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چگونگی اصالح الگوی مصرف در حوزۀ اداری جهت پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در
دانشگاه افسری امام علی
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چکیده
یک از راهبردهای که عالوه بر آنکه راههای آسیبرسان به اقتصاد می را مسدود م کنیدئ و از طرفی بیا تهیاجم
کردن اقتصاد به جای تدافع بودن آنئ باعر بهبود شاخ فمای کسبوکار و کارآمدی نظیام اقتصیادی کشیور در
شرای تحریم و غیر آن م شودئ اقتصاد مقاومت است؛ به طوری که بر اساس آن م توان نقشهای جامع و عیم در
مدیریت منابع مال و انسان تنظیم نمود .یک از راههای اجرای نمودن این راهبردئ اصیالح الگیوی مصیرف ییا بیه
عبارت تغییر روش استفاده از منابع مال به سمت مصرف بهینه است .هدف از انجام این پژوهشئ شناسای و تعیین
(ع)
راههای اصالح الگوی مصرف در وزه اداری در جهت پیادهسازی اقتصاد مقاومت در دانشیگاه افسیری امیام عیی
است .روش کار پژوهش به صورع پیمایش و با استفاده از قالب تحییل آمیخته (کیف و کم ) بوده و جامعۀ آماری
آن تعداد  80نفر تمام شمار از کارکنان متخص ئ صا بنظر و باتجربه در وزههای مختیف دانشگاه م باشد که بیا
استفاده از توزیع پرسشنامه و انجام مصا بهئ یافتههای پژوهش مورد تجییه و تحییل قرار گرفته اسیت و بیا ترکییب
شاخ ها و نتایج اصل از تجییه و تحییل کم و کیف ئ  16راهکار اصالح الگوی مصرف مشخ و اولوییتبنیدی
شده و پیشنهادهای الزم ارااه گردیده است .نتایج اک از آن است که اصیالح الگیوی مصیرف در یوزه اداری بیر
اساس راهکارهای به دست آمدهئ در پیادهسازی اقتصاد مقاومت تأثیر مستقیم دارد.
واژههای کلیدی :اصالح الگوی مصرفئ اقتصاد مقاومت ئ وزۀ اداریئ دانشگاه افسری امام عی

(ع)

(ع)

 .1کارشناس ارشد مدیریت دفاع ئ مدرس دانشگاه افسری امام عی
 .2دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری عموم ئ مدرس دانشگاه افسری امام عی
yousefvand.amir90@gmail.com

(ع)

(نویسنده مسئول)ئ
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مقدمه
همواره موفقیت نهادها و سازمانها در عرصههای مختیف در گرو برخورداری از عوامی همچیون
ساختار منسجمئ مدیریت هوشمندئ نیروی انسان متخص ئ دارای و منابع میال و ...اسیت کیه
در قالب پیکری وا د و ارتباط تنگاتنگئ سازمانها را در جهیت صیول بیه اهیداف مید نظیر
هدایت م نماید .دارای هیا و منیابع میال سیازمانهیا ازجمییه عیوامی هسیتند کیه در انجیام
مأموریتها و دستیاب به اهدافئ به عنوان یک منبع ضیروری و ییات و عامیل تعییینکننیده
موفقیت به آن توجه م شود .از این رو مصرف صحیح منابعئ اعتباراع و دارای هیائ می توانید در
تحقق اهداف و موفقیت سازمانها و ت نظامهای سیاسی نقیش مهمی را بیه دنبیال داشیته
باشد؛ چرا که با کمترین هیینه و بیشترین بهرهوریئ به آنها در راستای رسیدن به اهیداف خیود
کمک م کند .بنابراین اصالح الگوی مصرف را م توان از مهیم تیرین عوامیل سرنوشیتسیاز در
یاع و اعتبار سازمانها دانسته و فرهنگ سازمان برخاسته از آن در سطوح مختیف را یکی از
عوامل جیوگیری از افول و ناکارآمدی سازمانها و راههای تجدید یاعئ پویای و توسعه متوازن
قیمداد نمود .اصالح الگوی مصرف عالوه بر نقش و اعتبار اقتصادیئ بهعنوان اصیی تیرین بخیش
توسعه و اعتبار سازمان و در عمل بیازوی توانیای میدیریت و شیکلدهنیده جییوههیای اقتصیاد
مقاومت مورد اشاره مقام معظم رهبری (مدظیه العیال ) محسوب م گردد .مسییّم اسیت در دانشیگاه
افسری امام عی (ع) به عنوان مرکیی عیم ئ تربیت و آموزش که تأمین نیروی انسان متعهید و
متخص نیاجا در صنف افسری را به عهده داردئ اصالح الگوی مصیرف در یوزههیای مختییف
امری بسیار یات بوده و با اصالح هوشمندانه و هدفمند همواره م توان صول به یک بازده
مطیوب در این مجموعه را شاهد بود و در مسییر پییادهسیازی سیاسیتهیای اقتصیاد مقیاومت
رکت نمود .اقتصاد مقاومت مقاومسازی اقتصاد می ئ کاهش وابستگ هائ رونق تولیید داخیل و
خوداتکای را در پ دارد .بر این اساس در راستای پیادهسازی اقتصاد مقیاومت ئ ایین مقالیه بیه
چگونگ اصالح الگوی مصرف در وزه اداری دانشگاه افسری امام عی (ع) پرداخته و راهکارهیای
الزم ارااه گردیده است.

بیان مسئله
پیروزی انقالب اسیالم در اییران و عیدم سینخیت باورهیای اعتقیادیئ ارزشی و اییداولوژیک
استقراریافته در نظام جمهوری اسالم با مبان فکری و ایداولوژیک قدرع های غربی ئ بیه وییژه
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ایاالع متحده آمریکائ بسیاری از معیادالع سیاسی آنهیا را بیر هیم زد و بیر اثیر سیقوط رژییم
شاهنشاه (که کامالً به آنان وابسته بود) موقعیت برتیر راهبیردی خیود در منطقیه را از دسیت
دادند .این وضعیتئ قدرع های غرب به رهبری آمریکا را بر آن داشت که از همان ابتدای انقالب
با تمام توان و امکاناع خود و به روش های مختیف ازجمییه تیالش بیرای انحیالل ارتیشئ تیرور
شخصیتهای ممتاز و تأثیرگذار در انقالب و مایت از گروههای منافقئ ماجرای طبسئ تشیویق
و مایت از صدام در جنگ عییه ایرانئ تحریم های نظیام و اقتصیادی و ...بیه فکیر برانیدازی و
ساق کردن نظام جمهوری اسالم ایران بیفتند .تحریمهای نظام از همیان ابتیدا و بیا شیروع
جنگ تحمیی عییه جمهوری اسالم ایرانئ به عنوان یک از اقداماع خصیمانه دشیمنان عیییه
جمهوری اسالم ایران مطرح و به مرور زمان بر شدع و گسترش آن افییوده شید کیه در طی
سالها اخیر تحریمهای اقتصادی نیی به آن میید گردید .با گسترش این تهدیدها و تحریمهیا در
وزههای مختیف اقتصادی و نظام ئ ارتش جمهوری اسالم و دانشگاه افسری امام عیی (ع) بیه
عنوان عموی از آنئ تحت تأثیر قرار گرفتیه و در آینیده نییی متیأثر خواهید بیود .تیأثیر عوامیل
اقتصادی بر مساال دفاع یک از زمینههای اسیت کیه کشیورهای سییطه طییب بیه دنبیال آن
هستند که وضع دفاع کشور را از طریق تحریم ها و فشارهای اقتصادی تحت شعاع قیرار داده و
(مدظییه
تمعیف نمایند تا بتوانند به اهداف خود برسند .ط چند سال گذشته مقام معظم رهبیری
العال ) بارها پیرامون اقتصاد مقاومت و اقدام در راستای این مهم بیه مسیئوالن نظیام هشیدارهای
الزم را بیان فرمودند .با وجود اینئ ایشان سیاستهای کی اقتصاد مقیاومت را تصیویب و بیرای
اجرا ابالغ نمودند .یک از موارد این سیاست اصالح الگوی مصرف است .اصیالح الگیوی مصیرف
م تواند در بخشهای مختیف مورد توجه و برنامیهریییی قیرار گییرد .یکی از یوزههیای کیه
م توان آن را مورد توجه قرار دادئ وزه اداری سازمانهای مختیف دولت و غیردولت اسیت .از
این رو این پژوهش به دنبال پاس به این پرسش است که در جهت پیادهسازی اقتصاد مقاومت
در دانشگاه افسری امام عی (ع) اصالح الگوی مصرف در بخشهای اداری چگونه م تواند باشد؟

مبانی نظری تحقیق
الف) اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومت برای اولین بار به وسییۀ رهبر انقیالب اسیالم میرع آییتا ...العظمی امیام
خامنهای (مدظیه العال ) ابداع گردید .این نظریه را م تیوان بیه عنیوان راهبیردی کیالن بیرای
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تعیین مسیر پیشرفت و توسعه کشور دانست که سایر دیدگاهها و نظراع اقتصادی رهبری را بیه
عنوان راهبرد خرد در خود جای م دهد.
اقتصاد در لغت فارس به معنای میانهروی و تعادل در دخل و خرج و نیی بیه معنیای تیدبیر
منیل است (عمیدئ  .)55 :1389مقاومت به معنای ایستادگ کردن و پایداری نمودن و با کسی
در امیری برابییری کییردن اسییت (عمییدئ  .)124 :1389اقتصییاد مقییاومت از دو واژۀ (اقتصییاد) و
(مقاومت) تشکیل شده است.
نخستین مفهوم قابل استنباط از اقتصاد مقاومت این است که ما در جهان زندگ م کنییم
کیه دشیمن در عرصههای مختیف مور دارد؛ یک از این عرصههائ فعالییت اقتصیادی اسییت.
بیه عبیارع دیگیر در یک میدان رقابت ئ تعامی و تخاصم قرار دارییم کیه بایید جهییت نیییل
بیه اهیداف ایین فیما را مدیریت کنیم .از این رو وقت م گوییم اقتصاد مقاومت یعنی اینکیه
ما می خیواهیم از یثییت و هوییت خودمان در مقابل دشمن یا رقیب دفاع کنییم و بایید هیر
الیام را که این مقاومت و دفاع نییاز داردئ وارد برنامهرییی و راهبردهای اقتصادی خیود کنییم.
با این تعریف اقتصاد مقاومت به نظام اقتیصادی مییت یا گروه اجتماع مقاوم اشیاره دارد کیه
در راستای ا قاق قوق خود یا پیگیری اهداف سیاس که از نظر آنهیا بیر یق اسیتئ مبیارزه
م کنند .هرچقدر اقتصاد میت یا گیروه اجتمیاع مقیاومئ بیه آنهیا در راسییتای تحقیق اهیداف
مقاومت بیشتر یاری برساندئ مقاومت تر است (فشاری و پورغفارئ .)31 :1393
وزههای فشار یا تحریم و در پ آن تالش بیرای کنتیرل و
اقتصاد مقاومت یعن تشخی
ب اثر کردن و در شرای آرمان تبدیل چنین فشارهای به فرصت است که به طور قطیع بیاور و
مشارکت همگان و اعمال مدیریتهای عقالی و مدبرانیه پییششیرط چنیین موضیوع اسیت.
اقتصاد مقاومت با مقاومت اقتصادی و یا ریاضت اقتصادی متفاوع اسیت .ریاضیت اقتصیادی بیه
طر گفته م شود که دولتها برای کاهش هیینهها و رفع کسری بودجیهئ بییه کیاهش و ییا
ذف ارااه برخ خدماع و میایای عموم دست م زنند .این طرح کیه بیه منظیور مقابیییه بیا
کسری بودجه به وسییۀ برخ دولتها انجام م شودئ گاه به افیایش مییان مالیاع و افیییایش
دریافت وامها و کمکهای مال خارج م انجامد .اما اقتصاد مقاومت مفهوم است که در پی
مقاومسازیئ بحرانزدای و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسییوده و ناکارآمید موجیود اقتصیادی
مطرح م شود (همان).
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اقتصاد مقاومت ئ طرا و مدلسازی ویژهای از شرای و سازوکارهای اقتصادی است که بیر
مبنای آنئ فمای اقتصادی کشور بر اساس فرض وجود داکثر تحریمها و فشیارهائ بیه صیورع
فعال و نه منفعل طرا ی می شیود .در واقیع اقتصیاد مقیاومت بنییان نظیری و عمیی بیرای
مدلسازی گونۀ ویژهای از اقتصاد است که فعاالنه خود را برای مواجهیه بیا تحیریمهیائ بییش از
پیش آماده ساخته است .مکانیسمهای اقتصادیئ فمای کسب و کارئ تجیارع جهیان ئ نهادهیای
مال و واسطهای و ...در اقتصاد مقاومت بر این پیشفرض طرا م شوند که کشور در تعارض
ایداولوژیک داام با نظام سیطه است و هر ضربه اقتصادی از غرب ممکن است در هر لحظه بیه
کشور وارد شود .در چنین فمای ئ تحریمهای اقتصادی نه تهدیدئ بیکه فرصیت وییژهای هسیتند
که زیر فشار آنها م توان راهبردهای اقتصیادی مقیاومت را بیا قیدرع و اجمیاع میی همیراه و
پیادهسازی آنها را تسریع کرد .در این رویکردئ کسب ثروع و درآمید میی از مسییرهای دنبیال
م شود که قدرع چانهزن کشور در فمای سیاس بینالمیی را تقویت م کندئ نه آنکه کشور
ناگییر باشد به دلیل مساال اقتصادی از اهداف ایداولوژیک خود در فمای سیاس دسیت بکشید
(ترابزاده و دیگرانئ .)33-32 :1392
بنابراینئ اقتصاد مقاومت عالوه بر آنکه راههای آسیبرسان به اقتصاد را مسدود م کنیدئ بیا
تهاجم کردن اقتصاد به جای تدافع بودن آن و تنظیم نقشیهای جیامع و عیمی در میدیریت
منابع مال و انسان و مهمتر از همهئ بهبود شاخ فمای کسب و کار که رهبری بیر آن تأکیید
ویژهای دارندئ شرای رقابتپذیری اقتصاد ایران در عرصیههیای جهیان و در برابیر شیو هیای
اقتصادی را فراهم م آورد.
اقتصاد مقاومت الیامات دارد که مقام معظم رهبری (مدظیه العیال ) به زیبای ابعاد این موضوع را
در دیدار کارگیاران نظام روشن می کنید و می فرماینید« :مسیئیۀ اقتصیاد مهیم اسیت؛ اقتصیاد
مقاومت مهم است .البته اقتصاد مقاومت الیامیات دارد .مردمی کیردن اقتصیادئ جییء الیامیاع
اقتصاد مقاومت است  ...بخش خصوص را باید توانمند کرد؛ هم بیه فعالییت اقتصیادی تشیویق
بشوندئ هم سیستم بانک کشورئ دستگاههای دولت کشور و دستگاههای مثل قوۀ مقننه و قیوۀ
قماایه که م توانند کمک کنند تا مردم وارد میدان اقتصاد شوند .کاهش وابستگ به نفت یک
دیگر از الیاماع اقتصاد مقاومت است  ...ما اگر بتوانیم از همین فرصیت کیه امیروز وجیود داردئ
استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیتهای اقتصادیِ درآمدزای دیگیری جیایگیین کنییمئ
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بیرگترین رکت مهم را در زمینۀ اقتصاد انجیام دادهاییم .امیروز صینایع دانیشبنییان ازجمییۀ
کارهای است که م تواند این خأل را تا مییان زیادی پر کند( ».بیاناع مقیام معظیم رهبیری در
دیدار کارگیاران نظامئ مورخه )91/05/03
از سوی دیگر ویژگ های عمده اقتصاد مقاومت را از منظر ایشیان می تیوان در میوارد زییر
تقسیمبندی نمود:
یک الگوی عیم متناسب با نیازهای کشور است.
این اقتصاد مقاومت به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور می کنییمئ بیکیه بیا
اقتصادهای جهان تعامل دارد .اینکه این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومت مطرح م شیودئ
مردمبنیاد استئ اقتصاد مردم است؛ با ارادۀ مردمئ سیرمایۀ میردمئ میور میردم تحقیق پییدا
م کند و دولت مسئولیت برنامهریییئ زمینهسازیئ ظرفیتسازیئ هدایت و کمک دارد.
اینکه این اقتصادئ اقتصاد دانشبنیان است؛ یعن از پیشرفتهای عیم استفاده م کند.
این اقتصادئ عدالتمحور است .عدالت در این بیان و در این برنامیه بیه معنیای تقسییم فقیر
نیستئ بیکه به معنای تولید ثروع و ثروع میّ را افیایش دادن است (بیاناع مقام معظم رهبری
در رم مطهر رضوی مورخه .)93/01/01

ب) الگوی مصرف:
مصرفئ از ماده «صَرَفَ» بیه معنیای اسیتفاده و کیاربرد کاالهیا و خیدماع بیرای رفیع نیازهیای
اقتصادیئ اجتماع و فرهنگ است .در اصطالح اقتصادیئ «مصرف به معنای استفاده از کیاال در
هر دورۀ معین و یا مقداری از خدماع یک کاال است که در هر دورهای مورد بهیرهبیرداری قیرار
م گیرد( ».معینئ .)326 :1363
در آموزه های اسالمئ مصرف مطیوبئ مصرف در د کفایت است؛ یعن مصرف برای زنیدگ
و تأمین نیازها که به گونۀ معقول و منطق و بر اساس امکاناع شکل گییردئ قیوق دیگیران در
آن رعایت شود و به محی زیست انسیان و دیگیر جانیداران آسییب نرسیاند .قناعیت و زهیدئ از
ویژگ های نیک و ستوده در دین مقدس اسالم است .این دو صفت سبب م شیود کیه فیرد بیه
رفع نیازهای خود بسنده کند و برای به دست آوردن زییادی میال بیهز میت نیفتید .بنیابراینئ
مصرف مناسب و پسندیده در عرصههای گوناگونئ مصرف بدون اسیراف و در پییش گیرفتن راه
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اعتدال است (انصاریئ .)31 :1415
مصرف اسرافکارانه یا مصرف بیش از د در اسالم از مصادیق فعل رام محسیوب می شیود.
اسراف تجاوز از د است و اگر انسان در بهکارگیری اشیا از دود شایستۀ آن خارج شودئ مصیداق
«مسرف» خواهد بود .در قرآن کریم و روایاع معصومان تأکیید فیراوان بیر پرهییی از اسیراف شیده
است .خداوند تبار و تعال م فرماید« :کیوا و اشربوا و التسرفوائ انه الیحب المسرفین؛ بخوریید و
بیاشامید و اسراف نکنیدئ همانا که خداوند اسرافکاران را دوسیت نیدارد» (انعیام .)141 /ایین آییه
نشان م دهد که اسالم برای مصرف صحیح و دوری از اسراف اهمیت ویژهای قاال است.
یک از مهمترین مصداقهای اسرافئ اسراف در بیتالمال اسیت .اموال عموم و بییتالمیال
از دو جنبه قابلبررس اسیت؛ یکی اسیراف از سیوی میردم و دیگری اسراف از سوی کومیت؛
مردم با استفادۀ نابجا از بیتالمال بیرای انجیام کارهیای شخص که باید در جهیت خیدمت بیه
عموم به کار گرفته شودئ به نوع اسیراف می کننید و کومتئ در تمییع و استفادۀ نادرست از
منابع و امکانات که در اختییار دارد تیا امیور را سامان دهد نیی اسراف م کند .مبارزه با اسیراف
در این دو جنبه هم بیه عهیده مردم است و هم بر عهده دولت.
د دیگر مصرف در اسالمئ با عنوان «اقتار» نام برده شده است .اسراف بیه مصیرف بییش از
د و در جای نا ق گفته م شدئ اما اقتار آن است کیه میصرف کمتر از ق و مقدار الزم باشد
(فرمیهن فراهان و همت فرئ  .)49 :1389بر این اساس م توان گفت مصرف صحیح د وس
بین اسراف و اقتار است.
درباره ضرورع الگوی صحیح مصرف چند نکته قابل ذکر اسییت .نخییست اینکییه افیییایش
مصرفئ بهرهگیری از منابع بیشتر را به دنبال دارد و زمینۀ سرمایهگذاری را کیاهش میی دهید.
درنتیجه افیایش مصرف و کاهش سرمایهگذاریئ فقر و رکود را به دنبیال خواهیید داشییت .دوم
اینکه منابع که در اختیار انسانها قرار داردئ محدود است و باید از آنها استفادۀ بهینیه نمود .از
این رو وظیفۀ الگوی صحیح مصرف را م توان شناسای نیازهیای واقعیی ئ رعایییت اعتیدال در
بهرهبرداری و صرفهجوی از امکاناع و منابع دانست .در بُعید فیردیئ اصیالح الگیوی مصیرف بیا
تأمین نیازهیا و پرهییی از میصارف غییرضیروری و تقیدیر معیشتئ فشار روان بر افیراد جامعیه
کاهش م دهد و در نتیجه آرامش روان را نیی به دنبیال خواهد داشت (همانئ .)50 :1389
الگوی مصرف به رویهئ عادعئ کیفیت و کمیت مصرف کاالها در جامعیه اشیاره دارد .الگیوی
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مصرفئ متأثر از عاملهای گوناگون است کیه بیا توجیه بیه نگیاه بیه زنیدگ و ییاع میادیئ
خواستهها و سییقههائ محی زیستئ سطح فناوری و بسیاری از عاملهای دیگرئ رفتیار مصیرف
مصرفکنندگان متفاوع خواهد بود (منذرئ .)6 :1385
اصالح الگوی مصرف عبارع از نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور اسیت؛ بیه
گونهای که موجب ارتقاء شاخ های زندگ مردم و کیاهش هیینیههیا شیده و زمینیهای بیرای
گسترش عدالت عموم شود (سبحان و افشارئ .)156 :1389
آنچه در اصالح الگوی مصرف و دستیاب به فرهنگ بهینۀ مصرف در کشور اهمییت داردئ ایین
است که اصالح الگوی مصرف نیازمند تبیین راهبرد و تعیین خ مش اسیت .الزمیۀ دسیتیاب بیه
این مهمئ رکت ساب شده و عمیق از سوی مسئوالن و همه آ اد جامعه می باشید .از ایین روئ
باید همگ این اصل را یک ضرورع دانسته و فعالیت های خود را در راستای رسیدن به ایین اصیل
مهم برنامهرییی نمایند .برای دستیاب به این امرئ فرهنگسازی الزم است (همانئ .)164 :1389
بنابراینئ م توان گفت الگوی مصرف همان روش یا مدل استفاده و بهرهبیرداری از کاالهیا و
خدماعئ برای برآوردن نیازهای انسان است و اصالح الگوی مصرف یعن تغییر روش استفاده از
کاالها و خدماع به سمت روش صحیح بهرهبرداری به منظور دستیاب به فرهنگ بهینه مصیرف
است.

روششناسی پژوهش
این پژوهش با روش توصیف  -تحییی و در قالب تحییل آمیخته (کم و کیف ) انجام گرفتیه و
از نظر هدف ماهیت کاربردی دارد و در آن تالش شده است چگونگ اصالح الگیوی مصیرف در
دانشگاه افسری امام عی (ع) بر اساس نظر صا بنظرانئ منابعئ اسناد و مدار موجیود مشیخ
گردد .جامعۀ آماری این پژوهش تعداد  80نفر از کارکنان دانشگاه افسری امام عی (ع) اسیت کیه
دارای داقل جایگاه سازمان  17و مدر کارشناسی ارشید و دارای سیابقه مشیاغل سیتادیئ
اداریئ آمادیئ برنامه رییی آموزش و فرمانده بوده یا بیه عنیوان اسیتاد در دانشیگاهئ مشیاغل
مربوط به مدیریت را تدریس نمودهاند که همگ در این وزه صا بنظر م باشند .جم نمونه
به عیت کوچک بودن و دسترس آسانئ به صورع تمام شمار م باشد .برای جمعآوری اطالعاع
و داده ها از دو روش کتابخانه ای و مییدان اسیتفاده شیده اسیت .در روش کتابخانیه ایئ از ابییار
فیشبرداری و نسخهبرداری از استفاده شده و در روش میدان از فرم مصا به با صیا بنظیرانئ

چگونگ اصالح الگوی مصرف در وزۀ اداری 101 / ...

فرماندهان و کارشناسان مربوطه و همچنین توزیع پرسش نامه بیین آنهیائ اطالعیاع و دادههیای
مربوط به موضوع پژوهش جمعآوری گردیده است .برای تجییه و تحییل دادهها از روش تحیییل
کیف و تحییل کم استفاده شده است .جهت سنجش اعتبار پاس های مصا بهئ سیؤالهیا بیر
مبنای ساختار تحقیق و شاخ های مطیرح انتخیاب شیده و دارای کمتیرین ابهیام اسیت و بیه
صورع کتب و در زمانهای مختیف با مصا بهشوندگان مطرح گردیده اسیت؛ بیه گونیهای کیه
بتواند محقق را در یافتن پاس سؤال تحقیق یاری نماید.
در تعیین اعتبار پرسشنامه از فرمول آلفا کرونباخ استفاده شده است.
آلفیای کرونبیاخ یکی از متیداولتیرین روشهیای انیدازهگییری اعتمادپیذیری و ییا پاییای
پرسشنامههاست و با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است.
2
k 1  i 1 si 
a


k 1   2


هرقدر همبستگ مثبت بین سؤاالع بیشتر شودئ مییان آلفای کرونباخ بیشتر خواهید بیود و
برعکس هرقدر واریانس میانگین سؤاالع بیشتر شودئ آلفای کرونباخ کیاهش پییدا می کنید .بیا
استفاده از نرمافیار  SPSSمحاسبه آلفای کرونباخ صورع گرفته است.
k

در این پژوهش برای تعیین روای ابیار پرسش نامهئ هر پرسشنامه به تعداد کیاف در اختییار
استادان و متخصصان در هر وزه قرار گرفتیه و پیس از بررسی هیای الزم و یذف تعیدادی از
سؤالها پرسشنامه از نظر روای مورد تأیید قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل اطالعات و یافتههای تحقیق
 -1تحلیل کیفی
الف) تحلیل کیفی مصاحبه با صاحبنظران :در این بخش که به تحییل اطالعاع اصل
از مصیا به بییا صییا بنظییران اختصییاص داردئ نکیاع اشییاره شییده در مصییا بههییا اسییتخراج و
دستهبندی شده و با استفاده از نرمافیار  MAXQDAتجییه و تحییل محتوا صورع گرفته است.
ابتدا بر اساس سؤاالع زیرئ نظیراع مصیا بهشیوندگان در دو بخیش چیالشهیا و راهکارهیا
پیرامون موضوع پژوهش اخذ گردیده است:
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 -1به نظر شما مهمترین چالشها و مساال دانشگاه افسری امیام عیی (ع) در اجیرای اصیالح
الگوی مصرف مرتب با هیینههای اداری چه م تواند باشد؟
 -2به نظر شما در مورد محورهای که م بایست در الگیوی مصیرف دانشیگاه افسیری امیام
عی (ع) اجرای اصالح گردد تا اقتصاد مقاومت مرتب با هیینههای اداری تحقق یابدئ نظر خود را
مرقوم فرمایید؟
پس از اخذ نظراع مصا بهشوندگانئ به کمک نیرمافییار مکیس کییودا نظیراع بیه تفکییک
مصا بهشونده کدده گردیده است (جدول  .)1در این نرمافیار هیر کید بیرای بهتیر مشیخ
شدنئ با یک رنگ نمایش داده م شود که در پژوهش برای وضوح بهتر تحیییلئ از عالمیتهیای
اختصاری برای هر کد استفاده شده است .در انتها هر یک از مشخصیاع و ویژگی هیا کیه دارای
تعداد کد بیشتری باشد (دارای تکرار بیشیتری در مصیا بههیا اسیت)ئ در تحیییل کیفی دارای
اولویت باالتری است .نرمافیار مکس کیودا از بهروزترین نرمافیارهای تحییل دادههای متن است
که در مطرحترین دانشگاهها و محافل عیم در دورههای دکتری مورد استفاده قیرار می گییرد.
مکس کیودا نرمافیاری است که قابییت وارد کردن و سازمانده انواع اسناد متنی ئ تصیویری و
فایلهای پ دی اف را دارد .یک از مهم ترین عمیکردهای نرمافیار موصوف قابییت کد ده بیه
متن و کیماع کییدی است .کد ده کیماع و متیون امکیان دسترسی گیینشی بیه دادههیا را
فراهم نموده و تحییی سریع و کارآمد را ارااه م نماید؛ بیه طیوری کیه بیه نحیوی شیماتیک و
قابل در ئ اطالعاع جیم تحقیق را سیازمان دهی کیرده و در در بهتیر آن محقیق را ییاری
م دهد و فراوان متنها یا کیماع را بر اساس کدهای ساخته شده مشخ م کند.
جدول  :1کددهی مصاحبه شوندگان در نرمافزار مکس کیودا

ردیف

نام و نشان

مییان تحصیالع

سن

کد

1

مصا به شونده

دکتری

52

A

2

مصا به شونده

دانشجوی دکتری

40

B

3

مصا به شونده

فوقلیسانس

46

C

4

مصا به شونده

فوقلیسانس

45

D
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ردیف

نام و نشان

مییان تحصیالع

سن

کد

5

مصا به شونده

فوقلیسانس

50

E

6

مصا به شونده

دکتری

35

F

7

مصا به شونده

دانشجوی دکتری

32

G

8

مصا به شونده

دکتری

34

H

9

مصا به شونده

دانشجوی دکتری

45

I

10

مصا به شونده

کارشناس ارشد

48

J

11

مصا به شونده

کارشناس ارشد

49

K

12

مصا به شونده

دکتری

34

L

13

مصا به شونده

کارشناس ارشد

54

M

نظرات مصاحبهشوندگان در خصوص سؤاالت مصاحبه:
* نظراع مصا به شونده کد .A
پاس سؤال  :1فقدان الگوی مصرف صحیحئ فقدان فرهنگ مصرف صیحیح .بنیابراین اگیر دو
کار به طور کی انجام شودئ در تمام زمینهها مصرف اصالح م شود .الف) فرهنگسازی ب) ارااه
الگوی مصرف صحیح .مصرف ناصحیح بودجههای سازندگ و نگهیداریئ خرییدهای ناصیحیح و
اجناس نامرغوب و با کیفیت پایین.
پاس سؤال  :2وجود یک یگان نگهداری و تعمیر تحت هر عنوان اعم از پست مهندس قوی
و یا هر چیی دیگر الزم است که از امکاناع موجود به نحوی شایسته نگهداری و استفاده شود تیا
مانع از هیینههای تکراری و اضاف شود.
* نظراع مصا به شونده کد B

پاس سؤال  :1مدیریت ضعیف در بودجهبندی عمییات در زیرمجموعه معاونیت اداریئ عیدم
وجود رایانه و فناوری جدید و نرمافیار در معاونت اداری و سیایر یگیانهیائ اسیتفاده از کارکنیان
جوان و باانگییه و متخص در معاونت اداریئ توجه ویژه به منابع انسان جهت افیایش انگییه.
پاس سؤال  :2بیه روز نمیودن تجهیییاع اداریئ آمیوزش مسیئوالن معاونیت اداریئ کیاهش
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بوروکراس اداری به وسییۀ معاونت اداری (مثالً جهت صیدور گیواه خیدمت نییازی بیه نامیه
قسمت مربوطه به معاونت اداری نباشد و فرمهای مصوب تهیه و اقدام گردد)ئ مشیخ نمیودن
نیازهای واقع هر قسمت و اقدام در جهت رفع آنها.
* نظراع مصا به شونده کد C

پاس سؤال  :1استفاده از سیستم الکترونیک برای کارهای اداریئ پرهیی از موازی کاری
پاسی سیؤال  :2اسیتفاده از کارکنیان آمییوزشدییده بیرای انجیام امیور اداریئ خییودداری از
بوروکراس و کاغذبازی اداری.
* نظراع مصا به شونده کد D

پاس سؤال  :1تمرکی اختییاراع سیازمان در فرمانیده باعیر شیکلگییری گردشیکارها و
مکاتباع اداری زیاد م گردد و باعر صرف زمان و انرژی فراوان برای کسب مجوزهیا می شیودئ
شکلگیری طرحهای مختیف (طرح استفاده از کتبئ استادان و )...باعیر اتیالف انیرژی و زمیان
زیاد م شودئ جییرهای عمل نمودن بخشهای ستادی با سایر بخشهیای عمیییات دا.اف باعیر
اتالف زیاد زمان و انرژی جهت هماهنگ م شود.
پاس سؤال  :2دادن اختیاراع کاری به وا دهای نظییر دانشیکدههیا جهیت کیاهش جیم
مکاتباع اداری و اخذ مجوزهائ دادن اختیاراع به گروههای آموزش دانشکدهها همانند پنج سال
به قبل در انتخاب کتب و استادانئ همکاری صمیمانه مابین بخیشهیای سیتادی بیا وا یدهای
آموزش و پژوهش دا.اف.
* نظراع مصا به شونده کد E

پاس سؤال  :1یک از مهمترین چالشها ساختارها و رویههای سنت انجام امور اداری اسیت
که هیینههای زیادی را بر سازمان تحمیل م کند.
پاس سؤال  :2بهروز کردن سامانههای اداری و آموزش م تواند کمک زییادی بیه ایین امیر
کند .برای مثال دانشجو برای اطالع از نمراتش هنوز نیاز به چاپ کارنامه داردئ در ال که ایین
کار از طریق سایت رایانهای قابل انجام است.
* نظراع مصا به شونده کد F
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پاس سؤال  :1عدم استفاده از سامانههای نرمافیاری مناسیب بیه منظیور یذف ییا یداقل
نمودن هیینههای اداریئ عدم وجود زیرساخت مناسب و گسترده در بخشهای مختیفئ فرهنگ
سازمان و فرایندهای کاری سنت و غیرقابل ذف.
پاس سؤال  :2اصالح فرایندهای سازمان و اداری و بازمهندسی فراینیدهائ یذف اقیداماع
غیرضروری در مکاتباع اداریئ یکپارچگ سازمان به منظور ایجاد چابک .
* نظراع مصا به شونده کد G

پاس سؤال  :1ذف بوروکراس اداری و کاغذی و توسعه اتوماسیون اداری.
پاس سؤال  :2قبل از هر چییی باید به مفهوم اقتصیاد مقیاومت توجیه شیود .بیا توجیه بیه
نظارع مداوم و دقیق که از سوی ارگانها و قسمتهای مختیف انجام م شودئ به نظر م رسید
درصد اسراف پایین باشدئ اما م توان با اصالح الگوی مصرف بهرهوری را باالتر برد.
* نظراع مصا به شونده کد H

پاس سؤال  :1به نظر اینجانب بیشترین مشکل در رابطه با اصالح هیینههیای اداری مربیوط
به مشکالع فرهنگ مصرف کارکنان وظیفه و پایور می باشید کیه بیا رعاییت و نهادینیه کیردن
فرهنگ مصرف م توان به این مهم دست یافت.
پاس سؤال  :2الگوی مصرف با ایجاد فرهنگ صرفه جوی و مصرف بهینهئ تالش در خصوص
آموزشهای صرفهجوی در هیینههای اداریئ توجیه کارکنان پایور و وظیفه در راسیتای اهیداف
فوقئ نهادینه کردن آموزشهای رعایت الگوی مصرف در دانشگاهها و آموزشگاههای آجا.
* نظراع مصا به شونده کد I

پاس سؤال  :1از آنجای که دانشگاه امام عی (ع) از نیاجا و آجا تبعییت می نمایید و سیسیتم
آموزش ایدهآل برخیوردار اسیت از عناصیر شیاغل متخصی در بخیش اداری اسیتفاده بهینیه
نم کند .ضمن اینکه این همه افسران وظیفهئ بهترین نفرات هستند جهت یکنواختسیازی کیه
خود این امر مشکالع اداری مجموعه را از نظر پرسنی م کاهد.
پاس سؤال  :2استفاده از کارکنان مجرب و تحصیل کردهئ استفاده از نیروهای جوان وظیفیهئ
استفاده بهینه از خدمت اداری مثل ژاپنئ کره جنوب و سایر کشورهای توسعهیافتیه باشید و در
مقابل اندک به معیشت هم توجه شود.
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* نظراع مصا به شونده کد J

پاس سؤال  :1فرهنگ استفاده و بهکارگیری از لوازم و تجهییاع اداریئ استمرار آموزش های
ین خدمت و تالش در جهت کسب مهارعهای فردی و سازمان ئ رکت به سمت بهرهبرداری
از سیستمهای نوین اداری و ارتباط ئ آسیبشناس و بازسازی فرایندهای سنت با فظ اصل و
تالش برای ذف واش ئ اصالح بوروکراس اداری پیچیده و زمانبر.
پاس سؤال  :2توسعه آموزش در سطوح مختیف (کارکنان)ئ فرهنگ اسیتفاده از تجهیییاع و
امکاناعئ اصالح روشهای سنت ئ بهرهبرداری از روشهیا و الگوهیای جدیید مبتنی بیر توسیعه
روشهای الکترونیک در سطوح مختیف.
* نظراع مصا به شونده کد K

پاس سؤال  :1نبود نرمافیار جامع و کامل سامانه ذف کاغذئ عدم آشنای کامل کاربران بیه
منظور استفاده بهینه از سامانه ذف کاغذئ عدم اتصال قسمتهای از سازمان به سامانه و اجبار
در به کارگیری سنت مکاتباع (درون سازمان و برون سازمان)ئ عدم اطمینان کیاربران از سیامانه
ذف کاغذ در خصوص بایگان و نگهداری سابقهئ محدودیت سیستمهای رایانهای ارتقا یافتیه و
بهروز در قسمتها.
پاس سؤال  :2ترمیم و تکمیل نرم افیار سامانه ذف کاغذ و رفع مشیکالع و موانیع سیامانه
فعی ئ اجرای آموزشهای تکمیی برای کاربران اسیتفاده کننیده از سیامانه جهیت بهیرهبیرداری
بهینهئ ایجاد اطمینان و اعتماد به کاربران با در نظر گرفتن پشتیبان بیرای ذخییره اطالعیاع در
سرور یا افظه جانب ئ بهرهبرداری از فیبر نوری و اتصال کییه یگانهای نییرو و ییا تی کیییه
نیروهای ارتش به سامانه و ارسال و پیگیری فق از طریق سیستمهای فناوری روز.
* نظراع مصا به شونده کد L

پاس سؤال  :1کنترل سیستمهای روشنای و سرمایش به عنوان یک چالش همواره مطیرح
بوده است .روزهای تعطیل بایست موتورخانهها و برق اماکن خاموش باشد.
پاس سؤال  :2اصالح سبک زندگ شخص و نظام افسرانئ استفاده از درب و پنجیرههیای
یو پ وی س دوجداره برای جیوگیری از مصرف انرژیئ مطالعیه امکیانسینج بهیرهگییری از
دورکاری در دانشگاه افسری برای اقشار مختیف (درجهدارانئ کارمندانئ فرماندهانئ استادان).
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* نظراع مصا به شونده کد M
پاس سؤال  :1مهمترین مسئیهها در مورد هیینههای اداریئ دوبارهکاریها در معاونتهیا ییا
مدیریتها یا دایرهها یا گروهها م باشد.
پاس سؤال  :2برای کاهش هیینههای اداری باید فعالییت تجیییه و تحیییل سیسیتمهیا بیه
صورع ساالنه در معاونت اداری انجام گیرد .الزم به یادآوری م باشد که این فعالیت ییک رشیته
تخصص م باشد و جایگاه سازمان آن در جنگ جهان دوم در ارتشها در وا د کنترولر بیوده
است که به مرور همین قسمت عمده را ما در ساختارها ذف نمودهایم.
در جدول  2تحییل کیف نظراع مصا بهشیوندگان در خصیوص اصیالح الگیوی مصیرف در
وزه اداری در جهت پیادهسازی اقتصاد مقاومت در دانشگاه افسری امیام عیی (ع) نمیایش داده
شده است .در مصا بههای انجام شدهئ فراوان شاخ هیای میورد نظیر و طرا ی شیده بیرای
هیینههای اداری طرحرییی گردیده است .بنابراین موارد زیر از متن مصا بههای صورع گرفتیه
با صا بنظران در وزههای مختیف اداری ترسیم شده است.
جدول  :2نظرات مصاحبه شوندگان و فراوانی آنها در نرمافزار مکس کیودا در حوزه هزینههای اداری
ردیف

شاخصهای
احصاء شده از مصاحبهها

مصرف صحیح بودجههای سازندگ
الف
نگهداری

I H G F E D C B A

و

M L K J



فراوانی

کد

1


ب عدم انجام دوبارهکاریها
ج

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

 

د

استفاده از سامانههای نرمافیاری مناسبئ
فرهنگ قابلانعطاف سازمان و فرایندهای
کاری سنت

 

ه

یکپارچگ سازمان و عدم تمرکی اختیاراع
سازمان در فرمانده

و

آگاه دادن به پرسنل و فرهنگ توجه به
آموزههای دین مانند عدم اسراف



 




3 


  

6

 

6



2
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شکل  :1تحلیل کیفی نظرات مصاحبه شوندگان در حوزه هزینههای اداری

ب) تحلیل کیفی منابع و مدارک و اسناد مرتبط با موضوع تحقیق
در این بخش نیی اطالعاع اصل از منابع و اسیناد عیمی و میدار نکیاع میرتب بیا موضیوع
تحقیق استخراج و دستهبندی شده و با استفاده از نرمافیار  MAXQDAمورد تجیییه و تحیییل
محتوا قرار گرفته است .به کمک نرمافیار موصوف منابع و اسناد عیم کدده شده و برای بهتر
مشخ شدنئ هر کد با یک رنگ نمایش داده م شود که در پژوهش برای وضوح بهتر تحیییلئ
از عالمت های اختصاری برای هیر کید اسیتفاده شیده اسیت .در انتهیا هیر ییک از مشخصیاع و
ویژگ ها که دارای تعداد کد بیشتری باشدئ در تحییل کیفی دارای اولوییت بیاالتری اسیت .در
جدول  3کد تخصی داده شده به هر یک از منابع و اسناد عیم مشخ شده است .البتیه در
این بخش به عیت کثرع منابع مورد استفاده در تحقیق تنها از منابع استفاده شیده اسیت کیه
ت االمکان جدید بوده یا بیشتر در طول پژوهش از آنها استفاده شده است.
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جدول  :3مؤلفان و منابع مربوط به تحلیل کیفی منابع و اطالعات به دست آمده
تاریخ
انتشار

کد

1391

A

2

نفیس

الفبای اقتصاد

1386

B

3

بهرامزاده

نوآوری در مدیریت دانش

1386

C

4

رادینگ

مدیریت دانش

1383

D

5

نوبخت

خصوص سازی در ایران

1388

E

6

محمدیئ عباسیان و دالور

ارااه الگوی مدیریت مناسب در راسیتای
سیاستگذاری فعالیتهای نت (نگهداری
و تعمیراع) در صنایع و تجهییاع نظام

1390

F

7

امیران

راهنمای گام به گام سرآمدی سازمان

1383

G

8

میرباقری گنج

مدیریت هیینه و شناسای عوامیل قابیل
کاهش هیینهئ مدیریت صنعت هوشمند

1391

H

9

ترابزادهئ سجادیه و سمیع نسب

بررس ابعاد و مؤلفههای اقتصاد مقاومت
ج.ا.ا در اندیشه مرع آیت اهلل خامنه ای
(مدظیه العال )

1392

I

10

رزاقى

الگو مصرف و تهاجم فرهنگى

1374

J

11

روابییی عمیییوم وزارع امییییور مجموعه مقاالع همایش اقتصاد ایران در
گام نهم
اقتصادی و دارای

1385

K

12

دهشور

طرح و مبان اقتصاد در قرآن

1385

L

13

پژوهشکدۀ وزه و دانشگاه

درآمدی بر اقتصادی اسالم

1380

M

14

مقدم تبرییی و ولییاده زنوز

بررس بهرهوری در اقتصاد ایران

1390

N

15

یاوری و محسن

آثار تحریم های تجاری و مال بر اقتصیاد
ایران

1389

O

ردیف
1

عنوان منبع

نام مؤلف یا ارگان پدیدآورنده

سیینای فییرئ بکتاشیییانئ جییوان و الیاماع و ارکان اقتصاد مقاومت
قاسم

با مطالعه و بررس متون و منابعئ مدار و اسنادئ موارد زیر به عنوان شیاخ هیای مطیرح
شده در وزه اصالح الگوی مصرف در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومت ا صا گردییده اسیت
که با استفاده از نرمافیار مکس کیودا این اطالعیاع و شیاخ هیا میورد تجیییه و تحیییل واقیع
شدهاند و نتایج و فراوان شاخ ها به صورع جدول  4نشان داده شده است.
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جدول  :4تعداد فراوانی شاخصهای تحلیل کیفی مطروحه در منابع و اطالعات به دست آمده
ردیف

شاخصها

محور قرار دادن رشد بهرهوری در
الف
اقتصاد





اصالح و تقویت همهجانبه اقتصاد
ب
کشور



ج مدیریت مصرف
د

پیشتازی اقتصاد دانشبنیان

ه

تقویت فرهنگ جهادی

و

صرفهجوی در هیینههای کشور

ز

شفافسازی اقتصاد و فسادزدای از
آن

 



 

 


 



 

5
2 




 

ترویج مصرف کاالهای داخی
تأمین شرای و فعالسازی کییه
ل
امکاناع و منابع مال





3



3




3 




3
2 

سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره
ن
تولید تا مصرف
س

 

5 
7 





روزآمدسازی شیوههای نظارع



7 
6

 
 

استفاده از ظرفیت اجرای
ی
هدفمندی یارانهها

م






3
3

 



شفافسازی نظام توزیع و
ط
قیمتگذاری

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومت






تجی اقتصاد مقاومت در
ح
برنامههای کشور



فراوانی

کد

I H G F E D C B A

O N M L K J

 




  



3
5

پس از بهدست آمیدن فراوانی شیاخ هیای میورد نظیر در ادبییاع و منیابع تحقییقئ ایین
شاخ ها در نرمافیار مکس کیودا مورد تجییه و تحییل قرار گرفت .بر ایین مبنیا شیاخ هیای
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مانند صرفهجوی در هیینههای کشور و مدیریت مصرف به عنوان اصی ترین شیاخ در بحیر
اصالح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومت مورد شناسیای قیرار گرفیت .شیکل زییر نشیان دهنیده
اهمیت و اولویت شاخ ها در مطالعه اسنادئ مدار و منابع تحقیق است:

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

 -2تحلیل کمّی
در این بخش از مطالعاع میدان سؤالهای پرسشنامه به صورع کم و بیا اسیتفاده از مییانگین
مورد بحر و تجییه و تحییل قرارگرفته است .از آنجای که در نظیر اسیت اولوییتهیای اصیالح
الگوی مصرف در وزه اداری در راهکارها لحاظ گردد در هر کدام از بخشهای پرسیشنامیه بیا
استفاده از آزمون میانگین شاخ های مورد بحر رتبهبندی گردیدهاند.
* توجه شود جامعه آماری  80نفر است و جم نمونه نیداریم .پیس بایید  80پرسیشنامیه
توزیع و بر اسیاس آن  80جیواب دریافیت می شید .جیوابهیای دریافیت شیده در تعیدادی از
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مصا بهها کمتر از  80نفر است؛ بر این اساس و بر طبق فرمول  CVRدرصد باالتر از  66میورد
تأیید م باشد .بنابراین بر طبق فرمول زیر آمار زیر صحیح م باشد:
N e  N ne
# raters
80  4 76

 0.95
80
80

CVR 

CVR  95%

اصالح هیینههای اداری یک متغیر مستقل چند ارزش است که در این تحقیق با استفاده از
دادههای کمّ و کیف مورد مطالعه قرار م گیرد .شاخ های که این متغیر بیا آنهیا مطالعیه و
بررس قرار م گیردئ در پنج مؤلفه زیر تقسیمبندی شدهاند:
الف) مصرف صحیح بودجههای سازندگ و نگهداری؛
ب) پرهیی از انجام دوبارهکاریها؛
ج) استفاده بهینه از عناصر متخص

و آموزش دیده در استفاده از سامانههای نرمافیاری؛

د) استفاده از سامانههای مناسب نرمافیاری ( ذف کاغذ) در مکاتباع اداری؛
و) یکپارچگ سازمان و عدم تمرکی اختیاراع سازمان در فرمانده .
این مؤلفهها با توجه به شاخ های مربوطهئ با استفاده از مقیاس طییف لیکیرع بیه صیورع
پنج گیینهای اندازهگیری م شوند و اثر آنها در متغیر تابعه به دست م آید:
گزینه انتخابی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

امتیاز

5

4

3

2

1

طیف لیکرع یک از رایجترین مقیاسهای اندازهگییری در تحقیقیات اسیت کیه بیر اسیاس
پرسشنامه انجام م شود .در این مقیاس یا طیفئ محقق با توجه به موضوع تحقیق خود تعدادی
پرسشنامه را در اختیار شرکتکنندگان قرار م دهد تیا بیر اسیاس پرسشینامههیا و پاسی هیای
چندگانهئ مییان گرایش خود را مشخ کنند.
در این تحقیق با توجه به موضوع تحقیق پرسشنامه تهیه و در اختیار پرسششیوندگان قیرار
گرفته است .در این پرسشینامه بیر مبنیای اطالعیاع بیه دسیت آمیده از منیابع و مصیا بههیائ
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شاخ ها طوری فهرست گردیدهاند که در به وجود آوردن مؤلفههای مورد بحر در وزه اداری
نقش داشته باشند.
در پرسشنامه توزیع شده از هریک از پرسششوندگان خواسته شد تا هریک از شاخ هیای
بخش اداری را به ترتیب کارای و اهمیت از  1تا  5نمره دهند.
الف) مصرف صحیح بودجههای سازندگی و نگهداری ()3.65
جدول  :5مصرف صحیح بودجههای سازندگی و نگهداری
خیلی
مؤلفه

زیاد

شاخص
مؤثر

مدیریت بهینه و
عمییات
بودجهبندی
زیرمجموعههای معاونت اداری
مصرف صحیح
بودجههای
سازندگ و
نگهداری

در
در

18

خیلی
زیاد
28

متوسط
26

کم
4

کم
1

میانگین
3.75

تسهیل فرایند کسب مجوزها ضمن
رعایت صحیح قوانین و بودجههای
بخشهای اداری

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

بر اساس میانگینهای به دسیت آمیده از شیاخ هیای مربیوط بیه مؤلفیه مصیرف صیحیح
بودجه های سازندگ و نگهداری چنین استنباط م گردد که شاخ مشخ نمیودن نیازهیای
واقع هر قسمت و اقدام در جهت رفع آنها (با میانگین  )3.8مهمتیرین و اصیی تیرین شیاخ
مورد نظر در این مؤلفه است.
ب) پرهیز از انجام دوبارهکاریها ()3.68
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جدول  :6پرهیز از انجام دوبارهکاریها
خیلی
زیاد زیاد متوسط
شاخص
مؤلفه
21
28
پرهیی از انجام موازیکاری در امور اداری 19
اعطای اختیاراع و مجوزهای الزم به
19
پرهیی از دانشکدهها جهت انتخاب کتب و 30 17
استادان و کاهش جم مکاتباع اداری
انجام
ها
کاری
دوباره
توجیه کارکنان پایور و وظیفه در
30
راستای اهداف اداری و آموزش راههای 24 17
صرفهجوی در هیینههای اداری

کم
8

خیلی
کم میانگین
3.72
1

9

2

3.66

6

0

3.67

بر اسیاس مییانگینهیای بیه دسیت آمیده از شیاخ هیای مربیوط بیه مؤلفیه عیدم انجیام
دوبارهکاریها چنین استنباط م گردد که پرهیی از انجام موازیکاری در امور اداری (با مییانگین
 )3.72مهمترین و اصی ترین شاخ مورد نظر در مؤلفه موصوف است.
ج) استفاده بهینه از عناصر متخصاص و آماوزش دیاده در بخاش اداری و حاذف
بوروکراسی اداری و کاغذی ()3.72
جدول  :7استفاده بهینه از عناصر متخصص و آموزش دیده
مؤلفه

شاخص

پرهیی از شکل گیری گردشکارها
اسییییییتفاده
و مکاتباع اداری بیهوده
بهینییییییه از
تییییرمیم و تکمییی یل سییییامانه
عناصییییییییر
نرمافیاری ذف کاغذ
متخصی در
اجرای آموزشهای تکمیی برای
بخییش اداری
کاربران جهت بهره برداری بهینه
و ییییییذف
از سامانه ذف کاغذ
بوروکراسییی
نهادینییه کییردن آمییوزشهییای
و
اداری
رعاییییت الگیییوی مصیییرف در
کاغذی
دانشگاهها و آموزشگاههای آجا

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

میانگین

22

26

15

11

3

3.68

27

24

13

13

0

3.84

21

25

25

4

2

3.76

17

28

19

13

0

3.63
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بر اساس میانگینهای به دست آمده از شاخ های مربوط به مؤلفه استفاده بهینه از عناصر
متخص در بخش اداری و ذف بوروکراس اداری و کاغیذی چنیین اسیتنباط می گیردد کیه
ترمیم و تکمیل سامانه نرمافیاری ذف کاغذ (با میانگین  )3.84مهمترین و اصی ترین شیاخ
مورد نظر در این مؤلفه است.
د) استفاده از سامانههای نرمافزاری مناساب ،فرهنا

قابالانعطااف ساازمانی و

فرایندهای کاری سنتی ()3.61
جدول  :8استفاده از سامانههای نرمافزاری مناسب
خیلی
مؤلفه

شاخص

زیاد

استفاده از
سامانههای
نرمافیاری
مناسبئ
فرهنگ
قابلانعطاف
سازمان و
فرایندهای
کاری سنت

ایجاد اطمینان و اعتماد به
کاربران با در نظر گرفتن
پشتیبان برای ذخیره اطالعاع
در سرور یا افظههای جانب

16

مطالعه امکانسنج بهرهگیری
از دورکاری در دانشگاه افسری
برای اقشار مختیف اعم از
درجهدارانئ کارمندانئ
فرماندهان و استادان

9

خیلی
زیاد

28

35

متوسط

22

27

کم

11

5

کم

0

1

میانگین

3.63

3.59

بر اساس میانگینهای به دست آمده از شاخ های مربیوط بیه مؤلفیه میورد بحیر چنیین
استنباط م گردد که استفاده از ایجاد اطمینان و اعتماد به کاربران با در نظیر گیرفتن پشیتیبان
برای ذخیره اطالعاع در سرور یا افظههای جانب (با میانگین  )3.63مهمتیرین و اصیی تیرین
شاخ موردنظر در مؤلفه سامانههیای نیرمافییاری مناسیبئ فرهنیگ قابیلانعطیاف سیازمان و
فرایندهای کاری سنت است.
ه ) یکپارچگی سازمانی و عدم تمرکز اختیارات سازمانی در فرماندهی ()3.78
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جدول  :9یکپارچگی سازمانی و عدم تمرکز اختیارات سازمانی در فرماندهی
خیلی
شاخص

مؤلفه

یکپیییارچگ
پرهیی از جییره ای عمل نمیودن
سییییازمان و بخشهای ستادی
عییدم تمرکییی
استفاده از پرسنل آموزش دیده
اختییییییاراع
جهت انجام امور اداری
سییازمان در
آموزش مسئوالن معاونت اداری
فرمانده

خیلی

زیاد

زیاد

متوسط

کم

کم

میانگین

20

27

22

7

1

3.75

21

37

14

4

1

3.94

17

26

27

6

1

3.67

بر اساس میانگینهای بهدست آمده از شیاخ هیای مربیوط بیه مؤلفیه میورد نظیر چنیین
استنباط م گردد که استفاده از پرسنل آمیوزش دییده جهیت انجیام امیور اداری (بیا مییانگین
 )3.94مهمترین و اصی ترین شاخ موردنظر در مؤلفیه یکپیارچگ سیازمان و عیدم تمرکیی
اختیاراع سازمان در فرمانده است.

مقایسه مؤلفههای مربوط به الگوی مصرف مناسب در بخشهای اداری دانشگاه
افسری امام علی

(ع)

بر اساس میانگینهای به دست آمده از شاخ های موجود در پرسشنامهئ مییانگین هیر ییک از
مؤلفه های مربوط به اصالح الگوی مصرف در وزه اداری دانشگاه افسری امام عی (ع) محاسیبه و
مورد تجییه و تحییل واقع شدهاند .بر اسیاس آمیار بیه دسیت آمیده از شیاخ هیایئ مؤلفیههیا
اولویت بندی شده اند .این آمار نشان می دهید کیه مؤلفیه یکپیارچگ سیازمان و عیدم تمرکیی
اختیاراع سازمان در فرمانده با میانگین ( )3.78مؤثرترین مؤلفه برای اصالح الگوی مصیرف
و پیادهسازی اقتصاد مقاومت در وزه اداری دانشگاه افسری امام عیی (ع) می باشید .همچنیین
مؤلفه استفاده بهینه از عناصر متخص در بخش اداری و ذف بوروکراس اداری و کاغیذی بیا
میانگین ( )3.72مؤلفه عدم انجام دوبارهکاریها بیا مییانگین ()3.68ئ مؤلفیه مصیرف صیحیح
بودجههای سازندگ و نگهداری با میانگین ( )3.65و در نهایت مؤلفه اسیتفاده از سیامانههیای
نرمافیاری مناسبئ فرهنگ قابلانعطاف سازمان و فرایندهای کاری سنت بیا مییانگین ()3.61
در ردههای بعدی اولویت اصالح الگوی مصرف در وزه هیینههای اداری است.
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جدول  :10مقایسه مؤلفههای بخش اداری
ردیف
1

میانگین

مؤلفههای اصالح الگوی مصرف صحیح در بخش اداری

3.78

یکپارچگ سازمان و عدم تمرکی اختیاراع سازمان در فرمانده
در بخش اداری و ذف بوروکراس اداری و کاغذی

3.72

2

استفاده بهینه از عناصر متخص

3

عدم انجام دوبارهکاریها

3.68

4

مصرف صحیح بودجههای سازندگ و نگهداری

3.65

5

استفاده از سامانههای نرمافیاری مناسبئ فرهنگ قابیلانعطیاف سیازمان و فراینیدهای
کاری سنت

3.61

3.8
3.75
3.7
3.65
3.6
3.55
3.5
استفاده از

مصرف صحیح

عدم انجام

استفاده بهینه از

یگپارچگی

سامانههای نرم

بودجه

دوباره کاری ها

عناصر متخصص

سازمانی

افزاری

نمودار  :1مقایسه مؤلفههای بخش اداری

اولویتبندی شاخصها و راهکارهای اجرایی آنها
در جدول زیر شاخ های مطرح شده در وزه اداری بر اساس مییانگینهیای بیه دسیت آمیده
اولویتبندی شده و بر اساس مصا بههای انجام شده با صیا بنظیران و اطالعیاع اخذشیده از
منابع و اسنادئ راهکارهای اجرای نمودن شاخ ها بیان شده است.
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جدول  :11فهرست راهکارهای حاصل از تحلیل کیفی و کمی
چگونگی اجرایی شدن شاخصها بر
شاخصها یا راهکارهای اصالح الگوی
اولویت

مصرف در حوزه اداری

اساس مصاحبههای اخذشده و اطالعات
میانگین به دست آمده از منابع و اسناد و مدارک

1

استفاده از کارکنان آموزش دیده جهت
انجام امور اداری

3.94

از طریق برنامهرییی صحیح و ارااه
آموزشهای الزمئ اطالعرسان تا پایینترین
رده در خصوص آگاه از قوانین و مقرراعئ
برگیاری کالسهای آموزش تخصص .

2

ترمیم و تکمیل سامانه نرمافیاری ذف
کاغذ

3.84

از طریق شناسای و استفاده صحیح از
سامانههای ارزیاب ئ پیشنهاد بهروز نمودن
ساختار و سیستمهای یگانهای اداری.

3

مشخ نمودن نیازهای واقع هر قسمت
و اقدام در جهت رفع آنها

3.8

از طریق پرهیی از تجملگرای و تشریفاع در
هر سازمانئ پیشنهاد در زمینه ذف
تجهییاع غیرمفیدئ شفافسازی دارای ها

4

اجرای آموزشهای تکمیی برای کاربران
جهت بهرهبرداری بهینه از سامانه ذف
کاغذ

3.76

5

مدیریت بهینه و مؤثر در بودجهبندی
عمییات در زیرمجموعههای معاونت
اداری

3.75

از طریق بررس ئ اصالح و تجدیدنظر در
آییننامههای بحر بودجه.

6

پرهیی از جییرهای عمل نمودن بخشهای
ستادی

3.75

از طریق استفاده از فرمهای اداری و انجام
هماهنگ های موری در ستادها بجای
مکاتباع و ذف گیرندههای غیرضروری در
مکاتباع.

7

پرهیی از انجام موازیکاری در امور اداری

3.72

از طریق صرفهجوی در وقت و جیوگیری از
اتالف وقت مفید کارکنان و باال بردن سطح
بهرهوریئ استفاده از فرمهای اداری و انجام
هماهنگ های موری در ستادها بجای
مکاتباع غیر ضرور و ذف گیرندههای

از طریق انجام تدابیر الزم جهت بهرهگیری
از سامانهئ تقویت سامانههای ارزیاب موجود
به طور مستمر و مطمئن جهت شناسای
و
کارکنان کارآمدئ متعهد و متخص
بهکارگیری آنان.
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چگونگی اجرایی شدن شاخصها بر
اساس مصاحبههای اخذشده و اطالعات

شاخصها یا راهکارهای اصالح الگوی

میانگین به دست آمده از منابع و اسناد و مدارک

اولویت

مصرف در حوزه اداری

8

پرهیی از شکلگیری گردشکارها و
مکاتباع اداری بیهوده

3.68

9

توجیه کارکنان پایور و وظیفه در راستای
اهداف اداری و آموزش راههای
صرفهجوی در هیینههای اداری

3.67

برنامهرییی صحیح و ارااه آموزشهای الزمئ
اطالعرسان تا پایینترین رده در خصوص
آگاه از قوانین و مقرراع.

10

ارتقاء آموزش مسئوالن معاونت اداری

3.67

برنامهرییی صحیح و ارااه آموزشهای الزم
به مسئوالن معاونتهائ اطالعرسان
معاونتها در خصوص آگاه از قوانین و
مقرراع.

11

اعطای اختیاراع و مجوزهای الزم به
دانشکدهها جهت انتخاب کتب و استادان
و کاهش جم مکاتباع اداری

3.66

از طریق استفاده از فرمهای اداری و انجام
هماهنگ های موری در ستادها به جای
مکاتباع غیرضروری و ذف گیرندههای
غیرضروری در مکاتباع.

12

نهادینه کردن آموزشهای رعایت الگوی
مصرف در دانشگاهها و آموزشگاههای آجا

3.63

از طریق برنامهرییی صحیح و ارااه
آموزشهای الزمئ اطالعرسان تا پایینترین
رده در خصوص آگاه از قوانین و مقرراعئ
پیشنهاد انجام پروژههای تحقیقات با
موضوعاع مرتب با اصالح الگوهای مصرف و
ارااه راهکارهای مناسب.

13

ایجاد اطمینان و اعتماد به کاربران با در
نظر گرفتن پشتیبان برای ذخیره اطالعاع
در سرور یا افظههای جانب

3.63

14

بهرهگیری از
مطالعه امکانسنج
دورکاری در دانشگاه افسری برای اقشار
مختیف اعم از درجهدارانئ کارمندانئ
فرماندهان و استادان

3.59

غیرضروری در مکاتباع.
از طریق ذف گیرندههای غیرضروری در
مکاتباعئ ذف گیرندههای غیرضروری در
مکاتباعئ رعایت اصل همتاسازی

از طریق بهکارگیری کارکنان پایور و وظیفه
دارای تخص رایانه بعد از آموزشهای الزم
در این خصوص.
از طریق انجام وظایف به شکل دورکاری به
جای مور ب وجه در سازمانئ برگیاری
دورههای آموزش ویژه به صورع دورکاری و
مجازی
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چگونگی اجرایی شدن شاخصها بر
اساس مصاحبههای اخذشده و اطالعات

شاخصها یا راهکارهای اصالح الگوی

میانگین به دست آمده از منابع و اسناد و مدارک

اولویت

مصرف در حوزه اداری

15

لیوم توجه به نگهداری و تعمیر در بخش
اداری

3.59

16

تسهیل فرایند کسب مجوزها ضمن رعایت
صحیح قوانین و بودجههای بخشهای
اداری

3.48

از طریق کنترل و نظارع بر فعالیت عامالن
تعمیرئ خرید و سابرس از عامالن خرید و
نظارع بر قیمت خرید کاال و خدماع مورد
نیاز .پیشنهاد تغییر در جداول تجهییاعئ
شفافسازی در دارای ها و اموال.
از طریق اصالح قوانین و مقرراعئ
برنامهرییی صحیح و ارااه آموزشهای الزمئ
اطالعرسان تا پایینترین رده در خصوص
آگاه از قوانین و مقرراع.

چگونگی اصالح الگوی مصرف در حوزه اداری دانشگاه افسری امام علی

(ع)

بر اساس تجییه و تحییل کیف و کم محرز گردیده که اصالح الگیوی مصیرف در یوزه اداری
قادر است بسترهای الزم جهت پیادهسازی سیاست اقتصاد مقیاومت بیر مبنیای گفتمیان مقیام
معظم رهبری(مد ظیه العال ) در دانشگاه افسری امام عی (ع) را فراهم آورد.
در جدول  12چگونگ اجرای شدن راهکارها پیشینهادی اصیالح الگیوی مصیرف در یوزه
اداری به ترتیب اولویت در قالب اقداماع عمی که از متن مصا بهها و مطالعیه اسینادئ متیون و
مدار مرتب با موضوع پژوهش به دست آمدهئ اراایه شیده اسیت .همچنیین بیر اسیاس شیرح
وظایف قسمتهای مختیف دانشگاه افسری امام عی (ع)ئ راهکارها یا اقداماع عمی کیه بیا شیرح
وظایف هر قسمت مرتب استئ متولیان اجرای هر راهکار مشخ شده است.
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جدول  :12راههای اصالح الگوی مصرف و چگونگی اجرای آن
توسط چه کسی

شاخصها یا راهکارهای
پیشنهادی اصالح

چگونگی اجرایی شدن راهکارها

(متولیان

اولویت

الگوی مصرف

(اقدامات عملی)

اجراکننده)

1

استفاده از کارکنان
آموزش دیده جهت انجام
امور اداری

 -1برنامهرییی صحیح در جهت ارااه آموزشهای
کییه معاونتهائ
الزم به کارکنان -2 .اطالعرسان تا پایینترین رده
دانشکدههائ تیپ
در خصوص آگاه از قوانین و مقرراع-3 .
دانشجویان و دیگر
برگیاری کالسهای آموزش تخصص  -4 .استفاده
قسمتهای
از نیروی انسان متخص در قسمتهای تخصص .
دانشگاه
 -5توجه به همتاسازی مشاغل مختیف

2

ترمیم و تکمیل سامانه
نرمافیاری ذف کاغذ

 -1شناسای و استفاده صحیح از سامانههای
نرمافیاری -2 .بهروز نمودن ساختار و سیستمهای
نرمافیاری یگانها -3 .توسعه شبکههای رایانهای و
ایجاد سامانههای اتوماسیون اداری با رعایت مساال
و موارد امنیت  -4 .بوم سازی سامانههای
نرمافیاری.

مدیریت فاوائ
معاونت تربیت و
آموزش و معاونت
پژوهش.

3

مشخ نمودن نیازهای
واقع هر قسمت و اقدام
در جهت رفع آنها

 -1پرهیی از تجملگرای و تشریفاع -2.ذف
تجهییاع غیرمفیدئ  -3شفافسازی دارای ها

کییه قسمتهای
دانشگاه

4

 -1مشخ نمودن کاربران سامانهها و ارااه
اجرای آموزشهای
آموزشهای تخصص به آنها-2 .همتاسازی
تکمیی برای کاربران
کاربران-3 .تقویت سامانههای نرمافیاری-4.
جهت بهرهبرداری بهینه از
طرا سامانههای نرمافیاری ساده در عین ال
سامانه ذف کاغذ
با کارای باال.

5

مدیریت بهینه و مؤثر در
بودجهبندی و اعتباراع

مدیریت فاوائ کییه
قسمتهای
دانشگاه

 -1بررس ئ اصالح و تجدیدنظر در آییننامههای
پیرامون بودجه -2 .پرهیی از تجملگرای و
تشریفاع -3 .برآورد و واگذاری اعتباراع بر اساس مسئوالن کییه
قسمتهائ کنت و
نیازهای واقع قسمتها -4 .استفاده از نظر
استادان و کارشناسان خبره در دانشگاه در جهت دارای دانشگاه
مصرف بودجه -5 .برنامهرییی و انجام برآورد
سالیانه و خرید از منابع عمده و یا شرکتهای
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توسط چه کسی

شاخصها یا راهکارهای
پیشنهادی اصالح

چگونگی اجرایی شدن راهکارها

(متولیان

اولویت

الگوی مصرف

(اقدامات عملی)

اجراکننده)

6

پرهیی از جییرهای عمل
نمودن بخشهای ستادی

7

 -1صرفهجوی در وقت و جیوگیری از اتالف وقت
مفید کارکنان و باال بردن سطح بهرهوری-2 .
پرهیی از برگیاری جیساع غیرضروری  -3استفاده
کییه قسمتهای
پرهیی از انجام موازیکاری از فرمهای اداری یکنواختئ  -3انجام
اداری دانشگاه
هماهنگ های موری در ستادها به جای
در امور اداری
مکاتباع غیرضروری و ذف گیرندههای
غیرضروری در مکاتباع -4 .پرهیی از موازی کاری
در امور اداری.

دولت در فصول مناسب به صورع سالیانه-6 .الیام
به تهیه و خرید تجهییاع استاندارد و باکیفیت-7 .
انجام خریدها از طریق فمای مجازی.
تفویض اختیاراع در بعم مساال.

کییه قسمتهای
اداری دانشگاه

8

پرهیی از شکلگیری
گردشکارها و مکاتباع
اداری بیهوده

 -1ذف گیرندههای غیرضروری در مکاتباع-2 .
کییه دانشکدههائ
اعطای اختیاراع و مجوزهای الزم به دانشکدهها
معاونتهائ یگانها
جهت انتخاب کتب و استادان و کاهش جم
و قسمتهای تابعه
مکاتباع  -4استفاده بهینه از سامانه نرمافیاری -5
دانشگاه امام
عمل به بخشنامهها و دستورالعملها -6 .دوری از
(ع)
عی
اقداماع سییقهای

9

توجیه کارکنان پایور و
وظیفه در راستای اهداف
اصیح الگوی مصرف و
راههای صرفهجوی در
هیینههای اداری

 -1برنامهرییی صحیح در جهت ارااه آموزشهای
الزم -2 .اطالعرسان تا پایینترین رده در خصوص
فرماندهان و
آگاه از قوانین و مقرراع -3 .برگیاری کالسهای
مسئوالن
آگاهسازی -4 .عمل نمودن کییه مسئوالن به اصل
صرفهجوی و پرهیی از تجملگرای و اشراف گری.

10

ارتقاء آموزش مسئوالن
معاونتها و قسمتهای
اداری

 -1برگیاری دورههای تخصص ویژه مسئوالن در
جهت ارتقاء آموزش آنان.
 -2آگاه مسئوالن از قوانین و مقرراع.

کییه مسئوالن
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توسط چه کسی

شاخصها یا راهکارهای
پیشنهادی اصالح

چگونگی اجرایی شدن راهکارها

(متولیان

اولویت

الگوی مصرف

(اقدامات عملی)

اجراکننده)

11

اعطای اختیاراع و
مجوزهای الزم به
دانشکدهها جهت انتخاب
کتب و استادان و کاهش
جم مکاتباع اداری

12

 -1برگیاری کالسهای آگاهسازی -2 .تهیه کتابئ
دانشکدهها و
بروشور و ...پیرامون آثار مصرف صحیح -3 .ارتقاء
قسمتهای
نهادینه کردن آموزشهای دانش دانشجویان در خصوص قوانین و مقرراع-4 .
آموزش دانشگاهئ
رعایت الگوی مصرف در انجام پروژههای تحقیقات با موضوعاع مرتب با
معاونت تربیت و
دانشگاهها و آموزشگاههای اصالح الگوهای مصرف و ارااه راهکارهای مناسب به
آموزشئ معاونت
وسییۀ دانشجویان -5 .عمل نمودن کییه مسئوالن
آجا
پژوهشئ تیپ
به اصل صرفهجوی و پرهیی از تجملگرای و
دانشجویان
اشراف گری.

13

ایجاد اطمینان و اعتماد به
کاربران با در نظر گرفتن
پشتیبان برای ذخیره
اطالعاع در سرور یا
افظههای جانب

14

معاونت تربیت و
 -1برگیاری دورههای آموزش ویژه به صورع
آموزش و مدیریت
مطالعه امکانسنج
دورکاری و مجازی -2 .انجام پروژههای تحقیقات
طرح و برنامهئ مد
بهرهگیری از دورکاری در
به صورع دورکاری -3 .تشکیل کارگروه اجرای
عمییاع نیروی
دانشگاه افسری برای اقشار
طرح دورکاری -4 .انجام بعم از خرید به صورع
انسان ئ معاونت
مختیف اعم از درجهدارانئ
دورکاری -5 .بررس و ایجاد ساز و کاری جهت
پژوهش و سایر
کارمندانئ فرماندهان و
بهروزرسان و بازآموزی دانش تخصص کارکنان با
وزههای اداری و
استادان
استفاده از روشهای آموزش از راه دور
ستادی

15

لیوم توجه به نگهداری و
تعمیر در بخش اداری

تفویض اختیار

 -1از طریق بهکارگیری کارکنان پایور و وظیفه
دارای تخص رایانه بعد از آموزشهای الزم در
این خصوص -2 .برگیاری کالسهای آگاهسازی
پیرامون رعایت مساال ایمن و امنیت .

 -1مشخ نمودن مسئول نگهداری و تعمیر در
هر قسمت -2 .شفافسازی در دارای ها و اموال.

معاونت اداری و
معاونت پژوهش و
معاونت تربیت و
آموزش

مدیریت فاوا

کییه قسمتهای
دانشگاه
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شاخصها یا راهکارهای
اولویت

توسط چه کسی

پیشنهادی اصالح

چگونگی اجرایی شدن راهکارها

(متولیان

الگوی مصرف

(اقدامات عملی)

اجراکننده)

 -3تعیین ساعاع نگهداری و تعمیر در برنامه سین.
 -4نگهداری صحیح اقالم و تجهییاع و مواد
غذای  -5 .تعمیر بهموقع و تخصص اقالم و
تجهییاع -6 .نظارع بر فعالیتهای یگان نگهداری
و تعمیر به منظور انجام صحیح تعمیراع.

16

تسهیل فرایند کسب
مجوزها ضمن رعایت
صحیح قوانین و
بودجههای بخشهای
اداری

معاونت اداریئ
 -1از طریق اصالح قوانین و مقرراعئ  -2ذف
مدیریت طرح و
ناظران غیرضرور در خریدها -3 .سوق دادن
برنامهئ کنتئ
خریدها به سمت خریدها از طریق فمای مجازی.
دارای ئ رؤسای
 -4استفاده از سیستمهای انبارداری پیشرفته-5 .
سرویسهای خرید
انجام خریدها بر اساس نیازهای واقع  -6 .انجام
و افسران خریدئ
خریدها از شرکتهای معتبر و فروشگاههای عمده
آمادها

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله تالش شده است چگونگ اصالح الگوی مصیرف در یوزه اداری دانشیگاه افسیری
امام عی (ع) در جهت پیادهسازی اقتصاد مقیاومت بررسی شیود .از ایینرو هیدف از انجیام ایین
پژوهش شناسای و تعیین راههای اصالح الگوی مصرف در یوزه اداری دانشیگاه افسیری امیام
عی (ع)ئ در جهت پیادهسازی مبان و رویکردهای اقتصیاد مقیاومت بیوده و بیه طیور مشیخ ئ
مقتمیاعئ امکاناعئ موانع و در نهایت بازخوردهای آن در چارچوب سازمان دانشگاه افسری امام
عی (ع) مطالعه گردیده است.
نتایج تحقیق اک از آن است که اصالح الگوی مصیرف رابطیه مسیتقیم بیا پییادهسیازی
اقتصاد مقاومت دارد .از آنجا که اصالح الگوی مصرف در هر سازمان نیازمند شناخت و تحیییل
عوامل مؤثر بر اقتصاد مقاومت استئ با اصالح الگوی مصرف و مدیریت صیحیح و بهینیه آن بیر
اساس نیازهای واقع ئ دانشگاه را در پیادهسازی اقتصاد مقاومت با موفقیت روبرو خواهد کرد .از
این رو بهکارگیری راهکارهای ارااه شیده در جیدول  12می توانید بودجیه و اعتبیاراعئ منیابع و

چگونگ اصالح الگوی مصرف در وزۀ اداری 125 / ...

امکاناع و هیینههای را به سمت هیینههای ضیروری و مفیید کیه منطبیق بیا اهیداف و رسیالت
دانشگاه باشدئ هدایت نماید و از طرف سقف هیینههای غیرضیروری را کیاهش دهید و اقتصیاد
مقاومت را در سطح دانشگاه پیاده نماید.
بر اساس یافتههای تحقیق در بخش اداری دانشگاه افسری امیام عیی (ع)ئ میدیریت بهینیه و
مؤثر در بودجهبندی عمییات ئ لیوم تخصی یگان نگهداری و تعمیرئ نهادینه کردن آموزشهای
رعایت الگوی مصرف در دانشگاهها و آموزشگاههیای آجیائ پرهییی از شیکلگییری گردشیکارها و
مکاتباع بیهودهئ آموزش و آگاهسازی کارکنانئ تسیهیل فراینید کسیب مجوزهیا ضیمن رعاییت
صحیح قوانین و بودجههائ عدم جییرهای عمل نمودن بخشهیای سیتادی و آموزشی ئ تیرمیم و
تکمیل سامانه نرمافیاری ذف کاغذئ جیوگیری از هیینه ب مورد جهت پرداخت یقالتیدریس
برخ از موضوعاع ستادیئ مطالعه امکانسنج بهرهگییری از دورکیاری بیه عنیوان مهیمتیرین
مؤلفههای تأثیرگذار بر اصالح الگوی مصرف شناسای شدهاند.
دانشگاه افسری امام عی (ع) به عنوان یک از مراکی عیم ئ فرهنگی و آموزشی کیه رسیالت
تربیت و آموزش افسران آینده نیروی زمین ارتش ج.ا.ایران را بر عهده داردئ همواره اعتبیاراع و
بودجههای قابلمال ظهای را در مقایسه با دیگر یگانهای نیاجا دریافت م نمایند که با توجه به
این بودجه دریافت ئ منیابع و امکانیاعئ هیینیههیا و مصیارف دانشیگاه افسیری امیام عیی (ع) در
بخشهای مختیف اداریئ آمادی و آموزش و همچنین وجود تحیریمهیا و فشیارهای اقتصیادیئ
لیوم توجه به مدیریت صحیح و مصرف بهینه بودجه و اعتباراع و نظمده بیه مصیرف منیابع و
امکاناع و هیینههای صورع گرفته در بخشهای مختییف دانشیگاه در جهیت تحقیق رسیالت و
اهدافش امری ضروری به نظر م رسد؛ چرا که سازمانهای موفق هسیتند کیه بیرای اعتبیاراع
دریافت و هیینه و مصارف خودئ از قبل برنامههای مشخ و با اهداف تعیینشدهئ تدوین کیرده
باشند و منابع و اعتباراع تخصی داده شده را در راستای رسالت و اهدافش مصرف نمایند و از
مسیرهای تعیینشده انحراف نداشته باشند.
از سوی دیگر نگاه به اصالح الگوی مصرف به سمت مصیرف صیحیح و بهینیه می توانید بیه
عنوان یک از راهکارهای مقابیه با تحریمها و کمبودهای اعتبیاری و میال در اقتصیاد مقیاومت
محسوب گردد.

 / 126فصینامۀ مدیریت نظام ئ سال شانیدهمئ شمارۀ 3ئ پاییی 1395

پیشنهادها
در راستای پژوهش صورع گرفته پیشنهادهای زیر ارااه م شود:
 -1اقدام عمی در خصوص جدول  12و راهکارهای چگونگ اجرای نمیودن اصیالح الگیوی
مصرف در دانشگاه افسری امام عی (ع)؛
 -2با توجه به اینکه تحقیق صورع گرفتیه از قابیییت کیاربردی بیاالی برخیوردار اسیتئ در
جهت الگو شدن به عنوان یک الگوی مطالعات و اجرای برای دانشجویان دانشگاه افسیری امیام
عی (ع) مورد استفاده قرار گیرد؛
 -3پیرامون اصالح الگوی مصرف و پیادهسازی اقتصیاد مقیاومت بیر اسیاس گفتمیان مقیام
معظم رهبری (مدظیه العال )ئ در دانشگاه افسری امام عی (ع) تحقیق و پژوهش صورع نگرفته اسیت
و از این بابت این تحقیق اولین کار تحییل عیمی در یوزه اقتصیاد مقیاومت و اصیالح الگیوی
مصرف در دانشگاه م باشد و پژوهش نیو محسیوب می شیود .بنیابراین پیشینهاد می شیود در
وزههای دیگر اصالح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومت دانشگاه همچیون آمادرسیان ئ آمیوزشئ
مهندس و  ...پژوهش و تحقیقاع عیم انجام گیرد؛
 -4توجه و تأکید به مصرف منابع داخی و اقتصاد مقاومت ؛
 -5تقویت فرهنگ مصرف صحیح و بهینه دارای هائ منیابع و اعتبیاراع در بیین فرمانیدهانئ
مسئوالن آ اد کارکنان دانشگاه افسری امام عی (ع) از طریق برگیاری کیالسهیای آگیاهسیازیئ
سخنران هائ تهیه بخشنامهها و دستورالعملها و . ...
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