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مدیریت زمان ،رویکرد مدیریتی نوینی اســت که بر اســتفاده موثر از وقت و برنامهریزی
در امور به منظور کنترل زمان و انجام به هنگام امور ،تأکید دارد .ارکان این رویکرد ،بر
تعیین اهداف توأم با قاطعیت در تصـــمیم ،اوّلویتبندی امور ،برنامهریزی ،هماهنگی و
نظارت ا ستوار ا ست که فر صتطلبی و جلوگیری از هدر رفت زمان در تمام فرآیند آن
جاریست .نظر به جامعیت دین اسالم که دربرگیرندهی تعالیمی منسجم و هدفمند برای
تمام اع صار بوده و این باور که ا سالم در هیچ مقولهای بدون ارائهی طریق نمیبا شد،
این پژوهش ســعی بر آن نمود تا ضــمن ارائهی مدلی مفهومی برای تشــریح مدیریت
زمان و اجزای آن و نیز مرور ادبیات موضــوعی مربوطه ،در خرمن معارف و بیانات امام

از همکاری رسکار خانم شکیبا کبیری
در جمعبندی مقاله قدردانی میشود.
تاریخ دریافت1393/8/11 :
تاریخ پذیرش1393/11/30 :

علی ،$به خوشهچینی گوشهای از تأکیدات ایشان بر مدیریت امور با رویکرد مدیریت
زمان پرداخته و ارکان این رویکرد مدیریتی نوین را در آموزههای تعالیم صــدر اســالم
جستوجو نموده و نمایان سازد.

کلیدواژهها :مدیریت زمان ،اسالم ،تعالیم دینی ،امام علی ،$نهج البالغه
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مقدمه
زمان ،با ارزشترین منبعی است که در اختیار انسآنها قرار دارد ،زیرا تمامی منابع دیگر به شرط وجود زمان ،ارزش مییابند.
به دلیل همین ارزش و اهمیّت ،توجه به زمان در بسیاری از فرهنگها و تعالیم مورد تأکید قرار گرفته است (خاکی،
1379ش ،ص  )19و مدیریت زمان ،شامل مجموعهای از مهارتها برای کنترل کردن و استفاده بهتر از زمان است
(اوهایزر1378 ،ش ،ص .)19
مدیریت زمان حول این محور میگردد که آنچه برایتان مهم است را شناسایی کنید و با توجه به شخصیت منحصر به
فرد و اهداف و نیازهایتان ،فضایی از برنامۀ روزانۀ خود را به این امور اختصاص دهید ،بهگونهای که در پایان روز از کاری
که کردهاید ،راضی باشید (مورگن استرن1380 ،ش ،ص  .)13با ظهور سازمآنهای اجتماعی و گسترش آنها که از
ویژگیهای ب ارز تمدن بشری است ،بدیهی است که هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهداف خود ،به نوعی مدیریت
متناسب با ساختارش نیازمند است .این مدیریت در یک چارچوب ارزشی مبتنی بر فرهنگ سازمان و مفروضات افراد آن
شکل گرفته است (رضاییان1385 ،ش ،ص .)90
اما بایستی عنوان نمود که در عصر پر تالطم و متغیر کنونی ،چارهای جز التزام به اسالم نیست .امّت اسالم به لحاظ
عقیدتی ،روانی و هدفمداری ،اسالمی است و این شعار اسالمخواهی ،در دل خود ،نوسازی و عصریگرایی را نهفته دارد
(مرادی1385 ،ش ،ص .)243
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مهمترین نقشی که اسالم در نظریهها و همچنین در روشهای عملی مدیریت ایفا میکند ،از طریق تأثیر ارزشهای
اسالمی بر مدیریت است (مصباح1385 ،ش ،ص  )262و با توجه به اینکه امام علی $شخصیتی است که فرمایشات و
سیرۀ عملی او مشحون از اصول و مفاهیم مناسب برای مدیریت است (حلیمی1387 ،ش ،ص  ،)59در این مقاله سعی بر
آن داریم تا مدیریت زمان را با رویکردی اسالمی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

ادبیات نظری تحقیق
با توجه به اینکه زمان ،تنها سرمایه برگشتناپذیر در اختیار انسان است ،جهتگیری کلی علم مدیریت ،جستجوی
راههای دستیابی به اهداف ،با حداقل صرف هزینه و در کمترین زمان ممکن است (خاکی1379 ،ش ،ص  .)10کنترل
زمان بدین معناست که این خود شما هستید که مشکل دارید نه شخصی دیگر .یعنی باید با همۀ توان بکوشید تا عادات
غلط جا افتاده را ترک کرده و بر کششهای منفی طبیعت انسانی چیره شوید (مکنزی1377 ،ش ،ص .)46
مدیریت ،فرآیند بهکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از
طریق برنامهریزی ،سازماندهی ،بسیج منابع و امکانات ،هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده،
صورت میگیرد (علی احمدی1385 ،ش ،ص .)8
در تعریف فوق ،هدف از مدیریت ،رسیدن به اهداف سازمان است ،اما در مدیریت اسالمی ،هدف یک مدیر از انجام
کار ،کمال معنوی و قرب الیاهلل است (مصباح1385 ،ش ،ص  .)250بنابراین مدیریتی که زمینۀ رشد انسان به سوی
خداوند را فراهم نموده و مطابق کتاب ،سنت و سیرۀ پیامبر و ائمۀ اطهار و بر اساس علوم و تجارب بشری در راستای
رسیدن به اهداف یک نظام در ابعاد مختلف ،مانند یک محور و مدار قطب عمل کند ،مدیریتی اسالمی است (اسالمی،
1366ش ،ص  .)12اسالم دارای نظام ارزشی عمیق ،گسترده و منسجمی است که مدیریت مدیران مسلمان را تحت تأثیر
قرار میدهد .در روشهای عملی آنها اثر میگذارد و به حرکت آنها جهت میدهد (مصباح1385 ،ش ،ص .)262
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از منظر امام علی ،$مدیریت عالوه بر اینکه انسان را به افزایش سرمایه و ایجاد کار که برای آبادانی زندگی ضروری
است سوق میدهد ،باید زمینههای رشد انسان را به سمت تعالی روحی او که ریشه فطری دارد نیز ،فراهم آورد (حلیمی،
1387ش ،ص  .)57در این مسیر ،لحظههای گرانبهای زندگی که مجموعاً عمر آدمی را تشکیل میدهند ،دارای ارزش
فراوانی میباشند .توجه و بهرهگیری صحیح و مناسب از زمان ،موجبات رشد و تعالی را فراهم ساخته و غفلت از فرصتها،
خسرانی عظیم در بردارد .در این رابطه امام علی $میفرمایند« :اشد الغصص ،فوت الفرص» (آمدی1366 ،ش ،ج ،1
ص  ،)277یعنی :سختترین غصهها ،از دست رفتن فرصتهاست .در جایی دیگر به تشبیه فرصت در زندگی پرداخته و
میفرمایند« :و الفرصه تمر مر السحاب ،فانتهزوا فرص الخیر» (سیّد رضی1383 ،ش ،ص  ،)446یعنی :فرصتها همچون
ابر میگذرند ،پس فرصتهای نیک را غنیمت شمرید.
نیز خطاب به عمر میفرمایند« :خذ من نفسک لنفسک و تزود من یومک لغدک و اغتنم غفو الزمان و انتهز فرصه
االمکان» (آمدی1366 ،ش ،ج  ،2ص  ،)275یعنی :از نفس خود بهره گیر و از امروز خود برای فردایت توشه بردار و آماده
بودن زمان را غنیمت شمار و فرصت امکان را غنیمت دان.
این تأکید بر استفاده از فرصتها ،پیرو اشاراتی است که در قرآن آمده است< :حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب
ارجعون؛ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کال آنها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون> (المومنون 99 ،و .)100
یعنی :و آنگاه که مرگ ،یکی از انسآنها را دریابد ،میگوید :پروردگارا مرا به دنیا بازگردان تا کارهای شایستهای که ترک
کردهام ،انجام دهم .هرگز به این سخنی که میگوید عمل نخواهد کرد و از پشت سرش برزخی است که تا روز قیامت
طول خواهد کشید.
در بررسی متون دینی و آثار متفکران علوم تربیتی بر ضرورت هدفمند بودن و برنامه داشتن برای زندگی جهت
بهرهگیری از گوهر وقت و عمر تأکید شده است .تعالیم محاسبه و مراقبه نیز فرد را ملزم به بازنگری و تصحیح رفتارش
مینماید .باید توجه کنیم که زمان در حال گذر است و فقط با داشتن هدف و برنامه است که میتوانیم با زمان ،داد و
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ستدی عادالنه داشته باشیم .زمان از ما ،عمر و فرصتها را میگیرد و ما در ظرف زمان است که به تالش ،تحصیل،
مطالعه ،تجربهاندوزی و خودسازی میپردازیم.

مدیریت زمان
زمان و نوع استنباط از آن ،از عناصر و معیارهایی است که به کمک آن میتوان دربارۀ کارآمد بودن و قدرت یک
فرهنگ در بالندگی و خالقیت مردمان در بستر آن قضاوت کرد (خاکی1379 ،ش ،ص  .)9امروزه سازمآنها پی بردهاند که
برای موفقیت ،عالوه بر اینکه بایسته است دو منبع کلیدی سرمایه و نیروی کار را به درستی اداره کنند ،منبع کلیدی زمان
را نیز باید مد نظر داشته باشند (لوئیس1381 ،ش ،ص  .)247بنابراین یکی از مهمترین وظایف ما در زندگی این است که
برای زمان اهمیت جدی قائل شده و برای بهرهگیری درست از آن ،برنامه داشته باشیم (خاکی1379 ،ش ،ص  .)19اگرچه
اتخاذ یا انتخاب یک تصمیم که به طور مطلق تأثیر زمان را بر آن تصمیم از بین ببرد ،تقریباً غیر ممکن است ،اما میتوان
پویشهای زمانی متنوعی را ایجاد کرده ،در کنترل گرفت و بر آن مدیریت نمود.
شکل 1ـ مدل مفهومی مدیرت زمان و اجزای آن
تعیین اهداف
قاطعیت در تصمیم
اوّلویتبندي امور
برنامهریزي
استفاده از فرصتها

هماهنگي
مشاركت
تفویض اختیار
حسابرسي شخصي
كنترل و نظارت
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مدیرت بهینۀ زمان ،ا صول و اجزایی دارد که در شکل  1ن شان داده شده و رعایت آنها در زندگی و سازمان ،موجب
بهرهگیری مناسب از زمان و مانع اتالف وقت میگردد .در ادامه ،ضمن تشریح این اصول ،تأکیدات امام علی $بر این
مفاهیم نیز به تفکیک ،شفافسازی خواهد شد.

 تعیین اهداف
زندگی تجربه خوشایندی است مشروط بر اینکه هدفمند باشد (مورگن استرن1380 ،ش ،ص  .)155بر اساس نظریۀ
هدفگذاری ،اگر برای هر یک از افراد ،هدفی معین شـــود ،آنان برای دســـتیابی به اهداف مذکور ،برانگیخته میشـــوند
(رضاییان1385 ،ش ،ص  .)463تعیین هدف به خودی خود میتواند به عنوان یک عامل انگیزشی درونی بر افراد سازمان
تأثیر گذارد و این انگیزش ،بهرهوری باالتر و صرفهجویی در وقت و هزینه را در پی دارد (رابینز1386 ،ش ،ص .)83بدین
ترتیب در مدیریت بر مبنای هدف ،راهی که باید تعقیب شــود تا بر اســاس آن ،زمینۀ محققســازی اهداف در ســطوح
مختلف سازمانی فراهم شود ،روشن میشود (علی احمدی1385 ،ش ،ص .)161
در مرکز مدیریت مؤثر زمان ،اهداف زندگی که به خوبی تعریف و م شخص شدهاند ،نهفته ا ست (لوئیس1381 ،ش،
ص  .)179نظر به اهمیت تعیین هدف و تأثیر آن در مدیریت بهینۀ زمان ،در کالم امام علی $نیز آمده ا ست که« :من
اوما الی متفاوت خذلته الحیل» ( سیّد ر ضی1383 ،ش ،ص  ،)520یعنی :ک سیکه به کارهای مختلف بپردازد ،نق شهها و
پیش بینیهایش به جایی نمیرســد .نیز امام در البالی بیانات خود تأکید داشــتهاند «ایها الناس ،اتقو اهلل ،فما خلق امرو
عبثا فیلهو ،و ال ترک سدی فیلغو!» ( سیّد رضی1383 ،ش ،ص  .)512یعنی :مؤمن نباید خود را سرگرم کارهای بیارزش
و بدون هدف نماید .همچنین فرمودهاند « :شر ما شغل به المرء وقته الف ضول» (ری شهری1379 ،ش ،ج  ،6ص .)541
یعنی :بدترین چیزی که انسان وقت خود را به آن مشغول میسازد ،کارهای بیهوده است .نیز فرمودهاند« :دع ما الیعنیک،
و ا شتغل بمهمک الذی ینجیک» (آمدی1366 ،ش ،ج ،4ص  ،)19یعنی :واگذار آنچه را مهم نبا شد ترا و م شغول شو به
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امور مهم که مایه نجات توســت .از بیانات فوق چنین برمیآید که امام $بر مقوله تعیین هدف و هدفمداری در امور و
زندگی که از اهم ارکان مدیریت زمان است ،صحّه گذاشته و همواره آن را مد نظر داشتهاند.

 قاطعیت در تصمیم
امروزه برخی از مدیران در اتخاذ تصـــمیم و اجرای آن ،بیش از حد تردید کرده و بعد از آماده شـــدن همۀ مقدمات و
مهیا شــدن کلیۀ شــرایط الزم نیز توانایی و جرأت تصــمیمگیری قاطع را ندارند و یا در تصــمیمگیریهای خود ،دچار
ا ضطراب و دلهره ه ستند .بهگونهای که این تردید و ابهام و سر در گمی در همۀ بدنه سازمان سرایت کرده و کارها در
زمان منا سب ،به انجام نمیر سند .بدین ترتیب فرد یا سازمان از انجام وظایف و مأموریتهاى خود بازمانده و در نهایت،
اهداف مورد نظر محقق نمیشوند.
هنگامی که اخذ تصمیم برای مدت زیادی به تعویق میافتد ،زمان زیادی از دست رفته و بر نگرانی و تشویش افزوده
می شود .این تأخیرها ،بهندرت برای بهبود کیفیت ت صمیمها سودمند ه ستند (روش1382 ،ش ،ص  .)132امام علی$
نیز ،شک و تردید بی مورد در امور مختلف نهی کرده و میفرمایند« :ال تجعلوا علمکم جهال و یقینکم شکا» (سیّد رضی،
1383ش ،ص  ،)496یعنی :علم خود را به جهل ،و یقین خویش را به شک ،تبدیل نکنید.
وقتی دانســـتید عمل کنید و زمانی که یقین کردید ،اقدام نمایید .در جایی دیگر فرمودهاند« :من الخرق المعاجله قبل
االمکان ،و االناه بعد الفر صه» ( سیّد ر ضی1383 ،ش ،ص  .)510یعنی :شتاب پیش از توانایی برکار و س ستی پس از
بدست آوردن فرصت ،از بیخردی است .در بیان صفات مؤمن ،در فرمایشات امام $آمده است که« :المومن بشره فی
وجهه ،و حزنه فی قلبه ،او سع شیء صدرا ،و اذل شیء نف سا .یکره الرفعه ،وی شنا ال سمعه .طویل غمه ،بعید همه ،کثیر
صمته ،م شغول وقته» ( سیّد ر ضی1383 ،ش ،ص  ،)506یعنی :همتاش بلند ا ست و وقت او با کار پر ا ست .در تأکید
امام $بر قاطعیّت تصــمیم ،اشــاره بر این موضــوع داریم که خطاب به عبدالهبنعباس فرمودند« :لک ان تشــیر علی و
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اری ،فان عصیتک فاطعنی» ( سیّد رضی1383 ،ش ،ص  ،)504یعنی :اگر پس از اندیشه بر رای تو ،خالف نظر تو فرمان
دادم ،باید اطاعت کنی.
دقت در برخی از تصمیمگیریهای امام علی $نشان میدهد که آن حضرت ،همواره سعی میکردند تا با در نظر
گرفتن همۀ جوانب و دقت در زوایای مختلف مسأله ،با قاطعیّت کامل تصمیم گرفته و از سستی و تعلل در اجرای تصمیم
خود اجتناب میورزید .نظر به اینکه قاطعیت در تصمیمگیری و نیز جلوگیری از اتالف زمان ،از اصول مدیریت زمان است،
توجه به این رکن در راستای اعمال یک مدیریت توانمند را در اشارات امام $شاهدیم.

 اولویتبندی
پس از انتخاب اهداف مشخص ،واقعبینانه و قابل حصول ،گام بعدی ،تصمیمگیری در مورد این است که به ترتیب،
برای حرکت به سوی کدام هدف اقدام شود .بهترین آزمون مدیریت زمان ،انتخاب اوّلویتهاست (لوئیس1381 ،ش،
ص  .)210برای اینکه از فرصتها به نحو احسن بهره ببریم ،باید اوّلویتها را در زندگی خود بشناسیم و به تناسب آن
فرصتهای خود را خرج کنیم .کسانیکه در زندگی و مصرف سرمایۀ زمان خود ،به اصلی و فرعی کردن (اوّلویتبندی)
مسائل نمیاندیشند و موضوعات را پیش خود به مهم و مهمتر و الزم و الزمتر تقسیم نمیکنند ،کمترین ضایعه برایشان
این است که اصل را فدای فرع میکنند .این سخن از گوته که میگوید« :کارهایی که اهمیت ی دارند نباید فدای کارهایی
شوند که اهمیت کمتری دارند» (روش1382 ،ش ،ص  ،)140را میتوان برداشت و معادل فرمایش پیشوای پرهیزگاران،
علی  $محسوب نمود که میفرمایند« :من اشتغل بغیر المهم ،ضیع االهم» (آمدی1366 ،ش ،ج ،2
ص  ،)336یعنی :هرکه به کاری که اهمیت ندارد مشغول شود ،کار بااهمیت را تباه سازد.
امیر مؤمنان $در جایی دیگر و در خصوص تنظیم وقت ،پیشنهاد مینمایند« :للمؤمن ثالث الساعات :فساعة یناجی
فیها ربه ،و ساعة یرم معاشه ،و ساعة یخلی بین نفسه و بین لذتها فیما یحل و یجمل» (سیّد رضی1383 ،ش ،ص ،)518
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یعنی :مؤمن باید شبانهروز خود را به سه قسم تقسیم نماید ،زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار ،زمانی برای تأمین هزینه
زندگی و زمانی برای واداشتن نفس به لذتهایی که حالل و مایۀ زیبایی است.
مدیر سازمان از سویی وظایف متعددی بر عهده دارد و از سوی دیگر وقت او محدود است .اگر بخواهد به همۀ کارها
رسیدگی کند و تمام وظایف خود را انجام دهد ،اقتضا میکند که وقت خود را به صورت منطقی تقسیم کند .بدون توجّه
به این اصل مهم ،بعید است که مدیر بتواند وظایف و مسئولیتهای خود را به صورت مناسب و به موقع انجام دهد و
موفقیت خود و سازمان را تضمین کند .امام علی $نیز ،تنظیم و توزیع وقت در رسیدگی به امور را ،همیشه مورد نظر
داشته و به کارگزاران خود نیز ،رعایت این اصل حیاتی را در امور خود ،توصیه مینمودند .ایشان در بخشی از عهد نامه
خود به مالک اشتر اینگونه میفرمایند« :و امض لکل یوم عمله ،فان لکل یوم ما فیه .و اجعل لنفسک فیما بینک و بین
اهلل افضل تلک المواقیت ،و اجزل تلک االقسام ،و ان کانت کلها هلل اذا صلحت فیها النیة ،و سلمت منها الرعیة» (همو ،ص
 ،)414یعنی :کار هر روز را در همان روز به انجام برسان که هر روز را کاری است .بهترین وقت هر روز و
بزرگترین بخش آن را مخصوص آن کن که به خدا بپردازی ،هر چند که اگر در اوقات دیگر نیز نیت پاک کنی و تودۀ
مردم از آن نیت پاک در آرامش و آسایش باشند ،همۀ آن اوقات در راه خدا به کار رفته است .همچنین در مورد انجام هر
کار به وقت خود به مالک میفرمایند« :و ایاک و العجلة باالمور قبل اوانها ،او التسقط فیها عند امکانها ،او اللجاجة فیها اذا
تنکرت ،او الوهن عنها اذا استوضحت .وضع کل امر موضعة ،و اوقع کل امر موقعة» (همو ،ص .)420یعنی :مبادا هرگز در
کاری که وقت آن نرسیده ،شتاب کنی ،یا در کاری که وقت آن رسیده ،سستی ورزی ،و یا در چیزی که روشن نیست
ستیزهجویی نمایی و یا در کارهای واضح کوتاهی کنی .تالش کن تا هر کاری را در جای خود و در زمان مخصوص به
خود انجام دهی .بدون انجام دادن کارهای مهم پیش از سایر کارها ،نمیتوان زمان را در امور به درستی تنظیم نمود
(اوهایزر ،1378 ،ش .)33زمانـی یک فرد میتـواند به چنیـن برنامه متعـادل و متکاملی عمل نماید که به مدیریت وقت
خویش پرداخته و توجه به امور جزیی ،او را از امور اصلی و مهم باز ندارد.
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 برنامهریزی
تعبیرات گوناگون و عمیق آیات و روایات اسالمی این حقیقت را تأیید و تثبیت میکند که مؤمن باید در همۀ کارهایش
با برنامه باشد ،زیرا مدیریت چیزی جز کار بر اساس برنامهریزی نیست (فروزنده1386 ،ش ،ص .)271
برنامهریزی عبارت است از انتخاب راه و روش مناسب برای بهتر رسیدن به هدف و یا تدوین و تعیین فعالیتهایی که
باید در محدودهی راهها و در چارچوب روشهای مشخص شده انجام پذیرد تا نیل به هدف را ،میسور سازد (تقوی،
1386ش ،ص  .)80برنامهریزی ،نقطۀ شروع تمامی حرکتهاست و آن را اساسیترین وظیفۀ مدیریت دانستهاند (علی
احمدی1385 ،ش ،ص  .)2برنامهریزی به عنوان مشخص کردن طرح کار و نقشه برای حرکتهای آینده دارای اهمیت
است .حضرت میفرمایند« :امارات الدول ،انشاء الحیل» (ری شهری1379 ،ش ،ج  ،2ص  .)551یعنی بقای دولتها
مربوط به چارهاندیشی در امور است .برنامهریزی ،کمک میکند تا ببینیم که در سازمان ،از کجا وقت به دست آوریم و از
آن چگونه استفاده کنیم (اوهایزر1378 ،ش ،ص  .)79برنامهها نشان میدهند که اهداف چگونه باید تحقق یابند.
با توجه به برخی مفاهیم اسالمی ،میتوان دیدگاه توأم با برنامه و توجه ایشان به لزوم برنامهریزی در امور از سوی
ایشان را مشاهده نمود .امام علی $در این رابطه فرمودهاند« :ال خیر ،فی عزم بال حزم» (ری شهری1379 ،ش ،ج ،2
ص  ،)386تصمیم بدون دوراندیشی ،بیفایده است.
کلمه تدبیر ،که در جمالت فوق و مشابه آن تکرار میشود ،در واقع واجد هر سه عنصر نامبرده شده در تعریف
برنامهریزی میباشد ،چرا که تدبیر یعنی تعیین هدف ،تهیۀ نقشه و پیشبینی اجرا .از این رو امام علی ،$در آغاز حکومت
خویش ،طی خطبه  16خود ،برنامۀ حکومت خویش را به مردم اعالم نمودند« .ذمتی بما اقول رهینة ،و انا به زعیم » ...
(سیّد رضی1383 ،ش ،ص  .)38یعنی :آن چه میگویم به عهده میگیرم و خود به آن پای بندم  ...و آنگاه که مالک اشتر
را به عنوان والی سرزمین مصر انتخاب نمود نیز ،برنامههای مهم حکومتی او را چنین بیان میدارد« :جبایه خراجها ،و
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جهاد عدوها ،و استصالح اهلها ،و عماره بالدها» (سیّد رضی1383 ،ش ،ص  .)402یعنی :جمعآوری خراج و مالیات ،نبرد
با دشمنان ،اصالح امور مردم و آبادانی شهرها و روستاها.
بررسی مطالب و مستندات فوق حاکی از آن است که در مدیریت علوی نیز عنصر برنامهریزی نقش بسیار مهم و
اساسی دارد .پایه و مبنای مدیریت در اسالم از اصول منطقی مدیریت پیروی کرده و مدیریت زمان و تخصیص وقت،
منابع و امکانات از ابزارهای مورد توجه در مدیریت اسالمی میباشند.

 هامهنگی
ایجاد موازنه و تطبیق بین وظایف متعددی که به منظور تأمین هدف مشترک توسط عناصر مختلف انجام میشود
هماهنگی نام دارد .هماهنگی ،فرآیندی است که طی آن ،همۀ بخشهای تشکیل دهنده یک کل ،برای کسب هدف
مشترک ،ترکیب میشوند (رضاییان1385 ،ش ،ص .)363
بزرگترین اتالفکنندۀ وقت ،بیسازمانی در کار میباشد .میتوان کارهای زیادی را برای پر کردن وقت انجام داد اما
باید از وقت خوب استفاده نمود (لوئیس1381 ،ش ،ص  )60و الزمۀ استفادۀ بهینه از پتانسیل موجود ،هماهنگی است .یک
مدیر و رهبر خوب باید وظایف مختلف تقسیم شده بین واحدهاى مختلف را همآوا و هماهنگ کند تا همه با یک آهنگ
به تحصیل اهداف بپردازند .در مدیریت اسالمی نیز تأکیداتی بر این موضوع شده و موالی متقیان فرمودهاند« :و انما انا
قطب الرحا ،تدور علی و انا بمکانی» (سیّد رضی1383 ،ش ،ص  ،)160یعنی :من باید چونان محور سنگ آسیاب بر جای
خود استوار بمانم تا همه امور کشور ،پیرامون من و بوسیلۀ من به گردش درآید (مشبکی1372 ،ش .)158 ،و نیز در جایی
دیگر در پاسخ به عمرخطاب آمده است که« :و مکان القیم باالمر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه :فان انقطع النظام
تفرق الخرز و ذهب» (سیّد رضی1383 ،ش ،ص  ،)190یعنی :جایگاه زمامدار و رهبر ،مانند رشتۀ مهره است که مهرهها
را گرد آورده و به هم پیوند مینماید .اگر این رشته بگسلد ،مهرهها از هم جدا شده و پراکنده میگردند .امام $در جایی
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دیگر ،ضمن تأکید بر یکپارچگی ،علت سقوط کوفیان را پراکندگی و تفرقه ایشان عنوان نموده و اشاره داشتند که« :و
تفرقکم عن حقکم! فقبحا لکم و ترحا» (همو ،ص ،)50یعنی :زشت باد روی شما که در حق خود متفرقید.

 استفاده از فرصتها
مدیریت ،مستلزم آگاهی از فرصتهاست (رضاییان1385 ،ش ،ص .)178فرصت ،پتانسیل نهفتهای است که بهرهگیری
از آن موجب رشد میشود (علی احمدی1385 ،ش ،ص  )183و شناسایی و ارزیابی فرصتها از جمله گامهای اساسی
برنامهریزی راهبردی و استراتژیک سازمآنها میباشد (رضاییان1385 ،ش ،ص  .)241امام علی ،$به بهرهگیری از
فرصتها بسیار تأکید داشتند .از فرمایشات ایشان است که« :فاعملوا  ...قبل ان یخمد العمل ،و ینقطع المهل» (سیّد رضی،
1383ش ،ص  ،)336یعنی :عمل کنید  ...پیش از آنکه چراغ عمل خاموش و فرصت پایان یابد .نیز فرمودهاند« :اضاعة
الفرصة غصة» (همو ،ص  ،)464یعنی :از دست دادن فرصتها موجب اندوه میشود .امام $همچنین در نامۀ معروف
خود به امام حسن $میفرمایند« :بادر الفرصة قبل ان تکون غصة» (همو ،ص  ،)380یعنی :پیش از آنکه فرصت از
دست برود و اندوه ببار آورد ،از فرصت استفاده کن .در جایی دیگر ،از دست دادن فرصت را نشانه حماقت دانسته و
میفرمایند« :من الخرق ترک الفرصة عند االمکان» (آمدی1366 ،ش ،ج ،2ص  .)276یعنی :از دست دادن فرصتها در
وقت امکان ،حماقت است .امام $در تشریح ارزش فرصت و فرصت طلبی فرمودهاند« :الفرصة سریعة الفوت و بطیئة
العود» (همو ،ج ،2ص  .)274یعنی :فرصتها زود از دست میروند و دیر بازمیگردند.

 کنرتل و نظارت
نظارت ،کوششی است که یک مدیر جهت تطبیق عملیات با برنامه انجام میدهد تا میزان صحت و سقم فعالیتها را
بدست آورد و در صورت انحراف ،باید بهگونهای عمل شود تا از اتالف منابع و زمان جلوگیری شود .نظارت ،به عنوان نقطۀ
پایانی حلقۀ مدیریت زمان ،ابزاری کنترلی است که مانع از اتالف فعالیتهای مدیریتی شده و صرفهجویی در زمان را در
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نیز پی دارد .از منظر مدیریتی ،نظارت و تمرکز ،ارتباط مفهومی نزدیکی دارند .مقصود از تمرکز ،میزان یا درجهای است
که تصمیمگیری و کنترل امور ،در نقطۀ خاصی از سازمان متمرکز است .ساختارهای سازمانی ،به دو صورت کلی متمرکز
و غیرمتمرکز هستند (رضاییان1385 ،ش ،ص  .)294معموالً در یک سازمان غیر متمرکز ،مسایل به سرعت حل شده و
برای حل مسأله و تصمیمگیری ،از تعداد افراد ی نظرخواهی میشود .در مدیریت نوین ،فرآیند تصمیمگیری به سمت غیر
متمرکز شدن پیش میرود (رابینز1386 ،ش ،ص  .)301در نظارت مستقیم ،مدیر شخصاً امور را کنترل میکند که در
سازمآنهای گسترده ،امکان آن وجود ندارد و چه بسا مضر است .زیرا مدیر را از کلیّات باز میدارد ،که اسالم نیز آن را
نمیپسندد .راهکار مدیریتی این مقوله ،بهرهگیری از مشارکت و تفویض اختیار است که موجب افزایش تعهد افراد نسبت
به سازمان شده و موفقیت سازمان را در پی دارد (همو ،ص  .)104نظارت در نظام ارزشی اسالم نیز همهجانبه و سیستماتیک
است (فروزنده1386 ،ش ،ص )321و بر استفاده از سایر افراد در راستای مدیریت بهینۀ زمان ،اشاره دارد .در تأکید بر
مشارکت ،امام $میفرماید« :من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطاء» (سیّد رضی1383 ،ش ،ص  .)474یعنی:
موفقیت از آن کسی است که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند .نیز میفرمایند« :و ال ظهیر کالمشاوره» (همو ،ص
 .)452یعنی :پشتوانهای همچون مشورت نیست.
از سوی دیگر ،امروزه ،اتخاذ تصمیمات سازمانی به سطوح پایینتر ارجاع شده و به کارکنان آزادی عمل ی داده میشود
تا مسایل کاری خود را حل کنند (رابینز1386 ،ش ،ص  .)13مدیران سازمآنهای پیشرو ،با تفویض بخشی از اختیار به
کارکنان خود و مشارکت دادن ایشان در تصمیمگیری ،زمینه افزایش توانمندی ایشان را فراهم نموده و زمان در اختیار
خود را به امور مهمتری اختصاص میدهند (رضاییان1385 ،ش ،ص .)295در این راستا باید گفت که یکی از اصول
مدیریت اسالمی ،برخورداری از معاونی شایسته است (فروزنده1386 ،ش ،ص .)252
ایشان خطاب به مالک اشتر در خصوص تفویض اختیار ،شریکگزینی و کنترل امور میفرمایند« :و توخ منهم اهل
التجربة و الحیاء ،من اهل البیوتات الصالحه ،و القدم فی االسالم المتقدمة ،فانهم اکرم اخالقا ،و اصح اعراضا ،و اقل فی
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المطامع اشراقا ،و ابلغ فی عواقب االمور نظرا» (سیّد رضی1383 ،ش ،ص  .)410یعنی :زیردستان خود را از میان مردمی
با تجربه ،با حیا و از خاندانی با تقوا که در مسلمانی سابقه درخشان دارند ،انتخاب کن ،زیرا اخالق آنان گرامیتر ،ابرویشان
محفوظ تر ،طمعورزی آنها کمتر و آیندهنگری آنان است .امام $پس از آنکه محمدبنابوبکر را به خالفت مصر گماشت،
به او فرمود« :انی قد ولیتک اعظم اجنادی فی نفسی اهل مصر» (همو ،ص .)364یعنی :من تو را سرپرست بزرگترین
لشکرم در مصر قرار دادم .در این نامه ،امام $ادارۀ سیاسی منطقه را به فرماندار منتصب خود آموزش داده و ضمن
تفویض اختیار ،از ایشان به عنوان نمایندۀ خود نام برده و نصیحت کردهاند .این رویکرد امام ،$پیرو تعالیم اسالم در
رابطه با تعیین جانشین است< .و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا> (الفرقان )35 ،یعنی :و برادرش هارون را وزیر او قرار دادیم.
امام نیز خطاب به مالک اشتر میفرمایند« :وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء» (سیّد رضی1383 ،ش ،ص  ،)410یعنی:
برای خود از میان اهل راستی و وفا ،چشمانی بینا منصوب کن.
صورت دیگر کنترل و نظارت ،نظارت غیر مستقیم از طریق حسابرسی شخصی است .علی $میفرمایند« :قیدوا
انفسکم بالمحاسبه» (ری شهری1379 ،ش ،ج ،2ص  .)405یعنی ،خود و رفتار خود را با حسابرسی کنترل کنید .در جایی
دیگر فرمودند« :زنوا انفسکم من قبل ان نوزنوا و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا» (سیّد رضی1383 ،ش ،ص  .)108یعنی:
خود را بسنجید قبل از آنکه مورد سنجش قرار گیرید و پیش از آنکه حسابتان را برسند ،به حساب خود برسید .همچنین
خطاب به مسلمان اینگونه اندرز میدهند که« :فحاسب نفسک لنفسک» (همو ،ص .)324یعنی :اکنون به خاطر خودت،
حساب خویش را بررسی کن .همچنین میفرمایند« :من نصب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره» (همو،
ص .)454یعنی :کسی که خود را رهبر مردم قرار داد ،باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران بپردازد ،خود را بسازد.
میتوان اینگونه عنوان نمود که نظارت ،از الزمههای مدیریت بوده و بهرهگیری از سایر افراد و اندیشهها و نیز تفویض
اختیارات به ایشان ،موجب ایجاد فرصت و رهاسازی مدیریت از امور اجرایی شده و صرفهجویی در زمان را به دنبال دارد.
خودکنترلی افراد و بیدار کردن روحیۀ تعهد در ایشان ،سبب میشود که مدیریت نیاز به صرف هزینه و زمان جهت اعمال
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کنترل بر ایشان نداشته باشد .نظارت به طرق یاد شده ،عالوه بر اینکه مانع هدر رفتن منابع و تالشهای مجموعه میشود،
به بهینهسازی اوقات و صرف وقت برای انجام امور مهم و ضروری منجر خواهد شد.

نتیجه گیری
همانگونه که اشاره شد ،مدیریت زمان رویکردی مدیریتی است که بر دو عامل تصمیمگیری و فرصت تأکید دارد.
تصمیمگیری ،جزء اصلی مدیریت است که مفهوم زمان و فرصتطلبی را نیز در خود دارد .مدل مفهومی ارائه شده در واقع
اجزاء مدیریت علمی را با نیمنگاهی بر زمان ترکیب کرده و در ادامه سعی بر آن شد تا ضمن تشریح اجزاء مدل و ارائه
بخشی از اشارات امام $در صدر اسالم ،هر یک از این اجزاء ،به تفکیک تحلیل شوند.
مطابق با مستندات مورد اشاره ،ارکان مدیریت نوین را در برگ برگ تعالیم اسالم شاهدیم .از منظر امام علی،$
غنیمت شمردن فرصت و بهرهگیری از زمان ،با اعمال مدیریتی هدفمند و برنامهریزی در امور ،توأم با هماهنگ نمودن
اجزا میسر است .در بیانات ایشان آمده است که مسلمان بایستی اهداف خود را اوّلویتبندی نماید ،در کنترل امور از نظرات
مشاوران کاردان و قابل اعتماد بهره گیرد ،تزلزل بر تصمیمات خود راه ندهد تا با ممانعت از هدررفت زمان ،بتواند از باقی
عمر خود بهره مطلوب ببرد .اهمیّت این رویکرد مدیریتی تا آنجا مطرح است که توجه و کنترل زمان حتی در امر پرستش
خدا هم مورد اشاره قرار گرفته است .امام $خطاب به رهبر جامعه مسلمین فرمودند« :و اذا قمت فی صالتک للناس،
فال تکونن منفرا و ال مضیعا» (سیّد رضی1383 ،ش ،ص  .)416یعنی :هنگامی که نماز به جماعت میخوانی نه با طوالنی
کردن نماز ،مردم را پراکنده ساز و نه آنکه با تعجیل ،آنرا تباه کن.
آنچه در این مقاله از دریای بیکران بیانات امام علی $میتوان برداشت نمود این است که مدل مفهومی پژوهش در
مدیریت اسالمی مورد اشاره قرار گرفته است و امام $قرنها پیش ،با بینشی بینظیر ،این تعالیم منطبق با مدیریت
امروزی و استفادۀ بهینه از فرصت را به زبان زمان خود مورد تعلیم قرار دادند و مدیریت زمان و اجزای آن در فرمایشات
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ایشان به طور مکرر و نظاممند مورد تأکید قرار گرفته که به گوشهای از آنها در این پژوهش اشاره شده است .باید گفت
که تعالیم دینی اسالم ،تعالیمی برای همه اعصارند که در پس غفلت مخاطبان ،مهجور مانده و متأسفانه مواردی از این
دست بسیارند .بسیاری از یافتههای علوم مختلف امروزی را میتوان با کمی دقت در تعالیم دینی و بیانات پیشوایان اسالم،
به روشنی درک و حتی کشف کرد .باشد که آنچه گفتیم ،تلنگری باشد تا هر چه در آنچه داریم و نمیبینیم ،اندیشه
کنیم و سعی در به فعل در آوردن تعالیم مورد تأکید اسالم ،در امور خود نماییم.
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