
.اهمیت توجه به زمان حال و فرصت ها

.زمان حالاصل توجه به 21

علم ، فرصت و اجل هر فرصت ، انتخاب ، قصد )مولفه های توجه به حال 

(و تصمیم و اراده 

توجه به توحید و اسماء الهی و وحی )مولفه های انتخاب درست درلحظه 

)لحظه، سبیل شناسی ، حرکت شناسی ، عمل و استمرار آن در 
.شیوه ها و مهارت های زندگی در لحظه

.حالاز تمهیدات مورد نیاز برای زندگی در برخی ارایه 

موفقیت یا )راه های پیش بینی سرانجام و نهایت مسیرهای انتخابی 

(.شکست

طبق دست آورد های این مقاله، قرآن کریم برای اجرای استراتژی 

.مدیریت لحظه ای راه حلی کامال علمی و عملی دارد

.داردحضورآندرانسانکهاستلحظاتیازمتشکلانسانزندگی
هنوزکهلحظاتیوسازدمیرااوگذشتهلحظات،ازانسانعبور
ایلحظههمان«حال».دهدمیتشکیلراویآیندهاست،نرسیدهفرا
همانانسانیکواقعیزندگی.داردحضورآندرانسانکهاست

.اوستبعدیلحظاتچگونگیزنندهرقموبودهحاللحظات

درراانساناست،مؤثرحاللحظهشکل گیریدرخودکهگذشته
نزدیک،یادورآیندهبرایشود،میناچارکهدهدمیقرارشرایطی
لحظاتیکایک.درآورداجرابهراتصمیماتسپسوکندگیریتصمیم
یادورگذشتهدرکهاستهاییتصمیموهاانتخاببرآیندانسان
.استداشتهنزدیک

ها،محدودیتونقایصازخروجوکمالسویبهانسانحرکتدرحال
همچنین.استمقدمآیندهبروداردرتبیتأخرگذشتهبهنسبت
وحرکتاینکنندهمدیریتوکنندهکنترلدهنده،جهتحال،درانسان
ولحظهاهمّیت.باشدمینزدیکیاودورآیندهدرآنروند

بااوکهگرددمیآشکارانسانبرایحیثاینازلحظه شناسی
راخودحرکتزند،میرقمحاللحظهدرکهاعمالیوتصمیمات
برعواقبیگرددمیسببناخواهخواهرواینازونمایدمیمدیریت
چگونگیباانسانبنابراین.گرددمترتبحرکتشوعملکردچگونگی
یامطلوبوخوبعواقبیتواندمیکهاستحاللحظهازبردنبهره

.زندرقمخودبرایراناگواروبد

آینده،مدیریتتوانآن،تبعبهوحاللحظهمدیریتتوانایی
اودرراقابلیتاینوکردهمتمایزموجوداتسایرازراانسان
مرگلحظهتاتولدبدوازخودزندگیمسیرطیباکهآوردهفراهم

آنخداوندکه-اللهیخلیفةمقامبهرسیدنونقایصرفعطریقدر
رضایتبدانجزانساننوعبرایودادهاختصاصانساننوعبهرا

مدیریتولحظهدرگیریتصمیمباانسان.برداردگام-استنداده
نورسمتبهظلمتازخروجسویبهخودحرکتتواندمیکهاستلحظه

.کندمدیریتودهیجهتراظلمتدرماندگارییا

حصولبرايموثراستراتژيیكتوسعهبهكهتصمیماتازجریاني
مدلطبق.گوینداستراتژیکمدیریتمي گردد،منجرسازماناهداف

فراهمراايزمینهسازمانيسطحدراستراتژیکتفکربن،اینگرید
عنوانبهانسان.بیفتداتفاقفردياستراتژیکتفکرکهمي سازد
.استاجلیدارایخودرشدمسیردرسازمان،مدیریتاصليعنصر

لحظاتازیکهرکهاستواقفنکتهبدینخودانسان،همچنین
ازفرصتآنگذشتازپسکهدارداجلیمندیبهرهبراینیززندگی

خواهیمحالزمانبررسيبهمنظور،اینبراي.استرفتهدست
پیاده سازیرویكرد هایازیکیکهلحظه ایمدیریتچگونگيوپرداخت

.مي کندکمکسازمانبهترمدیریتبهواستاستراتژی

بیاناسالمیروانشناسیومدیریتمطالعاتحوزهدرحاضرمقاله
.داردوجودحوزهایندرمعناکشفبرایمختلفیروش هایمي کند،

استراتژیکمدیریکآینده نگریتوانمانندبررسیموردموضوعات
بهروایاتوقرآنآیاتمتنازروشمندومستقیمصورتبهرا

.استآوردهدستخالصصورت

عوامل خود مدیریتیِ مدیران استراتژیک با رویکرد ارتقاء توان استراتژی لحظه ای با 

رویکرد تدبر در قرآن
اعظم تحری النجارقیو * ابراهیم محمودزادهدکتر 

در مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهش کیفی 

مندی از تکنیک نظریه داده محور، و باالخص بهره

عوامل مدیریت استراتژیک و آینده نگری  از منظر 

قرآن با رویکرد ارتقاء توان استراتژیک مدیران 

مفهوم و به بررسي .استخراج و تحلیل مي شوند

کریم پرداخته می قرآنمنظرازمدیریت لحظه ای

.شود

ازیکیلحظه،درمدیریتتوانداشتنکه،آنجاییاز

قرآنیمنبعیداشتناست،مدیراندراستراتژیکتوان های

منجرمدیراندرتواناینارتقاءبهنیززمینهایندر

:کهصورتاینبه.شودمی

زندگیاجتماعی،وفردیزندگیدرموفقیتعاملمهم ترین

توجهوگذشتهتجربیاتبهتوجهباکهحالیاست؛حالدر

آن،درتواندمیفردومی گیردشکلآیندهافقبه

حالیکند؛عملیودادهتشخیصراجابهودرستتصمیمات

دستدورآرزوهایوتخیالتیانفسخواهش هایاسیرکه

برکاتمنشأانسانبرایمی تواندحالیچنین.نیست

سالمتبهزندگیسختعقبه هایازرااووباشدفراوان

.دهدعبور

سیرگذشتهدریاکند،زندگیحالدرنتواندکسیاگر

محدودیت هاوکینه هاعادات،خواطر،اسیرومی کند

آرزویدرهمیشهومی شودمشغولآیندهبهیامی شود،

طعمطبعا  ومی بردسربهرازندگیواهی،هایهدفولذات
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