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Дар китоб назария ва амалияи стратегиясозї ба таври мухтасар 

баён ёфта, масъалањои тафаккури стратегӣ, система ва қонунҳои 

стратегӣ, тарҳрезии стратегия, амалисозии чунин наќшањо ва амсоли он 

баррасї шудаанд. Китоб мухтасари тадқиқоти монографии муаллиф - 

«Идоракунии стратегї ва иќтисодиёт дар бозори љањонии 

ташакулёбанда» мебошад. Тарљумаи он ба муносибати 50-солагии 

фаъолияти  Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки 30 сентябри соли 2021 љашн гирифта мешавад, сурат 

гирифтааст.  

Барои истифода аз љониби мутахассисоне, ки ба тарњрезии 

барнома ва стратегияњои соњавию миллї машѓуланд, махсусан барои 

мутахассисони љавон пешбинї гардидааст. 



4 
 

МУНДАРИЉА  

 

Пешгуфтор ………………………………. 

Аз муаллиф ………………………………. 

Таъриф ва мафњумњои калидӣ ………………………………. 

Фасли 1. Решаҳои фалсафии назарияи стратегӣ ………………………… 

Фасли 2. Стратег чун шахсият ва чун шахси ҳирфаӣ (профессионал) … 

Фасли 3. Тафаккури стратегӣ ………………………………. 

Фасли 4. Система ва қонунҳои стратегӣ ………………………………. 

Фасли 5. Тарҳрезии стратегия ………………………………. 

Фасли 6. Амалисозии стратегия ………………………………. 

Фасли 7. Консепсияи низоми стратегии идоракунӣ …………………… 

Фасли 8. Вазифаҳои роҳбарии  стратегӣ ва идоракунӣ ………………… 

Дар бораи м уаллиф ………………………………. 

 



5 
 

ПЕШГУФТОР 

 

Пешгўї, ояндабинї (прогностика) дар илми муосир мавќеи 

устуворро касб кардааст. Ин раванд бањогузории эњтимолї ба натиљаи 

ояндаи соњаи муайян ва роњњои рушди онро фаро гирифта, усулњои 

банаќшагирии истифодаи захирањо ва роњандозии чорабинињои 

ташкилиро пешбинї мекунад. Бо ин маќсад интихоби дурусти метод ва 

усулњо барои истифодаи босамари донишњои мављуда дар бораи 

рушди соња талаб карда мешавад. Зимни ин интихоби дурусти самтњои 

афзалиятнок низ хеле муњим аст. 

Дар маљмўъ, дар тамоми соњањо барои њалли масъалањои дар 

пешистода на танњо ба омўзиши таљрибаи гузашта, балки ба усулњои 

ояндабинї низ такя мекунанд. Ояндабинї пешгўии замони ояндаро 

тавассути истифода аз методњои илмї ё ба шарофати бунёди модели 

илмии њодиса ва зуњуроти оянда дар назар дорад. Ин амр одатан 

тавассути экстраполятсияи равандњо ва тамоюлоти технологї, иќтисодї 

ва иљтимої ба вуќўъ мепайвандад.  

Экстраполятсия (аз калимањои лотинии «берун» ва «кўчонидан») 

дар назар дорад, ки њангоми пешгўињо хулосањое, ки дар асоси 

мушоњидаи як ќисмати зуњурот ба даст омадаанд, ба ќисматњои дигари 

ин зуњурот њам корбаст мегарданд. Табиист, ки дар ин маврид на танњо 

њар гуна ояндабинињо тавассути истифода аз воситањои бо ном 

фавќуттабиї, балки пешгўињо дар нисбати ояндаи начандон дур ва ё 

вариантњои ба осонї пешгўишавандаи њодисањо низ истисно карда 

мешаванд. Аз ин рў, ояндабиние, ки ба илм асос ёфтааст, ба он мусоидат 

мекунад, ки одамон ва сохторњои иљтимоии љомеа барои воридшавї ба 

равандњое, ки дар оянда рух медињанд, омодагии ќаблї дошта бошанд 

ва наќшањои дурнамои хешро тањия созанд. Њангоми ояндабинї риояи 

њатмии принсипњои методї, аз ќабили системанокї, оптималї будан, ба 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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таври комплексї бањогузорї кардан, ба эътибор гирифтани 

махсусиятњои соњаи муайян ва амсоли он хеле муњим аст1. 

Яке аз шаклњои ояндабинї ва омодасозии наќшањои фаъолият 

барои оянда ин тањия ва амалї сохтани стратегияњо мебошад. 

Стратегия калимаи ќадимаи юнонї буда, маънии «санъати лашкаркашї»-

ро дорад. Дар илми муосир њамчун истилоњ стратегия наќшаи умумї ва 

ба љузъњо људонашудаи ягон намуди фаъолиятро мефањмонад, ки 

муњлати тўлониро фаро мегирад. Њамзамон, стратегия аз нуќтаи 

назари илмї роњи бадастории њадафи мураккаб мебошад. Тактика (аз 

калимаи ќадимаи юнонї ба маънии «санъати њарбї”) воситаи татбиќи 

стратегия буда, ба њадафи асосии стратегия тобеъ аст. Ин мафњумњо 

дар соњаи њарбї пайдо шуда, баъдан ба соњањои дигар ворид шудаанд, 

аз ин рў ба эътирофи худи њарбиён, агар тактика наќшаи ѓолибият дар 

муњорибаи људогона бошад, стратегия аз маљмўи наќшањои 

музаффарият дар кулли љанг иборат аст. 

Стратегия чун мафњум ва маљмўи амалњо махсусиятњои худро 

дорад: аввалан, стратегия маънии фавран амал карданро надошта, 

самтњои дар оянда фаъолият намуданро муайян месозад; дуюм, 

стратегия имкон медињад, ки ба равандњои муайян таваљљуњ карда 

шуда, амалњои дуюмдараља ба эътибор гирифта нашаванд; сеюм, 

мављудияти стратегия тадриљан барои баромадан ба роњи зарурии 

рушд мусоидат менамояд; чорум, бо сабаби эњтимолияти рух додани 

њодисањо ба таври ѓайричашмдошт стратегия танњо сифати умумї 

дошта, њатман муодил ё алтернатива дорад; панљум, дар раванди 

амалисозии стратегия далелњое пайдо мешаванд, ки самти амалро 

метавонанд дигаргун созанд, бо њамин сабаб натиљаи нињої аз 

роњандозии стратегияи мушаххас метавонад аз варианти дар ибтидо 

муайяншудаи натиљањо тафовут дошта бошад; шашум, стратегия аз 

                     
1 Ниг. ба: Зиёї Х.М. Асосњои фалсафаи  тањсилот.- Душанбе: «Нигор», 2018.- С.84-85. 
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самтгирї (ориентир), ки шакли болотари ќабули ќарор мебошад, 

тафовут дошта, ин ва ё он унсури стратегия метавонад дар марњилаи 

муайяне ба самтгирї мубаддал гардад2 ва ѓайра. 

Таснифоти стратегия низ гуногун аст. Аз љумла, аз рўи сатњи 

мураккабї стратегияњоро ба сода ва мураккаб људо мекунанд. Навъи 

аввал як раванд ва навъи дуюм якчанд равандњоро фаро мегирад. 

Мувофиќи самтгириашон стратегияњо метавонанд ба наќшањои 

истифодаи имкониятњои дохилї ва ё ба наќшањои истифодаи 

имкониятњои берунї таќсимбандї карда шаванд. Таснифоти дигаре 

стратегияњоро аз рўи соња ва самт таќсимбандї мекунад, ки барои 

тамоми самтњои фаъолияти моддию маънавї метавонанд тањия карда 

шаванд. Аз рўи мундариља стратегияњо одатан метавонанд ба наќшаи 

амал ва ё наќшаи рушд тасниф гарданд ва ѓайра. 

Њар як стратегия аз унсурњои муайян иборат буда, одатан онњоро 

ба се гуруњи асосї таќсим мекунанд: низоми њадафњо, ки рисолат, 

њадафи куллї, њадафњои умумии ташкилї ва њадафњои махсусро дар 

бар мегирад;  самтњои афзалиятнок ё принсипњои асосї бо маќсади 

таќсимоти захирањо ва роњандозии тадбирњо; ќоидањои 

танзимкунандаи раванди татбиќи стратегия, аз ќабили ташаккули 

сохтори ташкилї, роњандозии робитањои мутаќобилаи дохилї, иљрои 

амалњои махсус ва амсоли он.  

Бо маќсади ошноии бештаре бо сохтори стратегия дар мисоли 

«Стратегияи сиёсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон то 

соли 2020» (бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 октябри 

соли 2011, №480 тасдиќ шудааст) унсурњои асосии онро чунин нишон 

додан имкон дорад:  

• муќаррароти умумї; 

                     
2 Понятие "стратегия": определение и классификация  // 
https://businessman.ru/new-ponyatie-strategiya-opredelenie-i-klassifikaciya.html (санаи 
мурољиат: 25.11.2019). 

https://businessman.ru/new-ponyatie-strategiya-opredelenie-i-klassifikaciya.html
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• зарурати ќабули стратегия; 

• маќсад ва принсипњои татбиќи стратегия; 

• самтњои афзалиятноки сиёсати давлатї дар самти мавриди назар;  

• тадбирњо барои татбиќи стратегия; 

• механизми татбиќи стратегия; 

• шароите, ки барои татбиќи стратегия зарур аст; 

• натиљањои татбиќи стратегия, мониторинг ва бањодињии 

самарабахшии он; 

• муќаррароти хотимавї3. 

Ба масъалањои вобаста ба стратегия њанўз аз замонњои ќадим 

ањаммияти бузурге дода мешуд. Аз љумла, дар Юнони ќадим дар доираи 

масъалањои њарбї он мавриди таваљљуњи хосса ќарор дошт. Дар Чини 

бостонї низ стратегия маќоми хеле баланд касб карда буд. Вобаста ба ин 

чанд мисоле оид ба моњияти стратегия аз суханони шахсиятњои 

маълуму маъруф меоварем, ки метавонанд барои фањмидани маънї ва 

тарзи корбурди он кўмак намоянд. Муаллифони онњо касбу кори 

гуногун дошта, ба соњањои мухталифи њаёти маънавию моддї сару кор 

доштаанд. 

Ба эътиќоди сарвари њарбии пруссиягї, назариётчї ва таърихчии 

њарбї Карл фон Клаузевитс (1780-1831) мављудияти стратегия ва 

тактика њатмї буда, иваз кардани яке бо дигаре имконнопазир мебошад: 

«Иштибоњоти стратегї наметавонанд бо воситањои тактикї љуброн 

карда шаванд». Худи њамин муаллиф тавоної ва нерўмандиро асоси њар 

гуна стратегия мењисобад: «Бењтарин стратегия ин њамеша ќавитарин 

будан аст, аввалан, дар нуктањои умумї ва баъдан, дар нуктањои 

муњимтарин»4.  

                     
3 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 октябри соли 2011, №480 дар бораи 
тасдиќи «Стратегияи сиёсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон то соли 
2020» 
4 Карл фон Клаузевиц – Цитата // https://tsitaty (санаи мурољиат: 1.12.2019) 

https://www.respectme.ru/aphorism/author/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB+%D1%84%D0%BE%D0%BD+%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86
https://tsitaty/
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Файласуфи фаронсавї ва назариётчии шинохтаи соњаи адабиёт 

Жак Деррида (1930-2004) чунин аќидаеро пайравї мекунад, ки њангоми 

иљрои њар гуна фаъолияте чандин стратегияњо вуљуд доранд, ки барои 

мутахассисон имконияти интихобро фароњам месозанд. Мањз бо њамин 

сабаб ў таъкид доштааст: «Агар шумо гумон мекунед, ки метавонед 

танњо як стратегияро маълум созед, пас эътимод дошта бошед, ки он 

бад аст5». Ба маънии дигар, мављудияти стратегияи ягона барои 

интихоб бад буда, шахс бояд аз чандин стратегияњо бењтаринро 

интихоб намояд. 

Лоис Макмастер Будљолд (соли тав. 1949) – адибаи фантасти 

амрикої низ чун  Жак Деррида интихоби стратегияро аз байни чандин 

роњњо имконпазир дониста, ќайд намудааст: «Асоси стратегияро на 

интихоби як роње ташкил медињад, ки ба ѓолибият мебарад, балки ба 

вуљуд овардани чунин шароите ташкил медињад, ки тамоми роњњо ба 

он мебаранд. Ин дар идеал аст». Ин адиба чунин мењисобад, ки маќсад 

ва њадафњои стратегия бояд њатман даќиќан муайян карда шаванд: 

«Њаракат ба пеш њамчун стратегия танњо дар сурате амал мекунад, ки 

шумо даќиќан медонед, ки ин пеш дар куљо љойгир аст».  

Шоњмотбози машњури ибтидои асри ХХ Савелий Тартаковер 

(1887-1956), ки њамзамон рўзноманигор, адабиётшинос ва доктори илм 

дар соњаи њуќуќ буд, мављуд будани стратегияро дар њама гуна 

њолатњо амри зарурї мешуморад: «Агарчи коре њам кардан зарур 

набошад, стратег бояд бидонад, ки чї бояд кард6».  

Барои мисол инчунин метавон гуфт, ки яке аз муаллифони 

муосири Россия - Георгий Александров (соли тав. 1950, блогер) њатмї 

будани мављудияти стратегияро дар њама гуна самт бо сабаби зерин 

собит сохтааст: «Стратегияи худро надошта, шумо зери таъсири 
                     

5 Афоризмы и цитаты Жака Деррида // http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-zhaka-
derrida(санаи мурољиат: 1.12.2019) 
6 Савелий Григорьевич Тартаковер // https://ru.wikiquote.org/wiki (санаи мурољиат: 
1.12.2019) 

https://citaty.info/book/lois-makmaster-budzhold
https://www.respectme.ru/aphorism/author/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://libreria.ru/aphorismes/autors/1316/
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-zhaka-derrida
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-zhaka-derrida
https://ru.wikiquote.org/wiki
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тактикаи бегонагон мемонед7».  

Дар бораи стратегия сухан карда, муаллифи муосири японї Исуна 

Хасэкура (соли тав. 1982) таѓйирпазирии стратегия ва мутобиќ сохтани 

онро ба стратегияи раќибон шарти зарурии бадастории муваффаќият 

дар татбиќи стратегия медонад: «Дар њар сурат, чунонки як генерале 

замоне таъкид доштааст, њамеша ѓолиб шудан муяссар намегардад, агар 

шумо танњо њамон як стратегияро ба кор баред. Бењтарин ва 

боэътимодтарин роњ ба сўи ѓалаба ин мутобиќ шудан ба стратегияи 

раќиб аст8».  

Андешањо оид ба моњияти стратегия хеле зиёданд, вале бо 

овардани ду андешаи дигари адибон кифоя мекунем. Аввалан, ин 

суханони нависандаи машњури англис Артур Конан Дойл (1859- 1930) 

аст, ки бо забони ќањрамони машњури худ Шерлок Холмс фармудааст:  

«Стратегияи ба музаффарият баранда ќурбониро талаб мекунад». 

Сониян, ин суханони  Терри Гудкайнд (соли тав. 1948) - адиби муосири 

амрикої мебошанд, ки гуфтааст: «Умед бастан чандон стратегияи хубе 

нест9».  

Бояд таъкид намуд, ки механизми амалї гаштани њар гуна 

стратегия истифода аз фаъолияти навъњои гуногунро таќозо мекунад. 

Ин фаъолиятњоро асосан ба чунин навъњо људо мекунанд: идоракунии 

таваккалњо (рискњо); љустуљўи роњи њалли масъалањо (вазифањо); 

тањияи наќшаи дастёбї ба њадафњои гузошташуда; тањияи 

механизмњои назорат ва татбиќи стратегия бо дарназардошти 

фарњанги ташкилї; тањияи низоми нишондињандањои калидии 

самаранокї; тањияи модели иќтисодии расидан ба њадафњои стратегї ва 

ѓайра. 

Тамоми масъалањои зикршуда ва мушкилоти дигари вобаста ба 
                     

7 Цитаты великих людей о стратегии // https://kladvsebe.ru/samorazvitie/citaty-
velikix-lyudej-o-strategii.html (санаи мурољиат: 1.12.2019) 
8 Цитаты про "стратегия" // http://citaty.bmsk.ru/tags (санаи мурољиат: 1.12.2019) 
9 Њамон љо. 

https://citaty.info/book/terri-gudkaind
https://kladvsebe.ru/samorazvitie/citaty-velikix-lyudej-o-strategii.html
https://kladvsebe.ru/samorazvitie/citaty-velikix-lyudej-o-strategii.html
http://citaty.bmsk.ru/tags
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стратегия ва стратегиясозї дар китоби академик, аъзои хориҷии 

Академияи илмҳои Федератсияи Россия, доктори илмҳои иқтисодӣ, 

профессор, корманди шоистаи мактаби олии Федератсияи Россия Квинт 

Владимир Лвович «Назария ва амалияи стратегиясозӣ (дайҷест)» 

баррасї гардидаанд.  Он назария ва амалияи стратегиясозиро ба таври 

мухтасар фаро гирифта, муаллиф масъалањои тафаккури стратегӣ, 

система ва қонунҳои стратегӣ, тарҳрезии стратегия, амалисозии чунин 

наќшањо ва амсоли онро баррасї намудааст. Китоб мухтасари тадқиқоти 

монографии муаллиф «Идоракунии стратегї ва иќтисодиёт дар бозори 

љањонии ташакулёбанда» мебошад, ки бо забонњои англисї ва русї ба 

нашр расидааст («The Global Emerging Market: Strategic Management and 

Economics» New-York, London: Routledge-TaylorErFrancis, 2009;  

Стратегическое управление и экономика на глобальном 

формирующемся рынке. - М.: Бизнес Атлас, 2012. - 627 с.).  Муаллиф як 

қисми матни китоби мазкурро соли 2016 аз нав таҳия намуда ё такмил 

додааст. 

Тарљумаи китоб  ба муносибати 50-солагии фаъолияти  Маркази 

тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат 

гирифтааст. Ин нињод бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон  

аз 21 феврали соли 1994, №93 таъсис ёфтааст. Бо Ќарори Шўрои 

Вазирони Љумњурии Шўравї-Сотсиалистии Тољикистон  аз 30 сентябри 

соли 1971 он њамчун Институти илмию тадќиќотии иќтисодї ва 

иќтисодию математикии методњои банаќшагирї бо Маркази 

њисоббарории назди Госплани Љумњурии Шўравї-Сотсиалистии 

Тољикистон ташкил шуда, соли 1991 бо Ќарори Шўрои Вазирони 

Љумњурии Шўравї-Сотсиалистии Тољикистон ба Институти тадќиќоти 

иќтисодии Вазорати иќтисоди Љумњурии Шўравї-Сотсиалистии 

Тољикистон табдил дода шуда буд. 
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Зиёї Хуршед Махшулзода 

доктори илми фалсафа, профессор, директори Маркази тадқиқоти 

стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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АЗ МУАЛЛИФ 

 

… Ман бояд зикр намоям, ки 45 сол боз барои иттиҳодияҳо, 

минтақаҳо, кишварҳо ва ҳатто сохторҳои ҳарбӣ стратегияњо тарҳрезӣ 

менамоям, гарчи тамоми ҳаётам мутлақо шахси гражданӣ ҳастам. 

Таҷриба ва натиҷаи тадқиқоти стратегиро ман дар китобҳо ва 

мақолаҳои худ инъикос намудаам. Феълан саъю талоши худро доир ба 

тарҳрезии назарияи стратегия ва амалияи стратегиясозї ба таври 

комилтар дар ду китоби охири худ инъикос намудаам, ки дар Ню-Йорк 

ва Лондон дар нашриёти  Routledge ба чоп расиданд.  

Китоби аввал «The Global Emerging Market: Strategic Management 

and Economics» дар соли 2009 ба нашр расид ва китоби дуввум «Strategy 

for the Global Market: Theory and Practical Applications» дар соли 2016 чоп 

шуд...  

Ин китобҳо бисёрсаҳифагианд  ва сарварони объекти 

стратегиясозӣ – созмонҳо, минтақаҳо ва кишварҳо – шахсиятҳои 

серкоранд… Маҳз барои ҳамин ман тасмим гирифтам, ки ба таври 

мухтасар – ба шакли тезис ва нуктаҳою тавсияҳои асосӣ, он чиро 

нависам, ки ба ақидаи ман, донистани он барои пешвоён, роҳбарон ва 

амалиягароёни ҷавон дар бораи тарҳрезӣ ва амалисозии стратегия 

зарур аст. Моҳиятан, ин шарҳи мухтасар (дайҷест) - роҳнамо оид ба 

раванди тӯлонии стратегиясозӣ мебошад. Аммо агар барои хонандаи ин 

дайҷест хоҳиш ва зарурат пайдо шавад, ки назария ва амалияи 

стратегиро амиқтар омӯзад, машварат медиҳам, ки китобҳои зикршудаи 

маро хонда, омӯхта ва дар амалия ба кор гирад.     

Ман аз дӯстон ва ҳамкорон, ки маро дар ҷустуҷӯҳои илмӣ ва 

фароҳам овардани имконияти истифодаи равишҳои методологии 

тарҳрезишуда дар амалия дастгирӣ карданд, миннатдорам.  

Квинт Владимир Лвович
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ТАЪРИФ ВА МАФЊУМЊОИ КАЛИДӢ10 

 

*** 

Стратегия – низоми ҷустуҷӯҳо, шаклбандӣ ва рушди доктрина 

мебошад, ки дар сурати мунтазам ва пурра амалӣ шудан  муваффақияти 

дарозмуҳлатро таъмин менамояд. Стратегия натиҷаи таҳлили системии 

муҳит ва ояндабинӣ ба асоси тафаккури стратегӣ, дониши амиқ ва 

фаросат (интуитсия) мебошад. Маҳсули ниҳоии ин таҳлил стратегияи 

шаклбандишуда дар ҳампайвандӣ бо ояндабинӣ, рисолат ва биниши нав, 

афзалиятҳо, ҳадафҳо ва вазифаҳои мушаххасе мебошад, ки тавассути 

амалисозии нақшаи стратегӣ бо истифодаи системаи мониторинги 

стратегӣ татбиқ мешавад. Стратегия роҳнамо ба сӯи афзалиятҳо ва 

ҳадафҳои санҷидашуда аз тариқи беназмии  (хаоси) оянда ва номаълумӣ  

мебошад. Стратегия ин хирад дар ҳампайвандӣ бо самти дақиқан 

интихобшудаи афзалиятҳо  зимни арзёбии маҳдудиятҳои захиравӣ аст.   

*** 

Стратег – шахси ҳирфаӣ (профессионал), хирадманд, боинтизом ва 

хушбин мебошад, ки дорои тафаккури стратегӣ, ояндабинӣ ва соњиби 

фаросат методологию стратегиясозӣ мебошад. Стратег қонунмандиҳои 

навини глобалиро зуд дарк мекунад, соҳиби дониши амиқ дар бораи 

арзишҳои бунёдӣ ва манфиатҳои объекти стратегиясозӣ ҷиҳати афзун 

намудани муваффақият ва ҳайсияти ин объект мебошад.  

*** 

Идоракунии стратегӣ – раванди ташаккул ва фаъолияти низоми 

идораи стратегӣ мебошад, ки тарҳрезӣ ва амалисозии дарозмуҳлати 
                     

10 Дар асоси тадқиқоти интишорёфтаи монографии В. Л. Квинт «The Global 

Emerging Market: Strategic Management and Economics» New-York, London: 

Routledge-TaylorErFrancis, 2009, ки ба забони русӣ тарҷима шудааст 

(«Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся 

рынке». - М.: Бизнес Атлас, 2012. - 627 с.) тањия гардидааст. Як қисми матн дар 

соли 2016 таҳия ё такмил шудааст.  Квинт Владимир. 
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стратегия ва доктрини онро мутобиқи бартариҳои рақобатӣ, 

афзалиятҳо, ҳадафҳо ва вазифаҳои мусоидаткунанда ба таҷассуми 

арзишҳои бунёдӣ ва манфиатҳои объекти стратегисозӣ таъмин 

менамояд.  

*** 

Тартиботи ҷаҳонии иқтисодии глобалӣ – зерсистемаи тартиботи 

ҷаҳонӣ, самти  ҳамкории нисбатан босуботи бизнес бо ниҳодҳои 

(институтҳои) глобалӣ, минтақавӣ ва миллӣ мебошад.  Тартиботи 

ҷаҳонии иқтисодии глобалӣ бештар рушди таҳаввулотии фазои бозори 

глобалӣ ва ҷомеаи глобалиро ҳавасманд месозад. Ин қоида ва анъанаҳое 

мебошанд, ки бо пайравӣ аз онҳо ширкатҳо ва ниҳодҳои иқтисодии 

миллӣ дар фазои бозори глобалӣ рақобат ва ҳамкорӣ мекунанд ва барои 

риояи ҳуқуқи инсон, манфиатҳои миллӣ ё минтақавӣ ва стандартҳо ва 

созишномаҳои глобалӣ саъю талош мекунанд.   

*** 

Сармоягузории мустақими хориҷӣ – решаи табиати иқтисодӣ-

стратегии сармоягузории мустақими хориҷӣ аз афзалияти эҳтимолии 

рақобат дар хориҷа маншаъ мегирад: яъне неруи кории сифаташ зарурӣ, 

арзиш, сармояи дастрас, низоми муассири идоракунӣ, ноу-хау ва 

технология, ки боиси даромаднокии баландтар ва зудтар зимни сатҳи 

идорашавандаи хатар ё таваккал (риск) мутобиқи асосноккунии 

техникӣ – иқтисодӣ ва стратегияи қабулшуда, мегардад.   

*** 

Хатари (риски) сармоягузории  мустақими хориҷӣ – чунин 

тавсифи ҷудонопазири бизнес бо таҳдидҳои пешггӯишаванда ва 

пешгӯинашаванда ва манфӣ, бо тағйироти муҳити беруна ё захираҳои 

дохилии ширкатҳо, бо паёмадҳои идорашаванда ва идоранашаванда  

алоқаманд аст, ки боиси талафоти эҳтимолии стратегӣ мегардад.    

*** 
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Стратегияи формалӣ (шаклї) – маҳсули ниҳоии стратегиясозӣ 

мебошад, ки ояндабинии қаблан дақиқшударо дар назар гирифта, 

арзишҳои ҷамъиятӣ ва манфиатҳои объекти стратегиясозиро  инъикос 

менамояд ва нуктаҳои зеринро дарбар мегирад:  

• рисолат; 

• ояндабинии дарозмуҳлат (усулҳо, манфиатҳо, афзалиятҳо, ки бо 

авлавиятҳои рақобатӣ таъмин шудаанд),; 

• ҳадафҳо; 

• барномаҳои татбиқи ҳадафҳо, ки вазифаҳои таъминкунандаи 

захираҳоро дарбар мегиранд;  

• сенария; 

• нақшаи стратегии амалисозии сенария;  

• системаи идоракунии стратегӣ ва мониторинги таҷассуми 

стратегия.   
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ФАСЛИ 1. РЕШАҲОИ ФАЛСАФИИ НАЗАРИЯИ СТРАТЕГӢ 

 

Аҳамият ва муассирияти тафаккури асили стратегӣ ва  худи 

стратегия дар ҷаҳони муосир аксар вақт камаҳамият ҷилвагар дода 

мешавад ё ба эътибор гирифта намешавад. Гарчанде тафаккури 

стратегӣ амалан се ҳазор сол пеш дар сохторҳои ҳарбӣ ва давлатии 

ҳокимият истифода бурда мешуд, вале дарку фаҳмиши мушаххаси 

падидаи стратегия вуҷуд надошт. Стратегия чун консепсияи назариявӣ 

ва соҳаи категорияи мустақили бунёдӣ бар хилофи аксарият илмҳои 

дигар, дар марҳила и ибтидоии ташаккул ва рушди худ қарор дорад.   

*** 

Стратегҳо ва роҳбарон бояд категорияҳои гуногун, усулҳо ва 

қонунҳои стратегӣ, қоидаи тафаккури стратегӣ ва равандҳои 

стратегиясозиро  ҷиддан омӯзанд, амиқан таҳлил намоянд ва дарк 

намоянд. Ин омӯзиши осори муҳимтарини фалсафии қадима ва баъдтар 

(қабл аз ҳама, осори онтологӣ ва экзистенсиалистӣ), асарҳои классикї аз 

соњаи таърихи ҳарбӣ, тањқиқоти таҳлилии ширкатҳои ҳарбӣ, ҳамчунин 

назарияҳои муосири раванди қабули қарорҳои роҳбариро дар назар 

дорад.     

*** 

Бар хилофи ин, ки аксарият файласуфҳо тавсияҳои равшани 

стратегиро шаклбандӣ наменамоянд, вале идеяҳои онҳоро метавон 

ҷиҳати амалияи стратегиясозӣ аз осори фалсафӣ гирифта, ҷамъбандӣ 

кард. Стратегҳои муосир метавонанд тафаккури стратегии худро амиқ 

намоянд, таҷриба ва амалияи  худро тавассути таҳлили асарҳо ва 

дастовардҳои пешвоёни таърихӣ, асотирӣ ва муосир дарк кунад ва 

такмил диҳанд.     

*** 

Фаҳмиш, биниши амиқ ва арзёбии муҳити атроф ва ҳодисаҳо 
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файласуфҳо ва стратегҳоро муттаҳид месозад. Бо вуҷуди ин, файласуфҳо 

бештар ба фактҳои санҷидашуда сару кор доранд ва дар асоси таҳлили 

онҳо натиҷагирии худро матраҳ месозанд. Ба ин маънӣ, онҳо то андозае 

аз стратегҳо тафовут доранд.  Стратегҳо бештар бо равандҳои ҳанӯз 

номаълуми иқтисодӣ, манфиатҳои ҷамъиятӣ, технология ва 

инноватсияи дар оянда сохташаванда машғуланд, на бо воқеияти 

мавҷуда ва ҳодисаҳои гузашта, ки наметавонанд ба инобат гирифта 

нашаванд, вале онҳо барои стратегҳо нисбат ба файласуфон камтар 

аҳамият доранд, чунки дар дурнамои стратегӣ нақши онҳо коҳиш 

меёбад ё аз байн меравад.           

*** 

Фаъолияти стратег ба таҳияи тарҳҳои  нави стратегӣ, афзалиятҳо 

ва нақшаҳо равона  шудааст, яъне дар шароите, ки гузашта фақат 

қисман ба оянда интиқол меёбад, вале равандҳои ояндаи иҷтимоӣ ва 

падидаҳои иқтисодӣ ба андозаи зиёд ҳатто барои стратегҳои дорои 

биниши дарозмуҳлат номаълум мемонанд. Фактҳо ва технологияи 

амалкунанда, ки ҳамеша ба гузашта тааллуқ доранд, ба стратегҳо барои 

таҳлил заруранд  ва ҳатмӣ нест, ки онҳо ба нақшаҳои стратегии оянда 

дохил карда шаванд. Аммо барои исботи робитаҳои такроршавандаи 

падидаҳо ва равандҳои муқарраркунандаи усулҳои бунёдӣ ва қонунҳои 

стратегӣ, назарияпардозон ва амалгароёни стратегиясозӣ метавонанд 

мисолҳо ва аксиомаҳои гузаштаро истифода баранд.       

*** 

Устоди бузурги стратегия Сун-Тзи (солҳои 544-496 пеш аз мелод) 

навишта буд: 

«Сарлашкар [даќиқтараш стратег – В.К.] ин: 

• хирадмандӣ 

• бовиҷдонӣ 

• ѓамхорӣ 
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• далерӣ 

• сахтгирӣ мебошад»  

*** 

Ҳар як пешвои дорои тафаккури стратегӣ ва таҷрибаи ғанӣ 

зарурати аввалиндараҷаи истифодаи идеяҳои стратегӣ, вале на 

бакоргирии фаврии аслиҳа, сармоя, манбаъҳои табиӣ ё неруи корӣ 

барои бурди муҳориба, рақобат ё таҳкими мавқеи худ дар ҳокимиятро 

дарк мекунад. Арбоби давлатии Рим ва сарлашкар Секст Юлий Фронтин 

(асри I даврони мо) ду фасли аввали китоби худ «Стратегема»-ро ба 

аҳамияти нақшаи стратегӣ бахшидааст; дар ин фаслҳо вай таъкид 

мекунад, ки стратегияи худро бояд то ошкор шудани нақшаи душман 

махфӣ нигоҳ дошт. Чунин мавқеъ яке аз усулҳои муҳими стратегия 

мебошад.  
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ФАСЛИ 2. СТРАТЕГ ЧУН ШАХСИЯТ ВА ЧУН ШАХСИ ҲИРФАӢ 

(ПРОФЕССИОНАЛ) 

 

Барои стратег шудан, ба сифати қадами нахустин бояд тарзи 

тафаккури худро рушд дод: бояд тафаккури худро пурра ба дурнамои 

дарозмуҳлат самтгирӣ кард, бояд худро ба ҷустуҷӯи қарорҳои 

ғайримунтазираи асимметрӣ омода кард ва биниш  ва фаҳмиши 

инноватсионии  худро ташаккул дод, ки имконият медиҳанд, афзалияти 

рақобатии стратег тақвият ёбад.  

*** 

Стратегҳо бояд дар бораи қонунмандиҳои глобалӣ тасаввуроти 

даќиќ дошта бошанд, арзишҳои аслӣ ва манфиатҳои объекти 

стратегисозиро ошкор намоянд, қобилияти шаклбандии афзалиятҳоро 

дошта бошанд ва таъминнокии онҳо бо афзалиятҳои рақобатиро арзёбӣ 

намоянд, мутобиқи афзалиятҳо ҳадафҳо ва вазифаҳоро ба миён 

гузоранд, роҳҳои бештар самараноки расидан ба ояндабинии худро, пеш 

аз он ки рақибони онҳо ин тарҳҳои стратегиро бинанд,  муайян намоянд.  

*** 

Тарзи тафаккури стратегӣ имконият медиҳад, ки ба тарҳҳои оянда 

самтгирӣ шавад ва тамоми нуктаҳое, ки дар ҷараёни омӯзиш ва 

истифодаи таҳлили коршиносони дигар  дарёфт мешавад, ҷамъбандӣ 

шаванд. Стратегҳо вазифадоранд, ки ҳамарӯза ба арзёбии гузашта, 

таҳлили аксиома ва қонунмандиҳои маълум ва кашфи инноватсия ва 

сужетҳои оянда машғул шаванд.   

*** 

Стратегҳо бояд муњити берунӣ ва дохилии объекти 

стратегисозиро, ки тахминан баъд аз шаш-дувоздаҳ моҳ (то лаҳзаи оғози 

амалисозии стратегияи нав) шакл меёбанд, ба таври равшан тасаввур 

намоянд ва маълумоти дарёфтшударо чун сароғоз барои тарҳрезии 
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стратегияи нав мавриди истифода қарор диҳанд. Бе стратегияи ба 

муваффақияти дарозмуҳлати босубот ва ба ҷустуҷӯ ва азхудкунии  

падидаи нав дар фазои бозор ва истифодаи технологияи нав 

самтгиришуда аксар вақт фақат ба ғалабаи муваққатӣ мерасанд.    

*** 

Қобилияти стратег бо сатҳи таҷрид (абстраксия) кардани 

маълумоти статистикӣ, арзёбии эмпирикӣ ва дар айни замон, тафсил 

намудани онҳо ва бо ҷудосозии фаросатии тавсифҳо ва шартҳои бештар 

боаҳамият алоқаманд аст.  

*** 

Стратег чун раҳнамоест, ки ширкат, ҳукумат ё ҳар гуна объекти 

стратегисозро бо истифода аз ояндабинӣ ва аксуламал ба таҳдидҳои 

эҳтимолӣ ва монеаҳо дар роҳи оянда (ба қадри имкон аз онҳо дурӣ  

ҷуста) аз гузашта ба оянда мебарад.   

*** 

Стратегҳо бояд қобилияти ояндабинӣ ва қудрати ақлонии 

стратегиясозии ҳодисаҳои эҳтимолиро дошта бошанд, худро дар 

шароити оянда эҳсос намоянд, пешакӣ шароити сиёсӣ, иқтисодӣ, 

технологӣ, экологӣ ва ғайраи он ояндаеро, ки дар он стратегия амалӣ 

хоҳад шуд, пешбинӣ намуда, объекти стратегиясозиро ба муваффақият 

баранд.     

*** 

Муваффақияти стратег ба пешбинӣ ва биниши ӯ, қобилияти дарк 

кардани қонунмандиҳои нав, трендҳо ва афзалиятҳои рақобатӣ ва қабл 

аз рақибон  ва ҳарифони худ пешгӯӣ кардани онҳо вобаста аст.  

*** 

Ҷаҳонишавӣ чун қонунмандӣ паёмад ва таъсири дарозмуддати 

хеле муҳими фарҳангӣ ва динӣ дорад, ки бояд аз тарафи стратегҳое, ки 

дар фазои глобалии бозорӣ ва зерсистемаи миллӣ ва минтақавии он кор 
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мекунанд,  дарк карда шаванд, арзёбӣ гарданд ва истифода бурда 

шаванд.  

*** 

Иштибоҳи типикии стратегҳои сатҳи миллӣ ба эътибор 

нагирифтани стратегияи иттиҳодияҳои ватанӣ ва хориҷии амалкунанда 

дар маҳдудаи марзҳои худ мебошад.   

*** 

Тарҳрезии стратегияи нав ё бозбинии стратегияи мавҷуда бояд аз 

таҳлили қонунмандиҳо ва трендҳои пухтарасида ва эътирофшуда, ки ба 

объекти стратегиясозӣ алоқаи мустақим доранд ва аз мониторинги 

динамикаи таъсироти эҳтимолии онҳо оғоз гарданд. Муҳимтар ин аст, 

ки стратегҳо бояд қобилияти пешбинӣ намудани қонунмандиҳо ва 

трендҳои ҳанӯз зоҳирнашударо дошта бошанд ва ба тарзи муносиб ба 

кинематика ва таъсири эҳтимолии онҳо аксуламал нишон диҳанд. 

Стратегияи бештар инноватсионӣ ва бомуваффақият ба таҳлили 

қонунмандиҳо ва трендҳои каммаълум ё ҳанӯз то оғози амалисозии 

стратегия даркнашуда, асос ёфтаанд.   

*** 

Албатта, стратегҳо бояд рушди сохторҳои иқтисоди минтақавӣ ва 

соњавї, иқтидори илмӣ ё ҳарбӣ (вобаста аз объекти стратегиясозӣ), 

суръати рушд, таносуб ва самти рушди онҳоро аз нуқтаи назари 

ошкорсозии ҳар чи зудтари, аввалан, имкониятҳои навин, сониян, 

таҳдидҳои эҳтимолӣ мавриди таҳлил қарор диҳанд.  Аммо ошкорсозии 

амиқи манфиатҳо ва афзалиятҳои миллӣ, ки бояд дар минтақаи 

мушаххас маҳдуд карда шаванд, ба таҳлили моҳиятан дигар оварда 

мерасонад. Чунин таҳлилро бояд аз ошкорсозии он афзалиятҳои 

рақобатӣ дар минтақа ё дар соҳаи стратегиясозӣ оғоз кард, ки дар 

сурати таъминнокии захиравӣ метавонанд ба амалисозии ин ё он 

афзалияти муҳими миллӣ мусоидат намоянд.  
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*** 

Стратегҳо бояд мониторинги татбиқи нақшаи стратегиро амалӣ 

созанд, ҳамчунин ошкор намоянд, ки чи гуна аз монеаҳои 

ғайримунтазира раҳоӣ ёфт ва таъсироти манфии онҳоро коҳиш бахшид 

(агар онҳо зоҳир шаванд) ва чи гуна ба он монеаҳо ва душвориҳое, ки 

раҳоӣ  аз онҳо имконнопазир аст, аксуламал нишон дод. Ҳамчунин 

муҳим аст, ки пешвоён ва роҳбарон ба системаи мониторинги равандҳои 

банақшагирии стратегӣ ҷиҳати таъмини назорат ба замони амалисозӣ 

ва ҷорисозии муассири стратегия шомил карда шаванд.  

*** 

Стратегҳо бояд ду динамики фарҳангии ғайриодӣ (парадоксалӣ)-ро 

дар мадди назар гиранд: конверсияи глобалии фарҳанг ва дар айни 

замон, ҳифз ва нигоҳдории хусусиятҳо ва арзишҳои фарҳанги миллӣ ва 

маҳаллӣ.   

*** 

Суръати баланди шаҳрнишинӣ дар аксарият кишварҳо ва бозори 

ташаккулёфтаистода ба тавсеаи минбаъдаи  тафовути фарҳангӣ 

мусоидат мекунад, ки стратегҳои берунї бо он дучор мешаванд.  

*** 

Хатарҳои (риски) фарҳангӣ ва динӣ чун падида ва омилҳо ва 

категорияҳои стратегӣ метавонанд бо саъю талоши муштараки 

стратегҳо, иқтисоддонҳо, фарҳангшиносон ва диншиносон омӯхта 

шавад. Вале ба инобат нагирифтани таъсироти ин падидаҳо ба тарҳрезӣ 

ва амалисозии стратегия, самаранокии онро коҳиш мебахшад, ба 

паёмади мураккаби иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, аз ҷумла, ба оқибатҳои 

вобаста ба ифротгароӣ ва терроризм оварда мерасонад.  

*** 

Ҳатто стратегҳои аз ҳама муваффақ ба марҳила е мерасанд, ки дар 

он ба сабаби тағйироти шароит ё талабот бояд гузариш ба стратегияи 
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нав оғоз ёбад. Агар стратегия ба шикасту нокомӣ оварда расонад ё 

стратег тавонад шикаст дар ояндаи наздикро пешбинӣ намояд, 

амалисозии стратегия бояд қатъ гардад. Аммо дар сурати дастёбӣ ба 

муваффақияти стратегӣ, таъмини тавозуни динамикӣ, стратегҳо амалан 

аввалин шуда субъекти стратегиясозиро ба хотири дастёбӣ ба сатҳи 

нави тавозун, ба шароити сифатан нав ва бештар муассир, ба 

харобкунии тавозуни дастёфта оварда мерасонанд. Бадин тартиб, 

стратегҳо объекти стратегиясозиро аз таназзул ва рукуд ба сўи 

бадастории нави афзалиятҳо ва пешрафт мебаранд.   

*** 

Барои фаъолияти самарабахш ва беиштибоҳи стратегҳо ва 

пешвоёни стратегӣ дарку фаҳмиши моҳият, методҳо ва шаклҳои 

истифодаи унсурҳои асосии системаи менеҷменти стратегӣ, вазифаҳои 

идоракунӣ-банақшагирӣ, далелнокӣ ва назорат, нишондиҳандаҳои 

дахлдори самарабахшии равандҳои қабул ва амалисозии қарорҳои 

стратегӣ зарур аст.   

*** 

Бадин тартиб, стратег шахси ҳирфаии (профессионали) хирадманд, 

боинтизом, хушбини дорои тафаккури стратегӣ, ояндабинӣ ва фаросат 

(интуитсия) мебошад, ки бо методологияи стратегӣ таќвият ёфтааст. 

Стратег қонунмандиҳои нави глобалиро зуд дарк мекунад, оид ба 

арзишҳои бунёдӣ ва манфиатҳои объекти стратегиясозӣ ҷиҳати дучанд 

намудани муваффақият ва ҳайсияти ин объект дониши амиқ дорад.   
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ФАСЛИ 3. ТАФАККУРИ СТРАТЕГӢ 

 

Се равиши тафаккури стратегӣ вуҷуд дорад. Равиши аввалро 

стратегияи  уфуқҳои нав меномем, ки доштани қобилияти тафаккури 

дарозмуҳлати берун аз маҳдудаи мавҷудаи объекти таҳлили стратегӣ, 

ҳамчунин қобилияти дарк кардан ва таҳлили роҳҳои инноватсионии 

радикалии асимметрӣ ба сўи муваффақиятро талаб менамояд, ҳатто 

агар онҳо фаъолнокии ҷории объектро ба таври бунёдӣ тағйир диҳанд.  

Равиши дуввум стратегияи беҳтаркунӣ номида мешавад. Равиши мазкур 

бар хилофи равиши аввалӣ бештар ба таҳлили системавии объект, 

унсурҳо ва вазифаҳои он, ҳамчунин ба  ҳамалоқамандии онҳо бо якдигар 

асос ёфтааст. Равиши севвумро метавон стратегияи мутобиқкунонӣ 

номид. Ин равиш дар назар дорад, ки дар баробари ҷорисозӣ ва 

азхудкунии идеяҳои инқилобии инноватсионӣ ва технология, 

самаранокии ҷорӣ ва даромаднокӣ аз ҳисоби система ва технологияи 

дер боз амалкунанда ба даст меояд.      
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Расми 1. Марҳила ҳои раванди тафаккури стратегӣ (марҳила и 

стратегиясозии ибтидоӣ) 
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*** 

Сарфи назар аз аҳамияти истисноии таҳлили миқдорӣ, махсусан 

ҳангоми арзёбии таъминнокии захиравии стратегияи тарҳрезишаванда 

оид ба омили замонӣ, фаросат (интуитсия) ин яке аз унсурҳои калидии 

раванди стратегиясозӣ ва тафаккури стратегӣ мебошад.  

 

Понздаҳ қоидаи тафаккури стратегии Квинт 

 

Қоидаи 1. Дар стратегия набояд ба ақли солим такя кард (дар 

аксарият мавридҳо)  

Ақли солими ба дарки кӯтоҳмудати воқеият асосёфта, маъмулан, бо 

пешбинӣ, пешгӯӣ ва дурандешии стратегӣ комилан мухолиф аст. 

Стратегия бояд дуртар ва амиқтар аз он чи вусъат ёбад, ки барои ҳар 

шахс равшан аст. Стратегия ба ҳаракати муассири объекти 

стратегиясозӣ ба сӯи он воқеияте равона  шудааст, ки вуҷуд надорад ва 

фақат ба сӯи уфуқи муайяни стратегияи замонӣ ташаккул ёфтан 

мегирад.   

 

Қоидаи 2. Дар стратегия ақидаи аксарият бештар вақт хато аст 

Азбаски аксарият дорои дониши дастаҷамъӣ (коллективӣ) 

мебошанд, вале барояшон қобилият ва дурандешии ҷудо кардан 

намерасад, яъне ҷудо кардани «алмоспорањо» - стратегияи дуруст ва 

дурандешонаи оянда аз тоннаҳо ҷинсҳои беҳудаи тасаввуроти сода дар 

бораи роҳ ба сӯи муваффақиятҳои оянда ва ғалабаи барои рақибон 

ғайримунтазира.   

 

Қоидаи 3. Аз нигоҳи стратегӣ ҳозира аллакай гузашта аст  

Тафаккури стратегии касбии стратеги муваффақ ҳамеша 3-5 сол аз 

тафаккури шахси одӣ пеш аст.  
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Қоидаи 4. Стратег бояд таҷрибаи стратегияҳои ғолиби 

бомуваффақият амалишударо омӯзад ва истифода барад  

Гарчи стратегҳо набояд ба андозаи зиёд ба қонунмандиҳо ва 

аксиомҳои ҷорӣ ё гузашта такя намоянд, аммо боз бадтар он аст, ки агар 

онҳо дарси таърихро ба инобат нагиранд. Стратегияҳои ғолиб ва 

постулатҳои гузаштаро дар назар гирифта, бояд онҳоро дар пасманзари 

трендҳо, инноватсия ва такомулоти технологии ташаккулёфтаистода ва 

имкониятҳо ва таҳдидҳои бвуҷудомада бозбинӣ ва таҳлил кард.   
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Расми 2. Мавқеи стратег байни гузашта ва оянда 
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Қоидаи 5. Ҳеҷ як стратегия абадӣ амалӣ намешавад 

Барои стратег ё лидер (пешво, сарвар) бештар аз ҳама  мушкил ин 

аст, ки роҳбарият ва коллективи объекти стратегиясозиро ба оғози 

омодагӣ ба стратегияи нав эътиќодманд намояд, вақте ки стратегияи 

пешина объекти стратегиясозиро ғолиб сохта, он самараи худро дода 

истодааст, њатто агар таҳлили стратегӣ тағйироти ҷиддии шароити 

беруна ва пайдоиши имкониятҳо ва таҳдидҳои усулан навро нишон 

диҳад. Охир «ақли солим» барои коллектив мавқеи дурўғинро талқин 

мекунад, ки «агар стратегияи пешина кор кунад, чи ҳоҷате ба беҳтар 

кардан ё табдили он аст?». Бинобар ин, барои ширкати тозатаъсис ё 

номуваффақ ҳамеша гузаштан ба стратегияи нав нисбат ба ширкати 

пешсаф осонтар аст, то ки эътиќодманд шавад, ки ҷамъоварии ҳосили 

стратегияи пешина ба таназзул  наздик аст.    

 

Қоидаи 6. Тафаккури лоқайдона (инертсионӣ) – душмани  

асосии тафаккури стратегӣ 

Вақте ки ташкилот стратегия надорад, онро ногузир инертсия 

тасхир менамояд. Инертсия монеаи асосии идеяҳои инноватсионии 

стратегӣ мебошад. Ташкилот ҳар андоза бузург бошад, ба ҳамон андоза 

барояш бартараф намудани инертсия мушкил аст. Бинобар ин, барои 

соҳибкорони алоҳида, муассисаҳои бизнеси хурд ва миёна, воҳидҳои на 

чандон калони ҳарбӣ ҳамеша иваз кардани самти рушд ва умуман 

кинематикаи фаъолияти  худ ва амалисозии стратегияи асиметрии 

экспонентии барои рақибон ва душманон нав ғайримунтазира осонтар 

аст.    

 

Қоидаи 7. Стратегҳо набояд модел ва сенарияҳои 

пешбинишавандаро тарҳрезӣ намоянд  

Барои стратег пешниҳод кардани сенарияи ба осонӣ 
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пешбинишаванда хеле хатарнок аст. Душманон ба осонӣ паёмади онро 

дарк мекунанд ва нақшаҳои самараноктари қабл аз ҳама, ба сарфаи вақт 

ва дастрасӣ ба афзалиятҳои худ равонашударо амалӣ месозанд. 

Равишҳои ғайриодӣ аксар вақт роҳи аз ҳама натиҷабахш ба сўи 

муваффақият мебошад. Мутассифона, вақте ки стратегияи 

ғайрианъанавӣ ва ғайримунтазира ба муваффақият анҷомад, он васеъ 

паҳн мешавад ва аз тарафи рақибон истифода бурда мешавад. Стратегҳо 

бояд ба мутобиқшавии рақибон ва душманон ба доктрини стратегии 

муваффақи худ омода бошанд.  

 

Қоидаи 8. Стратегияи бомуваффақият бевиҷдонона буда 

наметавонад  

Воситаҳое, ки бо кумаки онҳо ҳадафҳои стратегӣ дастрас мешаванд, 

метавонанд ғайриахлоқӣ бошанд, аммо бевиҷдонона буда 

наметавонанд. Танзимкунандаҳои ахлоқии стратегҳо ва тавсифҳои 

ахлоқии стратегӣ муштаракан хусусияти ахлоқии натиҷаи амалисозии 

стратегия барои ҷомеаро муайян менамоянд. Бе риояи ҷиддии усулҳои 

ахлоқи аслӣ, натиҷаҳои стратегӣ метавонанд ба сабаби сатҳи нави 

камолоти ахлоқии ҷомеа хеле пеш аз амалишавии комили стратегияи 

мазкур, аз нигоҳи ахлоқӣ куҳна шаванд. Стратег бояд худро дар 

баробари онҳое, ки амалисозии стратегияи вай ба онҳо дахл мекунад, 

масъулият эҳсос намояд. Дар стратегия қудрат ва бовиҷдонӣ сифатњои 

якдигарро истиснокунанда намебошанд. Бинобар ин, дар ҷаҳони 

муосири арзишҳои глобалӣ ва рушди глобалии ҷомеа стратегия ғолиб 

бояд қавӣ ва бовиҷдонона бошад.   

 

Қоидаи 9. Стратегҳо бояд беназмии (хаоси) ояндаро ба система 

ва ба тарҳи муваффақонаи стратегӣ табдил диҳанд   

Стратегҳо ҳамеша бо беназмӣ (хаос) сару кор доранд, чунки оянда 
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номаълум аст ва пас, низомбандӣ нашудааст. Вобаста аз он ки кадом аз 

се равиши стратегӣ интихоб шудааст, сатҳи номуайянӣ, ки стратегҳо бо 

он дучор мешаванд, тағйир меёбад. Стратегияҳои уфуқҳои нав бештар аз 

ҳама номуайянӣ ва беназмии баланд доранд. Дар ин беназмӣ стратегҳо 

бояд идеяҳои аз ҳама беҳтар ва инноватсиониро пайдо намоянд ва 

системаи дахлдори стратегии амалисозии ин идеяҳоро тарҳрезӣ 

намоянд. Беназмӣ (хаос) он чизест, ки стратегҳоро аз идеяҳое, ки 

стратегияи онҳо ба он тамаркуз хоҳад ёфт, ҷудо месозад. Равиши дуюм – 

стратегияи беҳтаркунонӣ – бо сатҳи хеле поинтари номуайянӣ 

алоқаманд аст. Новобаста аз равише, ки интихоб шудааст, сатҳи 

гуногуни беназмӣ ва номуайянӣ ногузир мебошад. Стратегҳо ҳангоми 

интихооби стратегияи нав набояд зери таъсири стратегияи 

беҳтаркунонӣ қарор гиранд ва онро аз стратегияи уфуқҳои нав ба 

сабаби ҳиссаи нисбатан камтари беназмӣ доштанаш, афзалият диҳанд. 

Беназмӣ ногузир аст. Пас, идоракунии хатарҳо (риск) қисми муҳими 

стратегия мебошад. Ҳеҷ набошад, ҳар гуна стратегия, ки ба бархурд бо 

риск самтгирї нашудааст, асоси воқеї надорад. Ва агар риск стратегро аз 

имкониятҳои самарабахши эҳтимолӣ дур андозад, он гоҳ зоҳиран,  

рақибон ва душманон ин иштибоҳро такрор намекунанд.   

     

Қоидаи 10. Стратегияњо бо љавобҳои асимметрї ҳамеша 

муассиртар аз стратегияњо симметрӣ мебошанд  

Стратегияи симметрӣ асосан он чиро, ки рақибон кардаанд, такрор 

мекунад ва ин аҳёнан ба муваффақият меанҷомад ва ҳеҷ гоҳ рақибонро 

наметавонад дар ғафлат мононад; охир онҳо ҳам дар як ҷо намеистанд. 

Аз байни стратегияҳои симметрӣ аз ҳама ғайрисамарабахш ва ба осонӣ 

ошкоршаванда аз тарафи рақибон ба истилоҳ «стратегияи рафта 

расидан» мебошад. Нақшаи стратегии  аз тарафи рақибон 

пешгӯишаванда ҳамеша бохт аст. Ҷавоби асимметрии стратегӣ аз як 
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тараф, ба рақибон фишор ворид мекунад ва онҳоро маҷбур месозад, ки 

андеша кунанд, вале баъзан барои бозбинии стратегии худ низ таъхир 

мекунанд. Ҷавоби асимметрӣ имконият медиҳад, ки амволе истеҳсол 

шавад ва хизматрасоние анҷом гирад, ки мизоҷонро аз сӯи рақибон ба 

сӯи онҳо ҷалб намояд ё даричаи нави бозорро пеш аз дигарон кушояд. 

Стратегияи асимметрӣ вақте бештар натиҷабахш аст, ки амалисозии он  

вақт ва захираи камтарро нисбат ба стратегияи рақибон талаб кунад. Ва 

аммо дар соҳаи ҳарбӣ стратегияи асимметрӣ аз ибтидо хатарноктар 

барои душман мебошад.   

 

Қоидаи 11. Стратегҳо бояд ҳамеша хушбин (оптимист) бошанд 

Стратегҳо бояд ба зарбае, ки неруҳои динамикаи бозорӣ ба онҳо 

равона мекунанд ва ин зарба аксаран манфӣ ва хатарнок мебошад, тоб 

оварда тавонанд ва махсусан, дар баробари фишори рақибон истодагарӣ 

карда тавонанд. Стратегҳо бояд хушбинии худро дар тамоми марҳила и 

стратегиясозӣ ва аз ҷумла, дар ҷараёни амалисозии стратегияе, ки ба он 

нисбат ба раванди тарҳрезии стратегия теъдоди бисёри одамон ҷалб 

карда мешаванд, ҳифз намоянд. Дар стратегия собитқадамӣ ва таҳаммул 

наздиктарин хешовандони ғалаба мебошанд.      

 

Қоидаи 12. Бояд рақибро беш аз ҳад арзёбӣ кард, яъне аз будаш 

зиёд қадр кард 

Барои стратег ё роҳбар ҳеҷ гоҳ ҳаҷми дақиқи манбаъҳои дастрас 

барои рақиб ва душман маълум нест. Зиёда аз ин, рақиби заиф ҳатман 

рақиби мағлуб намебошад. Аз будаш зиёд қадр кардани рақибон 

имконият намедиҳад, ки стратег ва стратегия дар ѓафлат монанд, ки ин 

маъмулан дар натиҷаи ҳисоби нодурусти манбаъҳои рақиб ё дар сурати 

ғайричашмдошт будани самаранокии стратегияи вай рух медиҳад.   
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Қоидаи 13. Дастгирии инноватсияҳои аз љињати стратегӣ 

муҳим метавонад афзалияти  стратегию раќобатпазири бузургро 

таъмин намояд  

Стратегҳо бояд  ҳамеша идеяҳои экспонентӣ-рушдёбандаи 

инноватсиониро ҷустуҷӯ намуда, методҳо ва шаклҳои зуд амалишавии 

онҳоро дар раванди стратегисозӣ ошкор намоянд. Стратегҳо бояд 

дастовардҳо дар бисёр соҳаҳои донишро истифода бурда тавонанд ва 

онҳоро барои ғалаба дар рақобати стратегӣ ба кор баранд. Новобаста аз 

ташкилот, ки стратегия барои он тарҳрезӣ мешавад, бояд тамоми 

ҷанбаҳои ҷуғрофӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ ва технологӣ арзёбӣ 

шаванд, то ин ки стратег тавонад дар интихоби равишҳои самарабахши 

стратегӣ, афзалиятҳои дақиқ ва нақшаҳои ғалабаовар ба муваффақият 

даст ёбад.   

 

Қоидаи 14. Стратегҳо бояд бо истифода аз омили замонӣ (вақт) 

захирањои маҳдудро муносиб созанд  

Яке аз масъалаҳои мушкил ё диллема барои стратегҳо ба давраҳои 

амалисозии стратегия дахл дорад ва дар интихоб байни коҳиши вақт 

барои тарҳрезии стратегия аз ҳисоби истифодаи захирањои иловагӣ ё бе 

сарфи захирањои иловагӣ зоҳир мешавад, ки зимнан боиси ба дарозо 

кашидани ҷорисозии стратегия мегардад. Ин маънои таносуб байни 

сармоягузорӣ ва вақти зарурӣ барои хароҷотбарории ин сармояро 

дорад. Барои ин диллема вақт омили муайянкунандаи натиҷабахшии 

стратегии хароҷот барои ҳар гуна қарор мебошад. Сарфаи вақт – аввалин 

қонуни стратегия мебошад. Стратегҳо бояд ҳамеша талош кунанд, ки 

чунин қарорҳои стратегиро пайдо намоянд, ки бо истифодаи омили 

замонӣ афзалияти рақибон ё душманонро ба куҳна ё беҳуда созанд. Дар 

идеал стратегҳо бояд тарзҳои истифодаи манбаъҳои рақибони худро 

барои коҳиши вақти объекти стратегии худ ва муносибсозии манбаъҳои 
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меҳнатӣ, моддӣ ва молиявии он пайдо намоянд.   

 

Қоидаи 15. Стратегҳо бояд арзишҳои воќеї, манфиатҳо ва 

афзалиятҳои объекти стратегишавандаро ошкор намоянд ва танњо 

ба таври сода  хоҳиши роҳбарони объектро иҷро  накунанд  

Стратегия бояд барои онҳое, ки масъули амалисозии он мебошанд, 

хуб  фаҳмо бошад. Дар бисёр мавридҳо роҳбарони объекти стратегисозӣ 

вақти кофӣ ё тавонро барои дарки амиқи таҳлили стратегӣ ва 

ситуатсионии стратегияи аз тарафи стратегҳо тарҳрезишударо 

надоранд. Аммо стратегҳо аз рӯи натиҷаи ин  таҳлилҳо метавонанд ба 

чунин хулоса оянд, ки биниши роҳбарони объекти стратегишаванда дар 

бораи афзалиятҳо ва роҳҳои расидан ба муваффақият иштибоҳ аст ва 

роҳбарон мехоҳанд манбаъҳо ва саъю талоши коллективи одамонро ба 

самтҳои нодурусти рушд тамаркуз бахшанд, ки метавонад объекти 

стратегишавандаро ба талафоти зиёд ё шикаст оварда расонад. Дар 

чунин мавридҳо стратегҳо набояд зери таъсири мизоҷ қарор гиранд. 

Барои роҳбарони объекти стратегишаванда ҳама вақт бояд шарҳи 

мухтасари идеяҳои стратегияи оянда ва натиҷаҳои амалисозии он (short 

executive summary) пешниҳод карда шавад. Дар ҷараёни эътиќодманд 

сохтани мизоҷ муҳим аст, ки моҳияти аслӣ, афзалиятҳо ва бартариҳои 

рақобатӣ ва квинтэссенсияи стратегияи оянда ба ў расонида ва 

фаҳмонида шавад, ки дар сурати амалисозии бечуну чаро,  метавонад 

объекти стратегияшавандаро ба муваффақият расонад. Стратегҳо бояд 

байни возеҳият ва мушкилот ҳангоми муаррафии стратегия тавозунро 

риоя намоянд. Стратегия ҳар андоза мураккаб, ҳар андоза бештар 

асимметрӣ бошад, ба ҳамон андоза дарки он барои рақибон ва душманон 

ва таҳияи чораҳои зидди он аз тарафи онҳо мушкилтар хоҳад буд. Аммо 

дар айни замон, бояд дар хотир дошт, ки ба коллективи одамон низ, ки 

бояд стратегияи мураккабро амалӣ созанд, шарҳу эзоҳи он ва дарёфти 
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дастгирии онҳо дар роҳи тӯлонии ҷорисозии стратегия мушкилтар 

хоҳад буд.      

*** 

Муассисҳои хориҷӣ бояд дар афзун намудани сатҳи рушди 

иқтисодии кишваре, ки дар он ҷо  ҳузур доранд, саҳм гиранд. Аҳолии 

маҳалӣ бояд аз фаъолияти ширкати хориҷӣ фоида ба даст оварад. Ҳадди 

ақал аҳолии маҳаллӣ набояд аз ҳузури муассисаҳои хориҷӣ  ранҷ кашад ё 

коҳиши ягон имтиёзи иҷтимоиро эҳсос намояд. 

*** 

Ширкатҳои хориҷӣ бояд ҳамзистии фарҳанги глобалӣ ё хориҷиро 

бо фарҳанги миллӣ ва маҳаллӣ таъмин намоянд.  

*** 

Ҷорисозии бомуваффақияти стратегия на танҳо бо омилҳои 

иқтисодӣ ва технологӣ муайян карда мешавад, балки нақши муҳимро 

таъсири шахсӣ, сифатҳои инсонии пешвоён ва роҳбарони асосӣ, ки 

қарорҳоро қабул мекунанд ва рӯҳбаландии онҳо дар бобати стратегия 

бозӣ мекунанд. Стратегҳои касбӣ бояд ба қадри имкон дар бораи 

усулҳои тафаккури лидерњо (пешвоён, сарварон), ки қарор қабул 

мекунанд, тасаввуроти комил дошта бошанд.   
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ФАСЛИ 4. СИСТЕМА ВА ҚОНУНҲОИ СТРАТЕГӢ 

 

Консепсияи бутунии (мукаммалии) стратегияи миллӣ 

Стратегия илми бунёдӣ (фундаменталӣ) мебошад, аммо қонунҳо, 

усулҳо ва категорияҳои он акнун ташаккул меёбанд. Ҳар гуна стратегия, 

сарфи назар аз объекти стратегияшаванда, табиати умумӣ дорад, пас, 

бояд асоси умумии назариявӣ низ дошта бошад. Маълум аст, ки 

тавсияҳои муфассалтар ва мушаххастари амалӣ иртиботи зиёдро бо 

тавсифи хоси объекти стратегишавандаро талаб менамояд. Амалияи 

стратегиясозӣ асосҳои методологӣ ва тавсияҳои методиро барои 

стратегияҳои шакли гуногун  талаб менамояд. Стратегия аз рӯи табиати 

худ падидаи системавӣ ва мултидисиплинарӣ мебошад. Стратегия аз 

рӯи таъсир, бисёрченакї будан ва сохтори худ иерархӣ мебошад. Бинобар 

ин, низоми бутуни стратегия бояд стратегияҳои миллӣ, минтақавӣ, 

соҳавӣ ва корпоративиро ҳамгиро (интегратсия) намояд. Зиёда аз ин, 

стратегия ҳамчунин стратегияи ҳалли проблемаҳои  глобалӣ ва ҳатто 

стратегияи гурӯҳҳо, коллективҳои одамон ва стратегияи фардҳоро низ 

дарбар мегирад. Ҳамаи ин шаклҳо ва сатҳи стратегияҳо бо якдигар 

алоқаманданд ва ба њамдигар таъсири мутақобилаи кинематикии 

гуногун мерасонанд.    
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Расми 3. Нақшаи консептуалии стратегияи миллии мукаммал 

 



39 
 

Стратегияи ба назария ва методологияи стратегиясозӣ ва ба 

таҳлили амиқу интенсивӣ асосёфта метавонад объектро аз 

вайроншавӣ, аз байн бурдани ҳайсият ва таназзул наҷот дода, ба 

қуллаҳои баланд расонад. Аз тарафи дигар, як идеяи нодурусти 

стратегӣ метавонад доктринаи томи стратегӣ, умуман объекти 

стратегишавандаро нобуд созад ва ҳамаи он чиро,  ки ҳангоми тарҳрезӣ 

ва ҷорисозии стратегияи мазкур аллакай ба даст омадаанд, барбод 

диҳад.     

*** 

Стратегия маҳсули афзуншавии вақт, хароҷот ва фазо буда, инҷо 

таҳти мафҳуми фазо метавон идеяҳои тарҳрезишуда ва ҷоришудаи  

инноватсионии стратегиро фаҳмид. Дар ин баробарӣ қабл аз ҳама, ду 

омил – вақт ва инноватсия ба объекти стратегӣ тавсифи ғолибӣ ва 

мушкил пешгӯишаванда, яъне суръатбахшӣ ва асимметрияро 

медиҳанд. 

*** 

Ҷаҳонишавӣ боис шудааст, ки стратегҳои корпоративӣ на танҳо 

стратегияи байналмилалӣ, балки стратегияи сатҳи глобалиро низ 

тарҳрезӣ менамоянд. Илова бар ин, дар иттиҳодияҳои (корпоратсияҳои) 

байналмилалӣ ва ҳатто миёна стратегия барои фаъолият дар бахшњои 

минтақавии иқтисодӣ (стратегияҳои байналмилалии минтақавӣ) 

тарҳрезӣ мешаванд. 

*** 

Мубодилаи фарҳангҳои гуногун, идеяҳо ва технологияҳо низ ҳам 

натиҷа ва ҳам омили фазои глобалии бозор мебошад. Ин ба раванди 

таҳаввулоти доимӣ ва муносибсозии стратегияи ҳам идоракунии 

стратегӣ ва ҳам стратегияи солона суръат мебахшад.   

*** 

Муваффақияти стратегияи корпоративии глобалӣ ҳам бо инъикоси 
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таъсири рӯзафзуни фарҳанги бизнес ва анъанаҳои динии бозори 

глобалии ташаккулёфтаистода дар дигаргуншавии системавии он ва 

ҳам бо наздикшавии  фарҳанги корпоративии ширкатҳо бо роҳандозии 

хуби этикети бизнес ва бо таҷрибаи роҳандозии кор бо ширкатҳо аз 

кишварҳои пешрафта алоқаманд аст.  

*** 

Сиёсат, стратегия ва тактика ин се категорияи мустақил ҷанбаҳои 

ҳамалоқаманди роҳбарӣ ва идоракунии стратегӣ мебошанд. Тафовути 

онҳо чунин аст: вақте ки стратегия тасдиқ шуда, барои амалисозӣ қабул 

шудааст, ҷорисозии он раҳнамо, роҳбалади объекти стратегияшаванда 

мегардад. Аммо тактика нақшаҳои ҳаррӯза, ҳармоҳа ва ҳамасола (ҷорӣ) 

ва тадбирҳои ҳаллу таъмини манбаъии вазифаҳоро таъкид мекунад. 

Сиёсат, яъне пайвандсозї ва ҳамгироии стратегия ва тактика ба 

системаи ягонаи самарабахш фаъолкунанда мебошад.  Ба ибораи дигар, 

Стратегия ҷамъи Тактика баробар бо  Сиёсат аст.  

*** 

Рисолат, биниш (бо дар бар гирифтани усулҳо ва афзалиятҳои 

таъминшуда бо бартарии рақобатӣ) ва ҳадафҳои гузошташуда дар 

ҷадвали вақт, дар якҷоягӣ консепсияи стратегияро ба вуҷуд меоваранд.   

*** 

Ҳангоми тарҳрезии стратегия барои воҳидҳои  тобеъ –корхона ё 

минтақаҳои кишвар муҳим аст, ки стратегияи системаи 

ҳамгирокунандаи корхона ё кишвар ба инобат гирифта шавад. 

Стратегияҳои воҳидҳо бояд бо шароити онҳо дақиқтар мутобиқ карда 

шаванд, ки метавонанд дар трендҳои махсуси технологӣ, созмондиҳӣ ё 

иҷтимоӣ тамаркуз ёбанд ё ки метавонанд барои сатҳи стратегияҳои 

корпоративӣ ё миллӣ (ҳангоми тарҳрезии стратегияи минтақавӣ) беш 

аз ҳад танг бошанд. Маъмулан, робитаи баръакс  бо воҳидҳои тобеъ, 

аксар вақт фақат бо маҳдудияти захиравӣ алоқаманд аст, на бо 
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бознигарии консепсияи стратегии онҳо, ки ба стратегияи корпоративии 

бо стратегияҳои воҳидҳои гуногун ва  афзалиятҳои стратегии сатҳи 

корпоративӣ мувофиқанашуда меоварад ва бо онҳо мухолифат низ 

дорад. Ҳамчунон ҷоиз нест, ки агар дар стратегияҳои минтақавӣ 

афзалиятҳои миллӣ ба сифати омили аввалиндараҷа ба инобат гирифта 

нашаванд ё кам  баҳо дода шаванд. Ин ба стратегиҳои давлатӣ низ дахл 

дорад, агар ҳукуматҳои миллӣ  ба роҳбарони минтақа ва вазоратҳо 

супоришро барои тарҳрезии стратегия бе методологияи ҳамгирошуда 

диҳанд. Дар ин сурат, тоннаҳо коғазпора бо тавсияҳо навишта мешаванд, 

ки на танҳо фоида наемоваранд, балки ба иқтисод осеб мерасонанд, ки 

барои манфиатҳои миллӣ хатарноктар аст.  
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Расми 4. Системаи стратегӣ 
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Дар стратегия қонунҳои асосии иқтисодӣ ва категорияҳои онҳо – 

талабот ва пешниҳод, арзиш ва нарх метавонанд таҳти таъсири вақт ба 

таври бунёдӣ тағйир ёбанд. Истифодаи омили вақт ҳангоми қабули 

қарорҳои стратегӣ чун омили ҳалкунанда имконият медиҳад, ки аз 

рақибон ва душманон пешдастӣ карда, нахустин шуда нуктаҳои 

ояндадорро ишғол намуд ва аввалин шуда нуктаҳои зарароварро тарк 

кард. Имконият фароҳам меояд, ки аввалин шуда инноватсияро 

истифода бурд ва бо ҷанбаи экспоненсиалии зуҳур ва рушди онҳо 

мутобиқ шуд. Ба ин сабабҳо аввалин қонуни стратегия – Қонуни 

сарфаи вақт  мебошад.    

*** 

Қонуни дуввуми стратегия Қонуни амалисозии фақат 

афзалиятҳои стратегӣ мебошад, ки дар рақобатпазирї бартарият дошта 

бошанд.  

*** 

Стратегия бе тактика, қабл аз ҳама, аз рӯи омили замонӣ муваффақ 

буда наметавонад. Дар беҳтарин маврид ҷорисозии он ба таъхир 

меафтад, ки самаранокии стратегияро коҳиш мебахшад ва ба рақибон ва 

душманон имконият медиҳад, ки чораҳои зидди онро амалӣ созанд. 

Тактика бе стратегия  объекти стратегияшавандаро, ки фақат ба 

мулоҳизоти тактикӣ такя мекунад, ба фоҷеа ва дар беҳтарин маврид 

њам ба азбайнравии рақобатпазирӣ ва бартарии стратегӣ оварда 

мерасонад.   
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ФАСЛИ 5. ТАРҲРЕЗИИ СТРАТЕГИЯ 

 

5.1. Ҳамалоқамандии равандҳои ояндабинӣ, стратегиясозӣ ва 

банақшагирӣ 

Ақидаи иштибоҳнок дар назария ва амалияи стратегӣ ин аст, ки гӯё 

равандҳои ояндабинӣ, стратегисозӣ ва банақшагирӣ моҳиятан 

якхелаанд. Ҳатто дар байни иқтисоддонон, ояндабинҳо ва 

банақшагирҳои касбӣ  ин истилоҳот аксаран чун муродиф истифода 

бурда мешаванд. Чунин «пайванд» моҳиятан нодуруст аст:  ҳар яке аз ин 

се истилоҳ фаъолияти нодири касбиро тавсиф менамоянд,  ки ба 

маҳсули ниҳоии комилан мухталиф аз рӯи тавсифи дохилӣ оварда 

мерасонанд.  Раванди стратегиясозӣ бо стратегияи нав тарҳрезишуда ва 

эҳтимолан амалишаванда хотима меёбад. Ояндабинӣ тавассути ҳисобҳо 

ва арзёбиҳои коршиносӣ ба зоҳиршавии намунаҳои гуногуни 

пешбиниҳои васеъ оварда мерасонад. Дар айни замон, банақшагирӣ 

моҳиятан падидаи дигар мебошад. Он ба равандҳои идоракунӣ тамаркуз 

ёфтааст, ки натиҷаи он  тарҳи (абриси) стратегӣ ва баъдан нақшаҳои 

гуногун мебошанд (вобаста аз уфуқҳои банақшагирӣ). Марҳилаҳои 

дигари фаҳмиши оянда низ вуҷуд доранд: пешбинӣ ва пешгӯӣ. Ин 

намудҳои фаъолнокии зеҳнӣ на ба истифодаи дониш ва методология, 

дар фаҳмиши анънавии онҳо, балки ба тариќи истисно  (ё тақрибан ба 

тариќи истисно) ба амиқии фаросат (интуитсия) асос ёфтаанд. Гарчи 

фаросат аз тарафи стратеҳо низ ба кор бурда мешавад, аммо ин 

наметавонад  ягона воситаи самтгирии оянда бошад.    
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Расми 5. Ҳамалоқамандӣ байни ояндабинӣ, стратегиясозӣ ва 

банақшагирӣ 
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5.2. Марҳилаҳои тарҳрезии стратегия 

Таҳлили пешгӯиҳо, омӯзиши фазои дохилӣ ва берунии объекти 

стратегияшаванда.  
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Расми 6. Марҳилаҳои тарҳрезии стратегӣ: омӯзиш  ва пешгӯии фазои 

дохилӣ ва берунӣ 
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*** 

Таҳлили глобалӣ, минтақавӣ ва соҳавии трендҳо ва қонунмандиҳо 

аввалан барои амалисозии пешгӯии глобалӣ, сониян, барои пешгӯиҳо ва 

ҷустуҷӯҳои соҳавии самтгиришуда истифода бурда мешаванд. Ҳамин 

тавр, барномаи  арзёбии минбаъдаи бартариҳои эҳимолии рақобатӣ ва 

ба асоси он интихоби афзалиятҳои объекти стратегияшванда таҳия 

мегардад.   

*** 

Муҳимтарин вазифаи пешгӯиҳои соҳавии самтгиришуда 

проексияи фаъолияти рақибон ва душманони асосӣ дар давраи аз се то 

панҷ сол ва ҳамчунин мушоҳидаи хубтари трендҳои технологӣ мебошад.  

*** 

Пешгӯиҳои минтақавӣ маъмулан аз таҳлили ҷустуҷӯии динамикаи 

иҷтимоӣ ва сиёсӣ оғоз мегарданд. Ин намуди ояндабинӣ набояд бо 

минтақаҳо (ҷамъиятҳо, микрорайонҳо), ки ширкатҳо дар онҳо фаъолият 

мекунанд, маҳдуд шавад: бояд ҳамчунин трендҳо дар минтақҳои ҳамсоя 

ба мушоҳида гирифта шаванд. Динамикаи минтақавӣ бояд дар асоси 

байнисекторалӣ мавриди таҳлил қарор гирад. Пешгӯиҳои ҳадафмандона 

самтгиришуда ба трендҳо, ки метавонанд ба тағйироти назаррас дар 

сохтори соҳавии минтақа оварда расонанд,  тамаркуз меёбанд. Фокуси 

асосии  пешгӯиҳои ҷустуҷӯии минтақавӣ мониторинги тағйироти бозор 

ва барои ҳарбиён саҳнаи эҳтимолии амалиёт ё муқобилият ҳарбӣ 

мебошад.  

*** 

Натиҷаи ниҳоии фаъолияти ояндабинӣ пешгӯии нави хоси объекти 

мушаххаси стратегишаванда мебошад, ки трендҳои бештар муҳими 

бевосита  ё бавосита алоқаманд бо дурнамои объекти глобалӣ, соҳавӣ ва 

минтақавии таъсиррасон ба фаъолияти ҷорӣ ва ояндаи объектро ошкор 

месозад.   
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*** 

Марҳили калидии давраи ояндабинӣ мушоҳидаи фазои дохилӣ ва 

берунӣ ва тавсифи воқеъбинонаи  аз нигоҳи стратегӣ самтгиришуда ва 

дарбаргирандаи арзёбии имкониятҳо ва таҳдидҳои нав мебошад. Бар 

хилофи таҳлили фазои дохилӣ, мушоҳида ва тавсифи фазои берунӣ бояд 

аз арзёбии манбаъҳои табиӣ ва маҳдудиятҳои экологии истифодаи онҳо 

дар такрористеҳсолкунӣ оғоз гардад. Ин марҳила бояд бо пешгӯӣ ва 

тавсифи захираҳои меҳнатӣ  ва иқтидорҳои мавҷудаи истеҳсолӣ ё 

сармоя идома ёбад (вобаста аз он ки ин пешгӯӣ чї гуна аст: соҳавӣ ё 

минтақавӣ).  Омили охирини фазои беруна, ки бояд мушоҳида шавад ва 

мавриди таҳлил қарор гирад, дастовардҳои инноватсионии технологӣ ва 

илмӣ мебошад.    

*** 

Ҳамин ки пешгӯиҳои глобалӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ амалӣ шуданд, 

стратегҳо бояд ба  таҳияи пешгӯии барои объекти стратегияшванда 

махсусро аз тарафи ояндабинон мусоидат карда, дар ин фаъолият 

иштирок кунанд. Дар ин марҳила таваҷҷуҳи асосӣ ба мушоҳида ва 

таҳлили фазои дохилӣ зоҳир карда мешавад. Аммо стратегҳо дар ин 

марҳила  бояд бартарии рақибиии объекти стратегишавандаро аз 

нигоҳи истифодаи имкониятҳои нав ва бартарафкунии таҳдидҳо ва 

хатарҳои ошкоршуда дар ҷараёни мушоҳидаи фазои беруна  равшан 

созанд.  

*** 

Қадами аввалин ҳангоми таҳлили фазои дохилӣ арзёбии манбаъҳои 

технологӣ ва илмии объекти стратегияшаванда, ҳамалоқамандии онҳо 

бо трендҳои ташаккулёфтаистодаи технологӣ ва оне, ки ин трендҳо 

барои ояндаи объект аз нуқтаи назари  аввалан, имкониятҳо ва сониян, 

аз нуқтаи назари таҳдидҳо чи маъно доранд, ҳамчунон сатҳи маълумот, 

омодагии кормандон аз нуқтаи назари истифодаи бартариҳои нави 
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илмӣ-технологӣ мебошад. Вазифаи асосии стратегҳо дар ин марҳила  

ошкор намудани бартарии нодири технологии объект мебошад, ки 

имконият медиҳад аз рақибон ва душманон пешдастӣ шавад, мусобиқаи 

замонӣ барои самаранокӣ ё нархи пасттари маҳсулот ва натиҷа аз онҳо 

бурда шавад. Омили дигари асосии иқтисодӣ, ки бояд арзёбӣ шавад, 

иқтидорҳои мавҷудаи истеҳсолӣ ва фаъолияти зерсохторҳои 

(инфраструктураи) илмӣ-технологӣ, таълимӣ, истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ 

мебошад. Ин ҳам бояд дар заминаи имкониятҳои нави фазои беруна ва 

трендҳо ва тағйироти оянда амалӣ шавад. Сармоя, кормандон (сармояи 

инсонӣ) ва ниҳоят ашёи хом (манбаъҳои табиӣ)–и истифодашаванда аз 

тарафи объект омили охирини асосии иқтисодӣ мебошад, ки  бояд дар 

марҳилаи стратегиясозӣ арзёбӣ карда шавад. Чунин тартиботи 

мушоҳида нишон  медиҳад, ки масъалаи бештар муҳими пешгӯии 

махсуси объект технология мебошад, ки метавонад ба дигар омилҳои 

асосии иқтисодии фазои дохилии объект таъсир расонад. Инкишофи 

пешгӯии махсуси объект аз нуқтаи назари назарияи стратегӣ марҳилаи 

хотимавии ояндабинӣ ва оғози марҳилаи нави тарҳрезии мустақими 

стратегия мебошад.   

*** 

Раванди мушоҳидаи фазои дохилӣ ва беруна ва омодагии ибтидоии 

пешбинии махсус ва баъдан, унсурҳои аввалини стратегӣ – рисолат, 

биниш (дарбаргирандаи усулҳо ва интихоби афзалиятҳо) монанди 

таҳлили васеъи тарафҳои қавӣ ва заиф, имкониятҳо ва таҳдиҳо мебошад 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities ва Threats) - SWOT-таҳлили 

тарҳрезикардаи Алберт С. Хамфри (Albert S. Humphrey)). Дар айни замон, 

SWOT-таҳлил хуб садо медиҳад, аммо аз нигоҳи назариявӣ ва амалӣ 

дурусттар мебуд, агар таҳлил аз фазои берунии объект, яъне аз 

имкониятҳо ва таҳдидҳо оғоз шавад (Opportunities ва Threats), вале на аз 

тарафҳои қавӣ ва заифи  (Strengths ва Weaknesses) фазои дохилӣ. OTSW-
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таҳлил (Opportunities, Threats, Strengths ва Weaknesses) аслан дақиқтар 

ба раванди  ташаккули биниши стратегӣ, афзалиятҳои объект 

мутобиқат дорад, чунки ширкатҳо, воҳидҳои ҳарбӣ, минтақаҳо ва 

кишварҳоро ба имкониятҳо ва таҳдидҳои ғайричашмдошт хубтар омода 

мекунад.  

 

5.3. Рисолат (миссия) ва ҷузъҳои асосии биниш: ҳамалоқамандӣ 

 

Шаклбандии рисолат аввалин санади амалии сратегия мебошад, ки 

дар ҷараёни мушоҳида, таҳлил ва пешгӯии фазои дохилӣ ва берунӣ 

таҳия мегардад, марҳилаи ибтидоии тарҳрезии бевосиаи стратегия ва 

роҳнамои асосӣ барои тамоми марҳилаҳои ояндаи стратегисозӣ ва барои 

инъикоси санадҳои ин марҳилаҳо мебошад. Рисолат бояд ҳамагӣ дар 

чанд ҷумла шаклбандӣ шавад, яъне объект дар кадом соҳа, дар кадом 

минтақа  фаъолият мекунад,  сабаби таъсиси он, ҳамчунин асосноккунии 

мавҷудияти объект, яъне объекти мазкури стратегӣ барои 

истифодабарандагони хизматрасонии он, харидорон ва мизоҷони 

сохторҳои болоӣ  чї арзиш дорад. Рисолат набояд ҳеҷ гоҳ тавсиф намояд, 

ки кадом кормандон ҷоиза мегиранд, кадом фоида байни саҳмдорон ё 

роҳбарон тақсим мешавад ва  умуман даромаднокии объект чї гуна аст. 

Рисолат ҳамчунин аломати намоишдиҳии ғурур намебошад ва барои 

ҷудо намудани ягон маҳсулоти мушаххас ё хизматрасонии объект 

хизмат намекунад. Аз лаҳзаи ташаккули фазои бозори глобалӣ ва мавҷи 

қавии минбаъдаи тақвияти рақобати байналмилалӣ ва тағйири 

тартиботи ҷаҳонӣ  аҳамияти рисолат  хеле афзуд: ин паёми нахустини 

объект барои тамом ҷаҳони беруна (нисбат ба он) мебошад.  

*** 

Пас аз рисолат биниши объекти стратегияшаванда (ширкатҳо, 

минтақа, воҳиди бузурги ҳарбӣ, кишвар) таҳия мегардад. Биниш яке аз 
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унсурҳои аз ҳама нофаҳмои тарҳрезии стратегия мебошад. Аксар вақт 

бинишро фалсафаи стратегияи баррасишаванда меноманд. Агар изҳор 

намоем, ки фақат дар ин марҳилаи стратегия алоқа байни категорияҳои 

асосии стратегия - арзишҳо, манфиатҳо ва афзалиятҳои объекти 

стратегияшаванда оғоз мешавад, ин нодуруст мебуд. Аз худи оғози 

тарҳрезии стратегия бояд стратег доиман дарк намояд, ки  маҳз дар 

соҳаи масъулияти  вай ҷустуҷӯ ва ғанисозии алоқаҳо байни ин се унсури 

муҳими зикршудаи стратегия қарор дорад, вале инъикоси ниҳоии ин 

раванди эҷодӣ маҳз ҳангоми  таҳлил, дарк ва шаклбандии биниши 

стратегӣ чун квинтэссенсияи стратегия зоҳир мешавад. Ғайр аз ин, 

биниш бояд шарҳ диҳад, ки чї  гуна роҳбарони объекти 

стратегияшаванда меҳнати кормандон ва саҳмдоронро ҳавасманд 

месозанд.  Аммо биниш набояд арзёбии миқдориро дарбар гирад. Биниш 

ин унсури беҳтарини стратегия барои шарҳи мухтасари масъулияти 

иҷтимоии ташкилот мебошад.  
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Расми 7. Ҳамалоқамандии рисолат ва ҷузъҳои биниш 
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Раванд аз ҷамъоварии иттилоот дар бораи арзишҳо оғоз шуда, пас 

аз он табдили ин арзишҳо ба манфиатҳо меояд, ки баъдан, дар 

афзалиятҳои муайян шаклбандӣ шуда,  инъикос мегарданд. Афзалиятҳо 

маҳсули ниҳоии биниш ва тамаркузи арзишҳо ва манфиатҳо мебошанд. 

Моҳиятан, маҳз афзалиятҳо дар маркази стратегияи анҷомёфта 

муттаҳидкунанда буда, дар онњо маънои амалии стратегия комилан 

зоҳир мешавад. Одамони таҳти таъсири раванди амалисозии стратегия 

қарордошта бояд то андозае огоҳ бошанд, ки манфиатҳои онҳо чї гуна 

тавассути  афзалиятҳои стратегӣ  муаррафӣ ва амалӣ мешаванд. Бо 

вуҷуди ин, дар афзалиятҳо фақат он манфиатҳое инъикос меёбанд, ки 

амалисозии онҳо стратегияро муваффақ месозад.    

*** 

Стратегия тақрибан ҳамеша амалисозии чанд афзалиятро дар 

назар дорад, хоса, агар ин ба манфиатҳои глобалӣ ё бузургмиқёс дахл 

дошта бошад. Дар марҳилаи аввали амалисозии стратегия фақат 

манфиатҳое шомил мешаванд, ки бо бартариҳои инноватсионии 

рақобатпазир таъмин бошанд. Ҳамчунин, дар ҷараёни марҳилаи аввали 

амалисозии стратегӣ эҷоди бартариҳои илмӣ-технологӣ ва 

инноватсионии нав ё барқароршуда ҷиҳати  амалисозии афзалиятҳои 

марҳилаҳои минбаъдаи амалисозии стратегия маблағгузорӣ мешавад.    

*** 

Муҳим аст таъкид карда шавад, ки стратегия барои дастрасӣ  ба 

афзалиятҳо тарҳрезӣ мешавад, на барои ҳаллу фасли проблемаҳое, ки 

объекти стратегияшаванда бо онҳо дучор мешавад. Фақат чунин 

муносибат нисбат ба стратегиясозӣ метавонад муваффақияти 

дорозмуҳлати стратегиро таъмин намояд. Проблемаҳо аксар вақт 

зудгузаранд – мисли тумани субҳгоҳӣ  меоянду мераванд, аммо 

афзалиятҳо  биниши  дарозмуҳлати стратегҳо ва манфиатҳо ва 

арзишҳои амиқи ҷомеаи дахлдори одамонро инъикос менамоянд. 
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Таърифи дақиқи афзилиятҳо ниҳоят муҳим аст, чунки дар атрофи онҳо 

тамоми манбаъҳои объекти стратегия тамаркуз ёфтаанд. Ин чиз ҳам 

муҳим аст, ки афзалиятҳо роҳнамои  интихоби ҳадафҳо ва баъдан, 

вазифаи объекти стратегия мебошанд.   

  

5.4. Ҳадафмандӣ ва барномаҳои ҳадафнок  

Ҳадафмандӣ оғози табдили стратегия ба воқеияти амалӣ мебошад. 

Бо дарназардошти моҳияти рисолат ва дар асоси  заминаи фалсафии 

биниш, ҳадафмандӣ самтгирии сифатӣ, тафсилоти афзалиятҳо, мартабот 

(субординатсия) ва ҳамалоқамандии ҳадафҳои алоҳидаи объекти 

стратегия мебошад.  

Ҳаҷми ҳадфмандӣ ва шаклбандии ҳадафҳои стратегӣ метавонад аз 

шумораи кам то даҳҳо саҳифаро бо асосноккунии муфассал ва тамоми  

тафсилоти сифатӣ  дарбар гирад.   

*** 

Барои амалисозии ҳар як ҳадафи стратегия Барномаи ҳадафманд 

таҳия мегардад, ки дар он вазифаҳои ҳамалоқаманди замонӣ ва бо 

тамоми манбаъҳо таъминшуда тамаркуз ёфтааст. Агар ҳадаф самтгирии 

сифатии амалисозии афзалиятҳои стратегӣ бошад, пас, вазифа унсури 

нахустини  стратегия мебошад, ки тавсифоти асоснокшудаи миқдориро 

дорад.   

*** 

Рисолат, биниш, ҳадаф ва вазифаҳои стратегӣ на танҳо марҳилаҳои 

тарҳрезии он, балки санадҳои асосии мустақил, ҳамалоқаманд ва 

якдигарро такмилдиҳанда мебошанд.  

*** 

Муайян намудани вазифаҳо марҳил и аввалини стратегисозӣ 

мебошад, ки дар он тавсифоти миқдории нишондиҳандаҳои 

аорзёбишавандаи истеҳсолот, фурӯш, кормандон ва тамоми дигар 
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манбаъҳои лозима барои амалисозии стратегия муқаррар карда 

мешаванд.  

Зимни асосёбӣ ба  мазмуни тамоми марҳилаҳои пешина, тарҳрезӣ 

ва ташаккули стратегия ва амалисозии вазифаҳо бо ҷадвали замонӣ 

пайванди ҷиддӣ доранд. Ин амалан, љадвали асосии рушд ва амалисозии 

минбаъдаи стратегия мебошад.    

*** 

Тамоми вазифаҳои стратегия дар заминаи манбаъҳо таҳти таъсири 

муайянкунандаи омили замонӣ муқаррар карда мешаванд.  

*** 

Вақте ки муҳимтарин санадҳои стратегия - рисолат, биниш, 

ҳадафҳо, барномаҳои ҳадафманд, вазифаҳои таъминкунандаи  манбаъҳо 

аллакай тарҳрезӣ  гардида, пешакӣ тасдиқ карда шаванд, қадами баъдӣ  

дар раванди стратегисозӣ интихоби ҳадди ақал се варианти эҳтимолии 

стратегӣ мебошад, ки бо кумаки онҳо афзалиятҳо, ҳадафҳо ва вазифаҳо 

дастрас мешаванд ва ниҳоят, пас аз интихоби варианти дахлдор, нақшаи 

стратегии амалисозии он таҳия мегардад.   

*** 

Стратегҳо маъмулан, барои баррасӣ се вариантро пешниҳод 

менамоянд, ки аксаран аз рӯи таносуби категорияҳои хатар (риск), вақт 

ва натиҷабахшӣ интихоб карда мешаванд. Барои ҳар як аз ин се вариант 

стратегҳо инчуни блоки тактикӣ таҳия менамоянд, ки ҳамчунон 

маъмулан, аз се сенарияи стратегии  пешниҳодшуда барои амалисозии 

тактикаи эҳтимолӣ иборатанд.    

*** 

Маҳдудиятҳои бештар муҳим, ба  ғайр аз омили замонӣ, онҳое 

мебошанд, ки ба фазои беруна тааллуқ доранд, чунки онҳо аз объекти 

стратегия вобаста нестанд ё хеле маҳдуд зери таъсири он ҳастанд – бар 

хилофи манбаъҳои дохилӣ, ки, агар лозим шавад, метавонанд тағйир 
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ёбанд.   

*** 

Фазои беруна  барои стратегияи объект хатари (риски) системавӣ 

мебошад. Пешбинӣ ва пешгӯӣ кардани риски системавӣ имконпазир аст, 

агарчи идора кардани он амалан ғайриимкон ё хеле маҳдуд аст.  

*** 

Нақшаи стратегӣ аз нақшаи ҷорӣ (солона) ё оперативӣ хеле фарқ 

мекунад. Нақшаи стратегӣ бояд бештар чандир (гибкий) бошад, то бо 

шароити ояндаи ғайричашмдошт мутобиқ гардад. Нақшаи стратегӣ 

маҳдудиятҳои мушаххаси фаъолияти ояндаи объектро дарбар мегирад, 

ки дар он панҷ омили асосии иқтисодӣ мавриди таҳлил қарор мегиранд. 

Ин таҳлили миқёсҳои зарурӣ барои дастрасӣ ба ҳадафҳо ва вазифаҳои 

стратегияи ашёи хом ва захираҳои меҳнатии такмилшаванда, сармояи 

инвеститсионӣ ва амалиётӣ (дар намуди буҷети миқёсан калон), 

иқтидорҳои истеҳсолӣ ва зерсохторҳои  дигарро таъмин мекунад.  

*** 

Маҳдудиятҳои воқеии замонӣ бояд барои тамоми марҳилаҳои 

стратегиясозӣ муқаррар карда шаванд: аз стратегияи воридшавӣ то 

стратегияи берунравӣ, аз ҷумла, тамоми омилҳои асосии иқтисодӣ, 

тақсим, ҷобаҷогузории онҳо ва якҷоя кардани онҳо ҷиҳати истифода дар 

раванди амалисозии стратегия.  

*** 

Дар нақша ҳамалоқамандии тамоми санадҳои асосии стратегӣ – аз 

марҳилаи шаклбандии рисолат то тарҳрезии сенарияи стратегӣ ва 

баъдан нақшаи стратегӣ нишон дода шудаанд. Вақте ки стратегҳо 

стратегияро пешниҳод мекунанд, тамоми ин санадҳо бояд барои тамоми 

намояндагони ваколатдори мизоҷони дастрас ба иттилооти махфӣ, 

роҳбарон, фармондеҳон ва аъзои мақомоти асосии коллегиалӣ, ҳукумат 

ва ғайра дастрас бошанд.  
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59 
 

 

 

 

Расми 8. Ташаккули стратегия 
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ФАСЛИ 6. АМАЛИСОЗИИ СТРАТЕГИЯ 

 

6.1.Тактика 

Тактика ба мақсади ин, ки чї гуна объекти стратегия бояд ба 

проблемаҳои ҷиддӣ дар марҳилаи ҷорисозии стратегия аксуламал 

нишон диҳад, тарҳрезӣ мешавад. Барои  ҳар як сенарияи стратегӣ бояд 

се тактика омода шаванд: яке -  бо сатҳи ҳадди ақали риск ва бо натиҷаи 

пасттар,  дуюм – бо сатҳи муътадили риск ва сеюм – бо ҳадди ҷоизи 

сатҳи риск, ки метавонад амалӣ шавад, вале миқдори зиёди манбаъро 

талаб мекунад.  

*** 

Тактика харитаи роҳи ҷорисозии стратегия аст, он муфассалтар 

тартиб дода шуда, чун санад дар тафовут аз стратегияи воридшавӣ ба 

ягон самт мувољењ мебошад. Аз нуқтаи назари миқёси он тактика 

аксарият ҷузъҳои рушд ва ҷорисозии стратегия ва ташаккули системаи 

менеҷменти стратегӣ, ҳамчунин ҷанбаи аз ҳама махфӣ ва марҳилаи 

стратегия ва сиёсат – стратегияи берунравиро дарбар мегирад.   

*** 

Тактика ҳам нисбат ба нақшаҳои ҷорӣ ва ҳам оперативӣ камтар 

муфассал аст. Тактика санади агрегатсияшуда (пайвастшуда) буда, 

унсурҳои он дар нақшаи ҷорӣ ва баъдан дар нақшаи оперативӣ тавсиф 

шудаанд. Иштибоҳи типикии таҳлилгарон ва амалгароёни 

стратегиясозӣ вақте ба вуҷуд меояд, ки тактика ва стратегияро  омехта 

мекунанд ва иштибоҳан ба ҳадаф чун омили алоҳидаи қисмати 

стратегияи ҳамгиронашуда ва имманентнашуда истинод мекунанд.   

*** 

Марҳилаи хотимавии амалисозии стратегия  - мониторинг ва 

назорати амалисозии он мебошад, ки то охири фаъолияти стратегияи 

мазкур идома меёбад. Дар ин марҳила  амалисозии стратегияи қаблан 
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тарҳрезишудаи берунравӣ бояд оғоз ёбад.  

 

6.2. Арзёбии хотимавии манбаъии стратегия 

Ҳамин ки сиёсат пешакӣ ба сифати рушди муфассали стратегӣ ва 

тактикӣ тасдиқ шуд, марҳилаи баъдии стратегиясозӣ оғоз мегардад, 

яъне тамоми маҳдудиятҳои (лимити) манбаӣ такроран мавриди таҳлил 

қарор мегиранд. Ин таҳлил моделсозии консептуалӣ ва риёзиро аз 

сиёсати қаблан тасдиқшуда ва баъдан тактикаро ҳам мутобиқи шартҳои 

тасдиқшудаи сенарияи стратегӣ  истифода мебарад.  

*** 

Раванди (пайдарпайии марҳилаҳо) интихоби сенария, тактика ва 

сиёсат.  
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Расми 9. Интихоби сенарияи стратегӣ, тактика ва сиёсат 
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*** 

«Захира»-ро метавон хеле васеъ фаҳмид: аз омилҳои асосии 

иқтисодӣ сар карда, то  таъсироти табиӣ, экологӣ, меҳнатӣ ва ҳатто 

фарҳангӣ. 

*** 

Таъсири солонаи иқтисодии стратегияи амалишаванда тасаввурот 

дар бораи сатҳи натиҷабахшии иқтисодии тарҳрезӣ ва амалисозии 

тенологияи дахлдори он ҳангоми баррасии дақиқи тамоми хароҷотро 

медиҳад.  

*** 

Таҳлили миқдорӣ бояд ҳамеша бо арзёбии сифатӣ  такмил дода 

шавад, зеро ин барои муваффақияти стратегӣ муҳим аст. Дар 

марҳилаҳои пешинаи стратегиясозӣ, тавре ки қайд гардид, махсусан дар 

раванди селексияи афзалиятҳо ва ҳадафҳо дар аксарият мавридҳо маҳз 

арзёбии сифатӣ истифода бурда мешавад, ки баъзан бо ҷадвали замонӣ 

такмил дода мешавад. Аммо дар марҳилаи ташаккули вазифаҳо ва 

низомбандии онҳо дар барномаҳои ҳадафманд, зимни таъсири 

муайянкунанаи омили замонӣ аллакай арзёбии миқдорӣ афзалият  

дорад. 

*** 

Дар марҳилаи амалисозии стратегия таҳлили манбаъҳои ҳассос 

нисбат ба омили замонӣ – тањқиқи вобастагӣ байни рушди 

сармоягузорӣ ва коҳиши давомнокии марҳилаи амалисозии стратегия 

мебошад.  

*** 

Вазифа иборат аз арзёбии вақти амалисозии стратегия бо 

вариантҳои хароҷот барои ҷорисозии он мебошад. Бо вуҷуди ин, зимни 

баррасии масъалаи афзоиши хароҷоти ба суръатбахшии амалисозии 

стратегияи нав ва технологияи зарурии инноватсионӣ равонашуда ба 
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мақсади коҳиши вақти лозима барои воридшавӣ ба бозори маҳсулоти 

нави истеҳсолшуда дар натиҷаи амалисозии стратегия, набояд ба 

афзоиши маҷмӯи хароҷот барои ин раванд кӯшиш кард. Ба ҷойи ин бояд 

хароҷот барои вақти амалисозии стратегияро, ки ба тамоми амалиёти 

тарҳрезӣ ва амалисозии он ва омодагии масалан, амалиёти нави 

стратегии ҳарбӣ  суръат мебахшад, афзоиш бахшид. Аммо азбаски 

афзоиши хароҷот барои воҳиди вақт афзоиши хароҷоти умумиро талаб 

менамояд, аз ин рў он боиси афзоиши давраи хароҷотбарорӣ мешавад ва 

вазифа иборат аз муайян намудани ҳудуди муносиби афзоиши 

сармоягузорӣ мебошад, ки афзоиши маҷмӯи хароҷот барои амалисозии 

стратегияро аз нигоҳи иқтисодӣ самарабахш  менамояд.    
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Расми 10. Ҳамалоқамандии барномаҳои ҳадафманд, тарҳҳо ва 

барномаҳои технологӣ дар стратегиясозӣ 
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*** 

Дар шароити муайяни иқтисодӣ ва стратегӣ хароҷот барои  

амалисозии стратегия дар сурати коҳиши давомнокии ин марҳила, 

афзоиш меёбад. Аммо коҳиши маҷмӯии давраи амалисозӣ бояд аз 

коҳиши маҷмӯии давраи хароҷотбарорӣ бештар бошад (бо рақамҳои 

мутлақ).  

 

6.3. Баҳисобгирии хусусиятҳои бозор ё соҳаи амалисозии 

стратегия 

Стратегияи амалисозӣ ҳудуд ва асоси стратегияи воридшавӣ ва 

қадамҳои тактикии минбаъдаро таъмин менамояд. Стратегияи 

воридшавӣ ба бозори нав ё азхудкунии хоҷагии ҳудуди нав ё 

суструшдёфта, ё воридшавӣ ба саҳнаи нави амалиёти ҳарбӣ бояд ҳамеша 

хусусиятҳои фазои навро дар мадди назар гирад; дар марҳилаҳои 

пешинаи стратегиясозӣ ин зиёдатӣ мебуд. Масалан, стратегияи 

воридшавӣ ба бозори ташаккулёфтаистодаи глобалӣ аз стратегияи 

воридшавӣ ба кишварҳои пешрафта ба андозаи хеле зиёд фарқ дорад.   

*** 

Масалан, агар стратегияи воридшавии ширкатҳои кишварҳои 

пешрафта ба бозори ташаккулёфтаистодаи глобалӣ амалӣ шавад, он гоҳ 

стратегия бояд аз ибтидо дар заминаи низоми сиёсӣ ва омилҳои асосии 

иқтисодӣ, аз ҷумла,  зерсохтори (инфраструктураи) бизнес ва сатҳи 

рушди технологии ҳам кишвари мушаххаси дорои бозори 

ташаккулёфтаистода ва ҳам минтақаи он тарҳрезӣ гардад. Дастовардҳо 

дар соҳаи телекоммуникатсия ва технологияи  иттилоотӣ яқинан 

мавқеи ширкатҳоро коҳиш бахшидааст. Бо вуҷуди ин, қароргоҳҳои  

берун аз шаҳрӣ ба неруи эҷодӣ, ки дар шаҳрҳои калон вуҷуд дорад, 

ҳамроҳ нашудаанд, чунки барои маҳалҳои дурдасти ором ҳамкории 

иҷтимоӣ ё касбӣ байни роҳбарон ва менеҷерҳои ширкатҳои мухталиф 
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камтар хос аст.   

*** 

Барои ширкатҳои тањқиқотӣ аз соҳаҳои гуногуни илм 

ҷойгиршавии онҳо дар наздикӣ бо якдигар ва дар масофаи начандон дур 

аз марказҳои бузурги шаҳрӣ, дар ҷойҳое, ки ҳоло паркҳои илмӣ (scientific 

parks) номида мешавад, хеле муносиб мебуд. 
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Расми 11. Блокҳои асосии раванди амалисозии стратегия 
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*** 

Хеле муҳим аст, ки мизоҷони  ҳадафманд ва  истифодабарандагонро 

муайян карда шавадн, ки яқинан ба маҳсули нав ё хизматрасонии 

объекти стратегияшаванда ба таври мусбат аксуламал нишон медиҳанд 

ва минбаъд бояд таваҷҷуҳро ба ҳамин гурӯҳи истифодабарандагон ё 

эҳтимолан гуруњи демографӣ тамаркуз бахшид.  

*** 

Барои стратегияи бомуваффақияти воридшавӣ тањқиқоти 

маркетингӣ, таблиғӣ (рекламавӣ) ва сенарияҳои промуотерӣ мутлақо 

заруранд.  

*** 

Стратегияи воридшавӣ дар сурате хуб аст, ки то кадом андоза 

фаҳмиши стратегии анъанаҳои фарҳангӣ ва динӣ, ҳамчунин бартариҳои 

истифодабарӣ аз тарафи объекти стратегишаванда дақиқ ва самарабахш 

шуда аст. Раванди интихоб ва ба даст овардани хайрхоҳӣ ва манфиатҳои 

ҳамкорон ва иттифоқчиён дар бозори нав масъалаи калидӣ мебошад, ки 

бояд дар стратегияи воридшавӣ баррасӣ карда шавад.   

*** 

Бисёр иттиҳодияҳои фаромиллӣ аз кишварҳои пешрафта дарку 

фаҳмиши анъана ва фарҳанги миллиро надоранд, ки боиси он мешавад, 

ки онҳо имкониятҳои азими бозор ва фоидаро аз даст медиҳанд.  

*** 

Қисмати муҳими стратегияи воридшавӣ рушди системаи 

далелнокии стратегӣ, мониторинг ва назорати стратегӣ мебошад. Дар 

марҳилаи мазкур ҳамчунин бояд дарку фаҳмиши тафовути фарҳангӣ ва 

динӣ, арзишҳо ва омилҳо дар мадди назар бошанд. Системаи далелнокӣ 

бояд махсусан бо амалияи бизнеси маҳаллӣ ё низоми сиёсӣ мутобиқ 

шавад. Дар акси ҳол, далелнокӣ ғайрисамарабахш ва нақшаи стратегӣ ё 
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бизнес-нақша ба таври  муносиб амалӣ нахоҳад шуд.  

*** 

Беҳтарин усул барои объектҳои хориҷии стратегияшаванда то 

ҳадди ақал расонидани хатари (риски) фарҳангӣ мебошад, яъне набояд 

кӯшиш кард, ки фавран мафкура (менталитети) аҳолии маҳаллиро 

нисбат  ба маҳсулот ё хизматрасонии пешниҳодшуда тағйир дод, чунки 

ин раванди тадриҷӣ ва нисбатан сустҳаракат аст. Қисми ҷудонопазири 

стратегияи бомуваффақияти воридшавӣ ба бозор барои ширкатҳои 

хориҷӣ бояд алоқамандии доимӣ бо анъанаҳо, таърих, фарҳанги сиёсӣ ва 

бизнеси маҳаллӣ, инъикоси онҳо дар тамоми стратегия ва тактикаҳои 

минбаъда бошад. Ширкатҳои хориҷӣ бояд барои тағйири типии худ ба 

мақсади кори самарабахш дар шароити нави миллӣ, минтақавӣ ё локалӣ 

омода бошанд. Ҳамчунин, хеле муҳим аст, ки стратегҳои ширкатҳои 

хориҷӣ ва дигар объектҳои стратегияшаванда ҳатто кӯшиш нанамоянд, 

ки фарҳанги сиёсӣ ва бизнесиро, ки дар кишварҳои дорои бозори 

ташаккулёфтаистодаи глобалӣ дучор меоянд, тағйир диҳанд. Онҳо бояд 

бо ин мутобиқ шаванд.   

*** 

Хатари (риски) фарҳангӣ махсусан омили муҳими стратегияи рушд 

ва амалисозии сохтори мушаххас мебошад. Ин на танҳо ба сохторҳое 

дахл дорад, ки дар кишварҳои хориҷӣ қарор доранд. Риски фарҳангӣ 

бояд ҳамчунин ҳангоми арзёбии стратегии фарҳанги истифодабарӣ дар 

баъзе соҳаҳо нисбат ба маҳсулоти алоҳида ё хизматрасонӣ дар назар 

гирифта шавад.  

*** 

Объектҳои хориҷии  стратегияшаванда, муассисаҳо бояд дар 

баланд бардоштани сатҳи рушди иқтисодии ҳудуд ё кишвари дар он 

ҳузурдоштаи худ саҳм гиранд. Аҳолии маҳаллӣ бояд аз фаъолияти 

ширкати хориҷӣ фоида гиранд. Ақаллан, аҳолии маҳаллӣ набояд аз 
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коҳиши ягон имтиёзи иҷтимоӣ ранҷ барад ё онро эҳсос намояд.  

*** 

Объектҳои хориҷии стратегияшаванда бояд ҳамзистӣ, ҳамкории 

мутақобилаи глобалӣ ё фарҳанги хориҷиро бо фарҳанги миллӣ ва локалї 

таъмин намоянд.   

*** 

Амалисозии муваффақонаи стратегия на танҳо бо омилҳои 

иқтисодӣ ва технологӣ муайян карда мешавад, нақши назаррасро 

таъсири шахсӣ, сифатҳои инсонии лидерон, пешвоён ва роҳбарони 

асосӣ, ки қарор қабул мекунанд ва шавқу завқи онҳо нисбат ба стратегия 

бозӣ мекунанд. Стратегҳои касбӣ бояд ба қадри имкон тасаввуроти 

комил дар бораи тафаккури стратегии роҳбарон, ки қарор қабул  

мекунанд, дошта бошанд.  

 

6.4. Арзёбии стратегии таҳдидҳо ва муқовимат бо терроризм ва 

ифротгароӣ 

Ҷаҳонишавӣ ва инқилоб дар соҳаи технолгияи иттилоотӣ ба 

фарҳанги муосир, анъана, арзишҳои он дар минтақаҳои ҷаҳон, ки дорои  

анъанаҳои фарҳангӣ ва динии дигаранд, таъсир расонид. Арзишҳои 

муосир, ҳуқуқи инсон ва адолат, худи давлати дунявӣ аксар вақт бо 

муносибати куњна нисбат ба ҳуқуқи занон  ва кӯдакон, нақши дин ва 

баъзе догмаҳои анъана ва дини ҳукмрон дар зиддият қарор доранд. 

Мавҷи нави терроризм ва ифротгароӣ ба андозаи зиёд дар натиҷаи 

бархурди фарҳанг ва анъанаҳо зуҳур намуд. Чунин ихтилофот, 

маъмулан, дар минтақаҳо ва давлатҳое ба вуҷуд меоянд, ки дар он ҷо 

дин ҳамеша ё даҳсолаҳои зиёд аз давлат ҷудо набудааст. Ихтилофоте, ки 

ифротгароён таҳрик мекунанд ва террористон истифода мебаранд, дар 

ҳар як кишвар ифодагари ақидаи аксарияти аҳолӣ намебошад.   

Решаҳои дигари мавҷудияти терроризм вуҷуд доранд, ки 
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ҷиддитарини онҳо фақр ва муҳоҷирати ғайриқонунӣ мебошанд. Зимни 

арзёбии стратегии ин тренд, равшан мешавад, ки сатҳи камбизоатӣ бо 

сатҳи маълумотнокӣ алоқаманд аст, аммо таҳлили стратегӣ ҳамчунин 

имконият намедиҳад, тасдиқ намоем, ки фақр ҳатман терроризмро ба 

вуҷуд меоварад. Решаи терроризмро ҳамчунин метавон дар байни 

сарватмандон ва ашхоси хеле бомаълумот пайдо кард.  

Ҳар гуна стратегияи фаромиллӣ, ки дар марҳилаи тарҳрезии биниш 

ва консепсияи стратегии анъана, арзишҳои фарҳангӣ ва динии 

стратегии кишваре, ки дар назар аст дар он ҷо стратегия амалӣ шавад, 

ба инобат нагирад, дучори нокомӣ ва риски баланду дарозмуҳлати 

системавӣ мегардад. Набудани таърифи даќиќ ва қобили қабули 

терроризм аз љониби умум якҷо бо баъзе сабабҳои дигари стратегӣ 

боиси он шудааст, ки системаҳои қонунгузорӣ ва мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқи аксарият кишварҳо натавонистаанд ё наметавонанд бо 

ташкилотҳои террористӣ ба таври самарабахш муқобилият намоянд. 

Терроризм яке аз нишондиҳандаҳо ва детерминанти  риски сиёсии 

сармоягузорӣ шудааст.  

Саноати туризм, бахши нақлиёт (махсусан нақлиёти ҳавоӣ), бахши 

бима (суѓурта) таҳти  таъсири мустақими стратегии терроризм қарор 

гирифтаанд. Ҳар гуна стратегия бояд дар назар гирад, ки терроризм 

омили асосии риски сиёсии амалисозии он гардидааст. Яъне он таъсир 

хоҳад расонид ва ба ташаккули тартиботи  ҷаҳонии глобалӣ таҳдиди 

стратегӣ хоҳад кард.  

Аз нигоҳи стратегӣ терроризм – намоиши иҷтимоии бадї аст ва он 

нобудии комилро талаб менамояд. Инсоният ба тарҳрезии муфассал ва 

амалисозии стратегияи глобалии зиддитеррористӣ эҳтиёҷ дорад, ки он 

аввалан, стратегияи пешгирии терроризм ва ифротгароӣ, сониян,  

стратегияи мубориза бо терроризм ва экстремизм - таҳқиқи ҷинояти 

онҳо ва муҳокима мутобиқи меъёрҳои қонунгузорӣ дар суд ва сеюм, 
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барқарорсозии фаъолияти ҳаётии одии иҷтимоӣ-иқтисодӣ пас аз ҳамлаи 

террористӣ, ки ҳанӯз муддати зиёд (ҳар андоза дарки ин фоҷеабор аст) 

рӯй хоҳад дод, фаро мегирад.     

 

6.5. Стратегияи баромад  

Ҳар гуна стратегияи миллӣ ё минтақавии стратегиякунии 

амалиёти ҳарбӣ, ҳатто бизнеси хеле даромаднок бояд стратегияи 

баромадан дошта бошад, масалан, дар ҳолате ки агар соҳиби бизнес 

хоҳад онро фурӯшад ё дар вақти авҷи даромаднокӣ бо ширкати дигар 

муттаҳид созад. Стратегҳои муваффақ бояд ба ин лаҳза хеле пештар аз 

зуҳури аломатњо дар бораи  наздикшавии он омода бошанд ва 

стратегияи баромаданро истифода баранд, ки хеле махфӣ аст ва асосан 

бояд ҳанӯз дар марҳилаи амалисозии стратегия тарҳрезӣ шавад. Бо 

вуҷуди ин, стратегияи баромадан унсури  аз ҳама форомӯшшаванда ва 

беэътиної ба он дар системаи стратегия мебошад.   

*** 

Аз ҷумла, ба сабаби тағйирпазирии баланди бозори глобалии 

ташаккулёфтаистода дар муқоиса бо кишварҳои пешрафта, стратегияи 

баромадан бояд на дертар аз вақти оғози марҳилаи амалисозии 

стратегия омода шавад, чунки давраи баромадани ширкат аз бозори 

глобалии ташаккулёфтаистода хеле кутоҳтар аст.   

*** 

Доштани стратегияи баромадан барои соҳибони бизнеси хурд ва 

оилавӣ низ муҳим аст, чунки мутаассифона, зиндагӣ нисбат ба омили 

замонӣ ҳассостар аст.  

*** 

Барои ширкатҳои ҳуқуқии муштарак стратегияи самарабахши 

баромадан, ки  барҳамхурии ширкатро пешгирӣ менамояд, бо фурӯши як 

қисми саҳмияҳо ба кормандони беҳтарин ба мақсади афзоиши сармояи 
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зарурӣ барои тамдиди мавҷудияти ширкат алоқаманд мебошад.   

*** 

Барои ширкатҳои дар моликияти хусусӣ қарордошта стратегияи 

бештар муваффақи баромадан ҷойгиркунии пешакии саҳмияњо ва 

табдили минбаъдаи ширкат ба ширкати расмӣ мебошад. Стратегияҳои 

дигари баромадан метавонанд бо муттаҳид намудани ширкат бо 

шарикони муайян ё ҳамроҳи онҳо таъсис додани муассисаи муштарак – 

шахси нави ҳуқуқӣ алоқаманд бошанд.   

*** 

Яке аз вазифаҳои асосии стратегияи баромадан бартараф намудани 

монеаҳои халалрасон ба ин стратегия мебошад. Дар байни сабабҳои 

асосии чунин монеаҳо метавонад халои (вакууми) стратегӣ, набудани 

сенарияҳои стратегии қаблан тарҳрезишуда бошад, ки ба объекти 

стратегишаванда халал мерасонад, ки стратегияи баромаданро то 

зуҳури проблемаҳои ҷиддӣ таҳия намояд. Зимнан, набудани стратегияи 

баромадан метавонад сабаби миќдори зиёди ин проблемаҳо бошад!    

*** 

Объектҳои муваффақи стратегияшаванда стратегияи баромадани 

худро дар лаҳзаҳои бештар муносиб, ки ба воситаи мониториги сиёсати 

дохилӣ ва хориҷӣ муайян карда мешавадн, истифода мебаранд. Дар акси 

ҳол, баромадани объект аз амалисозии стратегия, масалан, баромадани 

ширкат аз бизнес, маъмулан проблемаҳо ва таҳдидҳои 

ғайричашмдоштро ба вуҷуд меоварад.    

*** 

Аҳамияти стратегияи муваффақи баромадан барои ғалабаи комил 

на камтар аз стратегияи даромадан мебошад. Ба андозаи муайян бе 

стратегияи муваффақи баромадан тамоми системаи стратегияи мазкур 

наметавонад комилан бомуваффақият бошад.  

*** 
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Ҳар андозае, ки стратегияи баромадан беҳтар бошад, ба ҳамон 

андоза арзиши  бозории ширкат дар лаҳзаи табдили соҳиби он 

баландтар, ба ҳамон андоза аҳамияти миллии минтақа дар стратегияи 

миллӣ баландтар ва ба ҳамон андоза амалиёти ҳарбӣ самарабахштар 

мешаванд. Стратегияи баромадан бояд объекти стратегияшавандаро 

мисли он, ки адмирал киштиро ба парад бо парчами барафрошта 

мебарад, бо беҳтарин ҳолат ба мақсад расонад.   
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ФАСЛИ  7. КОНСЕПСИЯИ НИЗОМИ СТРАТЕГИИ ИДОРАКУНӢ  

 

Консепсияи унсурҳои асосӣ ва вазифаи системаи идоракунии 

стратегӣ.  

 

 

 

Расми 12. Консепсияи унсурҳои асосӣ ва вазифаҳои системаи 

идоракунии стратегӣ 
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*** 

Фаҳмиши стратегии системавии менеҷмент аз дарки моҳият ва 

иқтидори унсурҳои асосии он дар заминаи се раванди асосӣ - ташаккул 

ва амалисозии стратегия, ҳамчунин баромадан аз он оғоз мегардад.  

*** 

Унсури якуми системаи менеҷмент пешвоӣ мебошад. Лидер, пешво 

мисли роҳнамои киштӣ мебошад, ки роҳи объектро ба сӯи ояндаи 

номаълум мекушояд. Лидер илҳомбахше мебошад, ки на танҳо тобеони 

бевоситаи худ, балки коллектив ва шаҳрвандонро муттаҳид сохта, 

онҳоро ба ҳамкорон табдил медиҳад. Лижер, пешво – ба андозаи зиёд 

таҷассумгари стратегия низ мебошад.  

*** 

Яке аз  мушкилоти бунёдӣ барои роҳбарони ҳар як ташкилот 

тавозуни таваҷҷуҳ байни масъалаҳои оперативӣ ва тактикӣ аз як тараф 

ва стратегӣ аз ҷониби дигар мебошад. Роҳбарон бояд ба тавозун байни 

талаботи ҷорӣ ва ояндаи объекти стратегия даст ёбанд. Муҳим аст, ки 

инерсияи корҳои  лаҳзавӣ бартараф гардад.   

*** 

Вазифаи аввалиндараҷаи сарварон ин мувофиқ кардани роҳбарӣ ба 

тамоми коллективи объекти стратегияшаванда бо роҳбарӣ ба гурӯҳи 

начандон калони машғул ба тарҳрезӣ ва амалисозии стратегияи тамоми 

объект мебошад.  

*** 

Роҳбарон аксар вақт идеяҳои стратегии стратегҳоро нодуруст 

шарҳу тафсир дода, ба вазифаҳо ва проблемаҳои мубрами ҷорӣ афзалият 

медиҳанд. Самарабахш мебуд, агар ҳар гуна ташкилот, хоҳ хурд бошад, 

хоҳ  калон, ду корманди сатҳи олӣ медошт, ки якҷоя ҳам барои 

муваффақияти ҷорӣ ва ҳам барои масъалаҳои стратегӣ масъул бошанд.  
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*** 

Аксар вақт чунин вазъият ба вуҷуд меояд, ки роҳбарони шуъбаҳо ё 

раёсатҳо аз нигоҳи стратегӣ нисбат ба роҳбарони ташкилот қавитар 

ҳастанд. Ин сабаб ва натиҷаи ба вуҷуд омадани системаи идоракунии 

воҳидҳои алоҳида мегардад, ки ба амалисозии афзалиятҳои тамоми 

объекти стратегияшаванда самтгирӣ нашудаанд. Ин ногузир 

рақобатпазирии ташкилот ва омодагии онро ба амалисозии 

имкониятҳои нав ва зуд ҷавоб додан ба таҳдидҳои ногаҳонӣ коҳиш 

мебахшад.   

*** 

Вазифаи аввалиндараҷаи роҳбари стратегӣ дар марҳилаи 

амалисозии стратегия  тарҳрезӣ ва амалисозии унсурҳои асосии 

системаи идоракунии стратегӣ мебошад, ки қисмати ҷудонопазири он 

худи роҳбарии стратегӣ мебошад.  

*** 

Роҳбарон бояд тафаккури стратегии коллективӣ ва хуб 

созмонёфтаро тарбия ва ташаккул диҳанд, ки онро тамоми коллектив ё 

ҳадди ақал, аксарияти мутлақи кормандони ҷалбшуда ба раванди 

тарҳрезӣ ва амалисозии стратегия дастгирӣ мекунанд. Роҳбарии 

муваффақ ба тарҳрезӣ ва амалисозии чунин тафаккури стратегии 

коллективӣ воситаи муҳим мебошад, зеро бо кумаки он тамаддуни 

муосир ба сатҳи нави пешрафти технологӣ даст ёфта, таҳдидҳои 

ояндаро пешгирӣ менамояд.  

*** 

Роҳбарӣ амалан қисми назария ва амалияи стратегиясозӣ 

мебошад. Бояд сифатҳои роҳбариро омӯхт  ва истифодаи эҷодкорона, 

бомаҳорати онро мутобиқи биниши оянда, ки роҳбар ба он талош 

мекунад, роҳандозӣ кард.    

*** 
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Қадами дуюми таъсиси системаи идоракунии стратегӣ тарҳрезӣ ва 

тасдиқи сохтори созмондиҳӣ мебошад.  

*** 

Сохтори созмондиҳӣ ин тарҳи бунёди конструксия ва фаъолияти 

тамоми системаи идоракунии стратегӣ мебошад. Дар айни замон, 

сохтори созмондиҳии стратегӣ  аз сохтори амалиётӣ ба таври ҷиддӣ 

фарқ  мекунад. Ин истилоҳ маъмулан бо ду вазифаи гуногун алоқаманд 

аст: тарҳрезии сохтори созмондиҳии махсус барои раванди амалисозии 

стратегия ё умуман барои тарҳрезии стратегияи объект.   

*** 

Сохтори созмондиҳӣ талаботро ба тамоми унсурҳои минбаъдаи 

системаи идоракунии стратегӣ муайян намуда, ба андозаи зиёд 

натиҷабахшии татбиқи вазифаҳои идоракуниро мушаххас месозад.  

*** 

Сохторҳои созмондиҳӣ бояд тавре тарҳрезӣ шаванд, ки тавсифи 

фазое, ки объект дар он фаъолияти худро амалӣ месозад, инъикос 

намоянд ва бо он мутобиқат дошта бошанд.  Масалан, сохтори 

созмондиҳии объекти стратегӣ, ки дар кишварҳои дорои бозори 

ташаккулёфтаистода амал мекунад, бояд сатҳи номуайянӣ ва дараҷаи 

рискро дар ин бозорҳо, ҳамчунин шароити сиёсӣ ва иқтисодии маҳал, 

махсусан сатҳи озодии иқтисодиро дар назар гирад. Илова бар ин, 

сохтори созмондиҳӣ бояд бо кодексҳои қонунгузории гражданӣ ва 

молиявии кишвар, танзими корпоративӣ ва молиявӣ ва низоми 

ҳисоботдиҳии мавҷудаи кишвар мутобиқат дошта бошад. Аз ҷумла, 

сохтори созмондиҳии ширкат бояд ҳадафҳои стратегии худии онро 

инъикос намояд, ҳамчунин купрӯки муассири ҳамкорӣ бо мақомоти 

берунаи ҳокимият бошад.    

*** 

Дар кишварҳое, ки бозори ташаккулёфтаистода доранд, сохтори 
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созмондиҳӣ ба таври анъанавӣ нақши муҳимтарро бозӣ мекунад, гарчи 

нисбат ба кишварҳои пешрафта имкониятҳои камтарро дорад. Сохтори 

созмондиҳӣ лангари субот ва устуворӣ мебошад.  

*** 

Сохтори созмондиҳии стратегӣ ба идоракунии оперативӣ самтгирӣ 

нашудааст. Он ба ташаккул, инкишоф ва амалисозии стратегия самтгирӣ 

гардидааст. Сохтори созмондиҳии стратегӣ системаи пӯшида 

намебошад. Дар ташкилотҳои мавҷуда он бояд бо сохторҳои идоракунии 

оперативӣ ҳамалоқаманд бошад ва таҳти роҳбарии мақомоти асосии 

объекти стратегия – президент, директори иҷроия, фармондеҳ, шӯрои 

директорон ва ғайра фаъолият кунад.  

*** 

Ҳамин ки сохтори созмондиҳӣ тарҳрезӣ шуда, аз тарафи роҳбарони  

дахлдор тасдиқ гардид, сарварон  бояд ба интихоб ё аз нав 

ҷобаҷогузории роҳбарон, менеҷерҳо ва кормандони ёрирасони 

идоракунї оғоз намоянд.    

*** 

Вазифаи аввалиндараҷаи роҳбарони нав таъйиншуда бояд ошноӣ 

бо стратегияе бошад, ки тарҳрезӣ ва амалисозии он ҳанӯз то ҷалби онҳо 

ба кор оғоз гардида буд. Қадами дуюм барои онҳое, ки нав ба 

амалисозии стратегия ҷалб шудаанд, ҷустуҷӯи муовинон, дигар 

зертобеъон - роҳбарони шӯъбаҳо ва сармутахассисон мебошад. Баъд аз 

он, ки тамоми роҳбарон ба кор гирифта шуданд, қадами минбаъда 

интихоб ва ба кор қабул кардани кормандони идоракунӣ, ёрдамчиён, 

ассисентҳо, котибон ва ҳатто ронандагони корпоративӣ хоҳад буд.   

*** 

Аз ҷумла, дар мамлакатњои бозори ташаккулёбанда яке аз 

мушкилоти ҷиддӣ дар самти ҷустуҷӯ ва интихоби роҳбарон ва 

менеҷерҳо на этикаи баланди касбӣ ва садоқат, ки мероси диктатура ба 
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ҳисоб меравад, балки набудани фаҳмиши кофии нақш ва аҳамияти 

стратегия ва амалисозии дақиқи он мебошад. 

*** 

Унсури дигари системаи идоракунии стратегӣ ин раванди қабули 

қарорҳои стратегӣ мебошад. Амалисозии он ҳуқуқи афзалиятноки 

(прерогативии) пешвоён, фармондеҳон, дигар сарварони сатҳи олӣ ва 

шӯрои директорон мебошад. Таваҷҷуҳ ба рушди стратегӣ ва амалисозии 

он яке аз меъёрҳои калидӣ дар раванди баҳодиҳӣ ба фаъолияти 

роҳбарони амалкунанда ва роҳбарони нав мебошад. Онҳо бояд ба 

ташкилот  ҷалб кардани стратегҳои касбӣ ва қабул намудани ақида ва 

машварати онҳоро тавонанд. Стратег вазифаи камривоҷёфта мебошад 

ва ин касб дар ҷаҳони корпоративӣ на камтар аз менеҷерҳои амалиётӣ 

ва молиявӣ, ҳатто дар сохторҳои ҳукуматӣ ва ҳарбӣ талабот дорад.  

*** 

Амалияи бисёр ташкилотҳо, махсусан дар  мамлакатњои бозори 

ташаккулёбанда аз камбуди  ташаббус дар зертобеъон, махсусан дар 

бобати пешниҳоди идеяҳои стратегӣ барои баррасии топ-менеҷерҳо 

шаҳодат медиҳад. Менеҷерҳо ба риск ва қабули инноватсия таваҷҷуҳ 

надоранд ва ташаббускориро риски беасос мешуморанд. Дар натиҷа, 

барои роҳбарон мушкил аст, ки вазъияти воқеӣ, муваффақият ё нокомии 

стратегияи мавҷуда ё талабот ба тарҳрезии стратегияи нав ё таҷдиди 

мавҷудаи онро фаҳмонанд, чунки кормандон ба қабули қарор ва, 

махсусан, ба муносибати интиқодӣ бо сардорон омода нестанд.         

*** 

Камбуди озодӣ, махсусан дар раванди қабули қарорҳои стартегии 

инноватсионӣ ва инвеститсионӣ заминаро барои коррупсия ва 

ошнобозӣ (непотизм) фароҳам меоварад.  

*** 

Таъсири манфии дигари диктатура ба раванди қабули қарорҳои 
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стратегӣ, ки аз ҷумла барои мамлакатњои бозори ташаккулёбанда  низ 

хос аст, шумораи зиёди муовинони роҳбарон мебошад. Дар чунин 

шароит масъулият барои қарорҳои асосии стратегӣ ончунон пароканда 

аст, ки арзёбии стратегияи аллакай ҷоришуда, ҳамчунин дарку фаҳмиши 

идеяҳои нави стратегиро (дар миқёси тамоми ташкилот) аз тарафи 

шӯрои директорон мушкил месозад ва бадин тартиб, амалисозии 

стратегия ба таъхир меафтад.   

*** 

Раванди самарабахши қабули қарорҳои стратегӣ тавсифи 

муфассали ҳуқуқ ва уҳдадориҳои топ-менеҷерҳо ва шӯрои директоронро 

талаб менамояд.  

*** 

Новобаста аз хурд ё калон будан, аксарият ташкилотҳо дар бозори 

глобалии ташакулёфтаистода барои ҷорисозии методҳои муосир дар 

амалия ва барои қабули қарорҳои стратегӣ суст амал мекунанд.    

*** 

Барои ҳар гуна ташкилот, махсусан ташкилотҳои амалкунанда, дар 

бозори глобалии ташаккулёфтаистода раванди қабули қарор бояд кор 

бо риск самтгирӣ шуда бошад, махсусан дар соҳаҳои сиёсӣ, бизнес ва 

технологӣ бо тамоми тағйироти ҷузъии (вариатсияҳои) сершумори 

онҳо. 

*** 

Раванди қабули қарорҳои стратегӣ барои ташкилотҳои ба бозори 

ташаккулёфтаистода шомилбуда бояд аз арзёбии омилҳои асосии 

иқтисодӣ оғоз гардад, яъне дар раванди таҳлили рискҳои системавии 

анҷомдода аз тарафи агентиҳои асосии рейтингӣ ва кредитӣ, рискҳои 

мустақил, рискҳои миллии кредитӣ ва ғайра. Тамоми ин масъалаҳо бояд 

аз нуқтаи назари афзалиятҳо ва ҳадафҳои ташкилот то оғози тарҳрезии 

стратегияи воридшавӣ мунтазам мавриди таҳлил қарор гиранд.      
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*** 

Таҳлили риск-менеҷмент ҳамеша бояд бозбинӣ шавад, то ин ки 

тағйирот дар роҳбарии маҳаллӣ, минтақавӣ ва миллӣ, қонунҳо ва 

зерқонунҳо инъикос ёбад. Дар  айни замон, вазифаи аввалиндараҷаи 

масъулони идоракунии риск таҳлили дастовардҳои навини технологӣ ва 

инноватсионӣ мебошад, ки ба арзиши истеҳсолот таъсир расонида, 

имконияти ба вуҷуд омадани амволи субститӣ (амволи ивазкунанда) ва 

ғайра, ҳамчунин ҳисоботи мунтазам оид ба ин масъалаҳоро ба шӯрои 

директорон фароҳам меоварад. 

*** 

Ҳар гуна қарори стратегӣ бояд пешгӯии самтҳо ва динамикаи 

тағйири қонунҳо, зерқонунҳо, санадҳои меъёрӣ ва дараҷаи иродаи 

сиёсиро барои амалисозии онҳо дар назар гирад.  

*** 

Ба сабаби риски баланд дар бозори глобалии ташаккулёфтаистода 

қарорҳои стратегӣ бояд бо дарназардошти эҳтимоли зиёди ба вуҷуд 

омадани вазъияти ғайримунтазира (форс-мажор (force majeure))-и 

алоқаманд бо тағйироти ғайричашмдошти сиёсӣ, иқтисодӣ, бозаргонӣ, 

технологӣ, экологӣ ва офатҳои табиӣ қабул карда шаванд.    

*** 

Назарияи системаи идоракунӣ, умуман ва аз ҷумла, идоракунии 

стратегӣ бо дастовардҳои инқилобии технологӣ ва инноватсионӣ 

мутобиқ нестанд, алалхусус ба таҳдидҳо ва имкониятҳои нав дар фазои 

глобалии бозор ва дар бозори глобалии ташаккулёфтаистода.  

*** 

Ташкилотҳо дар бозори глобалии ташаккулёфтаистода аксар вақт 

камбудро дар системаи ТИК эҳсос мекунанд. Бо вуҷуди ин, тренди нав 

возеҳ аст. Ширкатҳои бузург ва миёна, сохторҳои давлатӣ ва ҳарбӣ саъю 

талош мекунанд, ки бо стандартҳои технологии кишварҳои пешрафта 
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мутобиқ шаванд ва дар баъзе самтҳо аз онҳо пешдастӣ кунанд.  

*** 

Дар ҳоле ки Интернет дастрасӣ ба иттилоотро беҳтар мекунад, 

роҳбарони кишварҳо бозори  ташаккулёфтаистода  мисли пешин 

камбудиро дар таҳлили касбии стратегии сели иттилоотро эҳсос 

мекунанд, ки ин самаранокии системаи идоракунии стратегии онҳоро 

коҳиш мебахшад. Онҳо аксар вақт намехоҳанд барои дастрасӣ ба 

ҳисобот, мавод, инноватсия, ки бо ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ иҷро ва қайд  

шудаанд ва дар кишварҳои пешрафта ба таври васеъ истифода бурда 

мешаванд, маблағ пардозанд. 
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ФАСЛИ 8. ВАЗИФАҲОИ РОҲБАРИИ  СТРАТЕГӢ ВА ИДОРАКУНӢ 

 

Садҳо вазифаҳои гуногун вуҷуд доранд, ки мақомоти роҳбарии 

стратегӣ ва идоракунӣ бояд амалӣ намоянд. Бо вуҷуди ин, ҳамаи онҳо 

моҳиятан маҳсул ё унсурҳои се вазифаи асосӣ мебошанд, ки бе онҳо 

системаи идоракунӣ ва махсусан, системаи роҳбарӣ ва идоракунии 

стратегӣ наметавонанд пурра натиҷабахш бошанд: банақшагирии 

стратегӣ, далелнокии стратегӣ, мониторинг ва назорати стратегӣ. 

*** 

Маҳсули раванди банақшагирии стратегӣ, яъне  нақшаи стратегӣ 

чун санади ҳидояткунанда ва ҳатман иҷрошаванда мебошад. Ин  санад 

қуллаи тамаркузи тамоми унсурҳои стратегия ва системаи амалисозии 

онҳо мебошад, ки дар љадвали муваққатӣ пешниҳод гардидаанд, ин яке 

аз санадҳои бештар боарзиш ва махфии корпоративӣ мебошад.   

*** 

Фарқият байни нақшаи стратегӣ ва нақшаҳои ҷорӣ ва оперативӣ 

дар он аст, ки нақшаи стратегӣ бар  хилофи нақшаҳои ҳаррӯза, 

ҳарҳафтаина ва ҳармоҳаи оперативӣ ва ҷорӣ, аз рӯи фосилаи замонии 

зиёд ва на кутоҳтар аз  се моҳ ё солона таҳия мегардад. 

*** 

Аз рӯи аҳамият, бо нақшаи стратегӣ чун санад, худи раванди 

банақшагирии стратегӣ баробар аст.  

*** 

Нақшаи стратегӣ бояд аз се қисми (сексияи) асосӣ иборат бошад 

(ки дар айни замон марҳилаҳои он мебошанд): тарҳрезии стратегия, 

амалисозии стратегия (аз ҷумла стратегияи воридшавӣ) ва стратегияи 

баромадан.  

*** 

Бе системаи далелнокӣ ҷорӣ намудани нақшаи стратегии 
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натиҷабахш имконнопазир аст. 

*** 

Системаи далелнокӣ мутобиқи арзишҳои одамон, манфиатҳои 

объекти стратегияшаванда, сифат ва механизми далелнокии 

тарҳрезишуда дар марҳилаи омодагии стратегияи воридшавӣ фаъолият 

мекунад. Ин система қабл аз ҳама бояд кормандони ширкаткунандаро 

дар раванди тарҳрезӣ ва амалисозии стратегия рӯҳбаланд созад, онҳоро 

ба тафаккури стратегӣ ҳидоят намояд.  

*** 

Амалисозии системаи далелнокии стратегӣ ба вуҷуд овардани 

системаи ҳавасмандкунии кормандон, махсусан онҳоеро, ки масъули 

тарҳрезӣ ва амалисозии стратегия мебошанд, дарбар мегирад. Ин 

система дар санаде, ки дар он тамоми пешниҳодҳо оид ба далелнокӣ ва 

ҳавасмандкунӣ инъикос ёфтаанд, ифода меёбад. Он воситаҳои ахлоқӣ, 

иҷтимоӣ ва молиявии ҳавасмандкунии кормандони алоҳида ва 

гурӯҳҳоро фаро мегирад. Махсусан онҳое, ки  масъули ташаббускорӣ, 

тарҳрезӣ ва амалсозии идеяҳои стратегӣ мебошанд, бояд сазовори ҷоиза 

ва мукофот гарданд.  

*** 

Ҳангоми таъсиси системаи далелнокӣ бисёр роҳбарон ва менеҷерҳо 

аҳамияти молиявиро беш аз ҳад нишон дода, нақши ҳавасмандкунии 

иҷтимоӣ ва ахлоқиро камаҳамият нишон медиҳанд ё ба инобат 

намегиранд, ки метавонанд хеле самарабахш бошад.  

*** 

Вазифаи бештар мушкил ва муҳим дар ҳавасмандкунии роҳбарон, 

менеҷерҳо ва ҳатто ҳирфаиҳо (профессионалҳо) ба ташаккули 

тафаккури стратегӣ мебошад, то ин ки онҳо мунтазам биниши ояндаи 

худро  рушд дода, ғанӣ созанд.  

*** 
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Далелнокӣ на танҳо фақат бо ҳавасмандкунии молиявӣ ва ахлоқӣ 

алоқаманд аст, балки идея ба худии худ метавонад воситаи қавии 

рӯҳбаландии кормандон ба ташаббускорӣ бошад.  

*** 

Ҳамин ки стратегия тарҳрезӣ гардид, қабул шуд ва амалисозии он 

оғоз гардид, стратегҳо бояд ин равандро мониторинг ва назорат 

намоянд, муваффақият ва нокомиро қайд карда, иттилооти 

дарёфтшударо ба қадамҳои стратегии минбаъда ҳамроҳ намоянд.   

*** 

Ин ки сенарияи стратегӣ мунтазам таҷдид мешавад, маънои онро 

надорад, ки стратегия ва нақшаи стратегӣ низ мунтазам тағйир 

меёбанд. Унсурҳои асосии стратегия (рисолат, усулҳо, биниш, 

афзалиятҳо, ҳамчунин ҳадафҳо) бетағйир мемонанд. Бо вуҷуди ин, баъзе 

ҷанбаҳои бизнес-нақшаи стратегӣ бо мақсади ба стратегия додани 

натиҷабахшии бештар метавонанд тағйир ёбанд, яъне вобаста аз ҷанбаи 

ҳамалоқамандии унсурҳои стратегия ислоҳ шаванд.   

*** 

Қисми муҳими мониторинг ва назорати стратегӣ баҳодиҳии 

мунтазам ба фаъолияти роҳбарон ва менеҷерҳои масъули стратегия ва 

ба худи стратегия мебошад.  

*** 

Ислоҳи стратегия яке аз унсурҳо ва натиҷаи назорат ва 

мониторинги самарабахш мебошад. Ислоҳи стратегия ба асоси 

натиҷаҳои назорат ва мониторинг оғози такмили банақшагирии 

стратегӣ мебошад.   

*** 

Ҷанбаи калидии мониторинг ва назорат баҳодиҳӣ ба стратегҳо ва 

дигар ҳирфаиҳои (профессионалҳо) дар тарҳрезӣ ва амалисозии 

стратегия иштироккунанда мебошад. 
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*** 

Стратегҳо бояд фақат он машваратҳои амалие диҳанд, ки 

метавонанд татбиқ шаванд. Стратегияи беҳтарин ҳамеша сода буда, 

симои мукаммал дорад. Муккамалӣ ин чизест, ки стратегҳо талош 

мекунанд дар тавсияҳои худ, ки тавассути системаи менеҷменти 

стратегӣ амалӣ  мешаванд, ба он даст ёбанд.  
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