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چکيده
هدف پژوهش حاضر شناســایی مؤلفه های مدیریت زمان از منظر اســالمی و با رویکرد 
تحليل مضمون و اعتبار یابی آن اســت . روش پژوهش یک مطالعه ترکيبی و جزء طرح های 
متوالی اکتشافی از نوع ابزارسازی  می باشــد، در بخش کيفی به شيوة تحليل مضمون، ابعاد 
و گویه های ســازنده مؤلفه مدیریت زمان از منظر اســالمی مشخص شد . در بخش کمی این 
مؤلفه ها اعتباریابی و اولویت بندی شــد. جامعه آماری پژوهش در بخش کيفی شامل منابع 
اسالمی از جمله قرآن و نهج البالغه  می باشد که با مطالعه کل کتاب ها احادیث و آیات مربوط 
به زمان استخراج و مورد تحليل قرار گرفت و در بخش کمی نيز جامعه پژوهش شامل مدیران 
مدارس شهرستان کازرون بود که به روش نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد 
استفاده در این پژوهش متون کاوی و  پرسش نامه محقق ساخته است. ضریب آلفای کرونباخ 
به دست آمده برای  پرسش نامه 0/93 و روایی آن توسط تحليل عاملی مورد تأیيد قرار گرفت. 
داده های پژوهش در بخش کيفی توســط شــيوة تحليل مضمون مورد تجزیه و تحليل قرار 
گرفت. در بخش کمی از تحليل عامل تایيدی اســتفاده شــد. براساس نتایج به دست آمده 
در بخش کيفی مدل مدیریت زمان از منظر آموزه های اســالمی مشتمل بر پنج مؤلفه تعهد، 
مدیریت، وجدان مداری، بصيرت و مراقبه است که در اعتبار یابی توسط مدیران آموزشگاهی 

مورد تأیيد قرار گرفت.

واژگان کليدی: مدیریت زمان، مؤلفه ها، آموزه های اسالمی، اعتباریابی، مدیران آموزشگاهی.
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مقدمه 
زمان با ارزش ترین و گرانبهاترین سرمایه و حیاتی ترین منبعی است که در اختیار هر 
فردی قرار دارد و زندگی با آن ساخته  می شود و تلف شدن آن ضایعات جبران ناپذیری 
را به بار  می آورد. نگرش صحیح نســبت به زمان و مدیریت پذیر بودن آن، نخستین گام 
در مسیر استفاده بهینه از وقت است. زیرا برخالف آنچه تصور  می شود، زمان را  می توان 
در اختیار گرفت و کنترل کرد. وقتي زمان را از دست دادیم دیگر  نمی توانیم آن را جبران 
کنیم. پــس یکي از اساسي ترین جنبه های مدیریت وقت، بهینه سازي استفاده از آن است 

)به پژوه، 1381(.
مدیریت صحیح زمان موجب به حداکثر رســاندن کارایی فرد، افزایش میزان انرژی 
و امید به زندگی و کاهش فشار روانی، ارتقای دانش، نگرش و رفتار شخص در جهت 
بهره برداری مناسب تر از عمر خواهد بود )غفاری، 1372(. در واقع با بهره گیری از اصول 
و شــیوه های مدیریت زمان  می توان به اهداف دلخواه خود رسید و بازدهی و بهروری 
خود را افزایش داد. مدیریــت صحیح زمان عامل اصلی موفقیت فرد بوده و تأثیر قابل 
مالحظه  ای بر کمیت و کیفیــت زندگی دارد. در واقع با مدیریت صحیح وقت  می توان 

بیشترین کار را در کمترین زمان ممکن انجام داد )سروش، 1381(.
متخصصان علم مدیریت بر این باورند که مفهوم کلی مدیریت زمان این اســت که 
توفیق در انجام حجم قابل مالحظه  ای کار در مدت زمان محدود، لزوماً با کار ســخت 
و تالش بیشــتر حاصل  نمی شود، بلکه کافی است اندکی از هوش و ذکاوت خود بهره 
گرفــت و با اندکی تغییر در عادت های کاری  تا 20 درصد از وقت خود را صرفه جویی 

نمود )جسمی، 1376(.
مدیریت زمان به معني تحت کنترل گرفتن زمان براي استفاده حداکثر از آن در رسیدن 
به هدف است، چنین مدیریتي باعث افزایش بهره وري و کاهش مشکالت ناشي از کار 
است. مدیریت زمان شامل مهارت هایي از قبیل هدف گذاري، اولویت بندی، برنامه ریزی، 
اســتفاده بهینه از لحظه ها، انضباط شخصي، روش هاي ســازماندهي و... مي باشد. این 
مهارت ها به خوبي مي توانند باعث حذف بسیاري از منابع استرس زماني شده و در نتیجه 
موجب بهبود بهداشت رواني افراد  شوند )جواهری زاده، 1384(. مدیریت زمان یعني این 
که کنترل زمان و کار خویش را بدســت بگیریم و اجازه ندهیم که امور و حادثه ها ما را 



شناسایی مؤلفه های مدیریت زمان از منظر
آموزه های اسال می و اعتبار بخشی آن توسط مدیران آموزشگاهی   

87

85 - 100

ë سال سوم
ë شمارة 3

ë شمارة پیا پی8
ë پاییز  1397

هدایت کنند. به تعبیر دیگر اگر انسان در رابطه با جریا  ن هاي زندگي، انفعالي عمل کند. 
زمان او به شــّدت هدر خواهد رفت، به تعبیر دیگر  »مدیریت زمان « همان مدیریت بر 
خویشتن است و جالب است که بدانیم مهارت هایي که ما براي اداره دیگران نیازمندیم 

همان مهارت هایي است که براي اداره کردن خود نیازمندیم  )صفا، 1389(.
مدیریــت زمان دارای دو مؤلفه مهم  می باشــد که عبارتند از مهارت فردی مدیریت 
زمان و مهارت سازمانی که خود به شش بعد تقسیم  می گردد که عبارتند از: هدف گذاری، 
اولویت بندی اهداف و فعالیت ها، تفویض اختیار، برنامه   ریزی عملیاتی، مدیریت ارتباطات 
و مدیریت جلســات. مهارت های فردی مدیریت زمان یعنی به کارگیری زمان و تنظیم 
منظم و منطقی اوقات در اختیار فرد. در واقع مدیریت زمان به خودآگاهی بستگی دارد 
و اغلب فشارهای ناشــی از وقت در ویژگی های شخصیتی افراد ریشه دارد. مهم ترین 
آ  ن ها، یکی نیاز شدید به قدرت است و دیگری شیوه ذهنی خاصی که بر جزئیات تأکید 
 می کند و ســرانجام عالقه به پرکاری بیش از حد. به کارگیری اصول مدیریت زمان موثر 
نخواهد بود مگر فرد از وجود این نیاز ها و شــیوه ها و الگوهای رفتاری در شــخصیت 

خویش آگاهی داشته باشد )فراست1، 1372 به نقل از سوسنی، 1378(.
اســالم به عنوان کامل ترین دین الهی که برای بشریت آمده بر مساله برنامه   ریزی و 
اســتفاده بهینه از زمان تأکید و پافشــاری نموده است. در حقیقت  می توان گفت مبتکر 
اصلی این بحث در نگاه و عمل، اســالم است. زندگی پیامبر و حضرت علی به عنوان 
اسوه های اسالمی مملو از اتفاقاتی اســت که نشانگر توانمندی آ  ن ها در مدیریت زمان 
اســت. این موضوع به حدی مهم است که حتی مطابق آنچه در احادیث آمده است در 
روز قیامت بنده قدم از قدم بر نمی دارد مگر آن که از او درباره چند چیز ســؤال می کنند، 
یکی از آن ها نعمت عمر اســت  )پهلوان و نیاسر، 1390(. در آموزه های قرآنی و تعالیم 
نهج البالغه مطالبی کاربردی و گران ســنگی پیرامون بهره گیــری صحیح از وقت ارائه 
گردیده که تمام جوانب مادی، معنوی، دنیوی و اخروی در آ  ن ها ملحوظ گردیده است. 
قرآن از یک ســو عدم مدیریت و بهره مندی صحیح از زمان را موجب خســران آدمی 
 می داند و از ســوی دیگر صحت ایمان و صالحیت عمل را منوط به شــناخت زمان و 

مدیریت آن نموده است  )صمدی، 1381(. 
1.Frost 
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در حدیثی از امام علی )ع( نیز بر این موضوع تأکید شده است: »َمن أمَِن الزماَن خانَُه 
و َمن تََعظَم َعلیهِ أَهانَُه َو َمن تََرغم َعلیهِ أرَغَمُه و َمن لََجاَ إلیَهِ أسَلَمه«  )مجلسی، 1361(. هر 
آن که به زمانه اطمینان کند، زمانه به او خیانت کند؛ و هرکه زمانه را بیش از اندازه بزرگ 
شــمارد، زمانه او را خوار کند، و هر که برخالف میل زمانه عمل کند، زمانه را به خشم 
آورده اســت؛ و هر که به زمانه پناه آورد، زمانه او را تسلیم  می کند. این روایت شریف 
داللت بر اهمیت برنامه   ریزی و مدیریت زمان و پرهیز از باری به هر جهت بودن دارد. 
لذا با توجه به فرهنگ غنی مســلمانان ریشــه اصلی این بحث و نظریه را باید در 
قوانین و دستورات دینی اسالم جستجو نمود و از آنجا که از نظر اسالم هدف از خلقت 
انســان رسیدن به سعادت و کمال است و هر انسان فرصت محدودی در اختیار دارد تا 
به این هدف دست یابد و فطرت کمال طلب انسان رسیدن به اهداف مادی و محدود را 
بر نمی تابد و به افقی برتر که همان کمال اخالقی و معنوی است  می اندیشد، لذا در این 

پژوهش به تبیین مؤلفه های مدیریت زمان از منظر اسالم پرداخته  می شود.
اگر چه در رابطــه با مؤلفه های مدیریت زمان قائدمحمــدی و ناظم )1390(  تأثیر 
مدیریت زمان بر اهمال کاری )تمنایی فر و قاســمی، 1396(، فرایندهای مدیریت دانش ، 
هیــدوخ )1391(؛ کارآفرینی )قائدمحمدی و ناظم، 1390( پژوهش هایی انجام شــده 
اســت. اما در زمینه پژوهش های اسالمی تنها موارد اندکی مطالعه صورت گرفته که در 
ادامه به آن ها اشاره می شــود: ملکی )1392( در تحقیقی تحت عنوان »مدیریت زمان از 
منظر قرآن و نهج البالغه « نشــان می د  هد رهنمودهای قرآنی مبین استفاده بهینه از زمان 
اســت و توصیه معصومین باالخص امام علی  )ع( در کتاب ارزشمند نهج البالغه پیرامون 
بهره گیری درســت از عمر است. پهلوان و شریعتی نیاسر )1390( نیز نشان دادند که در 
نهج البالغه مسلمانان از به بطالت گذراندن عمر برحذر داشته شده اند و با شناخت نیازها 
و اولویت بنــدی آ  ن ها و برنامه   ریزی صحیح باید از بــه تاخیر انداختن کارها بپرهیزند. 
همچنین زمان ســنجی، وقت شناسی، استفاده بهینه از فرصت های به دست آمده، تدارک 
فرصت های از دســت رفته و شناخت موانع مدیریت زمان از جمله روش های مدیریت 

زمان در نهج البالغه است. 
با مرور مطالعات انجام شده و جستجو در میان منابع مطالعاتی، مقاالت علمی، منابع 
و کتب دســت اول و دســت دوم در مجامع علمی و منابع اسالمی مالحظه می شود که 
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در مورد مدیریت زمان کتاب های متعددی نگاشــته شده است، که  می توان گفت هسته 
مشترک تمامی آ  ن ها ارائه اصول و راهکارهای مدیریت زمان  می باشد. اکثر این کتاب ها 
توسط نویسندگان غربی به نگارش درآمده است و مولفان مسلمان نیز، محتوایی تقریبًا 
شــبیه به آثار غرب ارائه داده اند. در آثاری که در این زمینه تالیف شــده است به طوری 
جدی و به عنوان مبحثی مستقل با روشی آمیخته به مؤلفه های مدیریت زمان از دیدگاه 
دینی و اسالمی پرداخته نشده و اگر هم شده یا به صورت مختصر بوده و یا با رویکردی 
متفاوت از رویکرد این پژوهش )اغلب مطالعه کتابخانه  ای( بوده اســت. بنابراین در این 
پژوهش مؤلفه های مدیریت زمان در قالب سؤال های زیر از منابع اسالمی استخراج و از 

دید مدیران مدارس تدوین، اعتباریابی و اولویت بندی می شود: 
ـ مؤلفه های مدیریت زمان از منظر آموزه های اسالمی چیست؟

ـ مؤلفه هــای مدیریت زمان از دیدگاه مدیران شهرســتان کازرون چه اولویت هایی 
 می باشد؟

روش شناسی پژوهش
ایــن پژوهــش بــه روش پژوهش آمیختــه رویکرد متوالــی - اکتشــافی از نوع 
ابزار  سازی )شــکل1( انجام گردید. در این رویکرد ابتدا داده های کیفی چارچوب اولیه 
مؤلفه های مدیریت زمان براســاس متون اســال می )قرآن و نهج البالغه( به روش تحلیل 
مضمون استخراج گردید. سپس در مرحله دوم این چهارچوب از طریق داده های کمی 
گردآوری و تحلیل شدند. در نهایت هر دو تحلیل کیفی و کمی یک جا مورد بررسی قرار 

گرفت )کرسول و پالنوکالرک1، 2017(. 

مرحلة اول: سنجش کيفی مرحلة دوم: سنجش کّمی

جمع آوری
داده های 

کيفی

تحليل
داده های 

کيفی

یافته های 
کيفی

تهية 
ابزار

جمع آوری
داده های 

کّمی

تحليل
داده های 

کّمی

تفسير 
نتایج 
کلی

شــکل 1. نمودار فرایند پژوهش ترکيبی متوالی اکتشافی )برگرفته از کرسول و پالنوکالرک، 2017(

1. Creswell & Plano Clark
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جامعــه پژوهش در بخش کیفی  )تحلیل مضمون( شــامل کتاب هــای قرآن کریم، 
نهج البالغه و کتاب جامع االحادیث محمدی ری رشــهری )1383( بود که با استفاده از 
روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب آیات و احادیث مرتبط با زمان انتخاب 

شدند. 
در بخــش کمــی نیز با توجه به ســازه مدیریت زمان و اهمیــت آن در مدیریت 
 آموزشــی جامعه آماری شــامل کلیه مدیران مدارس ابتدایــی )103 نفر(، راهنمایی 
)53 نفر( و متوسطه  )36 نفر(  می باشند، که در مجموع 192 نفر  می باشند. حجم نمونه 
براســاس جدول کرجسی و مورگان تعیین شد که شــامل150 نفر از مدیران مدارس 
ابتدایی، راهنمایی و متوســطه در سطح شهرســتان کازرون بود. برای انتخاب مدیران 
از روش نمونه گیری تصادفی ســاده استفاده شد که فراوانی و درصد آنان در جدول1 

آمده است.

جدول1. ویژگی های نمونه براساس خصوصيات دموگرافيک

درصد فراوانی

42 63 زن
جنسیت

58 87 مرد

16 24 کاردانی

58مدرک 87 کارشناسی

26 39 کارشناسی ارشد

 داده های حاصل از جدول 1 نشــان  می دهد که 58 درصد از اعضای نمونه مرد و 
42 درصــد زن بودند، 16 درصــد داری مدرک کاردانی، 58 درصــد دارای مدرک 

کارشناسی و 26 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند. 
در رابطــه بــا روش تجزیــه و تحلیل داده ها الزم به ذکر اســت کــه در بخش 
 کیفی جهت اســتخراج مقوله ها، مالک ها و نشــانگرها برای دســتیابی به چارچوب  
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)مفاهیــم، عبارات و واژه های کلیدی( مدیریت زمان از منظر اســالم، کتاب ها  )قرآن، 
نهج البالغه( مورد کنکاش قرار گرفت. در این پژوهش، کدگذاری داده ها با اســتفاده 
از رویکرد تحلیل مضمونی، انجام شــد. تحلیل مضمون، راهبرد تقلیل و تحلیل داده ها 
اســت که به کمک آن داده های کیفی، تقســیم بندی، طبقه بندی، تلخیص و بازسازی 
 می شــود. تحلیل مضمون راهبردی توصیفی است که یافتن الگو ها و مفاهیم مهم را از 
درون مجموعه داده های کیفی تســهیل  می کند)گیون1، 2008(. با استفاده از این روش 
ســه مضمون فراگیر)عوامل(، ســازمان دهنده)مالک ها( و پایه)نشانگرها( و در نتیجه 
چهارچوب اولیه الگوی کیفی مؤلفه های مدیریت زمان از دیدگاه آموزه های اســالمی 

شکل گرفت )شکل2(.

ترسيم
شبکة

 مضامين

یافتن 
مضمون 
فراگير

کدگذاری 
تفسيری و 

مضامين
روانشناختی 

کدگذاری 
توصيفی و  
یافتن مضامين

پایه 

تجربيات و 
مشاهدات 
پژوهشگر

بررسی 
اسناد و 
مدارک

شکل2.فرایند پژوهش به منظور دستيابی به مؤلفه های مدیریت زمان از دیدگاه اسالم

در بخش کمی داده ها از طریق  پرسش نامه جمع آوری و تحلیل گردید، این  پرسش نامه 
محقق ســاخته که براساس مؤلفه های استخراج شده در مرحله کیفی یعنی کدگذاری و 
تحلیل مضمون و در قالب 40 گویه و در طیف 5 درجه  ای لیکرت طراحی و ساخته شد 
و برای تعیین پایایی  پرســش نامه از روش ضریب الفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 

0/93 و قابل قبول تلقی گردید.

یافته های پژوهش
الف: یافته های مطالعه کيفی

برای بررســی ســؤال اول پژوهش »مؤلفه های مدیریت زمــان از منظر آموزه های 
اســالمی چیست؟ « از روش تحلیل مضمون اســتفاده گردید. تحلیل مضمون یکی از 
متون تحلیلی مناســب در پژوهش های کیفی اســت که می توان از آن برای شناخت 
الگوهای موجود در داده های کیفی اســتفاده کرد)عابدی جعفری، تســلیمی، فقیهی و 

1. Given
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شــیخ زاده، 1390(. این روش، فرآیندی برای تحلیل داده های متنی اســت و داده های 
پراکنده و متنوع را به داده های غنی و تفصیلی تبدیل می کند )براون و کالرک1، 2006(. 
در واقــع مضمون، ویژگی تکراری و متمایزی در متن اســت که به نظر پژوهشــگر، 
نشــان دهنده درک و تجربه خاصی در رابطه با ســؤال های پژوهش اســت )کینگ و 

 هاروکس2، 2010(. 
 شبکه مضامین براساس روندی مشخص مضامین پایه )کدها و نکات کلیدی متن(،
 مضامیـن سـازمان دهنده )مضامین بدسـت آمـده از ترکیب و تلخیـص مضامین پایه( 
و مضامیـن فراگیـر )مضامیـن عالـی در برگیرنـده اصول حاکـم بر متن بـه مثابه کل( 
را نظام منـد  می کنـد. تعـداد مضامیـن فراگیـر از تعداد مضامیـن پایه و سـازمان   دهنده 
کمتـر خواهـد بـود و هـر مضمـون فراگیـر، هسـته و کانـون شـبکه های مضمونی را 
تشـکیل می دهـد بنابرایـن ممکـن اسـت تحلیـل بـه چندیـن شـبکه مضامیـن منجـر 
شـود. سـپس ایـن مضامیـن بـه صـورت نقشـه های شـبکه تارنمـا، رسـم و مضامین 
 برجسـته هریـک از ایـن سـه سـطح همـراه بـا روابـط آ  ن هـا نشـان داده می شـود 

)عابدی جعفری و همکاران، 1390(.
بنابرایـن ابتـدا متـن اصلـی، آیـات قـرآن، گزیده هـای سـخنان امـام علـی )ع( در 
نهج البالغـه کـه قبـاًل انتخـاب شـده بودنـد بـا توجه بـه مضمونی کـه بـا خواندن آن 
متـن، مسـتقیمًا بـه ذهـن متبـادر  می گـردد، کد بندی شـدند. ایـن مضامین کـه از متن 
اصلـی اسـتخراج شـده اند»مضامین پایـه  ای« نامیـده  می شـوند. در واقـع از توصیف و 
تفسـیر غنـی و عمیـق آیـات قـرآن و حکمت هـا، خطبه هـا و نامه هـای امام علـی  )ع( 
در نهج البالغـه بـه طـور کلـی 608 کـد اولیـه اسـتخراج گردید کـه 311 کـد مربوط 
بـه کتـاب نهج البالغـه و 297 کـد مربـوط بـه قـرآن  می باشـد، کـه پـس از چندیـن 
بـار مـرور و مشـورت بـا افـراد مطلـع، خالصه  سـازی، براسـاس تشـابه و تناسـب، 
 طبقه بنـدی و ادغـام شـدند در قالب 64 مقوله و 17 مضمون پایـه طبقه بندی گردیدند 

)جدول 2(.

1. Braun & Clarke
2. King, & Horrocks
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جدول2 . مضامين پایه مدیریت زمان برگرفته شده از قرآن و نهج البالغه

مضامين پایه  ای منبع مقوله

بی ریایی قرآن ظاهر و باطن یکسان - یکرنگ بودن - صداقت در کارها - گفتار و 
عمل یکسان

دادگر بودن قرآن عادل بودن - پاداش به اندازه زحمت و تالش - ارزش هر چیز و 
هر کس

تاب آوری قرآن شکیبایی - استقامت - صبر و حوصله - تحمل عذاب و سختی - 
بردباری- بیان نکردن هر چیزی 

انسان مداری قرآن شایسته ساالری -برگزیده شدن -انتخاب -اختیار -بلند مرتبه بودن 
انسان-اراده انسان

خرد ورزی قرآن آگاهی از اسرار دنیا - دقت در انجام کارها - کنترل کارها - توانایی 
اداره کارها 

چشم انداز وسیع نهج البالغه آینده نگری - دوراندیشی - واقع نگری - توجه به پایان کار - یاد 
قیامت - آمادگی برای مرگ 

جدیت نهج البالغه قاطعیت در رهبری - فرمانبرداری - عمل به دستورات - والیت 
پذیری - تبعیت از جمع

نظارت پیوسته نهج البالغه خداترس بودن - تسلط بر نفس اماره - خود را به خدا سپردن - 
ناظر بودن خداوند

سازماندهی قرآن اهمیت انجام به موقع کار - محدوده زمانی مشخص- آمادگی قبل از 
انجام کار - تعیین زمان مشخص هرکار - برنامه   ریزی - وقت شناسی

فرصت طلبی قرآن استفاده بهینه - گذران سریع عمر - ارزش و اهمیت زمان - استفاده 
صحیح و به موقع

برنامه ریزی قرآن
ضرورت استفاده از فرصت ها - برنامه   ریزی - نظم و ترتیب - عمر 

محدود- وقت شناسی - سازماندهی امور -تدوین اهداف - همه چیز 
به وقت خود - هدف مشخص

هدف گزینی قرآن نظم و هدفمندی - هدف معین و مشخص - مشخص کردن هدف 
هر کار

مسئولیت پذیری قرآن وفای به عهد - خلف وعده - فرمانبرداری 

عملگرایی قرآن نتیجه در گرو عمل - ارزش عمل کردن - اهمیت عمل نسبت به 
سخن

وقت شناسی قرآن زمان اندک - تعین زمان هر چیز - تعین اندازه و حد

عدالت نهج البالغه ضرورت پایبندی به عهد - پرهیز از کوتاهی - ارزش تداوم و عمل 
- توجه به حدود الهی
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پس از دســت یافتن به مضامین پایه  ای، مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر با 
توجه به مضامین پایه  ای انتزاع شدند. در این مرحله از تحلیل مضمونی سعی  می شود با 
سازماندهی مجدد مضامین اولیه یا همان مضامین پایه  ای به مضامین انتزاعی تری دست 
یابیم که ما را به مضمون های اصلی تری رهنمون ســازد. مضامین پایه استخراج شده در 
چهارچوب پنج مؤلفه مدیریت زمان به عنوان مضامین ســازمان   دهنده قرار گرفتند و در 
نهایت همخوانی مضامین با کد های اولیه بررســی و 5 مضمون سازمان دهنده به عنوان 
مؤلفه های مدیریت زمان از منظر آموزه های استخراج شد و شبکه تحلیل مضامین رسم 

گردید )شکل3(.

مدیریت

وجدان مداریمراقبه

بصيرت تعهد

مدیریت زمان

شکل 3. مؤلفه های مدیریت زمان مستخرج از متون اسالمی

یافته های مطالعه کمی
مرحلـه  در  شـده  اسـتخراج  مقوله هـای  و  مضامیـن  براسـاس  بعـد  مرحلـه  در 
کیفی)کدگـذاری و تحلیـل مضمون( در زمینـۀ مدیریت زمان  پرسـش نامه  ای با 40 گویه 
طراحـی شـد بـرای اعتباریابی در اختیار مدیـران مدارس شهرسـتان کازرون قرار گرفت.
بـرای تحلیـل و اعتباریابـی داده هـا از روش تحلیـل عامـل تاییـدی اسـتفاده شـد. به 
دلیـل این کـه مـدل نظـری پژوهـش براسـاس منابـع روایـی و قرآن کریم تهیه شـده بود. 
از آن جـا کـه در ایـن پژوهـش ایـن زیربنـا براسـاس منابع اسـالمی مشـخص شـده بود 
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از تحلیـل عامـل تاییـدی اسـتفاده شـد. در واقـع در تحلیل عامـل تاییدی فـرض بر این 
اسـت کـه نمـرات مورد مطالعـه در یک متغیر منعکـس کننده وضعیت آن مـورد در یک 
عامـل زیربنایی تـر اسـت که به دلیـل پنهان بـودن امـکان اندازه گیری مسـتقیم آن وجود 

 .)1392 ندارد)قاسمی، 
در تحلیـل عامـل تاییـدی شـاخص های مـدل در دو دسـته شـاخص های بـرازش 
پارامتر )وزن هـای  هـر  بـرای  منفرد)اندازه گیـری(  شـاخص های  و  کلی )سـاختاری( 
رگرسـیونی( مـورد بررسـی قـرار  می گیـرد. در ایـن تحلیـل با توجه بـه بـرون داد نرم 
افـزار AMOS مشـاهده  می شـود کـه همه وزن هـای رگرسـیونی معنادار بودنـد به این 
صـورت کـه مقـدار سـطح معنـاداری باالتـر از 0/05 و مقـدار CR یا مقـدار بحرانی از 

1/96 بزرگ تـر بـود.
امـا در رابطـه بـا شـاخص های بـرازش کلـی همان طور کـه در جـدول3 مالحظه 
می گـردد. ابتـدا برخـی از ایـن شـاخص های بـرازش کلـی در دامنه مورد قبـول قرار 
نگرفـت. بـه ایـن صـورت کـه در مرحلـه اول مقـدار کای اسـکوئر نسـبی برابـر بـا 
3/85 بـود و از آنجـا کـه مقدار کای اسـکوئر نسـبی بین یک تا 5 مناسـب و در دامنه 
مطلـوب می باشـد، پـس مقـدار بـه دسـت آمـده مطلـوب اسـت. الزم به ذکر اسـت 
برخـی مقـدار بسـیار زیـاد 5 را بـرای آن مناسـب  می داننـد )ویتـون، ماتـن، آلوین و 
سـامرز1، 1977( برخـی مقـدار 1 تـا 2  )تاباچنیـک و فیـدل2، 2007( و برخـی 1 تا 3  
)کالیـن و کالمـر3، 2001( را بـه عنـوان بهتریـن مقـدار شـاخص در نظـر گرفته انـد. 
در حالـی کـه مقـدار 1 نشـان   دهنده بـرازش کامـل مـدل  می باشـد. شـاخص دیگـر 
RMSEA ایـن شـاخص بایـد از 0/05 کمتـر باشـد و در اینجـا این شـاخص برابر با 

 PNFI، 0/080 اسـت کـه در دامنـه مطلوب نمی باشـد. البته شـاخص های دیگـر مثل
NNFI، AGFI، IFI همگـی در دامنـه مطلـوب قـرار گرفتنـد امـا شـاخص CFI نیـز 

برابـر بـا 0/98 بـود. اگر مقدار CFI 0/90 بیشـتر باشـد، مدل از بـرازش خیلی خوبی 
برخوردار  می باشـد )هـو و بنتلـر4، 1999(.

1. Wheaton, Muthen, Alwin, & Summers
2. Tabachnick, & Fidell
3. Kline,& Klammer
4. Hu, & Bentler
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جدول 3. شاخص های برازش مدل مربوط به تحليل عاملی تایيدی قبل از اصالح

AGFI IFI CFI NNFI PNFI RMSEA  x2/df الگو

0/8 0/9 0/98 0/9 0/5 0/08 3/85
الگوی اصلی

  )بدون اصالح(

< 0/8 < 0/9 < 0/9 < 0/9 < 0/5 > 0/05 > 5 مقدار مطلوب

بنابراین الزم بود تا با اعمال برخی اصالحات  )آزاد کردن مسیر تعدادی از گویه ها( 
میزان برازش الگو بهبودیافته و به شــاخص های مورد قبول نزدیک شود. بدین منظر با 
نگاهی به بار های عاملی شــاخص هایی که دارای بار عاملی کمتر از 0/03 بودند حذف 

شدند که در این مرحله حدود2 عامل حذف شدند  )جدول4(.
همانطور که در جدول4 مشاهده  می شود بعد از انجام اصالحات شاخص های برازش 
کلی مدل همه در وضعیت مطلوبی قرار گرفتند به طوری که مقدار کای اســکوئر نسبی 
اگر چه قبال در دامنه مطلوبی بود با اعمال اصالحات نیز به مقدار 1/84 تقلیل یافت و در 
دامنه بسیار خوب قرار گرفت. همچنین مقدار RMSEA نیز برابر با 0/05 و قابل قبول 

بود. سایر شاخص ها نیز در دامنه مطلوب بودند 

جدول 4. شاخص های برازش مدل مربوط به تحليل عاملی تایيدی بعد از اصالح

AGFI IFI CFI NNFI PNFI RMSEA  x2/df الگو

0/9 0/9 0/98 0/8 0/7 0/05 1/84
الگوی اصلی  
)با اصالح(

< 0/8 < 0/9 < 0/9 < 0/9 < 0/5 > 0/05 > 5 مقدار مطلوب

در مدل تحلیل عامل تاییدی بررسی شاخص های کلی برازش در کنار شاخص هایی 
که وضعیت شاخص های منفرد برای هر پارامتر را نشان  می دهد ضروری است. در واقع 
با استفاده از این شاخص ها پس از انجام تصحیحات و حذف گویه های نامناسب الگوی 
بدســت آمده از برازش خوبی برخوردار گردید و در آخر 5 مالک و 22 گویه به عنوان 

الگوی مدیریت زمان از منظر آموزه های اسالمی انتخاب شدند )شکل4(
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جدیت

وقت شناسی

برنامه ریزی

هدف گزینی

سازماندهی

حسابرسی

بی ریایی

نظارت

دادگری

انسان مداری

تاب آوری

شناخت سختی کار

سازماندهی امور

پيش بينی

ترجمه و حساسيت به سختی امور

توجه به احتماالت

فرصت شناسی

مسئوليت پذیری

واقع نگری

عملگرایی

عدالت

0/47

0/57

0/61

0/60

0/43

0/43

0/56

0/44

0/59

0/54

0/41

0/42

0/57

0/67

0/65

0/52

0/71

0/42

0/55

0/42

0/41

مدیریت

مراقبه

وجدان

بصيرت

تعهد

شکل4. نتایج تحليل عامل تأیيدی
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بحث و نتيجه گيری
با توجه به دیدگاه های نظری و اهمیت پدیده زمان از منظر اسالمی هدف پژوهش شناسایی 
مؤلفه های مدیریت زمان و اعتبار بخشی آن در میان مدیران مدارس بوده است با مرور مطالعات 
انجام شده و جستجو در میان منابع مطالعاتی، مقاالت علمی، منابع و کتب دست اول و دست 
دوم در مجامع علمی و منابع اســالمی  می توان متذکر شــد که به طــوری جدی و به عنوان 
مبحثی مستقل به مؤلفه های مدیریت زمان از دیدگاه دینی و اسالمی پرداخته نشده و اگر هم 
شــده یا به صورت مختصر بوده و یا با رویکردی متفاوت از رویکرد این پژوهش بوده است 
براساس یافته های پژوهش که براساس مضامین و مفاهیمی که از منابع اسالمی از جمله قرآن 
و نهج البالغه دریافت و کدگذاری شد، پنج مؤلفه به عنوان مؤلفه های مدیریت زمان شناسایی 

شدند. این مؤلفه ها شامل : مدیریت، تعهد، بصیرت، وجدان مداری و مراقبه می باشد.
مدیریت : مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، 
سازماندهی، بســیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است  )کونتز، اودانل و ویریج، ترجمه 
محمدهادی چمران، 1380( از مؤلفه هایی که در این پژوهش زیر این مؤلفه قرار گرفته شــد 
برنامه   ریزی اســت. حضرت علي  )ع( مي فرمایند: »بَِقَدرِالهَِمم تَکوُن الُهموم«.برنامه ریزی باید 
همراه دورنگری و در نظر گرفتن تمام ابعاد موضوع باشد واال از بی برنامگی زیان بارتر خواهد 
بود. همچنین  می فرمایند: »ُسوُء التَّدبیرِ َسبَب التَّدمیر« برنامه ریزی غیراصولی و نامتناسب موجب 

هالکت است )نهج البالغه، نامه 47(.
تعهد: تعهد یعنی این که به وعده ای که می دهیم پایبند باشیم. پس امروز تا فرصت داریم 
متعهد شویم که عمر عزیزمان را بیهوده سپري نکنیم و از همه  لحظات آن درست بهره برداري 
کنیم. براي پي بردن به ارزش زمان و بهره بردن از آن بهتر اســت آن روزي را به یاد آوریم که 
دســتمان از این دنیا کوتاه شده و انگشت حسرت به دندان گرفته و مي گوییم: »...یا َحْسَرتی  
ِ...؛  اي واي بر من که در انجام وظیفه کوتاهي کردم و جانب خدا را  ْطُت في  َجنِْب الَلّ َعلی  ما َفَرّ
فرو گذاشتم« )زمر ، 56( و همچنین به یاد  آوریم روزی را که آرزوی بازگشت به دنیا می کنیم 
ِّي أَْعَمُل صالِحاً فیما تََرْکُت َکاَلّ إِنَّها َکلَِمٌۀ ُهَو قائُِلها؛  و ملتمسانه می گوییم: »قاَل َرِبّ اْرِجُعوِن لََعل
پروردگارا! مرا برگردان شاید بتوانم به تدارک گذشته عمل صالحی انجام دهم« )مومنون، 99 

و 100(. 
بصیرت : بصیرت نوعی به کارگیری عقل در مسیر هدایت انسان و استفاده از روشنگری آن 
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است. تعیین هدف و راه های رسیدن به آن است که سبب می شود مشکالتی که در تصمیم گیری 
وجود دارد برطرف شود. فردی که برای زندگی خود به مسیرهای رسیدن به اهداف خود توجه 
کامل نموده، به هنگام تصمیم گیــری راحت تر اقدام می کند. امام علی  )ع( می فرمایند: »أصل 
العزم الحزم و ثمرته الظفر« اصل تصمیم گیری، دوراندیشــی اســت و ثمره آن پیروزی است 

)تمیمی آمدي، 1366(.
وجدان مداری : وجدان مداری عبارت اســت از گرایش درونی نســبت به انجام وظیفه 
شغلی یا شخصی خود به طوری که بدون حضور مشهود یا نامشهود سرپرست خود وظایف یا 
مسئولیت کار خویش را از نظر کمی کیفی به طور تمام و کمال و بدون اسراف در وقت و منابع 
انجام دهد. فرد وجدان مدار در هر حال به وظیفه اش یعنی عبودیت و کسب رضای الهی عمل 
 می کند و در هر جا و هر موقعیتی که باشد طوری عمل  می کند که وظیفه اش را به نحو احسن 
و تمام و کمال انجام دهد. اگر چه به فرمایش امام علی )ع( هر کاری که با خلوص نیت همراه 

باشد برای خداست )نهج البالغه، نامه53(.
مراقبــه : مراقبه به معنای حفظ کردن  می باشــد و مراقبت از فکــر و عمل خود. یکي از 
خواســته هاي دین و عقل از انسان و از اساسي ترین قدم ها در تزکیه  نفس و اخالق حاکمیت 
و والیت بر خویشتن است. قرآن کریم به انسان ها دستور مي دهد: »َعَلیُکم اَنٌفَسُکم... « )مائده ، 

105(.  اي کساني که ایمان آورده اید مراقب خویشتن باشید.
براســاس یافته های حاصل پیشنهاد  می شــود آموزش و پرورش با شناساندن مؤلفه های 
مدیریت زمان از طریق اجرای همایش ها و کالس های آموزشی و تاثیرپذیری از آن در روند 
کار و فعالیت های شخصی و اجتماعی مدیران و معلمان بتواند سطح کارایی و عملکرد خود و 
سیستم اجرایی را افزایش دهد. همچنین پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتي مؤلفه های مدیریت 
زمان از نظر آموزه های اصیل ایرانی مورد پژوهش قرار گیرد و با آموزه های اسالمی در قالب 

یک مدل ادغام و ارائه شود. 
الزم به ذکر است از محدودیت های پژوهش در بخش کیفی تمرکز بر قرآن و نهج البالغه 
بوده است و سایر کتاب های روایی معتبر از جمله تحف العقول و سایر کتاب های روایی معتبر 
در این مطالعه مورد توجه قرار نگرفته اســت. در بخش کمی هم اعتباریابی پژوهش بر روی 
مدیران شهر کارزون صورت گرفته است که در تعمیم یافته های آن به دیگر جوامع باید دقت 

و تأمل نمود. 



100

 ë سال سوم
 ë 3 شمارة
ë 8 شمارة پیاپی
ë 1397  پاییز

منابع

قرآن کریم.  )1390(. ترجمه آیت اله ناصر مکارم شیرازی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
نهج البالغه. ترجمه محمد دشتی، تهران: انتشارات اندیشه هادی.

پهلوان، منصور و شریعتی نیاسر، حامد . )1390(. مدیریت زمان از دیدگاه امام علی علیه السالم، پژوهش های نهج البالغه، 8 )31(، 68-32.
تمنایی فر، محمدرضا و قاسمی، المیرا . )1396(. اهمالکاری تحصیلی براساس صفات شخصیت و مهارت مدیریت زمان، راهبردهاي 

شناختي در یادگیري، 5)8(، 223-244.
تمیمی آمدی . )1366(. غررالحکم و دررالکلم، قم: دفتر تبلیغات اسالمی. 

سوسنی، انیسه.  )1378(. بررسی مقایسه ای شناخت مفهوم مدیریت زمان و مؤلفه های تشکیل دهنده آن از دیدگاه مدیران دارای رشته 
مرتبط و غیرمرتبط در میان مدیران ارشد ادارات کل استان خراسان شمالی، پژوهش نامه تربیتی، )14(، 148-127.

جواهری زاده، ناصر . )1384(. بررســی ویژگی ها و مهارت های مدیریت زمان در مدارس راهنمایی شــهر تهران و مقایسه آن با وضع 
مطلوب، ماهنامه دانشور رفتار، 12)12(،13-28.

حاجلو، نادر؛ عیوضی، خدیجه . )1394(. اثربخشی اموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان و خودکارآمدی دانش آموزان، فصل نامه 
مطالعات روانشناختی، 11)44(، 88-98.

سروش، عبدالحمید . )1381(. مدیریت زمان راهنمایی استفاده صحیح از وقت برای موفقیت بیشتر در کار و زندگی، تهران: فجر اسالم.
صفا، یلدا . )1389(. مفهوم زمان، مجله بین المللی کورش، 21-10،47. 

صمدی، معصومه . )1381(. دانش فراشــناختی و حل مســأله ریاضی در دانش آموزان دوره راهنمایی با توجه به جنسیت و عملکرد 
تحصیلی. مجله تازه های علوم شناختی، 4 )15(، 49-42.

عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمدسعید، فقیهی، ابوالحسن و شیخ زاده، محمد . )1390(. تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی 
ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، 5)10(، 151-198.

غفاری، نصرالل . )1372(. مدیریت زمان در سازمان تولیدی، مجله مطالعات مدیریت، 3)12(، 8-1. 
قائدمحمدی، محمدجواد و فتاح، ناظم . )1390(. رابطه بین کارآفرینی و مدیریت زمان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی  )واحدهای 

منطقه 12(. تحقیقات مدیریت آموزشی، 2)8(، 104-91.
قاسمی، وحید . )1392(. مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، تهران: جامعه شناسان.

کونتز، هارولد؛ اودانل، سیریل و ویریج، هینز . )1380(. اصول مدیریت، ترجمه محمدهادی چمران، تهران: موسسه انتشارات علمی.
مجلسی، محمدباقر . )1361(. بحاراالنوار، ترجمه جلد 77 بیروت: دار احیا التراث العربی.

محمدی ری شــهری، محمد . )1383(. منتخب میزان الحکمه، حمیدرضا شیخی، تلخیص حمید حسینی. قم: مؤسسه علمی فرهنگی 
دارالحدیث سازمان چاپ و نشر.

ملکی، معصومه . )1392(. مدیریت زمان از منظر قرآن و نهج البالغه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده الهیات و معارف، دانشگاه الزهرا.
استاد راهنما،پروین بهار زاده.

ناظم، فتاح . )1387(. مدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاد اسالمی، فصل نامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، 3)3(،52-46.
هیدوخ، محبوبه . )1391(، تأثیر مدیریت زمان بر مدیریت دانش، پایان نامه کارشناســی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد اسالمی 

واحد تهران مرکز.
Braun, V. & Clarke, V. (2006), Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2),77-101.
Creswell, J.W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Sage Publications.   
Given, L.M. (Ed.). (2008). The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods. Sage Publications.
Hu, L.T., & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new 

alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in Qualitative Research. Sage.
Kline, T.J., & Klammer, J.D. (2001). Path model analyzed with ordinary least squares multiple regression versus LISREL. Journal 

of Psychology, 135(2), 213-225.
Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2007). Using Multivariate Statistics. Allyn & Bacon/Pearson Education.
Wheaton, B., Muthen, B., Alwin, D.F., & Summers, G.F. (1977). Assessing reliability and stability in panel models. Sociological 

Methodology,8, 84-136.


