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Xülasə. Müasir dövrdə müəssisələr amansız rəqabətdən qorunmaq və 

fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün mütləq şəkildə öz fəaliyyətlərində 

strateji planlaşdırma və idarəetməni ön plana çəkməlidirlər. Eyni zamanda 

müəssisələr öz strategiyalarını  düzgün formada tərtib etmək üçün geniş 

informasiya bazasına malik olmalıdırlar. İnformasiyalar içərisində isə strateji 

idarəetməyə yanaşmaların öyrənilməsi əhəmiyyətli yer tutur. Bu baxımdan 

məqalədə strategiyaların işlənib hazırlanmasına müxtəlif yanaşmalar təhlil 

edilmişdir.  
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Abstract. Nowadays the enterprises must pay a 

special attention to the strategies and strategy 

management to be protected from the sharp 

competition and continuation their activities. The 

enterprises should have a broad base of 

information to establish their own strategies. To 

study different approaches to development of the 

strategies is an important issue among this 

information. In the paper different approaches to 

development of the strategies have been analyzed.  
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ 
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Резюме. В наше время, предприятия должны 

планировать свою деятельность для защиты от 

жесткой конкуренции. В этом аспекте в 

настоящее время стратегическое управление 

выходит на первый план. Предприятия должны 

иметь широкую базу информации для создания 

своих собственных стратегий. Изучить 

подходы разработки стратегий имеет важное 

значение в такой информации. В статье 

анализируются разные подходы разработки 

стратегий. 

Ключевые cлова: стратегия, стратегическое 

управление,  подход, планирование. 

 

1. Giriş  

Müəssisə strategiyası, cavabını hər kəsin asanlıqla verə biləcəyi bir problemdən həlli 

çətin olan problemlərə qədər geniş bir sahəni əhatə edir. Bu iki sahə arasında bir çox fərqli 

strategiyalar hazırlana bilər. 

Bu strategiyaların hazırlanmasında idarəçilərin idarəetmə təcrübəsinə söykənən 

yanaşmasından tutmuş problemin ehtiva etdiyi dəyişənlərin diqqətli və sistematik təhlilinə 

qədər müxtəlif yanaşmalardan istifadə edilə bilər. Buna görə də strategiya hazırlanarkən çox 
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sayda yanaşmalardan istifadə edilə bilər. Strategiyaların işlənib hazırlanmasında hansı 

yanaşmadan istifadə edilməsindən asılı olmayaraq real şəraitə uyğun strategiya seçilməlidir. 

Çünki strateji idarəetmənin müvəffəqiyyəti bundan çox asılıdır. 

Strategiyaların hazırlanmasında istifadə edilən yanaşmalardan bir neçəsini göstərək: 

İnteqrasiya olunmuş planlaşdırma yanaşması. Bu yanaşma strateji problemlərin 

sistematik təhlilinə söykənir və onların həllində elmi üsullardan istifadə edilir. İnteqrasiya 

olunmuş planlaşdırma yanaşmasında əvvəlcə şirkətin strateji planları hazırlanır. Təşkilatın 

missiyası, uzun müddətli siyasətlər, məqsədlər və strategiyalar müəyyən olunur. Bununla 

əlaqədar olaraq şirkətin daha alt səviyyələrinə aid orta müddətli siyasət və məqsədlər 

müəyyən edilməlidir. Daha sonra yuxarıda sadalananlar taktiki qərarlar və üsullar formasına 

salınaraq tətbiq edilir. 

Mühitə uyğunlaşma yanaşması. Bu yanaşmada ilk olaraq, geniş əhatəli qaydalar tərtib 

edilir. Qaydalar mümkün qədər problem üçün ən uyğun həllə yönəlir. Problemin həlli 

prosesində atılan hər addım, əvvəlki addıma görə təşkil edilir və uyğun həllə çatana qədər 

davam etdirilir. Hər addımda təşkilatın mövcud vəziyyət ilə nəzərdə tutulan vəziyyət 

arasındakı fərqlər aşkara çıxarılır və müvafiq məqsədlər müəyyənləşdirilir. Sonda hazırlanmış 

strategiyanı tətbiq etmək mümkündürsə, fəaliyyətə başlanılır. Əks halda proses yenidən 

başladılır, məqsədlər və strategiyalar yenidən müəyyən olunur. 

Fərdi düşüncəyə əsaslanan yanaşma. Bu yanaşmada strategiyaların hazırlanmasında 

səbəb-nəticə əlaqələri ya heç qurulmur və ya çox az nəzər salınır. İdarəçi hər işdə öz 

düşüncəsinə görə hərəkət edir. Bu zaman idarəçilərin verdiyi qərarların etibarlılığı, reallıqların 

düzgün və tam sezilməsindən asılı olur. 

Strateji amilləri müəyyən etmə yanaşması. Bu strateji amillərin düzgün müəyyən 

edilməsi təşkilatın müvəffəqiyyətini təmin edən amillərdir. Buna görə təşkilatdakı 

bölmələrdən əhəmiyyətli ünsürlər müəyyən olunur və təşkilatın müvəffəqiyyətinə təsir edə 

bilən güclü və zəif istiqamətlər müəyyən edilir. Beləliklə, təşkilat güclü olan istiqamətlərin 

inkişaf etdirilməsinə, zəif olan istiqamətlər isə problemin aradan qaldırılmasına çalışır. 

Uyğun fəaliyyət sahəsi seçmə yanaşması. Bu yanaşma köhnə yanaşmadır və fəaliyyət 

sahələri seçməklə əlaqədardır. Bu yanaşmada istehlakçının ehtiyacları müəyyən edilir və 

təşkilat bu ehtiyacları ödəmək üçün strategiya işləyib hazırlayır. Burada istehsal üçün rəqabət 

üstünlüyü və aşağı xərc anlayışlarına əhəmiyyət verilir. Bu xüsusiyyətinə görə bu yanaşma, 

strateji amil yanaşmasına bənzəyir. 

Təqlid Yanaşması. Həddən çox istifadə edilən bu yanaşmaya görə, başqa müəssisələrin 

öz məqsədlərini reallaşdırmaq üçün müvəffəqiyyətlə həyata keçirdiyi fəaliyyətləri digər 

müəssisə özünə uyğun icra edir. İdarəçilər başqa müəssisələri təqib və təqlid edərək nə 

edəcəklərinə qərar verirlər. 
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2. Strateji idarəetmədə üç məktəb 

Strateji idarəetmə düşüncəsini meydana gətirən 3 məktəb mövcuddur. Əvvəl də qeyd 

etdiyimiz kimi, bu məktəblərin hər biri məsələnin başqa bir istiqamətini araşdırmışdır. Ancaq 

yenə də bir-birinə oxşar xüsusiyyətlərinin olduğu inkar edilə bilməz. Bu konteksdə strateji 

idarəetmə düşüncəsini meydana gətirən məktəblərdən üçünə, həm ümumi, həmdə fərqli 

cəhətlər baxımından yanaşmaq olar. 

 Strateji idarəetmə düşüncəsinin inkişafında Kees Van Deyər Heijden əhəmiyyətli rol 

oynamışdır. Heijden düşüncə məktəblərini rasyonalist, təkamülçü və proses məktəbləri olaraq 

üç fərqli qrupa ayırır [7, s.23-52]. 

Rasionalist Məktəb. İndiyə qədərki strateji idarəetməyə aid ədəbiyyatlardakı 

yanaşmaların əksəriyyətini fikirlərini əks etdirən bu məktəbə görə, ən optimal həll mövcuddur 

və strateqin əsas vəzifəsi əlindəki resurslarla mümkün həlli tapmağa çalışmaqdır. Strateq, 

bütöv təşkilat adından düşünür və alternativlər arasından optimal strategiyanı seçir. 

Ən optimal strategiya seçildikdən sonra müvafiq fəaliyyətə keçilir. Göründüyü kimi 

bu məktəb gələcəyin proqnoz edilməsinin və mühiti müəyyənləşdirməyin mümkün olduğunu 

qəbul edir. Bundan başqa, düşüncə ilə fəaliyyəti ayrı-ayrı nəzərdən keçirir. Rasionalist 

paradiqmanın başqa bir xüsusiyyəti, təşkilatı maşına bənzətməsidir. Yəni bu yanaşmaya görə 

heç vaxt təşkilati proseslərin necə işlədiyi üzərində dayanılmamalıdır [4, s.19]. 

Təkamülçü Məktəb. Bu düşüncə sistemində strategiya, keçmişdən bu günə qədər olan 

təşkilati davranışa (və ya müvəffəqiyyətə) aid bir yanaşmadır. Müvəffəqiyyətli strategiya, 

ancaq keçmişə istiqamətlənmiş olaraq hazırlanır. Bu məktəbə görə strategiya hazırlanarkən, 

mühit və gələcək haqqındakı proqnoz üzərində çox dayanılmamalıdır. Təkamülçü strateq də, 

rasyonalistlər kimi, təşkilati prosesin necə işlədiyi üzərində yox, müəyyən bir fikirin və 

məqsədin mövcudluğuna istiqamətlənir. 

Proses Məktəbi. Bu məktəb rasyonalist və təkamülçü məktəbin sintezi kimi başa 

düşülür. Yalnız şüurlu düşüncə ilə optimal strategiyaların formalaşdırılmasının mümkün 

olmadığını ifadə edir. Burada idarəçilərin müəssisələrin daha elastik olmalarını vurğulayır. 

Müvəffəqiyyətli prosesin son mərhələsi, təşkilatın müvəffəqiyyətli təkamülçü davranışına 

söykənir. Lakin bu ümumi davranışa təsir edə bilər. Bu baxımdan, proses məktəbi 

"dəyişikliklərin idarə edilməsi" nəzəriyyəsinə əsaslanır. 

Həqiqətdə, bu üç paradiqma bir ümumi prosesin üç aspektinin birini ifadə edir. 

Təşkilatlar bu yanaşmaların üçündən də faydalanmalıdırlar. Şübhəsiz, rasyonalist yanaşmanın 

bəzi üstünlüklərinin olduğu görünür. Lakin ən böyük mənfi cəhəti insana və təşkilata 

mexaniki tərzdə nəzər salınmasıdır. 
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3.  Henry Mintzberg və strateji düşüncə məktəbləri 

Mintzberg, strateji idarəetmənin inkişafı prosesinin müxtəlif sahələrində ortaya çıxan 

10 düşüncə məktəbindən danışır. Bu məktəblər: dizayn, planlaşdırma, mövqeləndirmə, 

təşəbbüskar, idrak, öyrənmə, siyasi, mədəni, mühit və inteqrasiya edən məktəblər adlandırılır. 

Bunları - qayda qoyan məktəblər və müəyyənləşdirici məktəblər olmaqla iki qrupa 

bölmək olar. 

Qayda qoyan Məktəblər. (Dizayn Məktəbi, Planlaşdırma Məktəbi və Mövqeləndirmə 

Məktəbi). Bu məktəblər strategiyanın necə hazırlanacağı üzərində dayanır. Strategiyanın necə 

hazırlanması məsələsində tövsiyələr verən məktəblərdir. Bunlardan Dizayn Məktəbi 1960-cı 

illərdə yaranmış və digər iki məktəbin də bünövrəsini təşkil etmişdir. Dizayn Məktəbi 

strategiyanın hazırlanmasını düşüncə prosesi kimi görür. Planlaşdırma məktəbi, strategiyaya 

planlaşdırmanın sistematik prosesi kimi baxır [5, s.37]. 

Mövqeləndirmə məktəbi isə, strategiyanı təşkilatın mühit daxilindəki mövqeyi və 

istiqamətləndiyi bazardakı yeri kimi təsəvvür edir. Bunların hamısı birlikdə “qayda qoyan” bir 

xüsusiyyətə malikdir. 

Müəyyənləşdirici Məktəblər. Ondan sonra gələn altı məktəb, əsasən strategiyanın nə 

etdiyi sualını cavablandırmağa çalışır. Bu məktəblər strategiyanın hazırlanması prosesinin 

müxtəlif mərhələlərinə istiqamətlənir və fəaliyyətləri əvvəlcədən düzgün planlaşdırmaq 

əvəzinə, strateji fəaliyyət üzərində dayanır. Təşəbbüskar Məktəb, isə strategiyanı liderin 

vizionu kimi görür. İdrak məktəbi isə strategiyanı məntiqi təşəbbüs hesab etmişdir. Hər ikisi 

strategiyanı fərdin məntiqi bir təşəbbüsü hesab edirlər. 

Öyrənmə Məktəbi, Siyasi Məktəb, Mədəni Məktəb və Mühit Məktəbi, strategiyanın 

işlənməsi prosesinin digər faktorları üzərində dayanırlar; təşkilat işçiləri, qruplar, güc 

strukturu, öyrənmə prosesi, təşkilati mədəniyyət və mühitin strategiya üzərindəki təsirlərini 

müzakirə edirlər. Bu qrupdakı məktəblərə görə strategiya, bəhs edilən amillərdən asılıdır və 

daha çox passiv tərzdə düşünülür. 

 

4. 1990-cı və sonrakı illərdə strateji idarəetmə düşüncəsi 

1990-cı illərdən sonra strateji idarəetmə düşüncəsinin iki inkişaf xəttini göstərmək 

olar. Bunlardan birincisi təşkilatların rəqabət üstünlüyünü təmin etmək üçün yenidən 

hazırlanması ilə əlaqədardır. "Təşkilati arxitektura" adının verildiyi bu inkişaf xəttində başlıca 

2 yanaşmadan bəhs edilir: ümumi keyfiyyət və öyrənən təşkilatlar. 

1990-cı illərdən sonrakı ikinci inkişaf xəttində isə gələcəkdəki proseslərin müəyyən 

edilməsi səyləri və strategiyanın hazırlanma prosesi təşkil edir. Strateji düşüncənin mərkəz 

nöqtəsi- sabahı nəzərdə tutaraq, bu gün edilməsi vacib olanların müəyyən olunması və hətta 

tətbiqə keçilməsidir. Bu yanaşmalarda gələcəkdəki bazarı bu gündən formalaşdıraraq 

rəqabətdə üstünlüyün asanlıqla təmin ediləcəyi fərz edilir. Bu cür yanaşmalara Peter F. 

Drucker' 1986-cı ildən etibarən dərc etdirdiyi əsərləri və Gary Hamel ilə C. K. Prahaladın 

işləri əhəmiyyətli töhfələr vermişdir. 
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Təşkilati arxitektura. Təşkilati arxitektura, strategiyaların müvəffəqiyyətlə tətbiq 

olunması üçün təşkilatın yeni bir anlayış, yeni bir fəlsəfə və yanaşma ilə yenidən 

hazırlanmasını əsas götürür. Bu yanaşmaya görə, əgər təşkilat yeni vizionlar üçün lazımi 

qabiliyyət və tutuma sahib deyilsə, gələcəyin formalaşdırılması üçün atılan addımlar 

müvəffəqiyyətli olmayacaq. Ona görə də təşkilat, bir bütöv kimi və gələcək strategiyalar üçün 

lazımi qabiliyyətləri inkişaf etdirməlidir. 

Başqa bir ifadəylə, təşkilati arxitektura gələcəkdə vacib olan əsas qabiliyyətlərin 

inkişaf etdirilməsinə hazırlıqdır. Əvvəldə ifadə edildiyi kimi bu düşüncə sistemi özündə 

Ümumi Keyfiyyət İdarəetməsi və Öyrənən Təşkilatları ehtiva edir. 

Ümumi keyfiyyət idarəetməsi 

Ümumi keyfiyyət idarəetməsinin tərifi və əhəmiyyəti. Ümumi keyfiyyət idarəetməsi 

ÜKİ), bir strukturdakı bütün fəaliyyətlərin daimi təkmilləşdirilməsi və təşkilatdakı bütün 

işçilərin aktiv iştirakı ilə müştəri məmnuniyyətini yüksəldərək mənfəətliliyə nail olunmasıdır. 

ÜKİ ən aşağı xərclə ən keyfiyyətli istehsalın müəyyənləşdiriliməsidir. ÜKİ-ində işçilərin 

təhsili, qrup fəaliyyəti, iştirak, hər səviyyədə səlahiyyət və məsuliyyətlərin paylanması vardır. 

ÜKİ-nın fəlsəfəsi statistik düşüncə sistemini əsas götürərək, informasiyaların emalından sonra 

yekun informasiyaları sistematik strukturda planlaşdırmaqdan tutmuş istehsala qədər böyük 

bir prosesi əhatə edir. Keyfiyyəti və daimi təkmilləşdirməni məqsəd seçən sistem, istehsalda 

iştirak edən fərdlərin funksiya və bacarıqlarını qiymətləndirmək əvəzinə təşkilatın səmərəsini 

artırmağa istiqamətlənir [3, s.245]. 

ÜKİ, dar mənada "əmtəə və xidmət keyfiyyəti"ni, geniş mənada isə təşkilatın daimi 

təkmilləşdirilməsi üçün edilməsi lazım olan bütün səyləri ifadə edir. "Keyfiyyət idarəetməsi" 

sözlərinin başına "ümumi" sözünün əlavə olunmasının səbəbi, təşkilati performansı və 

məhsuldarlığı artıracaq bütün sahələrdə keyfiyyətin inkişaf etdirilməsinin məqsəd 

qoyulmasıdır. Digər bir ifadəylə ümumi keyfiyyət idarəetməsi, müştəri gözləntilərini hər 

şeydən vacib hesab edən və müştəri tərəfindən müəyyən olunan keyfiyyət əsasında özünün 

məhsul və xidmətlərinin istehsalını təşkil edən idarəetmə formasıdır. Dinamik bazarlarda bu 

anlayışı mənimsəməklə dağıdıcı rəqabətin qarşısında durmaq mümkün ola bilər. 

Ümumi keyfiyyət idarəetməsinin xüsusiyyətləri. ÜKİ, intensivlik ifadə edən bir 

yanaşmadır. İntensivlik xüsusiyyəti, müəssisə siyasətinin müəyyən olunması və bu siyasətin 

icra ediləcəyi uyğun təşkilati strukturun yaradılmasıyla başlanılır. Daha sonra isə müəssisədə 

ierarxik və funksional fərqlilik nəzərə alınmadan hər kəsin intensiv qiymətləndirmə, 

yaxşılaşdırma və sadələşdirmə vizionu olmalıdır. Bunun üçün hədəflənən keyfiyyətə nail 

olunmasını təmin edən dinamik sistem qurulmalıdır. ÜKİ-in intensivlik xüsusiyyəti, keyfiyyət 

etibarlılığı məsələsində də daimi bir imic yaratmağı qarşısına məqsəd qoyur. ÜKİ-nin 

aşağıdakı xüsusiyyətləri vardır: 

1. ÜKİ, məhsulun və ya xidmətin yaradılması və istifadə edilməsi proseslərinin bütün 

mərhələlərinə tətbiq olunur. 
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2. ÜKİ, dinamik inkişaf edən təşkilatları nəzərdə tutur. ÜKİ, elastik və özünü 

təkmilləşdirə bilən təşkilatlarda müsbət nəticəyə nail ola bilər.  

3. ÜKİ, qərarların verilməsində müəssisə daxilindəki bütün işçilərin iştirakına açıq bir 

yanaşmadır. 

4. ÜKİ, intensiv təkmilləşdirməni işçilərin təklifləri üzərində qurur. 

5. ÜKİ, motivasiya verən, ünsiyyəti və koordinasiyanı gücləndirən xüsusiyyətə malikdir. 

6. ÜKİ, müəssisəni və insan resurslarını bir-birinə bağlayır. 

7. ÜKİ, Kaizen fəlsəfəsinə söykənir. Kaizen, Yapon dilində “yaxşılaşdırma” deməkdir. 

Kaizen ÜKİ-in əsas dayaqlarından biridir. Kaizen yaxşılaşdırma üçün intensiv olaraq 

təkmilləşdirməyi nəzərdə tutur. Kaizen fəaliyyəti bir dəfə başladıqdan sonra bu gedişi 

tərsinə çevirmək mümkün deyil. 

Strateji ümumi keyfiyyət idarəetməsi (SÜKİ). Son illərdə ümumi keyfiyyət 

idarəetməsinə söykənən strategiyaları işləyib hazırlayan müəssisələrin rəqibləri qarşısında 

nəzərə çarpacaq dərəcədə rəqabət üstünlüyü əldə etdikləri görünür. Ancaq keyfiyyətin sadəcə 

lüks deyil, əsas ünsür olduğu indiki vaxtda ÜKİ də qeyri-kafidir. Buna görə tamamilə 

kreativliyə və ictimai məsuliyyətə söykənən və ÜKİ-in növbəti addımı kimi qiymətləndirilən 

və SÜKİ kimi adlandırılan yeni bir idarəetmə fəlsəfəsinin meydana çıxdığı deyilə bilər. Güclü 

bir gələcəyi görmə sistemi tələb edən bu fəlsəfədə əsas məqsəd; yaradıcı strategiyalar ilə 

həmişə öndə olmaq, daxili və xarici müştərilərin mövcud və potensial ehtiyaclarını ən yaxşı 

formada müəyyən etmək, yaradılan məhsul və xidmətlərin müştəri-mühit əlaqələrini yaxşı 

formada təşkil etməkdir.  

SÜKİ-in əsas xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi yekunlaşdırıla bilər: 

1. SÜKİ fəlsəfəsində keyfiyyət yalnız müştərilərə satılan məhsul və xidmətlərlə 

təqdim edilən bir məfhum deyil, müəssisənin bütün performansının əks olunması kimi 

görülür. 

2. SÜKİ ictimai məsuliyyəti və həssas mühit qərarlarını əhatə edən bir fəlsəfədir və 

hər bir müəssisənin qlobal rəqabət qabiliyyətini gücləndirir. 

3. SÜKİ müştərilərinin istəklərinə əhəmiyyət verərək daha yaxşı və sıfır səhv 

məhsullar təqdim etməklə yanaşı mühiti qorumağı da nəzərdə saxlayır. 

4. SÜKİ keyfiyyəti yaxın gələcəkdə müəssisənin həyat fəaliyyətini davam etdirə 

bilməsi və rəqabət apara bilməsini müəyyən edən kritik ünsürlərə bağlı olaraq müəyyən edir. 

5. SÜKİ yanaşması, səhvləri sıfıra endirmək və məhsul-xidmət fəaliyyəti ilə müştəri 

təminatını artırmaq üçün müəssisənin daxili və xarici performansını müştəri və mühit 

mərkəzli təhlillərlə qiymətləndirməni təmin edir. 

Göründüyü kimi SÜKİ, ÜKİ fəlsəfəsi üzərində qurulan müəssisələrin indiki dövrün 

tələblərinə uyğunlaşdırılmasını asanlaşdıran bir strateji idarəetmə vasitəsidir. ÜKİ və SÜKİ 

arasındakı bəzi fərqliliklər cədvəl 1-də verilmişdir [2, s.116]. 

Peter M. Senge və öyrənən təşkilatlar. Öyrənən təşkilat, yeni informasiyaları yalnız 

sınaqdan keçirərək əldə etməyi deyil, uyğun təşkilat mühiti meydana gətirərək insanların 
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qarşılıqlı ünsiyyət ilə yeni informasiyaların əldə edilməsini təmin etməyi, bu informasiyaların 

tətbiqi nəticəsində əldə edilən yeni informasiyaları istiqamətləndirməyi əsas götürən bir 

fəlsəfə və düşüncə sistemidir. 

 

Cədvəl 1. Ümumi keyfiyyət idarəetməsi və strateji ümumi keyfiyyət idarəetməsinin  

müqayisə edilməsi 

Qanunları  Ümumi keyfiyyət idarəetməsi  Strateji ümumi keyfiyyət idarəetməsi 

Tərif  Müştəri mərkəzli Müştəri və mühit mərkəzli 

Qərarlar  

 

Qısa və uzun müddətli məqsədlərə 

istiqamətlənmişdir  

Mühit həssaslığı olan qısa və uzun müddətli 

məqsədlərə istiqamətlənmişdir 

Xərclər  

 

Keyfiyyət xərcləri salır və 

məhsuldarlığı təmin edir  

Keyfiyyət xərcləri salır və məhsuldarlığı təmin edir 

Səhvlərin 

səbəbləri  

Üst idarəçinin effektiv idarəetmədəki 

müvəffəqiyyətsizliyinin nəticəsində 

yaranan ortaq səbəblər 

Məsuliyyətsiz idarəçi və mühit təhlilləri ilə 

maraqlanmamağın meydana gətirdiyi səbəblər 

Keyfiyyətin 

məsuliyyəti  

Təşkilatın bütün işçilərini ehtiva edir  Təşkilatın bütün işçilərini ehtiva edir, lakin üst 

idarəçidən ictimai məsuliyyəti nəzərə alan 

qərarların verilməsini və effektiv tətbiq olunmasını 

tələb edir 

Təşkilat 

mədəniyyəti  

İntensiv inkişafa istiqamətlənir və 

əməkdaşlıq yanaşması vardır  

İntensiv inkişaf fəlsəfəsi vurğulanır. İşçilərin 

performans və məhsuldarlıqlarını inkişaf etdirən 

vasitə və qabiliyyətlərə sahib olmağı təmin edilir 

Təşkilat 

struktur və 

informasiya 

mübadiləsi  

Üfüqi yanaşma, elastiklik  Üfüqi və şaquli yanaşma, keyfiyyət qərarlarını 

verməkdə risk qrupları ilə əməkdaşlıq 

Qərar vermənin 

təhlili 

Komanda işi  İşçilərin və risk qrupunun ortaq formada meydana 

gətirdiyi komanda ilə iş 

Obyektlər  Səhvlərdən qorunmaq  Məhsul və xidmətlərin istehsalındakı səhvlərdən 

qorunmaq və mühit həssaslığı olan ictimai 

cavabdehlik qərarlarını davam etdirmək 

 

Öyrənən təşkilat yanaşmasında dörd əsas element vardır [6, s. 59]. 

1. Fərdi bacarıqların yaradılması: Təşkilatlar yalnız öyrənən fərdlər vasitəsilə öyrənir. 

Fərdi öyrənmə, təşkilati öyrənmə demək deyil. Ancaq fərdi öyrənmə olmadan da təşkilati 

öyrənmə reallaşdırıla bilməz. 

2. Daimi inkişaf üçün məntiqi modellər hazırlamaq: Yeni informasiyaların, əlaqələrin 

və bölmələrin inkişaf etdirilməsi üçün güclü məntiqi modellərə ehtiyac vardır. Bu modellər 

üçün əsas amil yeni baxışları nəzərə almaq, keçmişdə istifadə edilmiş və müvəffəqiyyətli 

olmuş modelləri ümumiləşdirilmək və daimi inkişaf üçün məntiqi sistem təşkil etməkdir. 
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Məntiqi modellərin yaradılmasında təşkilatlar aşağıdakı qabiliyyətlərə sahib olmalıdır: 

Sistemli olaraq problem həll etmə, yeni yanaşmaları sınaqdan keçirmə, keçmiş təcrübələrdən 

öyrənmə, işi ən yüksək səviyyədə edənlərin təcrübələrindən faydalanma, informasiyaları 

effektiv formada istifadə etmə. 

3. Bölüşdürülən vizion: Liderin güclü viziona sahib olması kifayət etmir. Buna görə də 

bütün işçilərin birlikdə inkişaf etdiyi və reallaşdırmağa çalışdığı bir viziona ehtiyac vardır. 

4. Komanda formasında öyrənmə: Fərdi öyrənmə ayrı-ayrı insanların inkişafına, 

komanda formasında öyrənmə isə təşkilati inkişafa kömək edir. 

“Öyrənən təşkilat” yanaşmasını reallaşdırmaq üçün, üç mərhələli bir proses yerinə 

yetirilməlidir: 

Birinci mərhələdə, yeni informasiyalar hazırlanmağa çalışılır. Komanda formasında 

həyata keçirilən işlərə ehtiyac olan məsələlərdə məntiqi modellər hazırlamaq üçün 

informasiyanın əldə olunmasına səy göstərilir. 

İkinci mərhələdə, hazırlanan bu informasiyalar bütün təşkilat tərəfindən bölüşdürülür. 

Son mərhələdə isə, bölüşdürülən bu informasiyalar tətbiq olunur. 

Öyrənən təşkilatların qurulması üçün, hər şeydən əvvəl təşkilat həyata keçirdiyi 

fəaliyyətləri bilməli, rasional qaydaları tətbiq etməli və təhlil apara biləcək infrastruktura 

sahib olmalıdır (Bilinən Təşkilat). İkinci, təşkilat öz fəaliyyətinə təsir edən amilləri təhlil edə 

bilməli və məsuliyyətini dərk etməlidir. (Anlayan Təşkilat). Üçüncü, müəssisənin zəif 

tərəflərini görərək bunu aradan qaldırmağa çalışmalı və idarəetmə üsullarını tənzimləyici 

vasitələr kimi istifadə edə biləcək səviyyəyə çatmalıdır (Düşünən Təşkilat). Sonunda isə 

“öyrənən təşkilat” qurmaq mümkün olacaq. 

Peter F. Drucker və "Gələcək üçün idarəetmə". Peter F. Drucker, təşkilatların idarə 

edilməsinə öz yanaşmasını təqdim edərkən gələcək dövrdə meydana gələ biləcək amilləri 

nəzərə alan idarəetmə strategiyalarının qəbul edilməsini vacib sayır. 

“Gələcək üçün idarəetmə”nin xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün, yenə 

gələcəkdə cəmiyyəti təşkil edən bütün elementlərdəki inkişaf meyllərinin öyrənilməsinin 

vacibliyini vurğulayan Druker, informasiya əsaslı cəmiyyət, iqtisadi, dövlət və siyasi 

proseslər, insan, idarəetmə və təşkilatlar üzərində dayanır. Onun fikrincə gələcəkdə ölkələr 

arasında rəqabət keyfiyyət, dizayn, yeni görüşlər, xidmət, satışa çıxarma, pulun məhsuldarlığı, 

proses texnologiyası və idarəetmə bacarıqlarına söykənəcək; gələcəyin təşkilatları da yeni 

formalar əldə edəcək. 

Bu yeni formalar idarəçiyə gələcək proseslərə uyğun olaraq idarə etmək üçün ehtiyac 

duyduğu anlayışı verir. Druckerin iddia etdiyi bu yeni reallıqlar aşağıdakı formada ifadə edilə 

bilər: 

- Yeni əsrdə dövlət və hökumətlər idarəetmədə əsas rol oynamayacaqlar. 

- İqtisadiyyat beynəlxalq xüsusiyyət qazanmışdır: Bazarlar qloballaşır, müəssisələr 

birləşir və qloballaşma güclənir. 
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- Beynəlxalq ticarət deyil, dünya kapitalı önə çıxır. İxracata söykənən strategiyaların 

yerini uyğun ölkələrdə kapital qoyuluşlarına verəcək. 

- Emal sənaye müəssisələrindən daha çox xidmət müəssisələri qloballaşır. 

- Ucuz işçi qüvvəsi və ya xammal resurslarına sahib olmaq rəqabətdə üstünlük vasitəsi 

deyil. 

- Əl əməyi əhəmiyyətini itirməyə başlamışdır. Təhsilli, yeni informasiyalar əldə edə 

bilən və onları istifadə edə bilən mütəxəssislər yetişdirilməlidir. 

- Pulun və informasiyanın vətəni qalmamışdır. Informasiya və maliyyə mərkəzi olan 

ölkələr və təşkilatlar strateji üstünlüyə sahib olacaqlar. Buna görə də üstünlük öyrənən 

cəmiyyətlərə və təşkilatlara keçəcəkdir. 

- İqtisadi durğunluqdan xilas olmanın yeganə yolu informasiya və xidmət 

əməliyyatlarının məhsuldarlığını yüksəltməkdir. Bunun üçün yenidən liderlik funksiyalarına 

ehtiyac artır. 

- Əsas siyasət xərcləri daim aşağı salmaq olmalıdır. 

- Mənfəətlə yanaşı ictimai mənafe güdən müəssislər yeni cəmiyyətdə effektiv rol 

oynayacaqlar 

Yeni strategiyalarda tədqiqat və təkmilləşdirmə səyləri olmalıdır. Tədqiqat və 

təkmilləşdirmə səylərinin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

1. Hər yeni məhsul və ya xidmətin vaxtı başa baş nöqtəsinə çatdığı gün keçməyə 

başlayır. 

2. Beləliklə də öz məhsulunuzun və ya xidmətinizin vaxtını şəxsən özünüz dərk etsəniz 

bunu sizdən əvvəl rəqibinizin etmiş olmasının qarşısını ala bilərsiniz. 

3. Tədqiqat zamanı ayrıseçkilikdən imtina edilməlidir. Mənfəətə söykənən tədqiqat 

rəqabətdə üstünlüyü təmin edə bilməz. 

4. Effektiv tədqiqat fizika, kimya, biologiya, iqtisadiyyat və s. bir elm sahəsi deyil, 

vasitədir. Bundan əlavə, elm adamlarını təşkilatlandıra bilən liderə ehtiyac vardır. 

5. Tədqiqat üç növ təşəbbüsün əsəridir: yaxşılaşdırma, idarə olunan təkamül və yeni 

baxışlar. 

6. Bəzən sadə düzəlişləri reallaşdırmaq əsas dəyişiklikləri etmək qədər çətindir və azı 

onlar qədər ciddi müqavimətlə rastlaşa bilər. 

7. Effektiv tədqiqat həm uzun, həm də qısa müddətli nəticələr əldə edilməsini tələb 

edir. Qısa müddətli nəticələr uzun müddətli prosesin bir pilləsini təşkil etməlidir. 

8. Tədqiqat ayrı bir fəaliyyətdir, lakin ayrı bir funksiya deyildir. Təkmilləşdirmə ilə 

birlikdə icra edilməlidir. 

9. Effektiv araşdırmada yalnız məhsul və xidmətlərin deyil, araşdırma obyektlərinin də 

sistemli formada dərk edilməsini tələb edir. 
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10. Hər şey kimi tədqiqat da ölçülməlidir. Ehtiyacımız olan Bazar mövqeyini və 

sənayedə liderliyi təmin edən yeni baxışlar qarşıdakı beş ilin sonunda bizə hansı nəticələri  

təmin etməlidir. 

Hamel-Prahalat və "Gələcək üçün rəqabət". Gary Hamel və C.K. Prahalat, bir çox 

strateji düşüncənin və ya tətbiqin, müəssisələrin mövcud rəqabət sahəsi daxilində necə 

fəaliyyət göstərəcəyi məsələsinə istiqamətləndiyini ifadə edərək, bu yanaşmanın imkanları 

arxada qoyacağını iddia edirlər. 

Mövcud sektor strukturunu qəbul etmək və mövcud ənənələrə qarşı çıxmamaq keçmişi 

qorumaq mənasını verir. Halbuki firmalar gələcək üçün həyati bir əhəmiyyət kəsb etməlidir. 

Bu baxımdan, gələcəyə istiqamətlənmək; gələcəyi daha yaxşı görməklə, hələ mövcud 

olmayan əmtəə və xidmətləri, hətta təsərrüfat sahələrini düşünmək və meydana çıxara bilmək 

qabiliyyətinə sahib olmaq lazımdır. 

Keyfiyyət-rəqabət mübarizəsində qalib gəlmək üçün bazar seqmenti və müştəri 

reaksiyası kimi anlayışlara söykənən əsas amildir, ancaq qeyri-kafidir. Bunun üçün 

strategiyalar yenidən hazırlanmalıdır. Strategiyaların yenidən hazırlanması üçün üç əsas 

aspekt nəzərə alınmalıdır: 

1. Gündəlik çərçivədən kənara çıxılmalıdır. Restrukturizasiya, proseslərin yenidən 

təşkil edilməsi və sadə idarəetmə kimi səylər məhsuldarlığı artırır. Lakin məhsuldarlığı 

artırmanın bir neçə yolu var. Məsələn, xərcləri azaldan və gəliri qoruyan bir firma 

məhsuldarlıqdan qazanc əldə edə bilər.  Ancaq, bununla kifayətlənən bir müəssisə rəqabətdə 

məğlub ola bilər. Yeni strategiyaların yaradılması üçün daha yaxşı və daha böyük olmaq 

kifayət etmir, mütləq fərqli olmaq lazımdır. 

2. Yalnız təşkilati transformasiya deyil, sahəvi transformasiyaya da əhəmiyyət 

verilməlidir. Lider olmaq üçün bir şirkət, fəaliyyət göstərdiyi təsərrüfat sahəsinin 

transformasiyası prosesinə hakim olmalıdır. Gələcəyini qurmaq üçün bir şirkət: 

a) Sektorda fəaliyyət qaydalarını köklü formada dəyişdirməli; 

b) Sektorlar arasındakı məhdudiyyətləri yenidən müəyyən etməli; 

c) Tamamilə yeni sektorlar tapılmalıdır. 

Yeni sahələri formalaşdırmaq və ya köhnə sahələri yenidən təşkiletmə qabiliyyəti 

ayaqda qala bilmənin əsas şərtidir. 

3. Aparılan rəqabətdə bazar payı deyil, imkan payı nəzərə alınmalıdır. Gələcəkdə 

yaranan imkanlardən əldə ediləcək pay, rəqabət yarışının mərkəz nöqtəsidir. Yüksək mənfəətə 

sahib olmaq üçün təsərrüfat vahidləri və ya məhsul-bazar ayrı-ayrılıqda deyil, bir bütöv kimi 

firmanın qabiliyyət və tutumu; tək başına deyil, başqaları ilə ittifaqlara girmə; dəyişikliyin 

sürəti ilə yanaşı uzunmüddətli məqsədlərdə stabillik göstərmə; hələ qurulmamış sahələr üçün 

gözlənilənlər; tək mərhələli rəqabət deyil, triatlonda olduğu kimi çox mərhələli rəqabət 

zəruridir. 
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Alimlər gələcəyin qazanılması üçün başlıca üç mərhələli rəqabətdən və ya bir 

strategiya hazırlama prosesindən bəhs edirlər: gələcəyi axtarmaq, fəaliyyətə keçmək və 

gələcəyə hər kəsdən əvvəl nail olmaq. 

Gələcəyi axtarmaq.  Gələcəyi axtarmaq- alternativ sektor müəyyənləşdirmək mənasını 

verir. Başqa bir ifadəylə gələcəyi axtarmaq məhsul liderliyi deyil, ideya liderliyi deməkdir. 

Hər idarəçinin ağlında öz sektorunun strukturu, bu sektorda necə mənfəət əldə edilə 

biləcəyi, rəqiblərin və müştərilərin nələr tələb etdiyi, hansı texnologiyalarla nəticə əldə etdə 

biləcəyi kimi məsələlərdə bir sıra fərziyyə və yanaşmalar vardır. Bunlara şirkətin “genetik 

kodları” deyilə bilər. Şirkətə aid bu genetik kodlar, eyni zamanda insanların ən yaxşı necə 

motivasiya edilə biləcəyi; daxili rəqabət və əməkdaşlığın necə tarazlana biləcəyi; hissə 

sahiblərinin, müştərilərin və işçilərin mənfəətlərinin nisbəti və hansı davranışların 

dəstəklənilməsinin vacib olduğu- kimi məsələlərə bağlı inam, dəyər və normaları da əhatə 

edir. 

Gələcək üçün fəaliyyətə keçmək. Bu, gələcəkdəki fəaliyyət sahəsini aktiv formada öz 

mənfəətinə uyğun təşkil etməkdir. Bu mərhələ, strateji məqsədlərin yaradılması və resurs 

yığımının təmin edilməsi olmaqla iki hissədən ibarətdir: 

1. Strateji məqsədlərin yaradılması: Strateji məqsədlər yeni rəqabət üstünlükləri 

qazanmaq üçün yaxşı vasitədir. Buna görə də üst idarəetməninin vəzifəsi təşkilatın diqqətini 

ilk məqsədə və daha sonra növbə ilə digər məqsədlər üzərinə qurmaqdır. 

2. Toplayıcı kimi strategiya: Müəssisə resurslarını yığmaq və çoxaltmaq üçün 

“ləğvedici” hazırlanmalıdır. Resurslarda “ləğvedici” istifadəsi; resursların əsas strateji 

məqsədlər üzərinə daha effektiv istiqamətləndirilməsi, resursların daha məhsuldar formada 

toplanması, daha yüksək dəyərə nail olmaq üçün bir resurs növünün başqa bir tip resurs növü 

ilə tamamlanması, mümkün qədər resursların qorunması və bütün ehtiyyatların dövr edərək 

yenidən müəssisəyə qayıtması arasındakı prosesi ən aza endirərək resursların yenidən sürətlə 

toplanması kimi başlıca beş mərhələdə reallaşır. 

Gələcəyə hər kəsdən əvvəl nail olmaq. Bu mərhələ müəssisələrin “rəqiblərindən əvvəl 

davranması” mənasını verir. Gələcəyə hər kəsdən əvvəl çatmaq üçün, bir firma bu günlə 

gələcək arasındakı ən qısa yolu tapmalıdır. Bunun üçün sərf ediləcək səylər aşağıdakılardır: 

1. Gələcəyin sahə strukturunu formalaşdırmaq üçün rəqabət aparmaq: Bu qısaca ideya 

liderliyini, məhsul və bazar liderliyinə çevirmək deməkdir. Bunun üçün firma bazarda təsir 

imkanların maksimumlaşdırmalıdır. 

2. İttifaqlar qurmaq və mərkəz şirkət olmaq: Firmaların gələcək rəqabətdə tək başına 

mübarizə etməsi olduqca çətin görünür. Çünki gələcək rəqabət məhsula qarşı məhsul, işə qarşı 

iş deyil, əsas qabiliyyətlər arasında mübarizə formasında olacaq. Bunun üçün özü ilə 

əməkdaşlıq edəcək müttəfiqlər tapmalı və bu əməkdaşlıqda mərkəz rolu firma oynamalıdır. 

3. Əsas qabiliyyətlərdə liderlik etmək: Əsas qabiliyyət firmanın sahib olduğu tək bir 

bacarıq və ya texnologiyadan çox, bir sıra bacarıq və texnologiyanın birləşdirilməsi ilə 
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meydana gəlir. Bu bütün qabiliyyətlərin sadalanmasından ibarət bir təşəbbüs əvəzinə, 

firmanın uzun müddətli fəaliyyətinə həqiqətən fayda verən əsas bacarıqların inkişaf 

etdirilməsinə istiqamətlənməsi kimi başa düşülməlidir. 

4. Yeni bazarın öyrənilməsi səviyyəsini maksimumlaşdırmaq: Təşkilatın gələcək 

bazarları öyrənmə cəhdləri maksimuma çıxarılmalıdır. 

5. Qlobal liderlik dövrünü minimuma endirmək: İdarəçilər məhsul istehsal proseslərini 

qısaltmaq üçün böyük səy göstərirlər. Məhsul istehsalını sürətləndirmək rəqiblərinin önünə 

keçmək baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Ancaq, bu inkişaf prosesi dünya səviyyəsində 

bir paylanma şəbəkəsiylə dəstəklənilmirsə faydası çox az olacaq. Bazara ən əvvəl çıxmaq 

əhəmiyyətli olmaqla yanaşı, real mənfəətə qlobal bazara ən əvvəl çıxan firmalar əldə edirlər. 
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