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 : چکيده
نظريه اي را درباره ي مديريت زمان " قورباغه را قورت بده"ن پرسش پاسخ مي دهيم كه آيا مي توان از كتاب در اين مقاله به اي

" قورباغه را قورت بده"در اين مقاله تالش مي شود تا ديدگاه نظري نويسنده کتاب و برنامه ريزي استخراج كرد؟  از اين نظر، 
نظريه براي تعيين الگوهاي نظري بكار رفته در اين كتاب از .  شود تحليل ونسبت به مديريت زمان و برنامه ريزي ارزيابي 

 ، تحليل محتواو ابتدا در خصوص تعريف نظري راجرز در.  استفاده شده است روش تحليل محتواي پنهان ازنوآوري راجرز و 
ه تعيين شاخصهاي نظري كتاب در پايان ب.   پرداختممطالبي ارائه مي شود و سپس به تحليل عناصر موجود در کتاب خواه

 .نشان مي دهم كه پاسخ به پرسش ما مثبت بوده استدر پايان، . اشاره مي كنم 
 

  .تحليل محتوا، نوآوري، کتاب، مديريت زمان، برنامه ريزي: کليد واژه ها
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 مقدمه

 ، نوآوري راجرزي  و با استفاده از نظريهنوشته برايان تريسي" قورباغه را قورت بده" كتاب ي اين گزارش تحقيقي بر اساس مطالعه
ريزي، مديريت   نظري نويسنده كتاب نسبت به برنامهرويكرد’اين پرسش  روش مورد استفاده براي پاسخ به.  آماده و ارائه شده است

 . باشد  با استفاده از روش تحليل محتواي پنهان مي‘زمان
 

 رويكرد نظري و فرضيات تحقيق
هاي نوآوري، چگونگي و پذيرش آن توسط  و ويژگي" نظريه نوآوري راجرز"اب را با سه فرضيه با استفاده از تحليل محتواي اين كت

طور كه به تفصيل توضيح داده خواهد شد، قورباغه به عنوان يك روش،  در اين كتاب همان.  جويم ام و از آن بهره مي مردم برگزيده
 .نوآوري ايجاد كرده است

 
 .ريزي قبلي و مديريت زمان عاملي در جهت مقابله با تنبلي به شرط پذيرش نوآوري است برنامه: فرضيه اول-
 .پذيري در پذيرش نوآوري با تمرين هر مهارتي قابل كسب است به شرط انعطاف : فرضيه دوم-
وردن قورباغه و انجام خ"هاي رسيدن به هدف است با در نظر گرفتن نوآوري  ترين راه تمركز بر روي هدف يكي از مهم: فرضيه سوم-

 ".ترين كار به عنوان اولين كار سخت 
 

 روش شناسي تحقيق
 مستقيم رفتار افراد يا پرسش در ي جاي مشاهده هدر روش تحليل محتوا ب.  روش تحقيق در اين پژوهش تحليل محتواي پنهان است

اي كه براساس تحليل  گيرد و غالباً مطالعه  قرار ميمطالعه و  تحليل اند مورد توجه، ها و آثاري كه آنان به وجود آورده  پيام،مورد آنها
شود  ها عرضه مي هاي اجتماعي عمده است كه در رسانه هاي فرهنگي و ديدگاه گيرد در پي شناخت ارزش محتوا صورت مي

 ).۱۳۸۲معتمدنژاد، (
 .  محتوا بخشي از پيام است که مدنظر ماست.شود، محتوا و پيام يکسان نيستند محتوا چيزي است که در جريان ارتباطي منتقل مي

کنند   بنابراين بسته به سوال ما آن بخش از محتواهاي پيام خود را آشکار مي.ها داراي محتواهاي گوناگونند  پيام،پس به يک معنا
 ).۱۳۸۵کوثري، (

كتاب قورباغه را "زي، واحد تحليل ري هاي روانشناسي مرتبط با مديريت زمان و برنامه گيري در اين تحقيق كتاب چارچوب نمونه
 . پاراگراف است و واحد زمينه" قورت بده

نسبت به مديريت زمان، " قورباغه را قورت بده" نظري نويسنده كتاب رويكردمن در اين مقاله سعي دارم به اين سئوال پاسخ دهم كه 
ش از چه روشي بهره برده كه اين كتاب را تبديل به يك كه نويسنده كتاب براي بيان مطالب ريزي و تنظيم وقت چه است و اين برنامه

 نوآوري راجرز و از طريق تحليل محتواي كتاب و تالش براي ي كتاب پر فروش و موفق كرده است؟ اين هدف را با استفاده از نظريه
 .کنم اثبات و يا رد فرضياتم دنبال مي

 
 ادعاهاي نظري با مشاهده تجربينتايج و مقايسه : هاي نوآوري از نظر راجرز تعاريف ويژگي

در اين جا ).  ۳۱۲: ۱۹۹۲راجرز، " (كند ئي است كه فرد يا واحد ديگري از اقتباس آن را نو تصور مي نوآوري فكر، روش و يا شي"
ثير ترين و در عين حال اثرگذارترين كار است كه انجام آن بيشترين تا ترين، سخت   قورباغه است كه در واقع سمبل مهم،نوآوري

 . مثبت را در زندگي فرد دارد
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هايي كه  نوآوري.  تواند يك فكر، يك روش و حتي يك شي باشد در واقع نكته جالب اين است كه در اين كتاب قورباغه مي
د نشو ها اقتباس مي پذيرندگان، آن را داراي امتياز نسبي، آزمايش پذيري بيشتر و پيچيدگي كمتر بدانند زودتر از ساير نوآوري

 ).۱۹۹۲راجرز، (
 

 : دهم هاي تحليل مورد استفاده قرار مي براي تحليل محتواي اين کتاب سه ويژگي نوآوري را به عنوان مقوله
 
 ).۱۹۹۲راجرز، (اي است كه بتوان نوآوري را تجربه كرد  آزمايش درجه:  آزمايش پذيري-۱

 : هاي ارائه شده در كتاب نمونه
 همين استواري و ثبات قدم .متوقف نشويد.   وقتي حركت را شروع كرديد به پيشروي ادامه دهيد.حركت به جلو را ادامه دهيد: "۱،۱

 ).۳۹:۱۳۸۲تريسي، " (ترين افراد نسل خود كند ترين و موفق تواند شما را تبديل به يكي از فعال به تنهايي مي
هاي معيني كه بايد قدم  اول آن را به فعاليت: رتيبخوريد؟ به همين ت ترين قورباغه خود را مي ترين و زشت شما چطور درشت: "۱،۲

 ).۴۴:۱۳۸۲تريسي، " (كنيد شان شروع مي كنيد و سپس با اولين به قدم انجام شود تقسيم مي
 ). ۵۳ :۱۳۸۲تريسي،  " (كه هم بخواهيم و هم درست از آن استفاده كنيم ما هميشه وقت كافي داريم به شرط آن: "۱،۳
ها و  كنند و انتخاب  پنج، ده و بيست سال آينده فكر ميي آنها درباره. گيري روشني دارند ورد آينده خود جهتافراد موفق در م: "۱،۴

" مدت خواهان آن هستند هماهنگ باشد اي كه در دراز دهند تا با آينده رفتارهاي خود را در زمان حال مورد تجزيه و تحليل قرار مي
 ).۶۳:۱۳۸۲تريسي، (
آيد و يا كارهايي مانند حرف زدن با ديگران به هنگام كار يا امور  تان در انجام كارها پايين مي كنيد كه سرعت اگر احساس مي: "۱،۵

كنند، به هنگام بروز اختالل هميشه اين جمله را با خودتان تكرار كنيد   در انجام كارهاي مهم شما اختالل ايجاد مي،كم اهميت
 ).۱۷۷:۱۳۸۲تريسي، " (برگرديم سركار خودمان"
: را طبق برنامه به اتمام برسانيد اين سوال را از خود بپرسيد ترين كارهايتان تمركز كنيد و آن كه بتوانيد روي مهم براي اين: "۱،۶

 ).۸۸:۱۳۸۲تريسي، " (ترين كارهاي من كدامند؟ ترين و با ارزش مهم
 
 :  امتياز نسبي-۲

 ).۱۹۹۲راجرز، (خواهد جاي آن را بگيرد  ست كه ميشود يك نوآوري بهتر از فكري ا اي كه تصور مي  درجه
 : هاي ارائه شده در كتاب نمونه

ترين كار و ادامه كار تا پايان صد درصد آن در واقع به شخصيت خودتان شكل و قالب  ترين و اصلي با تمركز كامل روي مهم: "۲،۱
 ).۱۸۳:۱۳۸۲تريسي، " (شويد بخشيد و تبديل به يك فرد برتر مي اي مي تازه
 ).۴۵:۱۳۸۲تريسي، " (شود ريزي قبلي و مناسب مانع عملكرد ضعيف مي برنامه: "۲،۲
تر  هر چقدر برنامه شما بهتر باشد آسان.  ريزي درست، قبل از شروع كار، معيار توانايي كلي شماست قابليت شما در برنامه: "۳،۲

 ).۴۶:۱۳۸۲تريسي، " (را قورت دهيد و به پيشرفت ادامه دهيد قورباغه خود . را شروع كنيدركا. توانيد بر تنبلي غلبه كنيد مي
 
 :  پيچيدگي-۳

 ).۱۹۹۲راجرز، (شود شناخت نوآوري و استفاده از آن دشوار است  اي است كه در آن تصور مي درجه
 : هاي ارائه شده در كتاب نمونه

 ).۴۴:۱۳۸۲تريسي، " (هاست  شكستي  علت همه،ريزي وارد عمل شدن بدون برنامه: "۳،۱
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توانايي مجبور كردن خود به انجام كاري كه بايد در زمان معيني به : "كند طور تعريف مي باط فردي را اينضهوبارد ان  آلبرت: "۳،۲
 ).۱۸۲:۱۳۸۲تريسي، " ( باشيم انجام رسد، چه دوست داشته باشيم چه نداشته

تريسي، " (مدت روي كار تا اتمام آن بوده است النيكوشي و تمركز طو  سختي  نتيجه، دستاوردهاي بزرگ بشريتي همه: "۳،۳
۱۸۰:۱۳۸۲.( 

آن وقت خواهيد ديد كه يكي . ترين كار را در خودتان تقويت كنيد و هرگز از اين كار دست برنداريد عادت شروع روز با سخت: "۳،۴
 ).۱۵۸:۱۳۸۲تريسي، " (ترين افراد زمانه خود هستيد از كارآمدترين و موفق

افراد ناموفق بايد نظارت و رهبري شوند و .  دهند شان خود را تحت فشار قرار مي ييآوفق همواره براي باالبردن كارافراد م: "۳،۵
 ).۱۳۰:۱۳۸۲تريسي، " (توسط ديگران تحت فشار قرار گيرند
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 هاي نوآوري هاي هر فصل با توجه به ويژگي هايي از تحليل پاراگراف درصد): ۱ ( جدول شماره

 عنوان ها شماره فصل
پذيري  آزمايش

 )درصد(

امتياز نسبي 

 )درصد(

 پيچيدگي

 )درصد(

۱فصل  ۸/۶۰پذيري آزمايش   ۷/۳۴  ۰/۰  

۲فصل  ۱/۴۶پذيري آزمايش   ۱/۴۶  ۸/۳  

۳فصل  ۴/۲۹پذيري آزمايش   ۲/۳۵  ۸/۵  

۴فصل  ۸/۳۸پذيري آزمايش   ۵۰ ۱/۱۱  

۵فصل  ۲/۸۸پذيري آزمايش   ۶/۱۷  ۰ 

۶فصل  ۷/۴۰پذيري آزمايش   ۱/۱۱  ۸/۱۴  

۷فصل  ۷/۷۲پذيري آزمايش   ۱/۱۸  ۹ 

۸فصل  ۳/۳۳ ۴۰پذيري آزمايش   ۳/۱۳  

۹فصل  ۸/۵۸پذيري آزمايش   ۲/۳۵  ۸/۵  

۱۰فصل  ۴/۳۸پذيري آزمايش   ۵/۶۱  ۰ 

۱۱فصل   ۰ ۴۰ ۳۵پذيري آزمايش 

۱۲فصل  ۷/۴۳پذيري آزمايش   ۷/۱۸  ۰ 

۱۳فصل  ۴/۳۸ پيچيدگي   ۶/۷  ۲۳ 

۱۴فصل  ۲/۷۲پذيري آزمايش   ۶/۱۶  ۰ 

۱۵فصل  ۳/۵۳ ۴۰پذيري آزمايش   ۶/۶  

۱۶فصل  ۵/۵۵پذيري آزمايش   ۷/۲۷   

۱۷فصل  ۶/۲۶ ۶۰پذيري آزمايش   ۶/۶  

۱۸فصل  ۵/۲۸پذيري آزمايش   ۵۰ ۰ 

۱۹فصل  ۸/۴۲پذيري آزمايش   ۸/۴۲  ۰ 

۲۰فصل  ۲/۳پذيري آزمايش   ۷/۶۸  ۰ 

۲۱فصل  پري آزمايش   ۶/۱۶  ۵/۶۲  ۵/۱۲  

جمع ( ۲۲فصل 

)بندي  
۵/۵۶پذيري آزمايش  ۱/۳۹  ۰ 
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فصل به فصل و بر اساس سه ويژگي اصلي نوآوري انجام شده است و ) ها پاراگراف(هاي كمي از تحليل واحدهاي زمينه  اين داده
بر اساس .  بيشتر به كار رفته است) آزمايش، امتيازنسبي و پيچيدگي(ها  دهد كه در كل كتاب كداميك از اين ويژگي نشان مي

كند به اثبات و يا رد فرضيات تحليل خود  ها مشخص مي هاي نوآوري را در فصل كه كمترين و بيشترين ويژگي) ۲( شماره جدول
 . پردازم مي

 
 هاي نوآوري تاييد و يا رد فرضيات كمترين و بيشترين ويژگي): ۲(جدول شماره 

هاي  ويژگي

 نوآوري

آزمايش 

 )درصد(پذيري

 امتياز نسبي

 )درصد(
 )رصدد( پيچيدگي

 )۶/۷ (۱۳فصل  )۶/۱۶ (۲۱فصل  كمترين درصد
 ۲۲و ... و ۵ و ۲ و ۱هاي  فصل

)۰( 

 )۲۳ (۱۳فصل  )۷/۶۸ (۲۰فصل  )۲/۸۸ (۵فصل  بيشترين درصد

 
پذيري را به خود اختصاص داده است، بر تمركز به عنوان قانوني   بيشترين درصد آزمايش، كه در تحليل۵نويسنده كتاب در فصل 

 سوم ي  فرضيه،در اين فصل.  كند هاي مختلفي براي رسيدن به هدف و تمركز بر آن ارائه مي كند و تكنيك  تاكيد ميبراي موفقيت
نويسنده کتاب در اين فصل راهكارهاي .  شود پذيري نوآوري در اثبات قانون تمركز براي رسيدن به هدف اثبات مي ويژگي آزمايش

دهد، در اين فصل به ويژگي تمرين به عنوان تسلط بر  شترين كار در كمترين زمان ارائه ميبسيار ساده و قابل اجرايي براي انجام بي
دهد و فرضيه دوم را نيز در اين  تر جلوه مي تر و قابل اجرا تر، كاربردي پذير كردن، آن را ساده كند و با آزمايش ها نيز تاكيد مي مهارت

 . كند تحقيق تاييد مي
 بر تمركز به روي هدف براي موفقيت تاكيد ۵ بيشترين ميزان امتياز نسبي استفاده كرده و مانند فصل  از۱۳نويسنده كتاب در فصل 

 . كرده است
 . هاي تمركز به روي هدف اشاره شده است ها و دشواري  ذكر شده كه در اين بخش به سختي۱۳بيشترين ميزان پيچيدگي در فصل 

 
 ه كتاب  نظري نويسندگاهن: هاي نوآوري كتاب و ويژگي

اين رويه دقيقاً بر اساس .   درصد است۲/۵ و ۹/۳۵ ،۳/۴۷ميزان آزمايش پذيري، امتياز نسبي و پيچيدگي به کار رفته در اين کتاب 
 پايين و ، باال و ميزان پيچيدگي،هاي موفق نوآوري كه راجرز ذكر كرده بود پيش رفته كه در آن ميزان آزمايش و امتياز نسبي ويژگي

بر اين اساس، .  ه يكي از داليل موفقيت و پرفروشي اين كتاب و پذيرش آن به عنوان يک نوآوري استئلمين مسه.  كم است
 .شود  نظري نويسنده كتاب كه بر سادگي، قابل اجرا بودن و كاربردي بودن قورباغه تاکيد دارد مشخص ميرويكرد

 
 نتيجه گيري 

هايي است كه اخيراً در زمينه مديريت زمان به چاپ رسيده است، اين كتاب به  ابترين كت جزء پرفروش" قورباغه را قورت بده"كتاب 
 . داشته است... هاي دولتي و خصوصي و  چندين زبان زنده دنيا ترجمه شده است و كاربرد بسياري براي شركت

اً اصولي را كه براي موفقيت يك دقيق" برايان تريسي"يكي از داليل موفقيت كتاب بر اساس تحليل محتواي انجام شده اين است كه 
 . كار برده و از همان اصول پيروي كرده است هنوآوري الزم است را ب
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كارگيري آنها بسيار ساده و  هكند كه ب عالوه بر اين، اين كتاب راهكارهاي بسيار ساده، كاربردي و قابل اجرا به خوانندگان عرضه مي
 . اصلي رفته و از پرداختن به حواشي و شاخه و برگ دادن بيهوده جلوگيري كرده استاين كتاب مستقيماً به سراغ بحث .  اند روان

شود و بر اساس آن قدرت و هيجان بيشتري  جالب اينجاست كه با خواندن حتي يك پاراگراف كتاب انرژي مثبتي در شما ايجاد مي
 . كنيد حس مي

 يكي ديگر از داليل موفقيت، پر فروشي و كههم دارند استفاده كرده اين كتاب در حد امكان از جمالت مثبت كه بار معنايي مثبتي 
 . شود اثرگذاري اين كتاب محسوب مي

 
 : كاربردها

 : گيري عملي كتاب جهت
ا، تنظيمات و ها تاثير كتاب بر فرد، بعد خانوادگي و كار يا حرفه است که عالوه بر تاثير بر روحيات و خلق و خوي بر اولويت

 . اي فرد نيز اثر گذار استه ريزي برنامه
 .هاي اوست بندي ها، تنظيمات و اولويت ريزي تاثير بر روحيات، خلق و خوي، برنامه:  بعد فردي شامل-
ها و  خانواده شامل سه بخش درون خانواده، تفريحات، سرگرمي. شامل تاثير بر خانواده و روابط خانوادگي است:  زندگي خانوادگي-

 .  تعامالت استي هاي ارتباطي و نحوه ت و روابط خانوادگي شامل حلقههاس  وظايف و مسئوليت
كالن شامل سازمان در سطح گسترده و روابط بين سازماني و خرد شامل خود .   كار و حرفه شامل دو بخش كالن و خرد است-

 .سازمان در سطح محدود اما با جزئيات فراوان است
گيرد و بر  حت تاثير قرار ميت بعد از مطالعه اين كتاب ،افراد بسياريخلق و خوي .   آغاز كردتوان از خود فرد تاثيرات اين كتاب را مي

 بخش ديگر تاثير بر زندگي .گيرند اي براي زندگيشان در نظر مي ريزي و تنظيمات خود سبك و روش تازه اين اساس با برنامه
 تعامالت ي هاي ارتباطي و نحوه ها، روابط خانوادگي، حلقه پس سرگرميها و س  بندي ها، اولويت ريزي خانوادگي، تقسيم وظايف، برنامه

 . است
در .  كوچك در سطح سازماني و بزرگ بين سازماني.   استمطالعه حرفه است كه در سطح بزرگ و كوچك قابل ،در آخرين مرحله

بندي  د و به تقسيم بندي وظايف و اولويتهاي به كار گرفته شده در كتاب استفاده كن تواند از روش سطح كوچك، مدير سازمان مي
تواند روابط بين سازماني، را هم تحت پوشش  هاي دقيق مي ريزي اهداف و مقاصد سازمان بپردازد و در سطح بزرگ تنظيمات و برنامه

 . قرار دهد
ها استفاده  گذاري ايجاد سياستترين اهداف دانش اجتماعي و علوم انساني اين است كه از علم براي  يكي از مهم: ها گذاري  سياست-

 .كند
سازي بر اساس نظريه نوآوري راجرز، اين است كه براي  ها براي توليد برنامه و برنامه  قابل توجه رسانهي  نكته : اي  توليدات رسانه-۱  

 بيشتر و از ي  بهره، نسبيپذيري نوآوري و اميتاز  آزمايش موفقيت و اثرگذاري بيشتر نوآوري و پذيرفتن آن توسط مخاطبان از ويژگي
" قورباغه را قورت بده"دست آمده از تحليل محتواي كتاب  هبر طبق نتايج ب.   كمتري ببرندي  پيچيدگي آن بهره ويژگي
طور ضمني به موفقيت و پرفروشي اين   كمتر استفاده شده است و همين عامل به، بيشتر و پيچيدگي،پذيري و امتياز نسبي آزمايش
 .شده است  منجركتاب

توان از آن استفاده كرد  ها مي دومين بخشي كه در سياستگذاري: هاي سازماني در سطح خرد و كالن گذاري ريزي و هدف  برنامه-۲
ها و  معضل و مشكل اكثريت مديران، مسئوالن سازمان.  هاي سازماني در سطح خرد و كالن است ها و هدف گذاري ريزي بخش برنامه

 ولي در .گذارند، اهداف متعددي دارند طور کلي اين است كه دائماً مشغول و پركارند، جلسات مختلفي مي بهها  حتي خود سازمان
هاي ساده  قابل حل است، فقط  كارگيري روش اي از مسائلي است كه با به ها نمونه اين.  شود نهايت خيلي از اين اهداف محقق نمي

تر قابليت  هاي جزئي تر و ريزتر خرد كنيم و با تقسيم آن به بخش ي به اهداف كوچككافي است اهداف را از اهداف بسيار بزرگ و كل
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اگر به جاي پرداختن و بحث كردن راجع به مسائل كالن . ها قرار دهيم مان در جهت نيل به آن بيشتري را در اختيار خود و سازمان
و درست هدايت كنيم، در نهايت به اهداف مورد نظر و وسيع به اهدف ريز و جزئي دقت داشته باشيم و آن را در مسير معين 

 . خواهيم رسيد
 توسعه و گام برداشتن ي  زمينه،توان از آن استفاده كرد ها مي  سومين بخشي كه در سياستگذاري : همه جانبهي  توسعه و توسعه-۳

م حركت كردن در جهت آن، با  امكان پذير است اما با ريزتر كردن آن و گام به گا،تحقق اهداف. در جهت تحقق آن است
يك متر يك متر خيلي سخت است اما يك : "المثل ژاپني به نقل از خود كتاب بر طبق يك ضرب...  و زمان بندي دقيق و  ريزي برنامه

به ... هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و   همه جانبه در زمينهي پس بنابراين تحقق و توسعه".  سانت يك سانت بسيار ساده است
 . پذيرتر است اي امكان هاي كوچك و مرحله كارگيري راهكارهاي ارائه شده و برداشتن قدم شرط به

 كه آيد مي اين نتيجه به دست ، محتواي مطالب كتاب هاي ارائه شده در طرح تحقيق و بر اساس تحليل برطبق ادعاها و پيش فرض
همچنين فرضيه دوم تحقيق، با .  هاست تعلل به شرط پذيرش نوآوري عاملي در جهت مقابله با ،ريزي قبلي و مديريت زمان برنامه
پذيري در مقابل نوآوري اثبات شد و فرضيه سوم نيز كه  هاي ذكر شده با انعطاف  هر مهارتي قابل كسب است نيز در بخش تمرين

 . دانست نيز به اثبات رسيد تمركز به روي هدف را عامل مهمي براي موفقيت مي
هاي الزم و ضروري براي پذيرش  براي نوشتن كتابش و پذيرش نوآوري بسيار موفق عمل كرده است و تمامي ويژگيبرايان تريسي 

تر  اي عملي نوآوري را به كار برده است و همين امر امکان استفاده از کتاب را چه در سطح خرد و کالن، توسعه و توليدات رسانه
 .کند مي
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