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ایده شروع
بچههااگربهشمامیگفتندکهامشبآخرینشبزندگیشماستوفرداصبحدیگر
درایندنیانیستید،درزمانباقیماندهچهمیکردید؟)جوابهایبچههاراجمع
بندیکنیدومیتوانیدبرخیازآنهارابهشوخیوجدیرویتختهبنویسید(طبیعتا
دراینصورتزمانباقیماندهخیلیاهمیتپیدامیکندوهرثانیهازآنرابایدبه
خوبیبرنامهریزیکرد.مثلاینکهزمانکوتاهیبرایآمادهسفریطوالنیشدنوقت
داشتهباشیمودراینمدتکمالزمباشداسبابواثاث،وکیفوکولهمانراببندیم.
البتهمااززماندقیقپایانعمرمانخبردارنیستیمولیبودهاندکسانیکهاینفرصت
برنامهریزیبرایساعتهایآخرعمرشانراداشتهاند.فکرمیکنیدآنهاچکارکردند؟
)بهصورتکوتاهچندپاسخازبچههاگرفتهوجمعبندیمیکنید.(یکنمونهشهدای
کربالکهشبعاشوراامامحسین)ع(بهآنهاخبردادکهفرداآخرینروزعمرآنهاست
وهمهبهشهادتخواهندرسید.شهدایکربالدرشبآخرعمرشانبیشترساعات
رابهدعاونمازوعبادتمشغولبودند.جالباینجاستکهیکگروهدیگرهمکه
فرصتبرنامهریزیبرایشبآخرزندگیشانراداشتند،همینانتخابرامیکردند.
شهدایدفاعمقدس.آنطوریکهدرخاطراترزمندگاندفاعمقدسوتصاویربهجا
ماندهازشبهایعملیاتدیدهمیشود،اکثررزمندگانوکسانیکهفردایعملیات
بهشهادتمیرسیدند،بخشعمدهایازآخرینساعاتعمرخودرابهعبادت،نمازو

قرآنمیگذراندند.
حاالدریکنگاهکالنتر،هرکدامازماهمزمانکوتاهیتاپایانعمرمان-هر
زمانکهباشدوانشاءاهللبرایشمابعداز120سال-داریموبههمیندلیلباید
قدرفرصتیکهدراختیارداریمبدانیم.بههمینخاطراستکهمدیریتزمانوبرنامه

ریزییکیازتوصیههایمهمائمه)ع(برایماست.

برنامه ریزي و مدیریت زمان

توانجسمي،فکريوروحيماانسانهابرايانجامکارهايمختلفمحدوداست.
بااینتوانمحدود،درزمانواحد،تنهاامکانانجامچندفعالیتهمجهتبرايما
انجام از نماییم، کاري راصرف خود توان اگر که است اینگونه غالباً دارد. وجود
کارهايدیگرمحرومميشویم.اگربخواهیمتواناندکخودرادرفعالیتهايفراوان
زندگيبهگونهايتوزیعکنیمکهبیشترینبهرهراازعمروتوانخودببریم،نیازمند

»برنامهریزي«هستیم.
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»برنامهریزي«عبارتاستازطراحينقشهايجامعبرايزمان،برايعمر،زندگيو
حیاتمانکهدرآننقشه،جایگاههرفعالیتبهخوبيمشخصباشد.»برنامهریزي«
مدیریتصرفدارایيهاوسرمایههاست.مهمتریندارایيوسرمایههمعمروزمان

حیاتاست.بنابراین،»برنامهریزي«مدیریتصرفزماناست.
»زمان«درفرهنگعمیدبهمعانيوقت،هنگام،روزگار،اجلومرگآمدهاستودر

عربيبهمعنايعصربهکاررفتهاست.
»ویژگيهايزمان«ازاینقراراست:

-همهانسانهابهطوریکسانازآنبهرهمندهستند؛
-قابلخریدننیست؛

-اگرتلفشود،قابلجایگزینکردننیست؛
-نميتوانآنرابرايآیندهذخیرهکرد؛
-تهیهاشنیازبهسرمایهگذاريندارد؛

-قابلتقسیماست.
قدروقتارنشناسددلوکارينکند  

بسخجالتکهازاینحاصلاوقاتبریم)حافظ(   
معصومین)ع(بهطورمکررمردمرابهاستفادهازفرصتهاواهمیتدقتدرزمانو
فرصتهاواستفادهصحیحازآنسفارشميکردندوخوددراینراستاپیشتازوالگو
بودند.ازسخنانامامصادق)ع(استکه؛»لَیَسَشيءاََعُزِمنَقلبِکَوَوقتِک؛هیچ

چیزيعزیزترازروحووقتتونیست«.1
ْدِمْنَیوِمکلَِغِدکَواْغَتنِمَعفَوالَزَمانَوانَْتِهزُفَرَصهااْلِمکان؛ علی)ع(فرمود:»تََزوَّ
ازامروزتبرايفردایتتوشهبرگیروفراهمشدنوقتراغنیمتشماروازفرصت

ومهلتوامکاناتاستفادهکن«.2
نیزفرمود:» المؤمنَمشغوٌلَوقُتُه؛همهوقتمؤمنپراستواودرهمهوقتشبه

کارهايمثبتاشتغالدارد«.3

1. لئالي االخبار، ج1، ص16.
2. غررالحكم، ج 1، ص 394.

3. نهج البالغه، حكمت 333.
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همچنینایشانباتوجهبهموقعیتزماندربرنامهریزي،ازتقسیموقتسخنبه
میانميآوردوميفرماید:»مؤمنبایدشبانهروزخودرابهسهقسمتتقسیمنماید:
زمانيبراينیایشوعبادتپروردگار،زمانيبراياشتغالوفعالیتوتأمینزندگيو
زمانيبراياستراحتوواداشتننفسبهلّذتحاللوزیبایيهايمطلوب،معقولو
مشروع«.امروزهزمانوزمانشناسيراالفبايبرنامهریزيميدانند.اساسمدیریت

زمانبراثربخشياوقاتاستواراست.4
مدیریتزمانبهمعنيکنترلزمانوکارخویشاست.یعنياجازهندهیمکهامورو
حادثههاماراهدایتکنند.بهتعبیردیگر،اگرانساندررابطهباجریانهايزندگي،
انفعاليعملکند،زماناوبهشدتبههدرخواهدرفت.آنچهدرمدیریتزمانواقعا
درپيکشفآنهستیم،راههايادارهخودماناستوالبتهتاآنجاکهامکانپذیر
باشد،ادارهمحیطمانباحداکثرکارایي؛چراکهمدیریتزماندرواقعمدیریتفردي
است.مهمایناست؛زمانمانراتنظیمکنیمتاماراقادرسازدهمهاهداف،یعني
را و... مسافرت کار اجتماعي، فعالیتهاي خواب، زمان مطالعه، زمان علمي، کار

انجامدهیم.
مدیریتزمانبهسهبخشاساسيتقسیمميشود:

1.حساسسازي؛نسبتبهیکسرمایهعاديشدهبهنامزمان؛
2.شناسایيآفات،راهزنان،دامهايزمانودالیلاتالفوقت؛

3.ارائهراهحلهایيبرايجلوگیريازاتالفوقت.
یکنکتهجالباینجاستکهانگارخداوندبرایراحتترشدنکارمادرمدیریت
زمانبرایمازنگهاییادآورقراردادهوزمانبندیاولیهکردهاست.)میتواناین
پرسشراازبچههاپرسیدکه»بهنظرشمااینزنگهاییادآورچیست؟«یااینکه
نمازهایروزانهاست.مسلمانهمیشه اوقات بندی اینزمان داد.( ادامه را بحث
برنامه در اولیههمیشه تقسیم دلیلیک بههمین و باشد اوقات این مراقب باید
ریزیروزانهمسلمانانقرارداد.حتیدرروزعاشوراووسطمیدانجنگهمیکی
ازاصحابسیدالشهدا)ع(بهنام»ابوثمامه«وقتنمازظهررابهامامحسینعلیه

السالمیادآورشدندوهمانجانمازجماعتبرپاکردند.
بابهبوداستفادهاززمانومدیریتفرديميتوانیمبهنتایجيزیردستپیداکنیم:

1.ازبحرانهاجلوگیريکنیم؛

4. خنيفر، مهارت هاي مديريت زمان، ص 57.
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2.حسموفقیتدرکارهارابهدستآوریم؛
3.چیزهایيکهبهنفعماستودررابطهباکارهايماستانجامدهیم؛

4.اززندگيمانبهتریناستفادهراکنیمنهاینکهآنرابیهودهتلفکنیم.5
برنامهریزيومدیریتفردي،ویژگيهاواصولياصليرابههمراهداردکهعبارتنداز:
هدف، تعیین است. موفق زمان مدیریت کلید و الزم پیششرط هدفگذاري؛ .1

اصليترینمهارتدردستیابيبهموفقیتاست.
شخصي، کوتاهمدت و بلندمدت اهداف فهرست تهیه از پس اولویتها؛ تعیین .2

خانوادگيوکاري،ضرورياستکهآنهارابهترتیباولویتمعینانجامدهیم.
3.رعایتاولویتها؛تازمانيکهکارمهمتروبادرجهاولویتباالترزمینماندهاست،

دستبهکارهايکماهمیتترنزنیم.
4.مقیدشدنبهعملوکنترلمداوم.6

اماالزماستعواملهدررفتزمانواتالفوقتنیزشناسایيشوند.هرکسيبابررسي
عادتهاوفعالیتهايروزانهاشميتواندموارديرابیابدکهوقتاوراتلفميکنند.
برخيازاینمواردعبارتنداز؛غفلتازارزشزمان،تعلل،تنبلیوبیحوصلگی،خواب
بیموقع،ناتوانيدرنهگفتن،تصورنادرستازبرنامهریزي،فقدانانضباطشخصي،
ناکافيبودنکنترلهابرامور،ضعفدربرقراريارتباطبادیگران،خوشوبشکردن

زیادبادیگران،تماسهایااستفادهزیادازتلفنو....
پرسش  برنامه ریزي و مدیریت زمان

نمونهايازمدیریتزمانوانسانهايبزرگوموفقرامعرفيکردهومثالهایياز
مدیریتزمانرادرزندگيایشانبیانکنید؟

پاسخ
1. عملیات های دفاع مقدس

بسیار کار نفر، هزار ها ده باحضور نظامی عملیات دانیدکهیک شماخوبمی
از وعالی بسیاردقیق یایکمدیریت دفاعمقدس زمان در اما است. پیچیدهای
ساعتیقبلازشروععملیات،همهواحدهاازنقاطمختلفبارعایتنظمکاملعازم

5. خنيفر، مهارت هاي مديريت زمان، صص 80-78.
6. همان، صص 111 و 112.
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نقاطدرنظرگرفتهشدهبهنامنقطهرهاییمیشدندورأسزمانمقرروباگفتن
رمزعملیاتازسویفرماندهیکل،حملهشروعمیشد.برایشکستیکعملیات
درستی زمان مدیریت عملیات در حاضر رزمنده هزاران از تعدادی که بود کافی
نداشتندومثالقبلازرسیدنزمانوگفتنرمزعملیات،حملهراشروعمیکردند.
اینگونهعملیاتپیشازآمادگیهمهنیروهالومیرفتوشکستمیخوردیا

تعدادشهداوخساراتافزایشجدیپیدامیکرد.
2. امام خمینی)ره(

نظمومدیریتزماندرامورروزمرهایشان؛امام)ره(مقیدبودندسرساعتمقرراز
خوابیااستراحتبلندشوندوبهامورمربوطهرسیدگيکنند.دقتداشتنددروقت
معینغذابخورندیابخوابند.اگرکاريداشتندیابافرديقراريميگذاشتند،بههیچ

عنوانزمانوعدهرابهعقبیاجلونميافکندند.
آنقدردقیقومنظمبودندکهاگرواقعابنابودبرايصرفغذابیایندباپنجدقیقهتأخیر،
اهلخانهنگرانميشدندوباخودنجوامينمودنددلیلتأخیرآقاچهبودهاست؟همه
بياختیارچشمهارامتوجهاتاقمحلاقامتاماممينمودندتادلیلایندیرکردنرا
کشفکنند.آنوقتمشاهدهمينمودندبهعنواننمونهکسيخدمتشانرسیدهو

سؤاليازایشانکردهاندکهامامبرايپاسخگویيلحظاتيباتأخیررسیدهاند.7
یکبارازهمسرامامبرنامهروزانهایشانراپرسیدند،ایشانگفتهبود:اگربرنامهیک
روزشانرابگویم،ميتوانیددرسیصدوشصتضربکنید.چوناماممطابقبرنامه
کارهايخودراانجامميدادند،بهاطرافیاننیزدراینموردتوصیهمينمودند.حتي
خواندننامهها،مطالعهروزنامههاوتجدیدوضويامامبانظمخاصيتوأمبود.دیدگاه
امامدرموردتنظیموقتاینبودکهوقتيآدميبهبرنامههايخودنظمببخشد،مسلما
وجودشنظمميیابد.اینموضوعدرزندگيامامکامالمحسوسبود،آنقدرکهوقتي
امامدرپاریساقامتداشتند،پلیسهاميگفتندماحتيساعتهايخودرابارفتوآمد

امامتنظیمميکنیم.8
باوجودکثرتکارها،تعدادزیادگزارشهاوآمارها،نشانهايازشلوغيوتراکمکاري
برجايماندهدرزندگيامامقابلمشاهدهنبود،چیزيگمشدنينبود.لباس،کتاب،
قلم،رادیو،وسایلشخصيو...هرکدامدرجايمعینقرارداشتند.اگردرالبهالي
آنهاامانتيدیدهميشدکهبایدبهصاحبآنیامسئولمربوطمستردگردد،دراولین

فرصتوبدونفوتوقتنسبتبهانجامآناقداممينمودند.9
7. پابه پای آفتاب، ج1، ص 115.

8. همان، ص 310.
9. در سايه آفتاب، ص 187.
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3. دكتر محمود حسابي

افرادمنظم،مطلوبفرهنگاسالمیهستند.حضرتعلی)ع(بهپیروانخود،درهر
عصرونسلوصیتمیکندکهمنظمباشند:»اُوصیُکماَوَجمیَعَولَدیَواَهلیَوَمن
بَلََغُهِکتابیبَِتقویاهللِونَظِماَمِرُکم؛منشما)حسنوحسین(وهمهفرزندانموکسانم

وآنراکهنامهمنبدورسدبهترسازخداونظمدرکارهاسفارشمینمایم.10
دکترحسابينیزازکسانیبودکهبهاینوصیتامامخود،عملنمودونظامعلمی،
تحقیقاتیواخالقیخودرابرپایهنظماستواربنیاننهاد.فرزندشدراینبارهمیگوید:
نظموتربیتخاصیبرکارهایایشانحاکمبود.درطی37-38سالیکهدرزیریک

سقفبودیم،کمترینخللیدراینبرنامههایمنظمندیدم.
ایشانسرساعت7:30صبحانهصرفمیکردکهدرمدتاین40سال،اینساعت
کمترینتغییرینکردهاست.حدودساعت9دراتاقشانرویلغاتفارسیکارمیکردند
وساعت11صبحروینظریهعلمیخودشانکهموردتصویبانیشتینهمبودهاست،
کارمیکردند.بعدازصرفناهار،یکیدوساعتاستراحتمیکردند.ساعت4به
مطالعهکتابهایفیزیکمیپرداختندوبعدبهاخبارگوشهوکنارجهانگوشمیدادند.
8:30موقعشامشانبودو9:30مجالتخارجیرامیدیدند.وساعت12:30روی

زبانآلمانیکارمیکردند.11
*دراینموردميتوانبهزندگيعالمهطباطبایي،شهیدمطهريوبزرگاندیگرياز

ایندستهماشارهداشت.

10. نهج البالغه، نامه 47.
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