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 از همکاری رسکار خانم شکیبا کبیری
 شود.میبندی مقاله قدردانی در جمع

زی ریمدیریت زمان، رویکرد مدیریتی نوینی اســت که بر اســتفاده موثر از وقت و برنامه

در امور به منظور کنترل زمان و انجام به هنگام امور، تأکید دارد. ارکان این رویکرد، بر         

ــمیم،       ریزی، هماهنگی و بندی امور، برنامه   ویت اوّلتعیین اهداف توأم با قاطعیت در تصـ

صت      ست که فر ستوار ا طلبی و جلوگیری از هدر رفت زمان در تمام فرآیند آن  نظارت ا

ی تعالیمی منسجم و هدفمند برای  امعیت دین اسالم که دربرگیرنده جاریست. نظر به ج 

صار بوده و این باور که   سالم در هیچ م تمام اع ش میطریق ن یبدون ارائه ایقولها د، با

ــمن ارائه  ــعی بر آن نمود تا ض ــریح مدیریت  این پژوهش س ی مدلی مفهومی برای تش

ــوعی مرب وطه، در خرمن معارف و بیانات امام زمان و اجزای آن و نیز مرور ادبیات موض

ای از تأکیدات ایشان بر مدیریت امور با رویکرد مدیریت   چینی گوشه علی$، به خوشه 

ــالم   زمان پرداخته و ارکان این رویکرد مدیریتی نوین را در آموزه ــدر اس های تعالیم ص

 وجو نموده و نمایان سازد.جست

 

 دینی، امام علی$، نهج البالغهمدیریت زمان، اسالم، تعالیم  :هاکلیدواژه

 11/8/1393تاریخ دریافت: 
 30/11/1393 تاریخ پذیرش:



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه

یابند. یمقرار دارد، زیرا تمامی منابع دیگر به شرط وجود زمان، ارزش  آنهاترین منبعی است که در اختیار انسزمان، با ارزش

ها و تعالیم مورد تأکید قرار گرفته است )خاکی، ر بسیاری از فرهنگبه دلیل همین ارزش و اهمیّت، توجه به زمان د

 ها برای کنترل کردن و استفاده بهتر از زمان استای از مهارتشامل مجموعه ،مدیریت زمان ( و19ش، ص 1379

 (. 19ش، ص 1378)اوهایزر، 

ه ید و با توجه به شخصیت منحصر به برایتان مهم است را شناسایی کنچگردد که آنمیمدیریت زمان حول این محور 

ای که در پایان روز از کاری گونهخود را به این امور اختصاص دهید، به ۀروزان ۀفرد و اهداف و نیازهایتان، فضایی از برنام

که از آنها  ی اجتماعی و گسترشآنها(.  با ظهور سازم13ش، ص 1380اید، راضی باشید )مورگن استرن، که کرده

ارز تمدن بشری است، بدیهی است که هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهداف خود، به نوعی مدیریت های بویژگی

متناسب با ساختارش نیازمند است. این مدیریت در یک چارچوب ارزشی مبتنی بر فرهنگ سازمان و مفروضات افراد آن 

 (.90ش، ص 1385است )رضاییان، شکل گرفته 

ای جز التزام به اسالم نیست. امّت اسالم به لحاظ عصر پر تالطم و متغیر کنونی، چاره نمود که در عنواناما بایستی 

گرایی را نهفته دارد خواهی، در دل خود، نوسازی و عصریعقیدتی، روانی و هدفمداری، اسالمی است و این شعار اسالم

 (. 243ش، ص 1385)مرادی، 
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های کند، از طریق تأثیر ارزشمیهای عملی مدیریت ایفا ر روشها و همچنین دترین نقشی که اسالم در نظریهمهم

امام علی$ شخصیتی است که فرمایشات و  اینکه( و با توجه به 262ش، ص 1385اسالمی بر مدیریت است )مصباح، 

(، در این مقاله سعی بر 59ش، ص 1387عملی او مشحون از اصول و مفاهیم مناسب برای مدیریت است )حلیمی،  ۀسیر

 ردی اسالمی مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.کآن داریم تا مدیریت زمان را با روی

 

 ادبیات نظری تحقیق

ی گیری کلی علم مدیریت، جستجو، جهتاست ار انسانیاخت ر دریناپذه برگشتیتنها سرمازمان،  اینکهبا توجه به 

نترل (. ک10ش، ص 1379ممکن است )خاکی،  ین زمانکمترهای دستیابی به اهداف، با حداقل صرف هزینه و در راه

تا عادات  توان بکوشید ۀباید با هم. یعنی دیگر یزمان بدین معناست که این خود شما هستید که مشکل دارید نه شخص

 (. 46ش، ص 1377)مکنزی،  های منفی طبیعت انسانی چیره شویدبر کشش و ردهافتاده را ترک ک جاغلط 

مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از  کارگیریمدیریت، فرآیند به

ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده، طریق برنامه

 (. 8ش، ص 1385گیرد )علی احمدی، میصورت 

مدیر از انجام  کدن به اهداف سازمان است، اما در مدیریت اسالمی، هدف یدر تعریف فوق، هدف از مدیریت، رسی

رشد انسان به سوی  ۀ(. بنابراین مدیریتی که زمین250ش، ص 1385اهلل است )مصباح، مال معنوی و قرب الیکار، ک

ب بشری در راستای اطهار و بر اساس علوم و تجار ۀپیامبر و ائم ۀخداوند را فراهم نموده و مطابق کتاب، سنت و سیر

رسیدن به اهداف یک نظام در ابعاد مختلف، مانند یک محور و مدار قطب عمل کند، مدیریتی اسالمی است )اسالمی، 

(. اسالم دارای نظام ارزشی عمیق، گسترده و منسجمی است که مدیریت مدیران مسلمان را تحت تأثیر 12ش، ص 1366

 (.262ش، ص 1385هد )مصباح، دمیجهت آنها  گذارد و به حرکتمیاثر آنها  های عملیهد. در روشدمیقرار 
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انسان را به افزایش سرمایه و ایجاد کار که برای آبادانی زندگی ضروری  اینکه، مدیریت عالوه بر $از منظر امام علی

، اهم آورد )حلیمیهای رشد انسان را به سمت تعالی روحی او که ریشه فطری دارد نیز، فرهد، باید زمینهدمیاست سوق 

 هند، دارای ارزشدمیهای گرانبهای زندگی که مجموعاً عمر آدمی را تشکیل لحظه(. در این مسیر، 57ش، ص 1387

، هارصتفو غفلت از  ساخته، موجبات رشد و تعالی را فراهم زمانی صحیح و مناسب از گیرتوجه و بهره .باشندمیفراوانی 

 ،1ج ش، 1366 )آمدی،« اشد الغصص، فوت الفرص»فرمایند: می $علی ن رابطه امام. در ایبردارد خسرانی عظیم در

اخته و در زندگی پردهاست. در جایی دیگر به تشبیه فرصت ها، از دست رفتن فرصتترین غصه(، یعنی: سخت277ص 

ها همچون فرصتیعنی: (، 446ش، ص 1383، سیّد رضی« )الفرصه تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخیر و»فرمایند: می

 را غنیمت شمرید.  نیک هایپس فرصت، گذرندمیابر 

و اغتنم غفو الزمان و انتهز فرصه  کلغد کو تزود من یوم کلنفس کخذ من نفس»فرمایند: مینیز خطاب به عمر 

شه بردار و آماده (، یعنی: از نفس خود بهره گیر و از امروز خود برای فردایت تو275ص  ،2ش، ج 1366)آمدی، « انکاالم

 ان را غنیمت دان.کبودن زمان را غنیمت شمار و فرصت ام

>حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب  ها، پیرو اشاراتی است که در قرآن آمده است:این تأکید بر استفاده از فرصت

 (.100 و 99، مومنون< )العثونلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبکآنها  الکت کارجعون؛ لعلی اعمل صالحا فیما تر

ای که ترک گوید: پروردگارا مرا به دنیا بازگردان تا کارهای شایستهمی ،را دریابد آنهایکی از انس ،گاه که مرگو آن یعنی:

گوید عمل نخواهد کرد و از پشت سرش برزخی است که تا روز قیامت میانجام دهم. هرگز به این سخنی که  ،امکرده

 .کشیدطول خواهد 

در بررسی متون دینی و آثار متفکران علوم تربیتی بر ضرورت هدفمند بودن و برنامه داشتن برای زندگی جهت 

 شرمحاسبه و مراقبه نیز فرد را ملزم به بازنگری و تصحیح رفتاتعالیم گیری از گوهر وقت و عمر تأکید شده است. بهره

داد و  ،توانیم با زمانمیاست که است و فقط با داشتن هدف و برنامه باید توجه کنیم که زمان در حال گذر  .نمایدمی
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به تالش، تحصیل،  است که گیرد و ما در ظرف زمانمیها را ، عمر و فرصتاستدی عادالنه داشته باشیم. زمان از م

 پردازیم.میاندوزی و خودسازی مطالعه، تجربه

 مدیریت زمان

کارآمد بودن و قدرت یک  ۀتوان دربارمیو معیارهایی است که به کمک آن  زمان و نوع استنباط از آن، از عناصر

اند که پی برده آنها(. امروزه سازم9ص  ش،1379فرهنگ در بالندگی و خالقیت مردمان در بستر آن قضاوت کرد )خاکی، 

ع کلیدی زمان اداره کنند، منببایسته است دو منبع کلیدی سرمایه و نیروی کار را به درستی  اینکهبرای موفقیت، عالوه بر 

ترین وظایف ما در زندگی این است که (. بنابراین یکی از مهم247ش، ص 1381را نیز باید مد نظر داشته باشند )لوئیس، 

گرچه (. ا19ش، ص 1379داشته باشیم )خاکی،  گیری درست از آن، برنامهبرای زمان اهمیت جدی قائل شده و برای بهره

توان میاما  ،تممکن اس ریباً غیتقر ،ن ببردیم از بیم که به طور مطلق تأثیر زمان را بر آن تصمیتصمیک  ا انتخابیاتخاذ 

 .دنموت یریکنترل گرفت و بر آن مد ، درهجاد کردیهای زمانی متنوعی را اشیپو
 ـ مدل مفهومی مدیرت زمان و اجزای آن1شکل 

 
 

 

 

 

 

 تعیین اهداف

 بندي امورویتاوّل
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صول و اجزایی دارد   ۀمدیرت بهین شکل  زمان، ا شده و رعایت    1که در  شان داده  سازمان، موجب  آنها  ن در زندگی و 

گردد. در ادامه، ضمن تشریح این اصول، تأکیدات امام علی$ بر این     میگیری مناسب از زمان و مانع اتالف وقت  بهره

 سازی خواهد شد. مفاهیم نیز به تفکیک، شفاف

 

 تعیین اهداف 

  ۀ(. بر اساس نظری 155ش، ص 1380اینکه هدفمند باشد )مورگن استرن،    زندگی تجربه خوشایندی است مشروط بر   

ــتیابی به اهداف مذکور، برانگیخته             ــود، آنان برای دسـ ــوند میهدفگذاری، اگر برای هر یک از افراد، هدفی معین شـ  شـ

ان راد سازمیک عامل انگیزشی درونی بر اف عنوانتواند به می(. تعیین هدف به خودی خود 463ش، ص 1385)رضاییان، 

(. بدین  83ش، ص1386جویی در وقت و هزینه را در پی دارد )رابینز، وری باالتر و صرفه تأثیر گذارد و این انگیزش، بهره

ــاس آن، زمین  ــود تا بر اس ــطوح   محقق ۀترتیب در مدیریت بر مبنای هدف، راهی که باید تعقیب ش ــازی اهداف در س س

 (.161ش، ص 1385)علی احمدی، شود میمختلف سازمانی فراهم شود، روشن 

شده    شخص  ست )لوئیس،  در مرکز مدیریت مؤثر زمان، اهداف زندگی که به خوبی تعریف و م ش،  1381اند، نهفته ا

ست که:   ۀ(. نظر به اهمیت تعیین هدف و تأثیر آن در مدیریت بهین179ص  من  »زمان، در کالم امام علی$ نیز آمده ا

ضی   « )اوما الی متفاوت خذلته الحیل سی 520ش، ص 1383، سیّد ر شه (، یعنی: ک ها و که به کارهای مختلف بپردازد، نق

ــته میهایش به جایی نپیش بینی ــد. نیز امام در البالی بیانات خود تأکید داش لق امرو  ایها الناس، اتقو اهلل، فما خ»اند رس

ارزش  نباید خود را سرگرم کارهای بی  یعنی: مؤمن (.512ص  ش،1383، سیّد رضی  « )سدی فیلغو!  کعبثا فیلهو، و ال تر

ضول    »اند: و بدون هدف نماید. همچنین فرموده شغل به المرء وقته الف شهری،  « شر ما    (.541 ص ،6ش، ج 1379)ری 

، کعنیدع ما الی»اند: . نیز فرمودههوده استیسازد، کارهای بمیزی که انسان وقت خود را به آن مشغول ین چیبدتریعنی: 

شتغل بمه  شو به      19،ص 4ش، ج 1366)آمدی، « کالذی ینجی کمو ا شغول  شد ترا و م (، یعنی: واگذار آنچه را مهم نبا
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ــت. از بیانات فوق چنین برکامور مهم  بر مقوله تعیین هدف و هدفمداری در امور و  $آید که اماممیه مایه نجات توس

 اند.مد نظر داشته ن راآه گذاشته و همواره زندگی که از اهم ارکان مدیریت زمان است، صحّ

 

   ت در تصمیمقاطعی 

مقدمات و  ۀو بعد از آماده شـــدن هم کرده آن، بیش از حد تردید یاز مدیران در اتخاذ تصـــمیم و اجرا یبرخامروزه 

چار  د ،خود هاییگیرقاطع را ندارند و یا در تصــمیم یگیرت تصــمیمرأو ج یشــرایط الزم نیز توانای ۀکلیمهیا شــدن 

ضطراب و د  ستند ا سر در گم  ای کهگونه. بهلهره ه سرایت کرده و کارها در     ۀدر هم یاین تردید و ابهام و  سازمان  بدنه 

سب  س میبه انجام ن ،زمان منا   ،در نهایت هاى خود بازمانده وموریتأسازمان از انجام وظایف و م فرد یا  . بدین ترتیبدنر

 شوند.میمحقق ناهداف مورد نظر 

افتد، زمان زیادی از دست رفته و بر نگرانی و تشویش افزوده   میبرای مدت زیادی به تعویق  هنگامی که اخذ تصمیم 

صمیم ها، بهشود. این تأخیر می ستند )روش،    ندرت برای بهبود کیفیت ت سودمند ه  $یامام عل(. 132ش، ص 1382ها 

،  یّد رضی س « )ا علمکم جهال و یقینکم شکا ال تجعلو» د:نفرمایمیکرده و  ینه در امور مختلف مورد یشک و تردید ب نیز، 

 تبدیل نکنید. ،و یقین خویش را به شک ،علم خود را به جهل(، یعنی: 496ش، ص 1383

ــتید عمل کنید و زمان یوقت ه قبل من الخرق المعاجل»اند: . در جایی دیگر فرمودهاقدام نمایید ،که یقین کردید یدانسـ

صه کاالم ضی سیّد  « )ان، و االناه بعد الفر ستی پس از       .(510ش، ص 1383، ر س شتاب پیش از توانایی برکار و  یعنی: 

المومن بشره فی  »آمده است که:   $در بیان صفات مؤمن، در فرمایشات امام   خردی است. بدست آوردن فرصت، از بی  

سا. ی         شیء نف صدرا، و اذل  شیء  سع  سمعه. طویل غمه، ب   کوجهه، و حزنه فی قلبه، او شنا ال ثیر  کعید همه، ره الرفعه، وی

شغول وقته    ضی   « )صمته، م ست امت(، یعنی: ه506ش، ص 1383، سیّد ر ست. در تأکید   ش بلند ا و وقت او با کار پر ا

و  ان تشــیر علی کل»عباس فرمودند: بنلهت تصــمیم، اشــاره بر این موضــوع داریم که خطاب به عبدابر قاطعیّ $امام
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(، یعنی: اگر پس از اندیشه بر رای تو، خالف نظر تو فرمان  504ص  ش،1383، سیّد رضی  « )فاطعنی کاری، فان عصیت 

 دادم، باید اطاعت کنی.

با در نظر تا  ندکردمی یهمواره سع ،هد که آن حضرتدمینشان ی$ امام عل یهایگیراز تصمیم یدقت در برخ

تصمیم  یو تعلل در اجرا یو از سست گرفتهت کامل تصمیم با قاطعیّ ،لهأمختلف مس یجوانب و دقت در زوایا ۀگرفتن هم

گیری و نیز جلوگیری از اتالف زمان، از اصول مدیریت زمان است، قاطعیت در تصمیم اینکه. نظر به ورزیدمیخود اجتناب 

 توجه به این رکن در راستای اعمال یک مدیریت توانمند را در اشارات امام$ شاهدیم.

 

 ل  بندیویتاو 

گیری در مورد این است که به ترتیب، بینانه و قابل حصول، گام بعدی، تصمیم، واقعپس از انتخاب اهداف مشخص

 ش، 1381هاست )لوئیس، ویتاوّلرین آزمون مدیریت زمان، انتخاب تبرای حرکت به سوی کدام هدف اقدام شود. به

 ی خود بشناسیم و به تناسب آنها را در زندگویتاوّلباید  ،ها به نحو احسن بهره ببریماز فرصت اینکهبرای (. 210ص 

 دی(بنویتاوّل) ، به اصلی و فرعی کردنخود زمان ۀکه در زندگی و مصرف سرمایکسانی های خود را خرج کنیم.فرصت

ه برایشان ین ضایعکمتر، کنندمیتر تقسیم نمتر و الزم و الزاندیشند و موضوعات را پیش خود به مهم و مهممیل نئمسا

رهایی ی دارند نباید فدای کاکارهایی که اهمیت »گوید: میاین سخن از گوته که  کنند.میرا فدای فرع این است که اصل 

 ،پرهیزگاران پیشوای توان برداشت و معادل فرمایشمی(، را 140ش، ص 1382)روش،  «شوند که اهمیت کمتری دارند

  ،2ش، ج 1366)آمدی، « هممن اشتغل بغیر المهم، ضیع اال» فرمایند:میمحسوب نمود که  $علی 

 .هرکه به کاری که اهمیت ندارد مشغول شود، کار بااهمیت را تباه سازد(، یعنی: 336ص 

یناجی  ةمن ثالث الساعات: فساعؤللم: »دننمایمیپیشنهاد در جایی دیگر و در خصوص تنظیم وقت،  $منانؤامیر م

(، 518ش، ص 1383، سیّد رضی« )ن لذتها فیما یحل و یجملیخلی بین نفسه و بی ةیرم معاشه، و ساع ةفیها ربه، و ساع
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نه زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، زمانی برای تأمین هزی ،روز خود را به سه قسم تقسیم نمایدشبانه مؤمن بایدیعنی: 

 .زیبایی است ۀهایی که حالل و مایزندگی و زمانی برای واداشتن نفس به لذت

کارها  ۀاگر بخواهد به هم .دیگر وقت او محدود است یبر عهده دارد و از سو یوظایف متعدد یمدیر سازمان از سوی

ه ن توجّبدو تقسیم کند. یکند که وقت خود را به صورت منطقمیکند و تمام وظایف خود را انجام دهد، اقتضا  یرسیدگ

ه صورت مناسب و به موقع انجام دهد و خود را ب یهابه این اصل مهم، بعید است که مدیر بتواند وظایف و مسئولیت

نظر  همیشه مورد ،را در رسیدگی به امور تنظیم و توزیع وقتنیز،  ی$امام عل موفقیت خود و سازمان را تضمین کند.

امه ن از عهد یایشان در بخش .ندنمودمیتوصیه  در امور خود، را یرعایت این اصل حیات ،داشته و به کارگزاران خود نیز

و بین  کینب فیما ک. و اجعل لنفسفان لکل یوم ما فیه ،و امض لکل یوم عمله» د:نفرمایمیگونه اینالک اشتر خود به م

)همو، ص « ة، و سلمت منها الرعیةلها هلل اذا صلحت فیها النیکانت کاالقسام، و ان  کالمواقیت، و اجزل تل کاهلل افضل تل

 بهترین وقت هر روز و . جام برسان که هر روز را کاری استکار هر روز را در همان روز به ان(، یعنی: 414

 ۀمخصوص آن کن که به خدا بپردازی، هر چند که اگر در اوقات دیگر نیز نیت پاک کنی و تود آن راترین بخش بزرگ

نجام هر همچنین در مورد ا. آن اوقات در راه خدا به کار رفته است ۀمردم از آن نیت پاک در آرامش و آسایش باشند، هم

فیها اذا  ةانها، او اللجاجکباالمور قبل اوانها، او التسقط فیها عند ام ةو العجل کو ایا» د:نفرمایمی به مالک کار به وقت خود

مبادا هرگز در یعنی:  .(420)همو، ص «ةل امر موقعک، و اوقع ةل امر موضعکرت، او الوهن عنها اذا استوضحت. وضع کتن

 ه روشن نیستک، و یا در چیزی شتاب کنی، یا در کاری که وقت آن رسیده، سستی ورزی کاری که وقت آن نرسیده،

تالش کن تا هر کاری را در جای خود و در زمان مخصوص به  نی.کوتاهی کارهای واضح کجویی نمایی و یا در ستیزه

ر امور به درستی تنظیم نمود توان زمان را دمیبدون انجام دادن کارهای مهم پیش از سایر کارها، نی. خود انجام ده

تـواند به چنیـن برنامه متعـادل و متکاملی عمل نماید که به مدیریت وقت میزمانـی یک فرد (. 33ش ،1378)اوهایزر، 

 .ندارد او را از امور اصلی و مهم باز ،به امور جزیی توجهو  پرداختهخویش 
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 ریزیبرنامه 

کارهایش  ۀکند که مؤمن باید در هممیمی این حقیقت را تأیید و تثبیت تعبیرات گوناگون و عمیق آیات و روایات اسال

 (. 271ش، ص 1386ریزی نیست )فروزنده، با برنامه باشد، زیرا مدیریت چیزی جز کار بر اساس برنامه

که  ییهاست از انتخاب راه و روش مناسب برای بهتر رسیدن به هدف و یا تدوین و تعیین فعالیتا ریزی عبارتبرنامه

)تقوی، میسور سازد  ،های مشخص شده انجام پذیرد تا نیل به هدف راها و در چارچوب روشراه یباید در محدوده

ی اند )علمدیریت دانسته ۀترین وظیفاساسی آن راهاست و شروع تمامی حرکت ۀریزی، نقط(. برنامه80 ش، ص1386

های آینده دارای اهمیت دن طرح کار و نقشه برای حرکتمشخص کر عنوانریزی به (. برنامه2 ش، ص1385احمدی، 

ها (. یعنی بقای دولت551ص  ،2ش، ج 1379)ری شهری، « امارات الدول، انشاء الحیل»فرمایند: میاست. حضرت 

از  کجا وقت به دست آوریم وکند تا ببینیم که در سازمان، از میریزی، کمک اندیشی در امور است. برنامهمربوط به چاره

 هند که اهداف چگونه باید تحقق یابند.دمیها نشان (. برنامه79ش، ص 1378ونه استفاده کنیم )اوهایزر، آن چگ

وی در امور از س ریزیبرنامه توأم با برنامه و توجه ایشان به لزوم دیدگاه توانمیمفاهیم اسالمی،  یتوجه به برخبا 

 ،2ج  ش،1379 ،)ری شهری« مفی عزم بال حز ،خیر ال» :اندهفرموده در این رابط ی$علمشاهده نمود. امام را ایشان 

 .فایده استیب ی،تصمیم بدون دوراندیش(، 386ص 

عنصر نامبرده شده در تعریف  در واقع واجد هر سه ،شودمیکه در جمالت فوق و مشابه آن تکرار ، کلمه تدبیر

در آغاز حکومت  ،$اجرا. از این رو امام علی یبیننقشه و پیش ۀتهیتعیین هدف،  یباشد، چرا که تدبیر یعنمی یریزبرنامه

 «، و انا به زعیم ... ةذمتی بما اقول رهین»نمودند.  حکومت خویش را به مردم اعالم ۀ، برنامخود 16 خویش، طی خطبه

آنگاه که مالک اشتر  وگیرم و خود به آن پای بندم ... میگویم به عهده مییعنی: آن چه  .(38ش، ص 1383، سیّد رضی)

جبایه خراجها، و » ارد:دمیهای مهم حکومتی او را چنین بیان برنامه ،والی سرزمین مصر انتخاب نمود نیز عنوانرا به 
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آوری خراج و مالیات، نبرد جمعیعنی:  (.402ص  ش،1383، سیّد رضی) «جهاد عدوها، و استصالح اهلها، و عماره بالدها

 .ر مردم و آبادانی شهرها و روستاهااصالح امو با دشمنان،

 نقش بسیار مهم و ریزیبرنامهعنصر که در مدیریت علوی نیز  بررسی مطالب و مستندات فوق حاکی از آن است

مدیریت زمان و تخصیص وقت، مدیریت در اسالم از اصول منطقی مدیریت پیروی کرده و پایه و مبنای  .اساسی دارد

  د.نباشمی ی مورد توجه در مدیریت اسالمیاز ابزارها منابع و امکانات

 

 هامهنگی 

شود میمین هدف مشترک توسط عناصر مختلف انجام أکه به منظور ت یایجاد موازنه و تطبیق بین وظایف متعدد

های تشکیل دهنده یک کل، برای کسب هدف بخش ۀهماهنگی، فرآیندی است که طی آن، همنام دارد.  یهماهنگ

 (. 363ش، ص 1385وند )رضاییان، شمیمشترک، ترکیب 

توان کارهای زیادی را برای پر کردن وقت انجام داد اما میباشد. میسازمانی در کار وقت، بی ۀکنندبزرگترین اتالف
 یکبهینه از پتانسیل موجود، هماهنگی است.  ۀاستفاد ۀ( و الزم60 ش، ص1381باید از وقت خوب استفاده نمود )لوئیس، 

اهنگ کند تا همه با یک آهنگ آوا و همخوب باید وظایف مختلف تقسیم شده بین واحدهاى مختلف را هممدیر و رهبر 
و انما انا » اند:متقیان فرموده یموالدر مدیریت اسالمی نیز تأکیداتی بر این موضوع شده و  به تحصیل اهداف بپردازند.

(، یعنی: من باید چونان محور سنگ آسیاب بر جای 160ش، ص 1383، سیّد رضی) «انیکقطب الرحا، تدور علی و انا بم
نیز در جایی و  (.158ش، 1372من به گردش درآید )مشبکی، لۀ شور، پیرامون من و بوسیکخود استوار بمانم تا همه امور 

النظام  عان النظام من الخرز یجمعه و یضمه: فان انقطکان القیم باالمر مکو م» :در پاسخ به عمرخطاب آمده است که دیگر
ها مهره است که مهره ۀمانند رشت ،زمامدار و رهبر (، یعنی: جایگاه190ش، ص 1383، سیّد رضی) «تفرق الخرز و ذهب

ایی در ج $. امامگردندمیها از هم جدا شده و پراکنده نماید. اگر این رشته بگسلد، مهرهمیرا گرد آورده و به هم پیوند 
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و »د که: نموده و اشاره داشتن عنوانن ، علت سقوط کوفیان را پراکندگی و تفرقه ایشادیگر، ضمن تأکید بر یکپارچگی
 (، یعنی:  زشت باد روی شما که در حق خود متفرقید.50)همو، ص «م و ترحاکم! فقبحا لکم عن حقکتفرق

 
 هااستفاده از فرصت 

 گیریای است که بهرهنسیل نهفته(. فرصت، پتا178ش، ص1385هاست )رضاییان، مدیریت، مستلزم آگاهی از فرصت

های اساسی ها از جمله گام( و شناسایی و ارزیابی فرصت183ش، ص 1385شود )علی احمدی، میاز آن موجب رشد 

گیری از ، به بهره$(. امام علی241ش، ص 1385باشد )رضاییان، می آنهاریزی راهبردی و استراتژیک سازمبرنامه

، سیّد رضی) «فاعملوا ... قبل ان یخمد العمل، و ینقطع المهل»ند. از فرمایشات ایشان است که: ها بسیار تأکید داشتفرصت

 ةاضاع»اند: چراغ عمل خاموش و فرصت پایان یابد. نیز فرموده آنکه(، یعنی: عمل کنید ... پیش از 336ش، ص 1383

معروف  ۀشود. امام$ همچنین در ناممیها موجب اندوه (، یعنی: از دست دادن فرصت464)همو، ص  «ةغص ةالفرص

فرصت از  آنکه(، یعنی: پیش از 380)همو، ص  «ون غصةکقبل ان ت بادر الفرصة»فرمایند: می خود به امام حسن$

دست برود و اندوه ببار آورد، از فرصت استفاده کن. در جایی دیگر، از دست دادن فرصت را نشانه حماقت دانسته و 

ها در یعنی: از دست دادن فرصت (.276 ،ص2ش، ج 1366)آمدی، « انکعند االم الفرصة کتر من الخرق»فرمایند: می

 ةئالفوت و بطی ةسریع ةالفرص»اند: ، حماقت است. امام$ در تشریح ارزش فرصت و فرصت طلبی فرمودهوقت امکان

 .گردندمیروند و دیر بازمیها زود از دست فرصتیعنی:  (.274 ،ص2)همو، ج « العود

 

 کنرتل و نظارت 

ها را دهد تا میزان صحت و سقم فعالیتیمدیر جهت تطبیق عملیات با برنامه انجام میک است که  ینظارت، کوشش

 ۀنقط نعنوانظارت، به  ای عمل شود تا از اتالف منابع و زمان جلوگیری شود.گونههبباید  ،دست آورد و در صورت انحرافب

مان را در جویی در زهای مدیریتی شده و صرفهری کنترلی است که مانع از اتالف فعالیتمدیریت زمان، ابزا ۀپایانی حلق
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است  ایدارند. مقصود از تمرکز، میزان یا درجه نیز پی دارد. از منظر مدیریتی، نظارت و تمرکز، ارتباط مفهومی نزدیکی

تارهای سازمانی، به دو صورت کلی متمرکز خاصی از سازمان متمرکز است. ساخ ۀگیری و کنترل امور، در نقطکه تصمیم

(. معموالً در یک سازمان غیر متمرکز، مسایل به سرعت حل شده و 294ش، ص 1385و غیرمتمرکز هستند )رضاییان، 

سمت غیر  گیری بهشود. در مدیریت نوین، فرآیند تصمیممیی نظرخواهی گیری، از تعداد افراد برای حل مسأله و تصمیم

کند که در میامور را کنترل  مدیر شخصاً ،در نظارت مستقیم(. 301ش، ص 1386رود )رابینز، میپیش متمرکز شدن 

 آن رانیز که اسالم  ،ارددمیات باز زیرا مدیر را از کلیّ .امکان آن وجود ندارد و چه بسا مضر است ،گسترده یآنهاسازم

ارکت و تفویض اختیار است که موجب افزایش تعهد افراد نسبت گیری از مشد. راهکار مدیریتی این مقوله، بهرهپسندمین

جانبه و سیستماتیک (. نظارت در نظام ارزشی اسالم نیز همه104به سازمان شده و موفقیت سازمان را در پی دارد )همو، ص 

رد. در تأکید بر زمان، اشاره دا ۀ( و بر استفاده از سایر افراد در راستای مدیریت بهین321ش، ص1386است )فروزنده، 

یعنی:  (.474ص  ش،1383، سیّد رضی« )من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطاء»فرماید: میمشارکت، امام$ 

ص  مو،)ه« هر کالمشاوریال ظهو »فرمایند: میموفقیت از آن کسی است که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند. نیز 

  ت.سینای همچون مشورت پشتوانه یعنی: (.452

شود یمی داده تر ارجاع شده و به کارکنان آزادی عمل از سوی دیگر، امروزه، اتخاذ تصمیمات سازمانی به سطوح پایین

رو، با تفویض بخشی از اختیار به ی پیشآنها(. مدیران سازم13ش، ص 1386تا مسایل کاری خود را حل کنند )رابینز، 

گیری، زمینه افزایش توانمندی ایشان را فراهم نموده و زمان در اختیار میمکارکنان خود و مشارکت دادن ایشان در تص

(. در این راستا باید گفت که یکی از اصول 295ش، ص1385هند )رضاییان، دمیتری اختصاص خود را به امور مهم

 (. 252ش، ص 1386مدیریت اسالمی، برخورداری از معاونی شایسته است )فروزنده، 

م اهل و توخ منه»: فرمایندمیگزینی و کنترل امور الک اشتر در خصوص تفویض اختیار، شریکایشان خطاب به م

رم اخالقا، و اصح اعراضا، و اقل فی ک، فانهم اةو الحیاء، من اهل البیوتات الصالحه، و القدم فی االسالم المتقدم ةالتجرب
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یعنی: زیردستان خود را از میان مردمی  (.410ص  ش،1383، سیّد رضی« )المطامع اشراقا، و ابلغ فی عواقب االمور نظرا

ر، ابرویشان تمیه در مسلمانی سابقه درخشان دارند، انتخاب کن، زیرا اخالق آنان گراکبا تجربه، با حیا و از خاندانی با تقوا 

ت، ه خالفت مصر گماشابوبکر را ببنمحمد آنکهاست. امام$ پس از  نگری آنان متر و آیندهکآنها  ورزیمحفوظ تر، طمع

یعنی: من تو را سرپرست بزرگترین (. 364)همو، ص «انی قد ولیتک اعظم اجنادی فی نفسی اهل مصر»به او فرمود: 

سیاسی منطقه را به فرماندار منتصب خود آموزش داده و ضمن  ۀلشکرم در مصر قرار دادم. در این نامه، امام$ ادار

در  ماند. این رویکرد امام$، پیرو تعالیم اسالخود نام برده و نصیحت کرده ۀایندنم عنوانتفویض اختیار، از ایشان به 

( یعنی: و برادرش هارون را وزیر او قرار دادیم. 35< )الفرقان، رایو جعلنا معه اخاه هارون وز>رابطه با تعیین جانشین است. 

(، یعنی: 410ش، ص 1383، سیّد رضی« )ق والوفاءوابعث العیون من اهل الصد» فرمایند:میامام نیز خطاب به مالک اشتر 

 برای خود از میان اهل راستی و وفا، چشمانی بینا منصوب کن.

قیدوا »: دنفرمایمی $یعل صورت دیگر کنترل و نظارت، نظارت غیر مستقیم از طریق حسابرسی شخصی است.

 . در جاییکنترل کنید یر خود را با حسابرسخود و رفتایعنی،  .(405،ص 2ش، ج 1379)ری شهری، « انفسکم بالمحاسبه

یعنی:  (.108ص  ش،1383، سیّد رضی) «زنوا انفسکم من قبل ان نوزنوا و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا»دیگر فرمودند: 

نین چحسابتان را برسند، به حساب خود برسید. هم آنکهمورد سنجش قرار گیرید و پیش از  آنکهخود را بسنجید قبل از 

خودت،  اکنون به خاطر یعنی:(. 324)همو، ص «کلنفس کفحاسب نفس»هند که: دمیگونه اندرز ه مسلمان اینخطاب ب

 )همو، «من نصب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره»: فرمایندمیچنین حساب خویش را بررسی کن. هم

 یش از آنکه به تعلیم دیگران بپردازد، خود را بسازد.یعنی: کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پ (.454ص

فویض ها و نیز تگیری از سایر افراد و اندیشههای مدیریت بوده و بهرهنمود که نظارت، از الزمه عنوانگونه توان اینمی

به دنبال دارد.  جویی در زمان راسازی مدیریت از امور اجرایی شده و صرفهبه ایشان، موجب ایجاد فرصت و رهااختیارات 

شود که مدیریت نیاز به صرف هزینه و زمان جهت اعمال میتعهد در ایشان، سبب  ۀخودکنترلی افراد و بیدار کردن روحی
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شود، میه های مجموعمانع هدر رفتن منابع و تالش اینکهکنترل بر ایشان نداشته باشد. نظارت به طرق یاد شده، عالوه بر 

 .برای انجام امور مهم و ضروری منجر خواهد شدرف وقت و صسازی اوقات به بهینه

 

 گیری نتیجه

گیری و فرصت تأکید دارد. گونه که اشاره شد، مدیریت زمان رویکردی مدیریتی است که بر دو عامل تصمیمهمان

ر واقع شده د طلبی را نیز در خود دارد. مدل مفهومی ارائهگیری، جزء اصلی مدیریت است که مفهوم زمان و فرصتتصمیم

نگاهی بر زمان ترکیب کرده و در ادامه سعی بر آن شد تا ضمن تشریح اجزاء مدل و ارائه اجزاء مدیریت علمی را با نیم

 بخشی از اشارات امام$ در صدر اسالم، هر یک از این اجزاء، به تفکیک تحلیل شوند.

، $رگ تعالیم اسالم شاهدیم. از منظر امام علیمطابق با مستندات مورد اشاره، ارکان مدیریت نوین را در برگ ب 

ریزی در امور، توأم با هماهنگ نمودن گیری از زمان، با اعمال مدیریتی هدفمند و برنامهغنیمت شمردن فرصت و بهره

ظرات ن بندی نماید، در کنترل امور ازویتاوّلاجزا میسر است. در بیانات ایشان آمده است که مسلمان بایستی اهداف خود را 

 رفت زمان، بتواند از باقیود راه ندهد تا با ممانعت از هدرگیرد، تزلزل بر تصمیمات خ مشاوران کاردان و قابل اعتماد بهره

جا مطرح است که توجه و کنترل زمان حتی در امر پرستش عمر خود بهره مطلوب ببرد. اهمیّت این رویکرد مدیریتی تا آن

للناس،  کو اذا قمت فی صالت»خطاب به رهبر جامعه مسلمین فرمودند:  $ه است. امامخدا هم مورد اشاره قرار گرفت

خوانی نه با طوالنی مییعنی: هنگامی که نماز به جماعت  (.416ص  ش،1383، سیّد رضی« )ونن منفرا و ال مضیعاکفال ت

 کردن نماز، مردم را پراکنده ساز و نه آنکه با تعجیل، آنرا تباه کن. 

توان برداشت نمود این است که مدل مفهومی پژوهش در میاین مقاله از دریای بیکران بیانات امام علی$ آنچه در 

یت نظیر، این تعالیم منطبق با مدیرها پیش، با بینشی بیمدیریت اسالمی مورد اشاره قرار گرفته است و امام$ قرن

تعلیم قرار دادند و مدیریت زمان و اجزای آن در فرمایشات را به زبان زمان خود مورد  بهینه از فرصت ۀامروزی و استفاد
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در این پژوهش اشاره شده است. باید گفت آنها  ای ازمند مورد تأکید قرار گرفته که به گوشهایشان به طور مکرر و نظام

این  مواردی از که تعالیم دینی اسالم، تعالیمی برای همه اعصارند که در پس غفلت مخاطبان، مهجور مانده و متأسفانه

الم، توان با کمی دقت در تعالیم دینی و بیانات پیشوایان اسمیهای علوم مختلف امروزی را دست بسیارند. بسیاری از یافته

اندیشه  بینیم،میچه داریم و ندر آن چه گفتیم، تلنگری باشد تا هر چه به روشنی درک و حتی کشف کرد. باشد که آن

 در آوردن تعالیم مورد تأکید اسالم، در امور خود نماییم.کنیم و سعی در به فعل 
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