا

ش از یاسراف بیه مصیرف بی   . نام برده شده است «اقتار»گر مصرف در اسالمئ با عنوان ی د د

 ئ اما اقتار آن است کیه میصرف کمتر از  ق و مقدار الزم باشدشد  نا ق گفته م ی د و در جا

توان گفت مصرف صحیح  د وس    بر این اساس م (.49: 1389فرئ   )فرمیهن  فراهان  و همت

 بین اسراف و اقتار است.

ش ینکییه افیییا  ینخییست ا  .ح مصرف چند نکته قابل ذکر اسییت یصح یدرباره ضرورع الگو

 دهید.   کیاهش میی  گذاری را  یهسرما ۀنیشتر را به دنبال دارد و زمیاز منابع ب یریگ همصرفئ بهر

دوم ت. ئ فقر و رکود را به دنبیال خواهیید داشیی  یگذار یهکاهش سرماش مصرف و یافیا یجهدرنت

از  .نیه نمودیبه ۀد از آنها استفادیها قرار داردئ محدود است و با نار انسایکه در اخت  نکه منابعیا

یت اعتیدال در  یی ئ رعا واقعیی  یازهیاین ی توان شناسا  ح مصرف را میصح یالگو ۀفیرو وظ  ینا

مصیرف بیا    یئ اصیالح الگیو  یعید فیرد در بُ .از امکاناع و منابع دانست ی جو هو صرف یبردار هبهر

بر افیراد جامعیه     شتئ فشار روانیر معیو تقید ییرضیرورییی از میصارف غیازهیا و پرهین نیتأم

 .(50: 1389 )همانئ واهد داشتخ ی به دنبیالیرا ن  جه آرامش روانینت دهد و در  کاهش م

 یمصرف کاالها در جامعیه اشیاره دارد. الگیو    تیو کم تیفیعادعئ ک هئیمصرف به رو یالگو



 1395 ئ پاییی3شمارۀ مدیریت نظام ئ سال شانیدهمئ  ۀفصینام / 100

 

 ئیمیاد  اعیی و    است کیه بیا توجیه بیه نگیاه بیه زنیدگ         گوناگون یها مصرفئ متأثر از عامل

  رفتیار مصیرف   گرئید یها از عامل یاریو بس یسطح فناور ستئیز  یمح هائ قهیها و سی خواسته

 (.6: 1385خواهد بود )منذرئ  وعکنندگان متفا مصرف

استفاده از منابع کشور اسیت؛ بیه    حیکردن روش صح نهیمصرف عبارع از نهاد یاصالح الگو

 یبیرا  یا نیه یشیده و زم  هیا  نیه یمردم و کیاهش هی   زندگ یها شاخ  ارتقاءکه موجب  یا گونه

 (.156: 1389و افشارئ   شود )سبحان  گسترش عدالت عموم

 ایین ئ دارد اهمییت  کشور در مصرفۀ بهین فرهنگ به دستیاب  و مصرف الگوی اصالح در آنچه

 بیه  دسیتیاب  ۀ الزمی . اسیت  مش  خ  تعیین وراهبرد  تبیین نیازمند مصرف الگوی اصالح که است

 روئ  ایین  ز. ااشید ب می   جامعه آ اد همه و مسئوالن سوی از عمیق و شده  ساب  رکت  مهمئ این

 اصیل  ایین  به رسیدن راستای در را خود های فعالیت و دانسته ضرورع یک را اصل این همگ باید 

 .(164: 1389همانئ ) است الزم سازی فرهنگ امرئ این به دستیاب  راید. بنماین رییی برنامه مهم

کاالهیا و   بیرداری از  هو بهراستفاده همان روش یا مدل  توان گفت الگوی مصرف  م ئبنابراین

است و اصالح الگوی مصرف یعن  تغییر روش استفاده از  انسان ازهای یخدماعئ برای برآوردن ن

 برداری به منظور دستیاب  به فرهنگ بهینه مصیرف  هکاالها و خدماع به سمت روش صحیح بهر

 .است

 شناسی پژوهش روش
انجام گرفتیه و  ( کیف  و کم ) آمیخته تحییل قالب در و  ییتحی - فیتوصبا روش  این پژوهش

و در آن تالش شده است چگونگ  اصالح الگیوی مصیرف در    دارد کاربردی از نظر هدف ماهیت 

موجیود مشیخ     مدار  و اسناد ئ منابعئنظران صا ببر اساس نظر  )ع(دانشگاه افسری امام عی 

 کیه  اسیت  )ع(عی  امامی افسر دانشگاه کارکنان از نفر 80 تعداد پژوهش نیای آمار ۀجامعگردد. 

 ئیسیتاد  مشیاغل  سیابقه ی دارا و ارشید   کارشناسی  مدر  و 17  سازمان گاهیجا  داقلی دارا

 مشیاغل  ئدانشیگاه  در اسیتاد  عنیوان  بیه  ای بوده  فرمانده و  آموزشی ییر برنامه ئیآماد ئیادار

 جم نمونه . باشند نظر م  که همگ  در این  وزه صا ب اند نموده سیتدر را تیریمد به مربوط

 آوری اطالعاع باشد. برای جمع صورع تمام شمار م  به عیت کوچک بودن و دسترس  آسانئ به

 ابییار  از ئای کتابخانیه  روش در شیده اسیت.   اسیتفاده  مییدان   و ای کتابخانه روش دو ها از داده و

 نظیرانئ  صیا ب  با مصا به فرم از میدان  روش در وشده  استفاده از برداری نسخه و برداری فیش
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هیای   نامه بیین آنهیائ اطالعیاع و داده    توزیع پرسش کارشناسان مربوطه و همچنین و فرماندهان

از روش تحیییل   ها داده تحییل و گردیده است. برای تجییه آوری مربوط به موضوع پژوهش جمع

 بیر  هیا  سیؤال  مصا بهئ های کیف  و تحییل کم  استفاده شده است. جهت سنجش اعتبار پاس 

  و بیه  اسیت  ابهیام  کمتیرین  یدارا شیده و   انتخیاب  حمطیر  یها شاخ  ق ویتحق ساختار یمبنا

 کیه  ای گونیه   بیه  اسیت؛  گردیده مطرح شوندگان مصا به با مختیف یها زمان در و  کتب صورع

 د.ینما یاری قیتحق سؤال پاس  افتنی در را محقق بتواند

 رونباخ استفاده شده است.کن اعتبار پرسشنامه از فرمول آلفا ییدر تع

 ی ایی ا پایی و  یریاعتمادپیذ  یریی گ هانیداز  یهیا  شرو نیتیر  متیداول از   کی یرونبیاخ  ک یآلفیا 

 ر قابل محاسبه است.یهاست و با استفاده از رابطه ز هنام شپرس
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شتر خواهید بیود و   یرونباخ بک ییان آلفایشتر شودئ میع بسؤاالن یمثبت ب  همبستگ هرقدر

کنید. بیا     دا می یی رونباخ کیاهش پ ک یآلفا ئشتر شودیاالع بؤن سیانگیانس میوار هرقدر برعکس

 رونباخ صورع گرفته است.ک یمحاسبه آلفا SPSSافیار  ماستفاده از نر

ار یی در اخت  نامهئ هر پرسشنامه به تعداد کیاف  ن روای  ابیار پرسشییتع ین پژوهش برایدر ا

از  یالزم و  یذف تعیداد   یهیا   و پیس از بررسی   گرفتیه و متخصصان در هر  وزه قرار  اندتااس

 .گرفته استید قرار أیمورد ت ی نامه از نظر روا ها پرسش سؤال

 های تحقیق هتجزیه و تحلیل اطالعات و یافت

 تحلیل کیفی -1

  اصل اطالعاع تحییل به که بخش این درنظران:  بصاح با مصاحبه کیفی تحلیل (الف

 و اسییتخراج هییا همصییا ب در شییده اشییاره نکیاع  داردئ اختصییاص نظییران بصییا  بییا مصیا به  از

 .صورع گرفته است تجییه و تحییل محتوا MAXQDA افیار منر از شده و با استفاده بندی هدست

 هیا و راهکارهیا   شدو بخیش چیال  در شیوندگان   هنظیراع مصیا ب   ئاالع زیرؤابتدا بر اساس س

 اخذ گردیده است: پیرامون موضوع پژوهش
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 اصیالح  یاجیرا  در )ع(عیی   امیام  یافسر دانشگاه مساال و ها شچال ترین ممه شما نظر به -1

 باشد؟ تواند  م چه اداری های ههیین با مرتب  مصرف الگوی

 امیام  افسیری  دانشیگاه  مصیرف  الگیوی  در بایست  م که محورهای  مورد به نظر شما در -2

 را خود نظر ابدئی تحقق اداری های ههیین با مرتب  مقاومت  اقتصاد تا گردد اصالح یاجرا )ع(عی 

 فرمایید؟ مرقوم

نظیراع بیه تفکییک     مکیس کییودا   رافییا  مبه کمک نیر شوندگانئ  هپس از اخذ نظراع مصا ب

افیار هیر کید بیرای بهتیر مشیخ        م. در این نر(1 جدول) گردیده استشونده کدده   همصا ب

هیای   تبرای وضوح بهتر تحیییلئ از عالمی  پژوهش شود که در   شدنئ با یک رنگ نمایش داده م

 دارایهیا کیه     کد استفاده شده است. در انتها هر یک از مشخصیاع و ویژگی   اختصاری برای هر

در تحیییل کیفی  دارای    ئهیا اسیت(   هتعداد کد بیشتری باشد )دارای تکرار بیشیتری در مصیا ب  

 است متن  های هداد تحییل افیارهای منرن روزتری هب ازمکس کیودا  افیار ماولویت باالتری است. نر

. گییرد   می  قیرار  استفاده مورد دکتری های هدور در عیم  محافل و ها هشگادان ترین حمطر در که

 و تصیویری  متنی ئ  اسناد انواع  ده سازمان و کردن وارد قابییت که است افیاری منر اکیود مکس

 بیه  ده  کد قابییت موصوف افیار منر عمیکردهای نیتر مهم از ک . یدارد را اف دی پ  های لفای

 را هیا  هداد بیه  گیینشی   دسترسی   امکیان  متیون  و کیماع ده  کد. است کییدی کیماع و متن

 و شیماتیک  نحیوی  بیه  کیه  طیوری ه بی ؛ نماید  م ارااه را کارآمد و سریع تحییی  و نموده فراهم

 ارییی  را محقیق  آن بهتیر  در  در و کیرده   دهی  سیازمان  را تحقیق  جیم اطالعاع ئدر  قابل

 .کند  م مشخ  شده ساخته کدهای اساس بر را کیماع ای ها نمت فراوان  و دهد  م
 

 مکس کیودا افزار نرم در شوندگان مصاحبه کددهی: 1 جدول

 کد سن تحصیالع مییان نشان و نام ردیف

 A 52 دکتری مصا به شونده 1

 B 40 دکتری دانشجوی مصا به شونده 2

 C 46 لیسانس فوق مصا به شونده 3

 D 45 لیسانس فوق مصا به شونده 4
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 کد سن تحصیالع مییان نشان و نام ردیف

 E 50 لیسانس فوق مصا به شونده 5

 F 35 دکتری مصا به شونده 6

 G 32 دکتری دانشجوی مصا به شونده 7

 H 34 دکتری مصا به شونده 8

 I 45 دکتری دانشجوی مصا به شونده 9

 J 48 ارشد کارشناس مصا به شونده 10

 K 49 ارشد کارشناس مصا به شونده 11

 L 34 دکتری مصا به شونده 12

 M 54 ارشد کارشناس  مصا به شونده 13
 

 ت مصاحبه:سؤاالشوندگان در خصوص  هنظرات مصاحب
 .A* نظراع مصا به شونده کد 

 دو اگیر  بنیابراین  صیحیح.  مصرف فرهنگ فقدان صحیحئ مصرف الگوی : فقدان1 سؤالپاس  

 ارااه (ب سازی گفرهن (الف .شود  م اصالح مصرف ها هزمین تمام در ئشود انجام کی  طوره ب کار

 و ناصیحیح  خرییدهای  نگهیداریئ  و سازندگ  های هبودج ناصحیح مصرف. صحیح مصرف الگوی

 .پایین کیفیت با و نامرغوب اجناس

 قوی مهندس  پست از اعم عنوان هر تحت تعمیر و نگهداری گانی کی وجود :2 سؤالپاس  

 تیا  شود استفاده و نگهداری شایسته نحوی  هب موجود امکاناع از که است الزم دیگر چیی هر ای و

 .شود اضاف  و تکراری های ههیین از مانع

 B نظراع مصا به شونده کد* 

 عیدم  اداریئ معاونیت  رمجموعهیز در عمییات  یبند بودجه در ضعیف : مدیریت1 سؤالپاس  

 کارکنیان  از اسیتفاده  هیائ  نگیا یسیایر   و اداری معاونت در افیار منر و جدید یفناور و رایانه وجود

 .انگییه افیایش جهت انسان  منابع به ویژه توجه اداریئ معاونت در متخص  و باانگییه و جوان

 کیاهش  اداریئ معاونیت  نمسیئوال  آمیوزش  اداریئ تجهیییاع  نمیودن  روز بیه : 2 سؤالپاس  
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 نامیه  بیه  نییازی  خیدمت   گیواه   صیدور  جهتمثالً ) اداری معاونت به وسییۀ اداری بوروکراس 

 نمیودن  مشیخ   ئ(گردد اقدام و تهیه مصوب های مفر و نباشد اداری معاونت به مربوطه قسمت

 .آنها رفع جهت در اقدام و قسمت هر واقع  نیازهای

 Cنظراع مصا به شونده کد * 

 کاری موازی از پرهیی اداریئ کارهای برای الکترونیک  سیستم از استفاده :1 سؤالپاس  

 از خییودداری اداریئ امیور  انجیام  بیرای  دییده  شآمییوز کارکنیان  از اسیتفاده  :2 سیؤال پاسی   

 .اداری کاغذبازی و بوروکراس 

 Dنظراع مصا به شونده کد * 

 و گردشیکارها  گییری  لشیک  باعیر  فرمانیده   در سیازمان   اختییاراع  : تمرکی1 سؤالپاس  

 ودئشی  می   مجوزهیا  کسب برای فراوان انرژی و زمان صرف باعر و گردد  م زیاد اداری مکاتباع

 زمیان  و انیرژی  اتیالف  باعیر ...( و اندتااس کتبئ از استفاده طرح) مختیف های حطر گیری لشک

 باعیر  اف.دا عمیییات   هیای  شبخ سایر با ستادی های شبخ نمودن عمل ای هجییر شودئ  م زیاد

 .شود  م هماهنگ  جهت انرژی و زمان زیاد اتالف

  جیم  کیاهش  جهیت  هیا  هدانشیکد  نظییر  وا دهای  به کاری اختیاراع : دادن2 سؤالپاس  

 سال پنج همانند ها هدانشکد آموزش  های هگرو به اختیاراع دادن مجوزهائ اخذ و اداری مکاتباع

 وا یدهای  بیا  سیتادی  هیای  شبخی  مابین صمیمانه همکاری ئاندتااس و کتب انتخاب در قبل به

 .اف.دا پژوهش  و آموزش 

 Eنظراع مصا به شونده کد * 

 اسیت  اداری امور انجام سنت  های هروی و ساختارها ها شچال ترین ممه از ک ی: 1 سؤالپاس  

 .کند  م تحمیل سازمان بر را زیادی های ههیین که

 امیر  ایین  بیه  زییادی  کمک تواند  م آموزش  و اداری های هسامان کردن روز ه: ب2 سؤالپاس  

  نایی  که    ال در ئدارد کارنامه چاپ به نیاز هنوز نمراتش از اطالع برای دانشجو مثالرای ب. کند

 .است انجام قابل ای هرایان سایت طریق از کار

 Fنظراع مصا به شونده کد * 
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  یداقل  ایی   یذف  منظیور  بیه  مناسیب  یافیار نرم های هسامان از استفاده : عدم1 سؤالپاس  

 فرهنگ مختیفئ های شبخ در گسترده و مناسب زیرساخت وجود عدم اداریئ های ههیین نمودن

 . ذف غیرقابل و سنت  کاری هایفرایند و سازمان 

 اقیداماع   یذف  هائفراینید  بازمهندسی   و اداری و سازمان  هایفرایند : اصالح2 سؤالپاس  

 .چابک  ایجاد منظور به سازمان  کپارچگ ی اداریئ مکاتباع در غیرضروری

 Gنظراع مصا به شونده کد * 

 .اداری اتوماسیون توسعه و کاغذی و اداری بوروکراس  :  ذف1 سؤالپاس  

 بیه  توجیه  بیا . شیود  توجیه  مقیاومت   اقتصیاد  مفهوم به باید چییی هر از قبل :2 سؤالپاس  

 رسید   م نظر به ئشود  م انجام مختیف های تقسم و ها نارگا از سوی که دقیق  و مداوم نظارع

 .برد باالتر را وری هبهر مصرف الگوی اصالح با توان  م اما ئباشد پایین اسراف درصد

 Hنظراع مصا به شونده کد * 

 مربیوط  اداری هیای  ههیین اصالح با رابطه در مشکل بیشترین اینجانب نظر : به1 سؤالپاس  

 کیردن  نهادینیه  و رعاییت  بیا  کیه  باشید   می  پایور و وظیفه کارکنان مصرف فرهنگ مشکالع به

 .افتی دست مهم این به توان  م مصرف فرهنگ

 خصوص در تالش بهینهئ مصرف و جوی  صرفه فرهنگ ایجاد با مصرف الگوی :2 سؤالپاس  

 اهیداف  راسیتای  در وظیفه و پایور کارکنان توجیه اداریئ های ههیین در جوی  هصرف های شآموز

 .آجا های هآموزشگا و ها هدانشگا در مصرف الگوی رعایت های شآموز کردن نهادینه فوقئ

 Iنظراع مصا به شونده کد * 

 سیسیتم  و نمایید   می  تبعییت  آجا و نیاجا از )ع(  عی امام دانشگاه که  آنجای : از1 سؤالپاس  

 بهینیه  اسیتفاده  اداری بخیش  در متخصی   شیاغل  عناصیر  از اسیت  برخیوردار  آل هاید آموزش 

 کیه  سیازی  تکنواخی جهت هستند نفرات  بهترین وظیفهئ افسران همه نیا اینکه ضمن. کند  نم

 .کاهد  م پرسنی  نظر از را مجموعه اداری مشکالع امر این خود

 وظیفیهئ  جوان نیروهای از استفاده ئکرده لیتحص و مجرب کارکنان از : استفاده2 سؤالپاس  

 در و باشید  افتیه ی توسعه کشورهای سایر و جنوب  کره ژاپنئ مثلخدمت اداری  از بهینه استفاده

 .شود توجه هم معیشت به اندک  مقابل



 1395 ئ پاییی3شمارۀ مدیریت نظام ئ سال شانیدهمئ  ۀفصینام / 106

 

 Jنظراع مصا به شونده کد * 

 یها آموزش استمرار اداریئ تجهییاع و لوازم از کارگیری هب و استفاده : فرهنگ1 سؤالپاس  

 برداری هبهر سمت به  رکت سازمان ئ و فردی های عمهار کسب جهت در تالش و خدمت  ین

 و اصل  فظ با سنت  هایفرایند بازسازی و شناس  بآسی ارتباط ئ و اداری نوین های مسیست از

 .بر نزما و پیچیده اداری بوروکراس  اصالح  واش ئ  ذف برای تالش

 و تجهیییاع  از اسیتفاده  فرهنگ ئ(کارکنان) مختیف سطوح در آموزش توسعه :2 سؤالپاس  

 توسیعه  بیر  مبتنی   جدیید  الگوهیای  و هیا  شرو از برداری هبهر سنت ئ های شرو اصالح امکاناعئ

 .مختیف سطوح در الکترونیک  های شرو

 Kنظراع مصا به شونده کد * 

 بیه  کاربران کامل آشنای  عدم کاغذئ  ذف سامانه کامل و جامع افیار نرم نبود: 1 سؤالپاس  

 اجبار و سامانه به سازمان از های  تقسم اتصال عدم کاغذئ  ذف سامانه از بهینه استفاده منظور

 سیامانه  از کیاربران  اطمینان عدم ئ(سازمان برون و سازمان درون) مکاتباع سنت  یریکارگ به در

 و افتیه ی ارتقا ای هرایان های مسیست محدودیت سابقهئ نگهداری و بایگان  خصوص در کاغذ  ذف

 .ها تقسم در روز هب

 سیامانه  موانیع  و مشیکالع  رفع و کاغذ  ذف سامانه افیار نرم تکمیل و : ترمیم2 سؤالپاس  

 بیرداری  هبهیر  جهیت  سیامانه  از کننیده  اسیتفاده  کاربران برای تکمیی  های شآموز اجرای فعی ئ

 در اطالعیاع  ذخییره  بیرای  پشتیبان گرفتن نظر در با کاربران به اعتماد و اطمینان ایجاد بهینهئ

 کیییه   تی   ایی  و نییرو  های نگای کییه اتصال و نوری فیبر از برداری هبهر جانب ئ  افظه ای سرور

 .روز فناوری های مسیست طریق از فق  پیگیری و ارسال و سامانه به ارتش نیروهای

 Lنظراع مصا به شونده کد * 

 مطیرح  همواره چالش کی عنوان به سرمایش  و روشنای  های مسیست : کنترل1 سؤالپاس  

 .باشد خاموش اماکن برق و ها هموتورخان بایست  تعطیل روزهای. است بوده

 هیای  هپنجیر  و درب از استفاده افسرانئ نظام  و شخص  زندگ  سبک : اصالح2 سؤالپاس  

 از گییری  هبهیر   سینج  امکیان  مطالعیه  انرژیئ مصرف از جیوگیری برای دوجداره س  وی پ  وی

 (.استادان فرماندهانئ کارمندانئ ئداران درجه) مختیف اقشار برای افسری دانشگاه در دورکاری
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 Mنظراع مصا به شونده کد * 

 ایی  هیا  تمعاون در ها یکار هدوبار اداریئ های ههیین مورد در ها هیئمس ترین م: مه1 سؤالپاس  

 .باشد  م ها هگرو ای ها هدایر ای ها تمدیری

ه بی  هیا  مسیسیت  تحیییل  و تجیییه  فعالییت  باید اداری های ههیین کاهش : برای2 سؤالپاس  

 رشیته  کیی  فعالیت این که باشد  م ادآوریی به الزم. گیرد انجام اداری معاونت در ساالنه صورع

 بیوده  کنترولر وا د در ها شارت در دوم جهان  جنگ در آن سازمان  جایگاه و باشد  م تخصص 

 .ایم هنمود  ذف ساختارها در ما را عمده قسمت همین مرور به که است

شیوندگان در خصیوص اصیالح الگیوی مصیرف در       هتحییل کیف  نظراع مصا ب 2 جدولدر 

نمیایش داده   )ع(عیی  سازی اقتصاد مقاومت  در دانشگاه افسری امیام   هپیاد وزه اداری در جهت 

هیای میورد نظیر و طرا ی  شیده بیرای         های انجام شدهئ فراوان  شاخ هشده است. در مصا ب

های صورع گرفتیه   هرییی گردیده است. بنابراین موارد زیر از متن مصا ب حهای اداری طر ههیین

 مختیف اداری ترسیم شده است.های  هدر  وز نظران صا ببا 
 

 های اداری افزار مکس کیودا در حوزه هزینه : نظرات مصاحبه شوندگان و فراوانی آنها در نرم2 جدول

ر
ف
دی

 

 کد
 های شاخص

 ها از مصاحبه احصاء شده

A B C D E F G H I J K L M 

نی
اوا
فر

 

 الف
های سازندگ  و  صحیح بودجه مصرف

 نگهداری
             1 

       3        ها کاری عدم انجام دوباره ب

 ج
استفاده بهینه از عناصر متخص  در بخش 

 اداری و  ذف بوروکراس  اداری و کاغذی
             6 

 د

مناسبئ  یافیار نرمهای  استفاده از سامانه

های فرایندسازمان  و  انعطاف قابلفرهنگ 

 کاری سنت 
             6 

 ه
و عدم تمرکی اختیاراع  یکپارچگ  سازمان 

 سازمان  در فرمانده 
             2 

 و
دادن به پرسنل و فرهنگ توجه به  آگاه 

 های دین  مانند عدم اسراف آموزه
             4 
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 های اداری شوندگان در حوزه هزینه: تحلیل کیفی نظرات مصاحبه 1 شکل
 

 تحقیق موضوع با مرتبط اسناد و مدارک و منابع کیفی تحلیلب( 
 موضیوع  بیا  میرتب   نکیاع  میدار   و عیمی   اسیناد  و منابع از  اصل نیی اطالعاع بخش این در

مورد تجیییه و تحیییل    MAXQDA افیار منر از استفاده با و شده بندی هدست و استخراج تحقیق

افیار موصوف منابع و اسناد عیم  کدده  شده و برای بهتر  م. به کمک نرگرفته استمحتوا قرار 

برای وضوح بهتر تحیییلئ   پژوهششود که در   با یک رنگ نمایش داده م مشخ  شدنئ هر کد

و  های اختصاری برای هیر کید اسیتفاده شیده اسیت. در انتهیا هیر ییک از مشخصیاع          تاز عالم

در تحییل کیفی  دارای اولوییت بیاالتری اسیت. در      ئتعداد کد بیشتری باشد دارایها که   ویژگ

 در البتیه کد تخصی  داده شده به هر یک از منابع و اسناد عیم  مشخ  شده است.  3جدول 

 کیه  اسیت  شیده  استفاده منابع  از تنها تحقیق در استفاده مورد منابع کثرع عیت به بخش این

 .است شده استفاده آنها از پژوهش طول در بیشتر ای بوده جدید االمکان   ت
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 آمده دست به اطالعات و منابع کیفی تحلیل به مربوط منابع و مؤلفان: 3 جدول

 منبع عنوان پدیدآورنده ارگان ای مؤلف نام ردیف

 تاریخ
 کد انتشار

 جییوان  و بکتاشیییانئ فییرئ سیینای  1

 قاسم 

 مقاومت  اقتصاد ارکان و الیاماع
1391 A 

 B 1386 اقتصاد الفبای نفیس  2

 C 1386 دانش مدیریت در نوآوری زاده بهرام 3

 D 1383 دانش مدیریت رادینگ 4

 E 1388 ایران در سازی خصوص  نوبخت 5

 راسیتای  در مناسب مدیریت  الگوی ارااه دالور عباسیان و محمدیئ 6

 نگهداری) نت های فعالیت یگذار استیس

 نظام  تجهییاع و صنایع در (تعمیراع و

1390 F 

 G 1383  سازمان  سرآمدی گام به گام راهنمای امیران 7

 قابیل  عوامیل  شناسای  و مدیریت هیینه گنج  میرباقری 8

 هوشمند صنعت مدیریت هیینهئ کاهش
1391 H 

 مقاومت  اقتصاد های مؤلفه و ابعاد بررس  نسب سمیع  سجادیه و زادهئ تراب 9

ای  خامنه اهلل آیت  مرع اندیشه در ا.ا.ج

 (ل االع مدظیه)

1392 I 

 J 1374 فرهنگى تهاجم و مصرف الگو  رزاقى 10

 امییییور وزارع عمیییوم   روابییی   11

 دارای  و اقتصادی

 در ایران اقتصاد همایش مقاالع مجموعه

 نهم گام
1385 K 

 L 1385 قرآن در اقتصاد مبان  و طرح ور دهش 12

 M 1380 اسالم  اقتصادی بر درآمدی دانشگاه و  وزه پژوهشکدۀ 13

 N 1390 ایران اقتصاد در وری بهره بررس  زنوز ولییاده و تبرییی مقدم 14

 اقتصیاد  بر مال  و تجاری های آثار تحریم محسن  و اوریی 15

 ایران
1389 O 

 

 مطیرح  هیای   شیاخ  عنوان موارد زیر به منابعئ مدار  و اسنادئ و متون با مطالعه و بررس 

ا صا گردییده اسیت    مقاومت  اقتصاد سازی در راستای پیاده مصرف الگوی  وزه اصالح در شده

 واقیع  تحیییل  و تجیییه  میورد  هیا   شیاخ  و اطالعیاع  این دامکس کیو افیار نرم از استفاده با که

 .است شده داده نشان 4 جدول صورع به ها  شاخ فراوان  و نتایج و اند هشد
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 ی تحلیل کیفی مطروحه در منابع و اطالعات به دست آمدهها : تعداد فراوانی شاخص4 جدول

ر
ف
دی

 

 کد                                        

 ها شاخص
A B C D E F G H I J K L M N O 

ی
وان
را
ف

 

 الف
 در وری بهره رشد دادن قرار حورم

 اقتصاد
               3 

 ب
 اقتصاد جانبه همه تقویت و اصالح

 کشور
               3 

               7  مصرف مدیریت ج

               6  بنیان دانش اقتصاد پیشتازی د

             5    جهادی فرهنگ تقویت ه

                7 کشور های هیینه در جوی  صرفه و

 ز
 از فسادزدای  و اقتصاد سازی شفاف

 آن
               5 

 ح
 در مقاومت  اقتصاد تجی 

 کشور های برنامه
               2 

 ط
 و توزیع نظام سازی شفاف

 گذاری قیمت
               3 

 ی
 اجرای ظرفیت از استفاده

 ها ارانهی هدفمندی
               3 

                3 داخی  کاالهای مصرف ترویج  

 ل
 کییهسازی  فعال و شرای  مینأت

 مال  منابع و امکاناع
               3 

             2    مقاومت  اقتصاد ابعاد تبیین م

 ن
 زنجیره در عوامل عادالنه بری سهم

 مصرف تا تولید
               3 

            5     نظارع های شیوه روزآمدسازی س

 

 ایین  تحقییقئ  منیابع  و ادبییاع  در نظیر  میورد  هیای   شیاخ  فراوانی   آمیدن  دست هب از پس

 هیای    شیاخ  مبنیا  ایین  بر. گرفت قرار تحییل و تجییه مورد داکیو مکس افیار منر در ها  شاخ
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 بحیر  در شیاخ   ترین  اصی عنوان به مصرف مدیریت و کشور های ههیین در جوی  هصرف مانند

 دهنیده  نشیان  زییر  شیکل . گرفیت  قیرار  شناسیای   مورد مقاومت  اقتصاد و مصرف الگوی اصالح

 :است تحقیق منابع و مدار  اسنادئ مطالعه در ها  شاخ اولویت و اهمیت

 

 

 مدارک و اسناد منابع، اساس بر مصرف بهینه های شرو کیفی تحلیل: 2 شکل
 

 یتحلیل کمّ -2
های پرسشنامه به صورع کم  و بیا اسیتفاده از مییانگین     سؤالدر این بخش از مطالعاع میدان  

هیای اصیالح    تمورد بحر و تجییه و تحییل قرارگرفته است. از آنجای  که در نظیر اسیت اولویی   

بیا   نامیه  پرسیش های  شاداری در راهکارها لحاظ گردد در هر کدام از بخ در  وزهالگوی مصرف 

 اند. هبندی گردید ههای مورد بحر رتب  استفاده از آزمون میانگین شاخ

 نامیه  پرسیش  80پیس بایید    .نفر است و  جم نمونه نیداریم  80* توجه شود جامعه آماری 

هیای دریافیت شیده در تعیدادی از      بجیوا  .شید   جیواب دریافیت می    80توزیع و بر اسیاس آن  
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میورد   66درصد باالتر از  CVRاین اساس و بر طبق فرمول  بر ؛استنفر  80ها کمتر از  همصا ب

 :باشد  بنابراین بر طبق فرمول زیر آمار زیر صحیح م .باشد  یید مأت

raters

NN
CVR nee

#




 

95.0
80

76

80

480



 

%95CVR 
 از استفاده با تحقیق این در که است ارزش  چند مستقل متغیر یک اداری های ههیین اصالح

 و مطالعیه  اهی آن بیا  متغیر این که های  شاخ . گیرد م  قرار مطالعه مورد کیف  و کمّ  های داده

 اند: هبندی شد مدر پنج مؤلفه زیر تقسی ئگیرد م  قرار بررس 

 ؛های سازندگ  و نگهداری همصرف صحیح بودج (الف

 ؛ها یکار هپرهیی از انجام دوبار (ب

 ؛یافیار نرم های سامانه از استفاده در دیده آموزش و متخص  عناصر از بهینه استفاده (ج

 ؛مکاتباع اداری در( کاغذ  ذف) افیاری منر مناسب های هسامان از استفاده (د

 یکپارچگ  سازمان  و عدم تمرکی اختیاراع سازمان  در فرمانده . (و

 صیورع ه بی  لیکیرع  طییف  مقیاس از استفاده های مربوطهئ با  ها با توجه به شاخ هاین مؤلف

 :آید  م دسته ب تابعه متغیر در آنها اثر و شوند  م گیری هانداز ای هگیینپنج 
 

 کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز
 

 اسیاس  بیر  کیه  اسیت  تحقیقیات   در گییری  هانداز های سمقیا ترین رایج از یک  لیکرع طیف

 تعدادی خود تحقیق موضوع به توجه با محقق طیفئ ای مقیاس این در. شود  م انجام پرسشنامه

 هیای   پاسی  و هیا  هپرسشینام  اسیاس  بیر  تیا  دهد  م قرار کنندگان تشرک اختیار در را پرسشنامه

 .کنند مشخ  را خود گرایش مییان چندگانهئ

قیرار   شیوندگان  پرسشدر این تحقیق با توجه به موضوع تحقیق پرسشنامه تهیه و در اختیار 

ئ هیا  هگرفته است. در این پرسشینامه بیر مبنیای اطالعیاع بیه دسیت آمیده از منیابع و مصیا ب         
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های مورد بحر در  وزه اداری  هاند که در به وجود آوردن مؤلف هها طوری فهرست گردید  شاخ

 نقش داشته باشند.

هیای    هریک از شاخشوندگان خواسته شد تا  شنامه توزیع شده از هریک از پرس شدر پرس

 نمره دهند. 5تا  1ی  و اهمیت از ابخش اداری را به ترتیب کار

 (3.65های سازندگی و نگهداری ) همصرف صحیح بودج( الف
 

 های سازندگی و نگهداری همصرف صحیح بودج :5جدول 

 شاخص مؤلفه

خیلی 

 کم متوسط زیاد زیاد

خیلی 

 میانگین کم

مصرف صحیح 

های  بودجه

سازندگ  و 

 نگهداری

مدیریت بهینه و مؤثر در 

بندی عمییات  در  بودجه

 های معاونت اداری زیرمجموعه

18 28 26 4 1 3.75 

کسب مجوزها ضمن  فرایندتسهیل 

های  رعایت صحیح قوانین و بودجه

 های اداری بخش

7 34 28 5 3 3.48 

مشخ  نمودن نیازهای واقع  هر 

 قسمت و اقدام در جهت رفع آنها
24 27 17 5 4 3.8 

لیوم توجه به نگهداری و تعمیر در 

 بخش اداری
17 26 24 8 0 3.59 

 

 صیحیح  هیای مربیوط بیه مؤلفیه مصیرف       دسیت آمیده از شیاخ   ه های ب نبر اساس میانگی

گردد که شاخ  مشخ  نمیودن نیازهیای     نگهداری چنین استنباط م و سازندگ  یها هبودج

تیرین شیاخ      تیرین و اصیی   م( مه3.8با میانگین ) آنها واقع  هر قسمت و اقدام در جهت رفع

 مورد نظر در این مؤلفه است.

 (3.68) ها یکار هپرهیز از انجام دوبار (ب
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 ها یکار هپرهیز از انجام دوبار :6جدول 

 شاخص مؤلفه

خیلی 
 کم متوسط زیاد زیاد

خیلی 
 میانگین کم

از پرهیی 
 انجام
 ها کاری دوباره

 3.72 1 8 21 28 19 کاری در امور اداری موازیپرهیی از انجام 
الزم به  یاهاعطای اختیاراع و مجوز

ها جهت انتخاب کتب و  دانشکده
 و کاهش  جم مکاتباع اداری استادان

17 30 19 9 2 3.66 

توجیه کارکنان پایور و وظیفه در 
های  راستای اهداف اداری و آموزش راه

 های اداری جوی  در هیینه صرفه

17 24 30 6 0 3.67 

 

 انجیام  هیای مربیوط بیه مؤلفیه عیدم      دسیت آمیده از شیاخ     هیای بیه    بر اسیاس مییانگین  

کاری در امور اداری )با مییانگین   گردد که پرهیی از انجام موازی ها چنین استنباط م  کاری دوباره

 ترین شاخ  مورد نظر در مؤلفه موصوف است. ترین و اصی  ( مهم3.72

از عناصر متخصاص و آماوزش دیاده در بخاش اداری و حاذف       ج( استفاده بهینه

 (3.72) بوروکراسی اداری و کاغذی
 

 استفاده بهینه از عناصر متخصص و آموزش دیده :7 جدول

 شاخص مؤلفه

خیلی 
 کم متوسط زیاد زیاد

خیلی 
 میانگین کم

اسییییییتفاده 

بهینییییییه از 

عناصییییییییر 

متخصیی  در 

بخییش اداری 

و  ییییییذف 

بوروکراسییی  

اداری و 

 کاغذی

گیری گردشکارها  پرهیی از شکل

 و مکاتباع اداری بیهوده
22 26 15 11 3 3.68 

سییییامانه  لیییییو تکمتییییرمیم 

 افیاری  ذف کاغذ نرم
27 24 13 13 0 3.84 

های تکمیی  برای  اجرای آموزش

برداری بهینه  کاربران جهت بهره

  ذف کاغذ از سامانه

21 25 25 4 2 3.76 

هییای  نهادینییه کییردن آمییوزش 

رعاییییت الگیییوی مصیییرف در   

 های آجا ها و آموزشگاه دانشگاه

17 28 19 13 0 3.63 



 115/  ... چگونگ  اصالح الگوی مصرف در  وزۀ اداری

 

 عناصر از بهینه های مربوط به مؤلفه استفاده  دست آمده از شاخه های ب ناساس میانگی بر

گیردد کیه     کاغیذی چنیین اسیتنباط می     و اداری بوروکراس   ذف و اداری بخش در متخص 

ترین شیاخ     ترین و اصی م( مه3.84با میانگین ) ذف کاغذ  یافیار نرمترمیم و تکمیل سامانه 

 نظر در این مؤلفه است. مورد

ساازمانی و   انعطااف  قابال مناساب، فرهنا     یافزار نرمهای  د( استفاده از سامانه

 (3.61) های کاری سنتیفرایند
 

 ی مناسبافزار نرمهای  استفاده از سامانه :8 جدول

 شاخص مؤلفه

خیلی 

 کم متوسط زیاد زیاد

خیلی 

 میانگین کم

استفاده از 

های  سامانه

 یافیار نرم

مناسبئ 

فرهنگ 

 انعطاف قابل

سازمان  و 

های فرایند

 کاری سنت 

ایجاد اطمینان و اعتماد به 

کاربران با در نظر گرفتن 

پشتیبان برای ذخیره اطالعاع 

 های جانب  در سرور یا  افظه

16 28 22 11 0 3.63 

گیری  بهره سنج  مطالعه امکان

از دورکاری در دانشگاه افسری 

برای اقشار مختیف اعم از 

کارمندانئ  دارانئ درجه

 اندتافرماندهان و اس

9 35 27 5 1 3.59 

 

های مربیوط بیه مؤلفیه میورد بحیر چنیین         دست آمده از شاخ ه های ب نبر اساس میانگی

کاربران با در نظیر گیرفتن پشیتیبان    گردد که استفاده از ایجاد اطمینان و اعتماد به   استنباط م

تیرین    تیرین و اصیی   م( مه3.63با میانگین )های جانب   هبرای ذخیره اطالعاع در سرور یا  افظ

سیازمان  و   انعطیاف  قابیل مناسیبئ فرهنیگ    یافییار  نیرم هیای   هشاخ  موردنظر در مؤلفه سامان

 های کاری سنت  است.فرایند

 (3.78) یکپارچگی سازمانی و عدم تمرکز اختیارات سازمانی در فرماندهی ( ه
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 یکپارچگی سازمانی و عدم تمرکز اختیارات سازمانی در فرماندهی :9جدول 

 شاخص مؤلفه

خیلی 

 کم متوسط زیاد زیاد

خیلی 

 میانگین کم

یکپیییارچگ  

سییییازمان  و 

عییدم تمرکییی 

اختییییییاراع 

 سییازمان  در

 فرمانده 

ای عمل نمیودن   جییرهپرهیی از 

 های ستادی بخش
20 27 22 7 1 3.75 

استفاده از پرسنل آموزش دیده 

 جهت انجام امور اداری
21 37 14 4 1 3.94 

 3.67 1 6 27 26 17 ن معاونت اداریآموزش مسئوال
 

هیای مربیوط بیه مؤلفیه میورد نظیر چنیین          دست آمده از شیاخ  ههای ب نبر اساس میانگی

گردد که استفاده از پرسنل آمیوزش دییده جهیت انجیام امیور اداری )بیا مییانگین          استنباط م

ترین شاخ  موردنظر در مؤلفیه یکپیارچگ  سیازمان  و عیدم تمرکیی        ترین و اصی م( مه3.94

 اختیاراع سازمان  در فرمانده  است.

نشگاه های اداری دا شهای مربوط به الگوی مصرف مناسب در بخ هلفؤمقایسه م

 )ع(علیمام ا سریاف
های موجود در پرسشنامهئ مییانگین هیر ییک از      دست آمده از شاخ ه های ب نبر اساس میانگی

محاسیبه و   )ع(عی های مربوط به اصالح الگوی مصرف در  وزه اداری دانشگاه افسری امام  همؤلف

هیا   ههیایئ مؤلفی    اند. بر اسیاس آمیار بیه دسیت آمیده از شیاخ       همورد تجییه و تحییل واقع شد

دهید کیه مؤلفیه یکپیارچگ  سیازمان  و عیدم تمرکیی          . این آمار نشان می اند شده یبند تیاولو

ترین مؤلفه برای اصالح الگوی مصیرف  مؤثر( 3.78)اختیاراع سازمان  در فرمانده  با میانگین 

باشید. همچنیین     می  )ع(عیی  اقتصاد مقاومت  در  وزه اداری دانشگاه افسری امام  سازی و پیاده

استفاده بهینه از عناصر متخص  در بخش اداری و  ذف بوروکراس  اداری و کاغیذی بیا    مؤلفه

(ئ مؤلفیه مصیرف صیحیح    3.68ها بیا مییانگین )   یکار ه( مؤلفه عدم انجام دوبار3.72میانگین )

هیای   ه( و در نهایت مؤلفه اسیتفاده از سیامان  3.65) های سازندگ  و نگهداری با میانگین هبودج

( 3.61)های کاری سنت  بیا مییانگین   فرایندسازمان  و  انعطاف قابلسبئ فرهنگ منا یافیار نرم

 های اداری است. ههای بعدی اولویت اصالح الگوی مصرف در  وزه هیین هدر رد
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 های بخش اداری : مقایسه مؤلفه10 جدول

 میانگین های اصالح الگوی مصرف صحیح در بخش اداری مؤلفه ردیف

 3.78 عدم تمرکی اختیاراع سازمان  در فرمانده یکپارچگ  سازمان  و  1

 3.72 استفاده بهینه از عناصر متخص  در بخش اداری و  ذف بوروکراس  اداری و کاغذی 2

 3.68 ها کاری عدم انجام دوباره 3

 3.65 های سازندگ  و نگهداری مصرف صحیح بودجه 4

های فراینید سیازمان  و   انعطیاف  قابیل مناسبئ فرهنگ  یافیار نرمهای  استفاده از سامانه 5

 کاری سنت 

3.61 

 

 

 های بخش اداری : مقایسه مؤلفه1 نمودار

 

 ها و راهکارهای اجرایی آنها صشاخ یبند تیاولو
دسیت آمیده   ه هیای بی   نهای مطرح شده در  وزه اداری بر اساس مییانگی   در جدول زیر شاخ

از  اخذشیده نظیران و اطالعیاع    ببا صیا  های انجام شده  هبندی شده و بر اساس مصا ب تاولوی

 ها بیان شده است.  ارهای اجرای  نمودن شاخهکمنابع و اسنادئ را

 

 

3.5

3.55

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

یگپارچگی 

 سازمانی 

استفاده بهینه از 

 عناصر متخصص

عدم انجام 

 دوباره کاری ها

مصرف صحیح  

 بودجه

استفاده از 

سامانه های نرم 

 افزاری
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 کارهای حاصل از تحلیل کیفی و کمی : فهرست راه11 جدول

 اولویت
ها یا راهکارهای اصالح الگوی  شاخص

 میانگین مصرف در حوزه اداری

بر ها  چگونگی اجرایی شدن شاخص

های اخذشده و اطالعات  مصاحبه اساس

 و مدارکو اسناد  منابعآمده از  به دست

1 
 جهت دیده آموزش کارکنان از استفاده

 اداری امور انجام
3.94 

 ارااه و صحیح رییی برنامه طریق از

 ترین ینیپا تا رسان  اطالع الزمئ های آموزش

مقرراعئ  و قوانین از آگاه  خصوص در رده

 .آموزش  تخصص های  برگیاری کالس

2 
  ذف افیاری نرم سامانه تکمیل و ترمیم

 کاغذ
3.84 

 از صحیح استفاده و شناسای  طریق از

 نمودن روز به پیشنهاد ارزیاب ئ های سامانه

 اداری. های یگان یها سیستم و ساختار

3 
 قسمت هر واقع  نیازهای نمودن مشخ 

 آنها رفع جهت در اقدام و
3.8 

 در تشریفاع و گرای  تجمل از پرهیی طریق از

  ذف زمینه در پیشنهاد سازمانئ هر

 ها سازی دارای  ئ شفافدیرمفیغ تجهییاع

4 

های تکمیی  برای کاربران  اجرای آموزش

برداری بهینه از سامانه  ذف  جهت بهره

 کاغذ

3.76 

 گیری بهره جهت الزم تدابیر انجام طریق از

 موجود ارزیاب  های سامانه تقویت سامانهئ از

  یشناسا جهت مطمئن و مستمر طور به

 و متخص  و متعهد کارآمدئ کارکنان

 آنان. یریکارگ به

5 

بندی  مدیریت بهینه و مؤثر در بودجه

های معاونت  عمییات  در زیرمجموعه

 اداری

3.75 
در  دنظریتجداز طریق بررس ئ اصالح و 

 بحر بودجه. یها نامه نییآ

6 
های  نمودن بخشای عمل  پرهیی از جییره

 ستادی
3.75 

های اداری و انجام  استفاده از فرماز طریق 

های  موری در ستادها بجای  هماهنگ 

های غیرضروری در  مکاتباع و  ذف گیرنده

 مکاتباع.

 3.72 کاری در امور اداری پرهیی از انجام موازی 7

جوی  در وقت و جیوگیری از  صرفهاز طریق 

باال بردن سطح اتالف وقت مفید کارکنان و 

های اداری و انجام  استفاده از فرم وریئ بهره

های  موری در ستادها بجای  هماهنگ 

های  مکاتباع غیر ضرور و  ذف گیرنده
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 اولویت
ها یا راهکارهای اصالح الگوی  شاخص

 میانگین مصرف در حوزه اداری

بر ها  چگونگی اجرایی شدن شاخص

های اخذشده و اطالعات  مصاحبه اساس

 و مدارکو اسناد  منابعآمده از  به دست

 غیرضروری در مکاتباع.

8 
گیری گردشکارها و  پرهیی از شکل

 مکاتباع اداری بیهوده
3.68 

های غیرضروری در   ذف گیرندهاز طریق 

در  یرضروریغهای  مکاتباعئ  ذف گیرنده

 مکاتباعئ رعایت اصل همتاسازی

9 

توجیه کارکنان پایور و وظیفه در راستای 

های  اهداف اداری و آموزش راه

 های اداری جوی  در هیینه صرفه

3.67 

های الزمئ  صحیح و ارااه آموزش یییر برنامه

ترین رده در خصوص  نییتا پا  رسان اطالع

 آگاه  از قوانین و مقرراع.

 3.67 اداری معاونت نمسئوال ارتقاء آموزش 10

های الزم  رییی صحیح و ارااه آموزش برنامه

رسان   هائ اطالع ن معاونتالبه مسئو

ها در خصوص آگاه  از قوانین و  معاونت

 مقرراع.

11 

الزم به  یاهاعطای اختیاراع و مجوز

 استادانها جهت انتخاب کتب و  دانشکده

 و کاهش  جم مکاتباع اداری

3.66 

های اداری و انجام  استفاده از فرماز طریق 

جای ه های  موری در ستادها ب هماهنگ 

های  و  ذف گیرنده یمکاتباع غیرضرور

 غیرضروری در مکاتباع.

12 
های رعایت الگوی  نهادینه کردن آموزش

 های آجا ها و آموزشگاه دانشگاهمصرف در 
3.63 

رییی صحیح و ارااه  برنامهاز طریق 

ترین  نییرسان  تا پا های الزمئ اطالع آموزش

رده در خصوص آگاه  از قوانین و مقرراعئ 

های تحقیقات  با  پیشنهاد انجام پروژه

موضوعاع مرتب  با اصالح الگوهای مصرف و 

 کارهای مناسب. ارااه راه

13 

 در با کاربران به اعتماد و اطمینان ایجاد

 اطالعاع ذخیره برای پشتیبان گرفتن نظر

 جانب  های  افظه یا سرور در

3.63 

 کارکنان پایور و وظیفه یریکارگ بهاز طریق 

های الزم  دارای تخص  رایانه بعد از آموزش

 در این خصوص.

14 

گیری از  سنج  بهره مطالعه امکان

برای اقشار  دورکاری در دانشگاه افسری

دارانئ کارمندانئ  مختیف اعم از درجه

 استادانفرماندهان و 

3.59 

ه انجام وظایف به شکل دورکاری باز طریق 

وجه در سازمانئ برگیاری  جای  مور ب 

های آموزش  ویژه به صورع دورکاری و  دوره

 مجازی
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 اولویت
ها یا راهکارهای اصالح الگوی  شاخص

 میانگین مصرف در حوزه اداری

بر ها  چگونگی اجرایی شدن شاخص

های اخذشده و اطالعات  مصاحبه اساس

 و مدارکو اسناد  منابعآمده از  به دست

15 
لیوم توجه به نگهداری و تعمیر در بخش 

 اداری
3.59 

ن نظارع بر فعالیت عامال کنترل واز طریق 

ن خرید و تعمیرئ خرید و  سابرس  از عامال

نظارع بر قیمت خرید کاال و خدماع مورد 

پیشنهاد تغییر در جداول تجهییاعئ  نیاز.

 ها و اموال. سازی در دارای  شفاف

16 

کسب مجوزها ضمن رعایت  فرایندتسهیل 

های  های بخش صحیح قوانین و بودجه

 اداری

3.48 

اصالح قوانین و مقرراعئ  طریقاز 

های الزمئ  رییی صحیح و ارااه آموزش برنامه

ترین رده در خصوص  نییرسان  تا پا اطالع

 آگاه  از قوانین و مقرراع.
 

 )ع(علیچگونگی اصالح الگوی مصرف در حوزه اداری دانشگاه افسری امام 
 یوزه اداری   در الگیوی مصیرف  اصالح بر اساس تجییه و تحییل کیف  و کم  محرز گردیده که 

سازی سیاست اقتصاد مقیاومت  بیر مبنیای گفتمیان مقیام       هقادر است بسترهای الزم جهت پیاد

 را فراهم آورد. )ع(عی در دانشگاه افسری امام  )مد ظیه العال (معظم رهبری

در  یوزه   اصیالح الگیوی مصیرف   چگونگ  اجرای  شدن راهکارها پیشینهادی   12در جدول 

و مطالعیه اسینادئ متیون و     ها هاقداماع عمی  که از متن مصا بدر قالب  رتیب اولویتاداری به ت

اراایه شیده اسیت. همچنیین بیر اسیاس شیرح         ئدست آمدهه مدار  مرتب  با موضوع پژوهش ب

ئ راهکارها یا اقداماع عمی  کیه بیا شیرح    )ع(های مختیف دانشگاه افسری امام عی  توظایف قسم

 ئ متولیان اجرای  هر راهکار مشخ  شده است.مرتب  استت وظایف هر قسم
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 های اصالح الگوی مصرف و چگونگی اجرای آن : راه12 جدول

 اولویت

ها یا راهکارهای  شاخص

پیشنهادی اصالح 

 الگوی مصرف

 چگونگی اجرایی شدن راهکارها

 )اقدامات عملی(

توسط چه کسی 

)متولیان 

 (اجراکننده

1 

 کارکنان از استفاده

 انجام جهت دیده آموزش

 اداری امور

 های آموزش ارااه صحیح در جهت رییی برنامه -1

 رده ترین ینیپا تا رسان  اطالع -2الزم به کارکنان. 

 -3مقرراع.  و قوانین از آگاه  خصوص در

استفاده  -4 .های آموزش  تخصص  برگیاری کالس

های تخصص .  از نیروی انسان  متخص  در قسمت

 مشاغل مختیف یهمتاسازتوجه به  -5

هائ  کییه معاونت

هائ تیپ  دانشکده

دانشجویان و دیگر 

های  قسمت

 دانشگاه

2 
 سامانه تکمیل و ترمیم

 کاغذ  ذف افیاری نرم

 های سامانه از صحیح استفاده و شناسای  -1

های  سیستم و ساختار نمودن روز به -2. یافیار نرم

ای و  های رایانه توسعه شبکه -3ها.  یگان یافیار نرم

های اتوماسیون اداری با رعایت مساال  ایجاد سامانه

های  سازی سامانه بوم  -4. و موارد امنیت 

 . یافیار نرم

فاوائ  مدیریت

تربیت و  عاونتم

معاونت آموزش و 

 پژوهش.

3 

 نیازهای نمودن مشخ 

 اقدام و قسمت هر واقع 

 آنها رفع جهت در

  ذف -2تشریفاع. و گرای  تجمل از پرهیی -1

 ها سازی دارای  شفاف -3ئ دیرمفیغ تجهییاع

های  کییه قسمت

 دانشگاه

4 

های  اجرای آموزش

تکمیی  برای کاربران 

برداری بهینه از  جهت بهره

 سامانه  ذف کاغذ

ها و ارااه  سامانهمشخ  نمودن کاربران  -1

همتاسازی -2تخصص  به آنها.  یها آموزش

 -4افیاری. نرم های سامانه تقویت-3کاربران. 

ساده در عین  ال  یافیار نرمهای  طرا   سامانه

 با کارای  باال.

کییه فاوائ  مدیریت

های  قسمت

 دانشگاه

5 
مدیریت بهینه و مؤثر در 

 بندی و اعتباراع بودجه

های  نامه بررس ئ اصالح و تجدیدنظر در آیین -1

 و گرای  تجمل از پرهیی -2پیرامون بودجه. 

برآورد و واگذاری اعتباراع بر اساس  -3تشریفاع. 

استفاده از نظر  -4ها.  نیازهای واقع  قسمت

در جهت کارشناسان خبره در دانشگاه و  استادان

رییی و انجام برآورد  برنامه -5مصرف بودجه. 

های  عمده و یا شرکت سالیانه و خرید از منابع

کییه  نمسئوال

کنت و هائ  قسمت

 دارای  دانشگاه
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 اولویت

ها یا راهکارهای  شاخص

پیشنهادی اصالح 

 الگوی مصرف

 چگونگی اجرایی شدن راهکارها

 )اقدامات عملی(

توسط چه کسی 

)متولیان 

 (اجراکننده

 الیام-6. در فصول مناسب به صورع سالیانه دولت 

 -7. تیفیباکو  تجهییاع استانداردو خرید به تهیه 

 انجام خریدها از طریق فمای مجازی.

6 
ای عمل  پرهیی از جییره

 های ستادی نمودن بخش
 تفویض اختیاراع در بعم  مساال.

 های کییه قسمت

 اداری دانشگاه

7 
کاری  پرهیی از انجام موازی

 در امور اداری

جوی  در وقت و جیوگیری از اتالف وقت  صرفه -1

 -2. یور بهرهمفید کارکنان و باال بردن سطح 

استفاده  -3 یپرهیی از برگیاری جیساع غیرضرور

انجام  -3 ئهای اداری یکنواخت از فرم

جای ه های  موری در ستادها ب هماهنگ 

های  و  ذف گیرنده یرضروریغمکاتباع 

ازی کاری پرهیی از مو -4در مکاتباع.  یرضروریغ

 .در امور اداری

های  کییه قسمت

 اداری دانشگاه

8 

گیری  پرهیی از شکل

گردشکارها و مکاتباع 

 اداری بیهوده

 -2های غیرضروری در مکاتباع.   ذف گیرنده -1

ها  الزم به دانشکده یاهاعطای اختیاراع و مجوز

و کاهش  جم  استادانجهت انتخاب کتب و 

 -5 یافیار نرمسامانه استفاده بهینه از  -4 مکاتباع

دوری از  -6ها.  ها و دستورالعمل عمل به بخشنامه

 ای اقداماع سییقه

هائ  کییه دانشکده

ها  هائ یگان معاونت

های تابعه  و قسمت

امام انشگاه د

 )ع(عی 

9 

کارکنان پایور و توجیه 

وظیفه در راستای اهداف 

اصیح الگوی مصرف و 

جوی  در  های صرفه راه

 های اداری هیینه

های  صحیح در جهت ارااه آموزش یییر برنامه -1

رده در خصوص  نیتر نییپاتا   رسان اطالع -2الزم. 

های  برگیاری کالس -3 آگاه  از قوانین و مقرراع.

ن به اصل کییه مسئوالعمل نمودن  -4سازی.  آگاه

 گری. گرای  و اشراف  جوی  و پرهیی از تجمل صرفه

فرماندهان و 

 نمسئوال

10 

 نمسئوال آموزش ارتقاء

 های ها و قسمت معاونت

 اداری

ن در های تخصص  ویژه مسئوال برگیاری دوره -1

 آموزش آنان. ارتقاءجهت 

 اع.رن از قوانین و مقرآگاه  مسئوال -2

 نکییه مسئوال
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 اولویت

ها یا راهکارهای  شاخص

پیشنهادی اصالح 

 الگوی مصرف

 چگونگی اجرایی شدن راهکارها

 )اقدامات عملی(

توسط چه کسی 

)متولیان 

 (اجراکننده

11 

اعطای اختیاراع و 

الزم به  یاهمجوز

ها جهت انتخاب  دانشکده

و کاهش  استادانکتب و 

  جم مکاتباع اداری

 تفویض اختیار

معاونت اداری و 

معاونت پژوهش و 

معاونت تربیت و 

 آموزش

12 

های  نهادینه کردن آموزش

رعایت الگوی مصرف در 

های  ها و آموزشگاه دانشگاه

 آجا

تهیه کتابئ  -2. سازی آگاههای  برگیاری کالس -1

 ارتقاء -3پیرامون آثار مصرف صحیح.  .بروشور و..

 -4قوانین و مقرراع.  در خصوصدانش دانشجویان 

های تحقیقات  با موضوعاع مرتب  با  انجام پروژه

مناسب به  کارهای اصالح الگوهای مصرف و ارااه راه

ن عمل نمودن کییه مسئوال -5دانشجویان.  وسییۀ

گرای  و  جوی  و پرهیی از تجمل صرفهبه اصل 

 گری. اشراف 

ها و  دانشکده

های  قسمت

ئ انشگاهآموزش  د

ربیت و معاونت ت

 عاونتآموزشئ م

تیپ پژوهشئ 

 دانشجویان

13 

 به اعتماد و اطمینان ایجاد

 گرفتن نظر در با کاربران

 ذخیره برای پشتیبان

 یا سرور در اطالعاع

 جانب  های  افظه

 کارکنان پایور و وظیفه یریکارگ بهاز طریق  -1

های الزم در  دارای تخص  رایانه بعد از آموزش

سازی  های آگاه برگیاری کالس -2این خصوص. 

 پیرامون رعایت مساال ایمن  و امنیت .

 مدیریت فاوا

14 

  سنج امکانمطالعه 

گیری از دورکاری در  بهره

دانشگاه افسری برای اقشار 

ئ اندار درجهمختیف اعم از 

کارمندانئ فرماندهان و 

 استادان

های آموزش  ویژه به صورع  برگیاری دوره -1

های تحقیقات   هانجام پروژ -2دورکاری و مجازی. 

تشکیل کارگروه اجرای   -3به صورع دورکاری. 

انجام بعم  از خرید به صورع  -4طرح دورکاری. 

بررس  و ایجاد ساز و کاری جهت  -5دورکاری. 

دانش تخصص  کارکنان با  یبازآموزو روزرسان   به

 های آموزش  از راه دور استفاده از روش

عاونت تربیت و م

و مدیریت آموزش 

طرح و برنامهئ مد 

عمییاع نیروی 

 معاونتانسان ئ 

پژوهش و سایر 

های اداری و   وزه

 ستادی

15 
لیوم توجه به نگهداری و 

 تعمیر در بخش اداری

مشخ  نمودن مسئول نگهداری و تعمیر در  -1

ها و اموال.  سازی در دارای  شفاف -2هر قسمت. 

های  کییه قسمت

 دانشگاه
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 اولویت

ها یا راهکارهای  شاخص

پیشنهادی اصالح 

 الگوی مصرف

 چگونگی اجرایی شدن راهکارها

 )اقدامات عملی(

توسط چه کسی 

)متولیان 

 (اجراکننده

 تعیین ساعاع نگهداری و تعمیر در برنامه سین. -3

و مواد  یاعیو تجهاقالم نگهداری صحیح  -4

و تخصص  اقالم و  موقع بهتعمیر  -5غذای . 

های یگان نگهداری  نظارع بر فعالیت -6 تجهییاع.

 تعمیر به منظور انجام صحیح تعمیراع.و 

16 

کسب  فرایندتسهیل 

مجوزها ضمن رعایت 

صحیح قوانین و 

های  های بخش بودجه

 اداری

  ذف -2اصالح قوانین و مقرراعئ  از طریق -1

سوق دادن  -3ناظران غیرضرور در خریدها. 

خریدها به سمت خریدها از طریق فمای مجازی. 

 -5های انبارداری پیشرفته.  استفاده از سیستم -4

انجام  -6انجام خریدها بر اساس نیازهای واقع . 

 های عمده های معتبر و فروشگاه خریدها از شرکت

معاونت اداریئ 

طرح و  مدیریت

ئ کنتئ برنامه

ارای ئ رؤسای د

های خرید  سرویس

و افسران خریدئ 

 آمادها
 

 یریگ جهینتبحث و 
در این مقاله تالش شده است چگونگ  اصالح الگوی مصیرف در  یوزه اداری دانشیگاه افسیری     

 ایین  انجیام  از رو هیدف  ن. از ایی بررسی  شیود  سازی اقتصاد مقیاومت    هدر جهت پیاد )ع(امام عی 

مصرف در  یوزه اداری دانشیگاه افسیری امیام      الگوی اصالح های هرا تعیین و شناسای  پژوهش

 مشیخ ئ  طیور  و بیه  بیوده  مقیاومت   اقتصیاد  رویکردهای و مبان  سازی هپیاد در جهت ئ)ع(عی 

 امام افسری دانشگاه سازمان  چارچوب در آن بازخوردهای نهایت در و موانع امکاناعئ مقتمیاعئ

 .است گردیده مطالعه )ع(عی 

 سیازی  پییاده  بیا  مسیتقیم   رابطیه  مصیرف  الگوی اصالح که است آن از  اک  تحقیق نتایج

 تحیییل  و شناخت نیازمند سازمان  هر در مصرف الگوی اصالح که آنجا از. دارد مقاومت  اقتصاد

 نیه آن بیر  یح و بهیت صیح یریمصرف و مد یاستئ با اصالح الگو مقاومت  اقتصاد بر مؤثر عوامل

ت روبرو خواهد کرد. از یسازی اقتصاد مقاومت  با موفق هدانشگاه را در پیادئ  واقع یازهایاساس ن

توانید بودجیه و اعتبیاراعئ منیابع و       می  12 جیدول ارااه شیده در   یکارها هرا یریکارگ بهرو  این
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د کیه منطبیق بیا اهیداف و رسیالت      یی و مف یضیرور  یها هنیهای را به سمت هی هامکاناع و هیین

را کیاهش دهید و اقتصیاد     یرضیرور یغ یها هنیسقف هی  اید و از طرفت نمیدانشگاه باشدئ هدا

 نماید.ه ادیرا در سطح دانشگاه پ  مقاومت

میدیریت بهینیه و   ئ )ع(تحقیق در بخش اداری دانشگاه افسری امیام عیی    های هافتیاساس  بر

های  شآموز کردن نهینهادئ لیوم تخصی  یگان نگهداری و تعمیرئ بندی عمییات  همؤثر در بودج

گییری گردشیکارها و    لپرهییی از شیک  ئ هیای آجیا   هها و آموزشگا هرعایت الگوی مصرف در دانشگا

کسیب مجوزهیا ضیمن رعاییت      فراینید تسیهیل  ئ کارکنان یساز آگاهآموزش و ئ مکاتباع بیهوده

تیرمیم و  ئ هیای سیتادی و آموزشی     شای عمل نمودن بخ هعدم جییرئ ها هصحیح قوانین و بودج

التیدریس   مورد جهت پرداخت  یق   جیوگیری از هیینه بئ افیاری  ذف کاغذ متکمیل سامانه نر

 نیتیر  مهیم بیه عنیوان   گییری از دورکیاری    هسنج  بهر نمطالعه امکائ برخ  از موضوعاع ستادی

 اند. ههای تأثیرگذار بر اصالح الگوی مصرف شناسای  شد همؤلف

کیه رسیالت     و آموزشی   فرهنگی  ئ از مراکی عیم  کیبه عنوان  )ع( امام عی یدانشگاه افسر

ران را بر عهده داردئ همواره اعتبیاراع و  یارتش ج.ا.ا  نیزم یروینده نیت و آموزش افسران آیترب

نمایند که با توجه به   افت مینیاجا در یها نگایگر یسه با دیرا در مقا یا مال ظه قابل یها هبودج

در  )ع(ارف دانشیگاه افسیری امیام عیی     هیا و مصی   هنی یئ منیابع و امکانیاعئ هی   افتیاین بودجه در

ئ یاقتصیاد  یهیا و فشیارها   یمن وجود تحیر یو همچن  و آموزش یئ آمادیمختیف ادار یها شبخ

بیه مصیرف منیابع و      ده منه بودجه و اعتباراع و نظیح و مصرف بهیت صحیریلیوم توجه به مد

مختییف دانشیگاه در جهیت تحقیق رسیالت و       یها شصورع گرفته در بخ یها هنیامکاناع و هی

اعتبیاراع   یموفق هسیتند کیه بیرا    ی ها نچرا که سازما ؛رسد  به نظر م یضرور یاهدافش امر

ن کیرده  یئ تدوشده نییتعمشخ  و با اهداف  یها هو هیینه و مصارف خودئ از قبل برنام  افتیدر

ند و از یلت و اهدافش مصرف نمارسا ی  داده شده را در راستایباشند و منابع و اعتباراع تخص

 نداشته باشند.  انحراف شده نییتع یرهایمس

توانید بیه     از سوی دیگر نگاه به اصالح الگوی مصرف به سمت مصیرف صیحیح و بهینیه می    

ها و کمبودهای اعتبیاری و میال  در اقتصیاد مقیاومت       معنوان یک  از راهکارهای مقابیه با تحری

 .محسوب گردد
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 پیشنهادها
 شود:  راستای پژوهش صورع گرفته پیشنهادهای زیر ارااه مدر 

راهکارهای چگونگ  اجرای  نمیودن اصیالح الگیوی    و  12 جدول در خصوصاقدام عمی   -1

 ؛)ع(مصرف در دانشگاه افسری امام عی 

 برخیوردار اسیتئ در   بیاالی   کیاربردی  قابیییت  از گرفتیه  صورع با توجه به اینکه تحقیق -2

 امیام  افسیری  دانشگاه دانشجویان برای اجرای  و مطالعات  الگوی کی عنوان به شدن الگو جهت

 ؛مورد استفاده قرار گیرد )ع(عی 

 مقیام  گفتمیان  اسیاس  بیر  مقیاومت   اقتصیاد  سازی هپیاد و مصرف الگوی اصالح پیرامون -3

 اسیت  نگرفته صورع پژوهش  و تحقیق )ع(عی  امام افسری دانشگاه در ئ(العال  مدظیه) یرهبر معظم

 الگیوی  اصیالح  و مقیاومت   اقتصیاد   یوزه  در عیمی   تحییل کار اولین تحقیق این بابت این از و

شیود در    شیود. بنیابراین پیشینهاد می      می  محسیوب  نیو  پژوهش  و باشد  م مصرف در دانشگاه

مقاومت  دانشگاه همچیون آمادرسیان ئ آمیوزشئ     های دیگر اصالح الگوی مصرف و اقتصاد ه وز

 ؛.. پژوهش و تحقیقاع عیم  انجام گیرد. و مهندس 

  ؛و اقتصاد مقاومت  د به مصرف منابع داخییکأتوجه و ت -4

هائ منیابع و اعتبیاراع در بیین فرمانیدهانئ       تقویت فرهنگ مصرف صحیح و بهینه دارای -5

سیازیئ   هیای آگیاه   ساز طریق برگیاری کیال  )ع( اد کارکنان دانشگاه افسری امام عی آن مسئوال

 ها و ... . لها و دستورالعم ههائ تهیه بخشنام  سخنران

 

 بعمنافهرست 
 .)مدظیه العال (بیاناع مقام معظم رهبریسایت 

ئ EFQM/INQA هیای  میدل  اسیاس  بیر  سیازمان   سرآمدی گام به گام راهنمای (.1383)  یدر امیرانئ

 .نو تهران: نشر سوم. چاپ

 .مجمع الفکر االسالم  .3ئ ج المیسره ۀالفقهی ۀالموسوع (.ه.ق 1415) انصاریئ محمدعی 

 .)ع(دانشگاه افسری امام عی تهران: انتشاراع  (.1393) )ع(دانشگاه افسری امام عی  ساله پنجبرنامه 
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 .28-22ئ 121مجیه مدیریتئ  .نوآوری در مدیریت دانش (.1386و معتمدیئ مجید ) عی  زادهئ  سین بهرام

معاونیت  تهیران:   .)ع(وری دانشگاه افسیری امیام عیی     اطالعاع و نقش آن در بهرهفناوری (. 1388) نام  ب

 .)ع(دانشگاه افسری امام عی  پژوهش

 سمت. انتشاراع تهران: .پنجم ئ چاپاسالم  اقتصادی بر درآمدی (.1380) دانشگاه و  وزه ۀپژوهشکد

بررسیی  ابعییاد و (. 1392) نسییبئ مصییطف  سیدعییرضییا و سییمیع ئ سییجادیه .زادهئ محمدصییادق تییراب

فصیینامه مطالعیاع انقیالب     .ای های اقتصاد مقاومت  ج.ا.ا در اندیشه  میرع آییت اهلل خامنیه    لفهؤم
 .46-31ئ (32)10اسالم ئ 

 . : نشرآوران تهران .اول چاپئ قرآن در اقتصاد مبان  و طرح (.1385مسعود ) ورئ دهش

 و فرهنیگ  وزارع تهیران: انتشیاراع   .لطیف  محمد سین ترجمه ئدانش مدیریت (.1383) الن ئرادینگ

 اسالم . ارشاد

 .چاپخش تهران: انتشاراع .فرهنگى تهاجم و مصرف الگو (. 1374) ابراهیم رزاقىئ

 گیام  در اییران  اقتصیاد  همیایش  مقاالع مجموعه (.1391) دارای  و اقتصادی امور وزارع عموم  رواب 
 . ترمه انتشاراع تهران: .اول چاپئ نهم

اصالح الگوی مصرف با تأکید بر نقش آموزش در مدیریت (. 1389) عبداهللئ افشار و مهدی ئنژاد سبحان 

 .177-150(ئ 2)1اجتماع ئ فصینامه معرفت فرهنگ   .یمصرف انرژ

اقتصیاد   ارکیان  و الیامیاع  .(1391) عیی   قاسیم ئ  داهلل ویی  جیوان ئ  .جیالل  بکتاشییانئ  .اکبر فرئ سنای 
 .کوثر اصفهان: نشر .مقاومت 

 .انتشاراع مجید :تهران .2و  1جید  ئیکم ئ چاپفرهنگ عمید (.1389) عمیدئ  سن

هیای اصیالح الگیوی     روشو اصول (. تبیین مبان ئ 1389مجتب  ) ئفر فرمیهن  فراهان ئ محسن و همت 

 .77-45ئ (10)5دوفصینامه تربیت اسالم ئ  .مصرف با تأکید بر متون اسالم 

مجییه   .ایران اقتصاد در مقاومت  اقتصاد الگوی تبیین و (. بررس 1393و پورغفارئ جواد ) ئ مجیدفشاری
 .40-29ئ (6 و 5)14اقتصادیئ 

 راسیتای  درمناسیب   میدیریت   الگوی ارااه (.1389) ا مد دالورئ و دمحم عباسیانئ .عبدالرضا محمدیئ

فصینامه مدیریت  .نظام  تجهییاع و صنایع در تعمیراع و نگهداری های )نت( گذاری فعالیت سیاست
 .168-139ئ 37 نظام ئ

 انتشاراع امیرکبیر. :تهران .22جید ئ 69ئ چاپ فارس فرهنگ (. 1363) ینئ محمدمع

http://ensani.ir/fa/1959/profile.aspx
http://ensani.ir/fa/66131/profile.aspx


 1395 ئ پاییی3شمارۀ مدیریت نظام ئ سال شانیدهمئ  ۀفصینام / 128

 

 عیمی   نشیریه  .اییران  اقتصیاد  در وری بهیره  بررسی   (.1390پرویی ) زنوزئ ولییاده و ناهید تبریییئ مقدم
 .41-15روند(ئ  )فصینامه ایران اسالم  جمهوری مرکیی بانک تخصص 

 مجییه اقتصیاد  . میرمعییی  سید سیین  ترجمه اسالم ئ اقتصاد الگوهای بر مروری (.1385) قحف منذرئ
 .188-157ئ (27)6اسالمئ 

تهیران:   .هیینیه  کیاهش  قابیل  عوامیل  شناسای  و مدیریت هیینه (.1391) سیدموس  ئ گنج  میرباقری

 .هوشمند صنعت مدیریت

 .آفرین به : نشر تهران .اول چاپ ئاقتصاد الفبای (.1386 )  سن نفیس ئ

مطالعاع تجرب  و عمیکیرد   نظریایران؛ مروری بر مبان   در سازی خصوص  (.1387) محمدباقر نوبختئ

 .78-41ئ (60)15پژوهشئ  مجیس و فصینامه .های کی  سیاست

 مجییس و  فصینامه .ایران اقتصاد بر مال  و تجاری های تحریم (. آثار1389) رضا محسن ئ و کاظم یاوری
 .53-9ئ (61)16پژوهشئ 


