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  95- 114 صفحات ،97 بهار ،3 شماره ،12 دوره سابق)، انسانی (توسعه اجتماعی توسعه فصلنامه

  
  عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش زمان در بین شهروندان شهر یزد

  
  2و اسکندر قائدي 1دکتر حسین افراسیابی
  

  3/11/96 پذیرش: تاریخ      20/12/95 :وصول تاریخ
  

  چکیده:
که تنها مدت کوتاهی در اختیار انسان است و  زمان، منبع کمیابی است

ي  با وجود این، براي همهتواند فرصت موفقیت و اثرگذاري را فراهم کند.  می
این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی افراد ارزش یکسانی ندارد. 

آماري  ي مرتبط با ارزش زمان در بین شهروندان یزد انجام شد. جامعه
سال شهر یزد بوده که با استفاده از  15شهروندان باالي  ي تحقیق، شامل کلیه

ها  عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده نفر به 384فرمول کوکران 
اي مورد تأیید  صوري و سازه ي پرسشنامه بود که از روایی و پایایی آن با شیوه

اي  مرحلهاي چند  گیري از روش تصادفی از نوع خوشه قرار گرفت. براي نمونه
استفاده شده است. نتایج نشان داد بین تحصیالت، خاستگاه اجتماعی، شغل، 

اجتماعی  ي پذیري، دینداري و سرمایه گرایی، جامعه پیشرفت، جهان ي انگیزه
پذیري،  داري وجود دارد. متغیرهاي جامعه معنی ي با میزان ارزش زمان رابطه

گام به گام وارد شد و  پیشرفت و تحصیالت، در مدل رگرسیون ي انگیزه
ي مورد مطالعه  درصد از تغییرات میزان ارزش زمان را در نمونه 28توانست 

  تبیین کند.
  

  اجتماعی ي پذیري، نظم، سرمایه پیشرفت، جامعه ي ارزش زمان، انگیزه کلیدي: مفاهیم
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  مسأله یانب و مقدمه
معاصر به شمار  ساز توسعه در جوامع زمینه هاي ترین ارزش ارزش زمان، از مهم

اي بیشترین منابع مادي را در  رود. اهمیت زمان به این دلیل است که حتی اگر جامعه می
اي براي زمان بینانهاختیار داشته باشد، چنانچه کنشگران و نهادهاي اجتماعی ارزش واقع

ان پذیر نیست. بشر در طول تاریخ به زمي اجتماعی امکان قائل نباشند، دستیابی به توسعه
نمود که براي او  توجه داشته و از آن غافل نبوده، اما این توجه تنها به اموري جلوه می

توان به زمان جنگ، وقت کاشت و برداشت در امور کشاورزي، زمان  حیاتی بود؛ از جمله می
کوچ و غیره اشاره کرد. این در صورتی است که براي انسان عصر مدرن، تمام ساعات، دقایق 

بهاترین سرمایه  قیمتی این گراننیست به هیچ چنان داراي ارزش بوده که حاضر  ها و ثانیه
را هدر دهد. دیدگاه انسان از سرشت زمان در طول سالیان دستخوش تغییر بوده است. تا 

اي  پنداشتند که به شیوه آغاز قرن حاضر، مردمان به زمان مطلق باور داشتند. یعنی می
هاي  ساعت ي هنظیر نمود، و هم» 1زمان«توان عددي به نام  ییگانه و واحد به هر رخدادي م

دهند. اما کشف ثابت بودن  زمانی واحدي براي هر دو رخداد نشان می ي هدقیق نیز، فاصل
نسبت  ي هناظران صرف نظر از چگونگی حرکت شان، به نظری ي هسرعت نور براي هم

: 1384ر گذاشت (هاوکینگ، بایست فکر زمان مطلق واحد را کنا انجامید و طبق آن می
). در گذشته، زمان به این درجه اهمیت نداشته است، اما امروزه هر لحظه از زمان 181

  ).41 :1381(فرنر،  آبستن حوادث و تحوالت شگرف است
ست که ااي  هاي گذشته، نکته در دوره ،ارزش بودن زمان و وقت در میان ایرانیان بی

اي  ، بسیاري از آنان یا به گونهاستاران قرار گرفته نگ مورد توجه نویسندگان و تاریخ
اند. در میان  مشخص و صریح یا در قالب بیان رخدادهاي گوناگون بدان اشاره کرده

اند، جیمز بیلی  سو به ایران سفر کرده صفویه بدین ي شناسانی که از دوره جهانگردان و شرق
اند که به  کسانی ي ، در زمره5چاردزو فرد ری 4نو، آبراهام جکس3، آرتور دوگوبینو2فریزر

باره چنین  اند. فریزر در این بسیار عالقه و توجه نشان داده» ویژگی ایرانی«بررسی این 
ن که در روزگار پهلوي اول به ایران آمده، وجکس». خیر استأایران سرزمین ت«نگاشته که 
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توجه » ن وقت و زمانارزش دانست بی« ي لهأبه مس ي در میان این جهانگردان بیش از همه
  .)7: 1394 (یساولی، داشته است

نگرش ما نسبت به زمان دائماً در حال تغییر است. بسیاري از این تغییرات به خاطر 
دهد. ظهور  ثیر قرار میکار، سفر و ارتباطات ما را تحت تأابداع تکنولوژي نوینی است که 

است که تبادل اطالعات تقریباً هاي مجازي، سبب شده  اینترنت، پست الکترونیکی و شبکه
تر و مقرون به  بالدرنگ صورت بگیرد، همچنین سفر به نقاط دور و نزدیک دنیا را سریع

تر کرده است. افزایش امکانات موجود، از یک طرف باعث سهولت در انجام کارهاي  صرفه
ودیت روزانه شده است و از طرفی دیگر، به دلیل سهولت در انجام کارها، براي ما محد

کند. با توجه به مجموع شرایط جهان معاصر، لزوم استفاده اثر بخش و  زمانی ایجاد می
دانیم که زمان ارزش  ما می ي کند. همه بهینه از زمان، هر روز اهمیت بیشتري پیدا می

 ي هزیادي دارد و افراد و واحدهاي مختلف یک سازمان مسئولیت زیادي در قبال استفاد
نظیري است که  زمان یکی از منابع کمیاب و بی ).7: 1383(هیندل،  صحیح از آن دارند

ناپذیر براي موفقیت در کار و زندگی مؤثر و اثربخش از آن ضرورتی اجتناب ي هاستفاد
اعتقاد دارد، کسانی که قدرت زمان و چگونگی  ،)1993( 1شود. استراتون محسوب می

تر از افرادي هستند که همیشه از  موفقدانند، بسیار  سازماندهی و استفاده از آن را می
گیري افزایش  نالند. به همان نسبت که اختیار ما در انتخاب وظایف و تصمیم تنگی وقت می

شود و غالباً  معمول ما می ي هیابد، اختیارمان براي وقت خودمان نیز زیادتر و تدریجاً روی می
ا عقب نگه دارد. در هر صورت زمان (بدون آگاهی ما) که شاید ما ر کنیم هایی پیدا میعادت

توجه قرار  امروز باید بیش از پیش مورد از موضوعات مهمی است که در دنیاي پر رقابت
  گیرد. 

و به  پژوهش حاضر نیز از چالش و حساسیت خاصی در جامعه حکایت دارد ي لهمسأ
میزان  ارزش زمان بین شهروندان شهر یزد چقدر است؟ هاست؛ دنبال پاسخ به این پرسش

ارزشی که شهروندان براي زمان قائل هستند با کدام عوامل اجتماعی و فرهنگی در ارتباط 
  است؟

  
  
  

                                                 
1 Stratton 
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  پژوهشپیشینه 
شناسی قرار ارزش زمان از جمله متغیرهایی است که کمتر مورد توجه محققین جامعه

 چند مفاهیمی همچون مدیریت زمان در مدیریت و روانشناسی مورد بحث گرفته است. هر
تحقیق اشاره شده  ي قرار گرفته است. در ادامه به تعدادي از تحقیقات نزدیک به مسأله

  است.
  

  تحقیقات داخلیالف) 
 ي غلی کارکنان ادارهي مدیریت زمان با فرسودگی ش )، به بررسی رابطه1388ا (آر ملک

یریت زمان داري بین مد معنی ي . نتایج نشان داده رابطهل امور مالیاتی آذربایجان پرداختک
ابعاد مدیریت زمان به غیر از بعد  ي همچنین کلیه فرسودگی شغلی کارکنان وجود دارد؛ و

  ).81- 98: 1388آرا، دار دارند (ملک معنی ي نه گفتن با فرسودگی شغلی رابطه
نی روانشناختی مدیریت بی پیش«پژوهشی با موضوع  ،)1390( حاجلو و همکاران

 .انجام دادند» سرسختی و ترجیح سازمانی با مدیریت زمانشناسی،  وظیفه ي زمان: رابطه
طور مستقیم از نمرات باالتر ز آن است که مدیریت بهتر زمان بهژوهش حاکی انتایج این پ

 شود و سرسختی و ترجیح بینی می شناسی، سرسختی و ترجیح سازمانی پیش وظیفه
رسختی و اسی از طریق سشن پذیرد و وظیفه أثیر میشناسی ت سازماندهی نیز از وظیفه

: 1390دیریت زمان نفوذ دارد (حاجلو و همکاران، طور مستقیم در مترجیح سازمانش به
122 -103.(  

بین  ي )، در پژوهش خود که با هدف بررسی رابطه1390( ناظمقائدمحمدي و 
کارآفرینی و مدیریت زمان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی به منظور فراهم آوردن الگوي 

ناسب براي مدیریت زمان دانشجویان بر اساس کارآفرینی آنان است. نتایج نشان داده که م
: 1390زمان دانشجویان رابطه وجود دارد (قائدمحمدي و ناظم، بین کارآفرینی و مدیریت 

104 -91.(  
گرایی، مدیریت زمان و پیشرفت معنویت«، با عنوان )1393( هاي پژوهش بلند یافته

گرایی  حاکی از این است که دانشجویانی که به لحاظ معنویت» زي معنويور تحصیلی: زمان
: 1393(بلند،  هاي باال را به خود اختصاص داده بودند در مدیریت زمان کارآمدترند نمره
174 -155( .  
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  تحقیقات خارجیب) 
حاکی از آن است که نگرش مثبت نسبت به  ،)2001( 1هاي وورل و هیل پژوهش

آموزان در  که دانش  بتی با پیشرفت تحصیلی باال ارتباط دارد، به طوريطور مثآینده به
تحصیل که نسبت به آینده خوشبین بودند، بیشتر احتمال به پایان رساندن   خطر ترك

اند تا همتایانی که در همین درجه از خطر بودند، اما نگرش مثبت  تحصیالت خود را داشته
  ).2009ز وورل و میللو، اند (به نقل ا کمتري به آینده داشته

بین آموزش مدیریت زمان با  ي اي که به بررسی رابطه در مطالعه ،)2003( 2ایراد
 ي آموزش مدیریت زمان با استرش شغلی رابطه لی پرداخته است نشان داد، بیناسترش شغ

ین نتیجه گرفت که ابنابر ؛گرفت اش مورد تأیید قرار داري وجود دارد و لذا فرضیه معنی
زش مدیریت زمان در کاهش استرس و تعلل در کارها مفید بوده است و سالمتی روانی آمو

از طریق آموزش مهارت مدیریت زمان تأمین شده و در سازمان کارها در یک زمان 
  رود. مشخص انجام شده و زمان زیادي براي انجام یک کار هدر نمی

 ایی ویت زمان شناسکلید موفقیت در مدیرطی تحقیقی دریافت  ،)2007( 3سابلیم
و  ؛بودن در مقابل این وضعیت است پذیر خودتنظیمی و انعطاف هاي بحرانی، فهم موقعیت
دارد.  ودپذیري در مقابل شرایط بحرانی رابطه وج صحیح از زمان با انعطاف ي همیان استفاد

ت اما راست انکنند کار آنها در موقعیت بهتر و نمای وي بیان کرد بسیاري از مردم ادعا می
مثبت دریافت  وابندرت ج  هتحقیقات داللت بر این دارد که این مسائل بمتأسفانه نتایج 

مدت اساسی در طوالنی م وایف مهها وظ تها و اولوی ههمچنین به دلیل تأثیر برنام ؛کنند می
کنند و مجبورند  تحمل می ترس راگیرد و مردم سطح باالیی از اس مورد توجه قرار می

  ). 1388 (به نقل از عارفی و دیگران، بهترین نحو انجام دهند ناسایی و بهوظایف را ش
 ايه ان و آمـوزش مهارتمیان مدیریت زم ي هبه بررسی رابط ،)2007(4زچارل

ا ان مدیریت زمان بپرداخت. نتایج تحقیق نشان داد میها  اجتماعی مدیران آموزشگاه
 ي وجود دارد. براي اینکه برنامه از نظرمعنادار ي ههاي اجتماعی و آموزش آن رابط مهارت

داد  شانمورد قضاوت قرار دادند، نتایج ن سرپرست بیرونی آن را 10اجتماعی معتبر باشد 
را  سرپرست آموزشگاه، مقدار زمان اختصاص داده شده براي انجام کارها 2استفاده از 

                                                 
1 Hill and Worrall 
2 Eerade 
3 Sublime 
4 Charles 



100  97بهار  ،3 شماره ،دوازدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

به نقل از عارفی و ( یابد دهد و بدون کاهش کیفیت، ارزیابی خدمات افزایش می کاهش می
  ).1388 دیگران،

ارزش زمان در حفظ محیط زیست و «در پژوهش  ،)2016( و همکاران 1لورنت
هاي زیست  به توصیف فرایند» خدمات اکوسیستم: تمایل به رها کردن زمان اعمال ي هعرض

دهندگان در د که بین محل اقامت و جنسیت پاسخپردازد و نشان دادن محیطی و جامعه می
هاي حفاظت از محیط زیست تفاوت  هاي مرتبط با برنامه یص دادن زمان به فعالیتتخص

  معناداري وجود دارد. 
  

  پژوهش چهارچوب نظري
طور غیر مستقیم به پردازان علوم اجتماعی تنها معدودي از آنها به در بین نظریه

نوسازي به صورتی  ي هپردازان بویژه در حوز اند. تعداد اندکی از نظریه داختهزمان پر ي مقوله
  اند. مزبور اشاراتی داشته ي گذار به مقوله

کند؛ انجام دادن خوب کار،  کللند از یک میل قوي به سمت پیشرفت صحبت میمک
بود هاي جدیدي که بتوان از رهگذر آنها انجام کارهاي فعلی را به و اندیشیدن به راه

یک  برد و معتقد است هر نام می» 2تنیاز به پیشرف«عنوان بخشید. وي از این میل قوي به
از ما مقدار زیادي وقت آزاد داریم اگر شخصی وقت آزاد خود را صرف اموري نظیر 

 ي هاستراحت، شنا، مطالعه و خالصه لذت بردن از زندگی خود نماید، این شخص انگیز
پیشرفت ناچیزي دارد. اگر شخصی وقت آزاد خود را به فکر کردن در مورد دوستان، 

هاي کنار دریا و امثال آنها صرف نماید، این شخص نیز  هاي اجتماعی، مهمانی انواده، گروهخ
قوي  ي هتوان گفت شخص از انگیزفت اندکی دارد. تنها در حالتی میپیشر ي هانگیز

توان یک  درپی به چگونگی بهبود وضعیت فعلی یا اینکه چگونه می برخوردار است که پی
  ).46:1392(سو،  تري به انجام رسانید، بیندیشدهاي به وظیفه را از راه

کند؛ از نظر  فرهنگی بر مصرف، فعالیت و سبک زندگی بیان می ي بوردیو تأثیر سرمایه
فرهنگی زیاد، خود را با سبک زندگی خاص، مصرف فرهنگ و هنر  ي وي دارندگان سرمایه

 ي هنبعی را گویند که در عرصهر م«کنند. از دید بوردیو سرمایه،  متعالی، از بقیه متمایز می
خاصی اثر گذارد و به فرد امکان دهد که سودي ویژه از راه مشارکت در رقابت بر سر آن به 

نماید:  گسترده تقسیم می ي به چند مقوله ). وي سرمایه را23:1383 (اکبري،» دست آورد
                                                 
1 Laurent 
2 Achievement motivation 



عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش زمان در ... 

 

 
 
 

101

هاي  رتوي میدانتوان در پ اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و نمادین که هر کدام از آنها را می
سرمایه عمالً کار  ).102- 103 :1385 (فاین، به مقوالتی جداگانه تقسیم نمود خاص

بر است؛ اما  دست آوردن سرمایه زمان انباشته شده (در شکل مادي و معنوي) است. به 
 (جنکینز، گذاري نمود هاي جدید سرمایه توان آن را در موقعیت آید می وقتی به دست می

فرهنگی بیشتر به معناي داشتن توان شناختی باالتر و  ي داشتن سرمایه). 101:1384
گرایش به هنر متعالی، ناشی از شایستگی بیشتر دارندگان این سرمایه است. وي معتقد 

ي  باالي جامعه، عالوه بر امکانات اقتصادي و به تبع آن سیاسی، سرمایه ي است که طبقه
ي  این امر مانند سرمایه ).38:1382 (فاضلی، ارندفرهنگی و اجتماعی را نیز در اختیار د

شود که آنان در چرخه بازتولید قرار گیرند و موجب افزایش آن شوند  اقتصادي، موجب می
عمل  ي طور نحوهرفتار و گفتار خود و همین ي فرهنگی، شیوه ي و از طریق سرمایه

ه با داشتن امکانات و اجتماعی خود را از دیگر طبقات جدا کنند؛ به طوري که این طبق
گیرند که خود را از دیگر  ملزومات فرهنگی، از لحاظ ذهنی و عینی، در ساختاري قرار می

ي استفاده از زمان  ). ارزش زمان و نحوه721:1385 (ریتزر، دانند طبقات جامعه جدا می
توان  میبوردیو  ي آید. در پرتو نظریه ترین ابعاد سبک زندگی مدرن به شمار مییکی از مهم

اي که از  تلقی کنشگران اجتماعی از زمان با انواع سرمایه ي گفت میزان ارزش زمان و نحوه
  آن برخوردارند در ارتباط است.
نظر از تفاوت در باورها و اعمال خاص هر مذهب، به   ، صرف1به نظر استارك و گالك

ر اینکه مذهبی بودن رسد اتفاق نظر قابل ذکري در تمام مذاهب وجود دارد مبنی ب نظر می
اي مفهوم مذهبی  هاي عملی ابعاد هسته باید نمود بیرونی داشته باشد. به نظر آنها این روش

اند  طبق نظر استارك و گالك تمامی مذاهب بر این اصل مشترك کنند. بودن را تدارك می
گالك از  درونی، باید نمود بیرونی نیز داشته باشند. دیدگاه استارك و ي که عالوه بر جنبه
یابد که انجام ادعیه و مناسک در تمام مذاهب در  ارزش زمان ارتباط می ي آنجایی با مسئله

کند، این حاکی از آن است که افراد مذهبی  زمان خاصی شروع و خاتمه پیدا می
  دهند. شان اهمیت فراوانی می شان دارند و به وقت ریزي منظمی در زندگی برنامه

شدن وي گیدنز از مفاهیمی اساسی مدرنیته و جهانی ي دیشهبحث زمان و مکان در ان
کید بیشتري بر هاي قبل از مدرنیته تأ ان در دورهباشد. وي معتقد است که زمان و مک می

بازیگران اجتماعی داشته که در کنار هم پیوند داشته باشند. در عصر  ي موقعیت بالواسطه
برداري را فراهم هاي تکه ي مکانیسم عهمکان امکان توس ـ گذاري زمانفاصله« مدرنیته

                                                 
1 Stark and Glock 
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ها را در سراسر هاي محلی بیرون آورده و آن زمینههاي اجتماعی را از  آورد که فعالیت می
رسونز اصلی پا ي ). با توجه به عالقه90: 1380 (نش، »دهد زمان و مکان دوباره سامان می

ردن در این تلفیق اهمیت اختن و اجتماعی کي ذهن س به نظام اجتماعی، فراگردهاي ملکه
نظام  هاي یکهاي انتقال هنجارها و ارزش شیوه اساسی دارند و این به آن معناست که او به

موفق این  شدند بوده است. در یک فراگرد اجتماعیمنبه کنشگران درون نظام عالقه
ه صورت بخشی از وجود کنشگران یا شوند یعنی ب ي ذهن می ها و هنجارها ملکه ارزش

شان، در  آیند. در نتیجه این فراگرد کنشگران ضمن دنبال کردن منافع جدان آنها در میو
وهاي ود پارسونز ترکیب الگي خ ه گفتهکنند. ب ه مصالح کل نظام خدمت میقع بوا

کارکرد ساختار، نقش ي  ي زیادي نتیجه آید تا اندازه گیري ارزشی که به دست می جهت
  ).136:1385 اجتماعی است (ریتزر، هاي مسلط نظام بنیادین و ارزش

تواند یک مینیست؛ بلکه زمان، کمی و ریاضی  لزوماًزمان ، 1از دیدگاه نوربرت الیاس
ها و جوامع مختلف، معانی و ارزش متفاوتی باشد که در دورهاجتماعی نماد و حتی هنجار 

یر را تسهیل حل متمایز تغی. زمان نمادي است که هماهنگی مرا)1: 2001(تابونی،  دارد
احساس براي توجه به گذر زمان نیاز اجتماعی چندانی  جوامع سنتی از نظر وي،. کند می

خود  ،ندکن مرتب به زمان فکر میها . اما با گسترش فرایند متمدن شدن، انسانندردک نمی
. در این ا تبدیل شده استآنهزمان به بخشی از آگاهی کند و اساس آن محدود می را بر

مدرن تبدیل  ي گر در جامعهمان به عاملی محدود کننده، و حتی عاملی سرکوبمعنا، ز
عنوان یک هنجار ه به زمان اجتماعی و تحلیل آن به). زیمل نگا1992(زیمل،  شده است

جمعی را فراهم کرد. در این رویکرد زمان نیز یکی از مجموعه سازوکارهاي کنترل درونی 
  گیرند.شان پیش میتلف زندگیهاي مخ دم متمدن در بخشاست که مر

  
  هاي پژوهشفرضیه
ارزش زمان  (تحصیالت، خاستگاه اجتماعی و شغل) با ايبین متغیرهاي زمینه - 1

  رابطه وجود دارد.
  بین نیاز به پیشرفت و ارزش زمان رابطه وجود دارد. - 2
  گرایی و ارزش زمان رابطه وجود دارد.بین جهان - 3
  زمان رابطه وجود دارد. پذیري و ارزش بین جامعه - 4

                                                 
1 Norbert Elias 
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  بین دینداري و ارزش زمان رابطه وجود دارد. - 5
  اجتماعی و ارزش زمان رابطه وجود دارد. ي بین سرمایه - 6
  

  شناسی پژوهشروش
 ي ها پرسشنامه است. جامعه روش اجراي این پژوهش، پیمایش و ابزار گردآوري داده

مرکز آمار ایران،  1390ري سال آماري تحقیق شهروندان شهر یزد است که طبق سرشما
اي چند  گیري، تصادفی از نوع خوشه نفر بدست آمد. روش نمونه 486،152جمعیت آماري 

درصد،  5توجه به فرمول کوکران و پذیرش سطح خطاي  اي است. حجم نمونه با مرحله
   نفر تعیین شد. 384

وجود دارد که در این هاي مختلفی  روایی و پایابی: براي ارزیابی روایی پرسشنامه روش
ي ارزیابی  در مرحله اي استفاده شده استتحقیق از اعتبار محتوایی، از نوع صوري و سازه

ي اولیه طراحی شد و در اختیار اساتید و متخصصان  روایی صوري ابزار تحقیق، پرسشنامه
 هاي مناسب کمک گرفته شد. قرار گرفت و از نظرات آنها براي تصحیح و انتخاب گویه

این، از اعتبار سازه به روش تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد. تحلیل عاملی  عالوه بر
 ها یا متغیرهاي پنهان از یک طرف و کاهش تکنیکی آماري است، که براي برآورد عامل

: 1388پور و صفري،  (حبیب رود تعداد زیادي متغیر به تعداد کمتري عامل، به کار می
عامل، تعیین میزان توان مدل عامل از قبل تعریف شده با  ترین هدف تحلیل). مهم304

 هاي مشاهده شده است. اي از داده مجموعه
 دهد. بر، نتایج آزمون تحلیل عاملی را در مورد متغیر ارزش زمان نشان می1جدول 
گیري است؛ به  باشد، که بیانگر کفایت نمونه می 87/0برابر با  KMO مقداراین اساس، 
 رابطه دهد بین متغیرهاي همبستگی ) نشان می>001/0p( ري آزمون بارتلتعالوه معنادا

گویه  11هاي ارزش زمان،  گویه از گویه 6 وجود دارد. تحلیل عاملی در نهایت با حذف
 کند.میدرصد از واریانس سازه ارزش زمان را تبیین  6/55 تأیید شد، که
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 زماننتایج آزمون تحلیل عامل مقیاس ارزش  :1جدول 
واریانس 
 تبیین شده

مقدار 
 ویژه

 ها گویه عاملی بار استخراج

6/55 48/1 

 کنم مفیدي می ياز زمان خود استفاده 58/0 44/0
 معتقدم واقعاً وقت طالست 72/0 57/0
 شوم از هدر دادن وقت ناراحت می 7/0 57/0
 اگر وقت خریدنی بود بیش از دیگران خریدار آن بودم 79/0 63/0
 توانستم مقدار زیادي از وقتم را ذخیره کنم کاش می 8/0 65/0
 کنم کارهاي روزانه را بر اساس زمان مشخصی تنظیم می 7/0 59/0
 من براي وقت دیگران اهمیت زیادي قائل هستم 6/0 55/0
 کنم من براي مالقات با دیگران از قبل با آنها هماهنگ می 6/0 55/0
 کنند انم در قرار مالقات با من از قبل هماهنگی میدوست 71/0 5/0
 من را در نظر دارنددوستان و اطرافیانم اهمیت زمان  7/0 51/0
 شوم گذارم سر وقت در محل حاضر می وقتی با کسی قرار می 65/0 52/0

ضریب آلفاي 
 80/0کرونباخ: 

  نمونه يجهت متناسب بودن اندازه KMOآزمون 87/0

Ch- square 
06/1512=  Df 55=  Sig 000/0=  ها جهت درست بودن تفکیک عامل Bartlettآزمون  

  
  تعریف متغیرها
آنچه براي کنشگران اجتماعی داراي مطلوبیت باشد، گفته  ارزش، به هر ارزش زمان:

مطلوب از زمان خود و دیگران در  ي شود. ارزش زمان به معناي میزان اهمیت و استفادهمی
توان گفت ارزش زمان در سه جهت قابل ره است. در این تعریف میدگی روزمجریان زن

روز قائل است نهطرح است. اول، اهمیت و ارزشی که کنشگر براي زمان خود در طول شبا
دوم، اهمیت و ارزش زمان دیگران براي فرد و سوم احساس اینکه زمان من براي دیگران 

است و سوأالت در قالب طیف لیکرت اي  صلهاین متغیر فاچقدر ارزش دارد. سطح سنجش 
  آمده است. 1هاي این متغیر در جدول  گذاري شد. گویه نمره

پذیري نوعی فرایند کنش متقابل اجتماعی است که در خالل آن  جامعه پذیري: جامعه
حیط ها و دیگر عناصر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود در گروه یا م فرد هنجارها، ارزش

). این متغیر در 144:1385 (سلیمی و داوري، کند درونی میپیرامون خود را فرا گرفته و 
  مقیاس لیکرت طراحی شد. ي گویه با شیوه 4گیري آن  جهت اندازه اي است و سطح فاصله
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کردن   گرایش کلی به تالش کردن براي موفقیت و انتخاب نیاز به پیشرفت:
اي است  ). این متغیر در سطح فاصله373:1385 وین،هاي موفقیت و شکست (اسال فعالیت

  مقیاس لیکرت طراحی شد. ي گویه با شیوه 6گیري آن  جهت اندازه و
ها،  واره، منشفرهنگی را مجموعه نمادها، عادت ي ترنر سرمایه فرهنگی: ي سرمایه

طور بههاي زندگی که  ها و شیوه سلیقههاي زبانی، مدارك تحصیلی و آموزشی، ذوق و  شیوه
). 31:1381 کند (مالحسنی، غیر رسمی، بین افراد انسانی معمول و شایع است، تعریف می

مقیاس  ي گویه با شیوه 10گیري آن  جهت اندازه اي است و این متغیر در سطح فاصله
  لیکرت طراحی شد.

کند که در آن  گرایی را فرآیندي اجتماعی توصیف میمالکوم واترز، جهان گرایی:جهان
رود و  افکنده، از بین مید و بندهاي جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه قی

). این 12:1379 (واترز، شوند اي از کاهش این قید و بندها آگاه می طور فزایندهمردم به
 گرایی جهان ي از پرسشنامه 5گیري آن تعداد  جهت اندازه اي است و متغیر در سطح فاصله

  ) استفاده شد.189- 215: 1394پور، م(افراسیابی و خر
  

  ي پژوهشها یافته
درصد) داراي مدرك ابتدایی و  1/15نفر ( 58از مجموع پاسخگویان مورد بررسی، 

دیپلم و  درصد) فوق 8/31نفر (122درصد) متوسطه و دیپلم،  6/40نفر (156سیکل، 
ز کل پاسخگویان همچنین ا ؛درصد) فوق لیسانس و دکترا هستند 5/12نفر ( 48لیسانس و 

) داراي خاستگاه 6/78( 302درصد) داراي خاستگاه روستایی و تعداد  4/21( 82تعداد 
درصد) از پاسخگویان براي  9/4نفر ( 19باشند. با توجه به نتایج بدست آمده،  شهري می

درصد) ارزش باالیی را  57نفر ( 219درصد) متوسط و  38نفر ( 146زمان ارزش پایینی، 
است که باالتر از حد متوسط  55/40د. همچنین میانگین ارزش زمان پاسخگویان قائل بودن

  است.
  

  هابررسی فرضیه
شغل) و ارزش (تحصیالت، خاستگاه اجتماعی و  ايبین متغیرهاي زمینه اول: ي فرضیه

  زمان رابطه وجود دارد.
ه، میزان بود 000/0داري برابر با  دهد با توجه به اینکه سطح معنی نشان می 2جدول 

دهد. در نتیجه  داري را نشان می ارزش زمان بر حسب میزان تحصیالت تفاوت معنی
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توان گفت فرضیه تفاوت بین میزان ارزش زمان بر حسب میزان تحصیالت مورد تأیید  می
) و 84/37( قرار گرفت. کمترین میانگین مربوط به افراد داراي تحصیالت ابتدایی و سیکل

 ) است.21/43( وط به فوق لیسانس و دکتريبیشترین میانگین مرب
 

  تحصیالت ارزش زمان بر حسب میزان آزمون تحلیل واریانس :2 جدول

انحراف   میانگین  تعداد  ها گروه  متغیر
  معیار

  میانگین مربعات
f df  Sig گروهیدرون بین گروهی  

ارزش 
  زمان

  3/8  84/37  58  ابتدایی و سیکل

23/337  95/50  61/6  380 000/0

  04/7  82/39  156  متوسطه و دیپلم
فوق دیپلم و 

  14/7  71/41  122  لیسانس

فوق لیسانس و 
  76/5  21/43  48  دکتري

  29/7  55/40  384  جمع
  

استفاده  t مربوط به ارزش زمان و خاستگاه اجتماعی، از آزمون ي جهت آزمون فرضیه
) بین میزان ارزش 000/0داري  ا توجه به سطح معنی(ب دهد نشان می 3شد. نتایج جدول 

ی و شهري تفاوت معناداري وجود دارد. میانگین یخاستگاه روستا يزمان در افراد دارا
) بیش از افراد داراي خاستگاه 68/41ارزش زمان در افراد داراي خاستگاه اجتماعی شهري (

  .) گزارش است39/36(ی اجتماعی روستای
  

  میانگین ارزش زمان بر حسب خاستگاه اجتماعی ي مقایسه ،t آزمون :3 جدول
  t  df  Sig  انحراف معیار  میانگین  تعداد ها گروه متغیر

 48/6  68/41  302  شهر  000/0  382  - 08/6  55/8  39/36  82 روستا  ارزش زمان

  
بین ارزش زمان و وضعیت اشتغال پاسخگویان، با توجه به  ي ررسی رابطهبه منظور ب

هاي نشان  طرفه استفاده شد. یافتهمتغیرها، از آزمون تحلیل واریانس یک سطح سنجش
) میزان ارزش زمان بر حسب وضعیت اشتغال به شکل معناداري متفاوت 4 (جدول دهد می

 است. 
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  آزمون تفاوت میانگین ارزش زمان بر حسب وضعیت اشتغال :4 جدول

انحراف   میانگین  فراوانی  ها گروه
  معیار

  عاتمیانگین مرب
f  df  Sig  بین

 گروهی
 درون

  گروهی
  30/5  49/43  35  کارمند دولت

4/543  69/38  04/14  383  000/0  

  53/6  94/42  53  خصوصی کارمند
  77/6  94/38  34  کارگر
  95/7  56/41  9  کشاورز
  11/6  68/41  37  کسبه

  78/6  09/40  11  بازنشسته
  11/6  47/40  45  دار خانه

  27/7  69/22  16  بیکار
  75/5  82/40  82  دانشجو
  59/6  65/40  31  محصل
  87/5  59/41  29  سایر
  29/7  55/40  384  جمع

  
  بین نیاز به پیشرفت و ارزش زمان رابطه وجود دارد. دوم: ي فرضیه

با توجه به دهد. یپیشرفت و ارزش زمان را نشان م ي نگیزهابین  ي رابطه 5جدول 
استفاده گردید. توجه به اینکه سطح  پیرسونهمبستگی سطح سنجش متغیرها، از آزمون 

داري بین  باشد، لذا همبستگی معنی می 05/0و کوچکتر از  000/0داري برابر با  معنی
 ي بین انگیزه ي رابطه ي پیشرفت و ارزش زمان وجود دارد. در نتیجه فرضیه ي انگیزه

ارزش زمان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مقدار ضریب همبستگی پیرسون پیشرفت و 
دهد. یعنی افراد داراي  متوسط و مثبتی را نشان می ي شده است که رابطه 39/0برابر 
  اند.باالتر، ارزش بیشتري براي زمان قائل پیشرفت ي انگیزه

  
  گرایی و ارزش زمان رابطه وجود دارد.بین جهان سوم: ي فرضیه

گرایی و ارزش زمان با توجه به سطح سنجش جهانبین  ي جهت سنجش رابطه
). اطالعات مندرج در جدول 5(جدول  همبستگی پیرسون استفاده شدمتغیرها، از آزمون 

است، همبستگی  012/0داري برابر با  دهد با توجه به اینکه سطح معنی نشان می
بین  ي رابطه ي نتیجه فرضیه د. درگرایی و ارزش زمان وجود دارجهانداري بین  معنی
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 12/0گرایی و ارزش زمان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مقدار ضریب همبستگی  جهان
  دهد. ضعیف و مثبتی را نشان می ي شده است که رابطه

  
  پذیري و ارزش زمان رابطه وجود دارد. بین جامعه چهارم: ي فرضیه

مان با توجه به سطح سنجش پذیري و ارزش ز جامعهجهت سنجش رابطه بین 
دهد که سطح  نشان می 5 پیرسون استفاده شده است. جدول متغیرها، از آزمون همبستگی

پذیري و ارزش  باشد. بنابراین بین جامعه می 05/0و کوچکتر از  000/0داري برابر با  معنی
نین داري وجود دارد در نتیجه فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. همچ زمان همبستگی معنی

  دهد. متوسط و مثبتی را نشان می ي شده است که رابطه 44/0مقدار ضریب همبستگی 
  

  بین دینداري و ارزش زمان رابطه وجود دارد. پنجم: ي فرضیه
گویاي این است که با توجه به سطح  )5 (جدول نتایج آزمون همبستگی پیرسون

داري وجود دارد. در  نیدینداري و ارزش زمان همبستگی معبین  000/0داري برابر معنی
بین دینداري و ارزش زمان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مقدار  ي رابطه ي نتیجه فرضیه

به دست آمده است. به عبارت دیگر، افرادي که سطح بیشتري از  21/0ضریب همبستگی 
  اند.اند، ارزش بیشتري نیز براي زمان قائلدینداري را ابراز کرده

  
  اجتماعی و ارزش زمان رابطه وجود دارد. ي ن سرمایهبی ششم: ي فرضیه

اجتماعی و ارزش زمان، از آزمون همبستگی  ي سرمایهبین  ي به منظور سنجش رابطه
داري برابر با  دهد با توجه به اینکه سطح معنی نشان می 5پیرسون استفاده شد. جدول 

وجود دارد، در نتیجه داري  اجتماعی و ارزش زمان همبستگی معنی ي سرمایهبین  040/0
شده  10/0پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مقدار ضریب همبستگی  ي فرضیه

  دهد. ضعیف و مثبتی را نشان می ي است که رابطه
  

  و ارزش زمان قلآزمون همبستگی متغیرهاي مست :5 جدول
  اجتماعی ي سرمایه  دینداري  پذیري جامعه  گراییجهان  نیاز به پیشرفت  متغیر

  1/0  21/0  44/0  12/0  39/0  ریب همبستگیض
  04/0  000/0  000/0  012/0  000/0  داري سطح معنی
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همزمان متغیرهاي مستقل تحقیق با ارزش زمان، از  ي به منظور بررسی رابطه
اساس نتایج این آزمون، ر استفاده شد. ب 1رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام

 1/28و توانستند  یشرفت و تحصیالت وارد مدل شده پ ي پذیري، انگیزه متغیرهاي جامعه
  درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند.

  
  نتایج آزمون رگرسیون ارزش زمان :6 جدول

  مقدار ثابت  Beta  B T  Sig  R  R2  متغیر
  000/0  72/7  77/0  35/0  پذیري جامعه

  000/0  37/5  43/0  25/0  نیاز به پیشرفت  14/15  28/0  53/0
  003/0  04/3  1/1  13/0  حصیالتت

  
 گیري نتیجه

متغیرهاي اجتماعی با ارزش زمان انجام شد.  ي این پژوهش با هدف بررسی رابطه
داري  ها نشان داد، میزان ارزش زمان بر حسب تحصیالت به شکل معنیآزمون فرضیه

میانگین ) و بیشترین 84/37متفاوت است. کمترین میانگین مربوط به ابتدایی و سیکل (
وورل و هیل  ي  ) است. این یافته همسو با یافته21/43مربوط به فوق لیسانس و دکتري (

فرهنگی) دارند  ي عنوان یک سرمایه(تحصیالت به بود. کسانی که تحصیالت باالتر ،)2001(
براي زمان اهمیت و ارزش زیادي قائلند. محصلین و دانشجویان براي طول مدت ترم 

مفید از زمان  ي ریزي در طول تحصیل آنها را به استفاده کنند، همین برنامه ریزي می برنامه
چنانکه پس از اتمام تحصیالت در زندگی روزمره نیز این روند را ادامه  ؛عادت داده است

داري مشاهده  دهند. بین میزان ارزش زمان بر حسب خاستگاه اجتماعی تفاوت معنی می
د مطالعه داراي خاستگاه اجتماعی شهري بیش از افراد شد. میانگین ارزش زمان افراد مور

تحقیق پوزا و همکاران  ي این نتیجه با یافته .داراي خاستگاه اجتماعی روستایی است
همسویی داشت. با توجه به شراي شغلی و نگرش سنتی، روستائیان اهمیت  ،)2000(

زیاد و آهنگ کند  ن نسبتاًترین دلیل آن نیز، زماچندانی براي وقت قائل نیستند. شاید مهم
زندگی روزمره در مناطق روستایی است. این در حالی است که زندگی شلوغ شهري، به 

کند ناگزیر مستلزم مدیریت و دقت در صرف زمان روزانه است. چنانکه زیمل نیز اشاره می

                                                 
1 Stepwise 
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شناسی، حسابگري و دقت کرده و جهان را  که پیچیدگی زندگی شهري ما را مجبور به وقت
 ).286:1389 (کرایب، کند ي ریاضی تبدیل می به یک مسئله

داري وجود دارد. این  بین میزان ارزش زمان بر حسب وضعیت اشتغال تفاوت معنی
نوع شغل، آهنگ معینی به  همسویی داشت. اساساً ،)1388آرا (یافته با نتایج تحقیق ملک

کاران کمترین ارزش را براي زمان ها نیز نشان داد، بیبخشد. چنانکه یافتهزندگی انسان می
  ند.قائل

داري وجود دارد. این یافته با نتایج  معنی ي بین نیاز به پیشرفت و ارزش زمان رابطه
کللند بر این باور مک .) همسویی دارد2007) و سابلیم (1390تحقیق حاجلو و همکاران (

 آزاد خود را صرفیک از ما مقدار زیادي وقت آزاد داریم اگر شخصی وقت  است که هر
اموري نظیر استراحت، شنا، مطالعه و خالصه لذت بردن از زندگی خود نماید، این شخص 

پیشرفت ناچیزي دارد. اگر شخصی وقت آزاد خود را به فکر کردن در مورد  ي هانگیز
ها و امثال آنها صرف نماید، این شخص نیز  هاي اجتماعی، مهمانی دوستان، خانواده، گروه

قوي  ي هتوان گفت شخص از انگیز پیشرفت اندکی دارد. تنها در حالتی می ي هانگیز
هاي بهتر درپی به چگونگی بهبود وضعیت فعلی یا انجام وظیفه از راه برخوردار است که پی

  ).46:1392(سو،  بیندیشد
 ،بین جهانگرایی و ارزش زمان با نتایج حاصل شده از آزمون ي رابطه ي در مورد فرضیه

تحقیق  ي داري وجود دارد. این یافته با نتیجه معنی ي گرایی و ارزش زمان رابطهنبین جها
ز مفاهیم گیدنز ا ي بحث زمان و مکان در اندیشههمسویی دارد.  ،)2016لورنت و همکاران (

هاي  باشد. وي معتقد است که زمان و مکان در دوره شدن وي میاساسی مدرنیته و جهانی
بازیگران اجتماعی داشته که در کنار  ي بیشتري بر موقعیت بالواسطهکید أقبل از مدرنیته ت

 ي مکان امکان توسعه ـ گذاري زمانفاصله هم پیوند داشته باشند. در عصر مدرنیته
هاي محلی  هاي اجتماعی را از زمینه رد که فعالیت آو برداري را فراهم میهاي تکه مکانیسم

 ).90: 1380(نش، دهد ن و مکان دوباره سامان میها را در سراسر زمابیرون آورده و آن
دار شده است. این یافته با نتایج تحقیق  پذیري و ارزش زمان معنی بین جامعه ي رابطه
هاي  ادها یا گروهیک از نه نظمی را توسط هر همسو است. فرد نظم یا بی ،)2003وان ایراد (

خودکار در  صورتشود که به  اي میوارهد و براي وي تبدیل به عادتآموز مربوطه می
کند. پارسونز معتقد است در یک فراگرد اجتماعی شدن موفق،  زندگی روزمره خود عمل می

ی بـه صورت شوند. یعن ذهـن کنشگران آن نظام می ي م ملکهها و هنجارهاي یک نظا ارزش
ن ضمن آیند. در نتیجه این فراگرد، کنشگرا بخشی از وجود کنشگران یا وجدان آنها در می
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). 136:1385 (ریتزر، کنند دنبال کردن منافعشان، در واقع به مصالح کل نظام خدمت می
گیرد و در این  واره از سنین کودکی آرام آرام در فرد شکل میبوردیو، عادت ي طبق نظریه

  ، نظام آموزشی، محیط اجتماعی و غیره نقش اساسی دارند.گیري خانواده شکل
نداري و ارزش زمان رابطه وجود دارد. این یافته با نتایج نتایج نشان داد، بین دی

هاي توحیدي) امور  جمله دین (از همسویی داشت. دین ،)1393تحقیق بلند و همکاران (
  در اسالم اداي نماز و سایر عبادات و مناسک .آورد می زندگی انسان را به نظم در ي روزمره

تارك و گالك تمامی مذاهب بر این اصل شود. طبق نظر اس هاي معینی انجام می در وقت
درونی، باید نمود بیرونی نیز داشته باشند. دیدگاه استارك  ي اند که عالوه بر جنبه مشترك

یابد که انجام ادعیه و مناسک در تمام  ارزش زمان ارتباط می ي و گالك از آنجایی با مسئله
از آن است که افراد مذهبی  کند، این حاکی مذاهب در زمان خاصی شروع و خاتمه پیدا می

   شان دارند. ریزي منظمی در زندگی برنامه
اجتماعی و ارزش زمان پرداخته که  ي بین سرمایه ي ششم به بررسی رابطه ي فرضیه

دانند. این یافته  ها نظم را محدود کردن آزادي می دار شده است خیلی این رابطه نیز معنی
هاي  کشورها و حتی شرکت ي د. در حالی که تجربه) همسو بو2007با نتایج تحقیق چارلز (

موفق نشان داده رعایت نظم، احترام بیشتر به حقوق شهروندي را به دنبال دارد. در 
وري و حقوق بیشتري دارند و  هایی که نظم و انضباط در آنها حاکم است، افراد بهره شرکت

توان گفت که افراد  رضیه میشود. براي تبیین این ف به نظرات آنها اهمیت زیادي داده می
هم دارند براي زمان  اي از ارتباطات که با گسترده هاي در تعامالت اجتماعی خود و با شبکه

اجتماعی  ي هکلمن سرمای ي خود و دیگران ارزش و احترام زیادي قائلند چنانکه به عقیده
تر ارتباطات،  ههاي گسترد ین با شبکهانمایانگر منبعی است از انتظارات دوطرفه و بنابر

  ). 228:1389 گیرد (ازکیا و دیگران،مشترك، باالتر از افراد قرار می هاي اعتماد و ارزش
  

  پیشنهادات
توجه به ارزش زمان، نیازمند یادگیري و ساختارها و فرایندهاي مبتنی بر نظم است 

مناسبی از ها الگوي  رسد الزم است خانوادههاي زندگی معاصر است. به نظر می که از چالش
نظم را به نسل جدید به صورت رفتاري فراهم نمایند. نقش والدین در این زمینه از اهمیت 
باالیی برخوردار است. یک نهاد به تنهایی قادر به نهادینه کردن و گسترش نظم در جامعه 

حاد جامعه آها با همکاري یکدیگر نظم را در بین نیست بلکه تمامی نهادها و سازمان
گیرد. افراد یاد  هاي افراد در تضاد قرار می گاهی با عادت ،اصوالً تنظیم وقت .هندگسترش د
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هاي مختلف خودشان را مثل عادات مطالعاتی، عادات خواب و بیداري، عادات  بگیرند عادت
... را شناسایی کنند و در تنظیم وقتشان به  اي، تماشاي تلویزیون، عادات تفریحی و تغذیه

  د. آنها هم توجه کنن
زمان و ارزشی که براي آن قائلیم، به عوامل گوناگونی بستگی دارد که در این 

شهرها و شود محققان در کالن . پیشنهاد میپژوهش، مجال پرداختن به تمام ابعاد آن نبود
اي این مسئله را مورد بررسی قرار دهند. همچنین پیشنهاد  همچنین به صورت مقایسه

  ورت خاص، ارزش زمان مورد بررسی قرار گیرد.شود در میان مشاغل به ص می
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 :منابعفهرست 
ي یحیی سید  ). روانشناسی تربیتی؛ نظریه و کاربست، ترجمه1385سالوین، رابرت اي (ا

  محمدي، تهران: روان.
آن با  ي فرانوگرایی فرهنگی و رابطه"). 1394پور، یاسین (افراسیابی، حسین و خرم

  .2 ي ، شماره8تحقیقات فرهنگی، سال  ي ، فصلنامه"ایی در بین جوانان شهر یزدگر جهان
 ي اجتماعی در مشارکت: بررسی تأثیر سرمایه ي ). نقش سرمایه1383اکبري، امین (

موردي: روستاي فارسنج از توبع سقز)،  ي اجتماعی بر مشارکت سیاسی ـ اجتماعی (مطالعه
  علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. ي کدهکارشناسی ارشد، دانش ي نامه پایان

ورزي معنویت گرایی، مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی: زمان"). 1391بلند، حسن (
  ).1(4 ي هاي روانشناسی بالینی و مشاوره، شماره پژوهش ،"معنوي

جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: ال لی ي ترجمه ،پیر بوردیو). 1384( جنکینز، ریچارد
  .نینشر 
شناختی  هاي روان بینیپیش"). 1390لو، نادر؛ صبحی قرامکی، ناصر و نوري، سعیده (حاج

، "شناسی، سرسختی و ترجیح سازماندهی با مدیریت زمانوظیفه ي مدیریت زمان: رابطه
  .4 ي ، شماره1 ي شناسی اجتماعی، دورههاي روان پژوهش
در تحقیقات   SPSSد). راهنماي جامع کاربر1388پور، کریم و صفري، رضا ( حبیب

 هاي کمی)، تهران: متفکران. پیمایشی (تحلیل داده
محسـن  يترجمـه، شناسی در دوران معاصرهاي جامعهنظریه. )1385( ریتزر، جورج

  .انتشارات اطالعات، تهران: ثالثـی
م: پژوهشگاه حوزه و قشناسی کجروي،  ). جامعه1385سلیمی، علی و داوري، محمد (

 وم.دانشگاه، چاپ د
محمود حبیبی مظاهري، تهران:  ي ). تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه1392سو، آلوین (

  مطالعات راهبردي. ي پژوهشکده
محمد کمال  ي اجتماعی، ترجمه ي اجتماعی و نظریه ي ). سرمایه1385فاین، بن (

  مطالعات راهبردي. ي سروریان، تهران: پژوهشکده
  زاده، تهران: پژوهش.ي جوادي مان، ترجمه). مدیریت موفق ز1381فرنر جک، دي (

بین کارآفرینی و مدیریت زمان  ي رابطه"). 1390قائدمحمدي، محمدجواد و ناظم، فتاح (
تحقیقات مدیریت  ي ، فصلنامه")12 ي دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی (واحدهاي منطقه

  چهارم. ي آموزشی، سال دوم، شماره
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مارکس وبر،  ي اي بر اندیشه تماعی کالسیک، مقدمهي اج ). نظریه1389کرایب، یان (
  پرست، تهران: آگه.  شهناز مسمی ي دورکیم، زیمل، ترجمه

کامران روح شهباز، تهران: ققنوس، چاپ  ي ). مدیریت زمان، ترجمه1385لوئیس، دیوید (
  چهارم.

داري اجتماعی و نوع دین ي بین میزان سرمایه ي بررسی رابطه"). 1381مالحسنی، حسین (
 ي نامه آباد ـ گنبد) پایان آموزان سال سوم دبیرستان در استان گلستان (علی در بین دانش

  کارشناسی ارشد، تربیت مدرس.
مدیریت زمان با فرسودگی شغلی  ي بررسی رابطه"). 1388آرا، بهمن جمشید (ملک

 ي امه، فصلن"1386کل امور مالیاتی آذربایجان غربى در سال مالی  ي کارکنان اداره
  ).52چهارم (مسلسل  ي جدید، شماره ي تخصصی مالیات، دوره

 :محمدتقی دلفروز، تهران ي ترجمه، شناسی سیاسی معاصر). جامعه1380( نش، کیت
  .چاپ اول، کویر

اسماعیل مردانی گیوي، تهران: سازمان  ي شدن، ترجمه). جهانی1379واترز، مالکوم (
  نعتی.صمدیریت 

محمدرضا محجوب، تهران:  ي زمان، ترجمه ي ). تاریخچه1384هاوکینگ، استیون (
  سهامی، چاپ نهم.

  ي شفیع الهی، تهران: سارگل. ). مدیریت زمان، ترجمه1383هیندل، تیم (
  .757 ي شهروند، شماره ي ). ایران وقت ندارد، روزنامه1394یساولی، مهدي (
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