
:ذيل به مديران استراتژيک در جهت ارتقاء توان آينده نگری کمک می کنندموارد 
اهمیت توجه به زمان آينده برای شناخت نیازها و رفع نواقص 

انتخاب مقصد نیک
برنامه ريزی داشتن

در نظر گرفتن مقصد مشخص با توجه به معیار و شاخص
در نظر داشتن امتداد زمان يک واقعه از گذشته به حال و آينده، با توجه به مقصد

توجه به بستر تحقق مقصد تعیین شده
توجه به خواست، اراده و صفات الهی به عنوان تنها فاعل هستی

توجه به نعمت های الهی متناسب با مقصد
توجه به نقش خود در تحقق آنچه در آينده انتظار می رود

توجه به نقش نزديکان و هم مسلکان در تحقق آنچه در آينده انتظار می رود
:دانستن شیوه های آينده پژوهی منجر می شوند مدير استراتژيک توانايی های ذيل را تقويت يا کسب نمايد

افزايش قدرت انتخاب
افزايش قدرت تحلیل آينده در مواجهه با حاالت متعدد

افزايش سرعت در تصمیم گیری و انجام اعمال
(عبرت گرفتن يا کسب  تجربه از اتفاقات گذشته) مطالعه آينده با نگاه به گذشته  

داشتن برنامه
داستن چشم انداز

داشتن نقشه جامع
:دانستن شیوه های آينده نگری منجر می شوند مدير استراتژيک توانايی های ذيل را تقويت يا کسب نمايد

اهتمام در اصالح نفس و تدارک زمینه های درونی تحلیل درست مشاهدات
تقويت عزم در استمرار راه حق

کمترين اتکاء به ديگران در ذهن و عمل
برخورد با آينده از موضع اقتدار

توجه به عوامل آسیب زننده به آينده
توجه به عوامل سعادت بخشِ قطعی

کنترل آرزوهای دست نیافتنی
استفاده از تجربه ديگران

:و در نهايت دانستن همه اين موارد منجر می شوند مدير استراتژيک توانايی های ذيل را تقويت يا کسب نمايد
برنامه ريزی و دورانديشی 

(تالش برای رسیدن به اهداف)برخورداری از نعمتِ دعا به درگاه  ربوبی 
(تالش برای جبران کاستی ها و نواقص) بهره مندی از استغفار برای رفع و دفع موانع محیطی و درونی 

امیدوار بودن
داشتن پیش بینی درست از وقايع

کیاستبرخورداری از صفت فراست و 
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قرآنمدیران در آینده  نگری عوامل خود مدیریتیِ مدیران استراتژیک با رویکرد ارتقاء توان 
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.می شوندتحلیلواستخراجمديراناستراتژيک

.داليل اهمیت توجه به آينده
(از حیث غايت خلقت. از حیث احتمال وقوع. از حیث تحقق)انواع آينده 

.آينده نگری و آينده شناسی. مولفه های آينده پژوهی
.آينده نگری و آينده شناسی. اصول و شیوه های آينده پژوهی

.سی و سه اصل توجه به آينده
ت باال بردن قدرت تحلیل آينده درمواجهه با حاال. باال بردن قدرت انتخاب.) شیوه های آينده پژوهی

.  برنامهداشتن. مطالعه آينده با نگاه به گذشته. افزايش سرعت در تصمیم گیری و انجام اعمال. متعدد
(داشتن نقشه جامع. داشتن چشم انداز

.شیوه های آينده شناسی
.شیوه های آينده نگری

.در نهايت داشتن تدبر و برنامه ريزی و دورانديشی
درخواست استغفار از خداوند جهت رفع نواقص دورنی و بیرونی
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