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Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi- İstehsai-kommersiya müəssisələrinin idarə olunmasının sosial-psixoloji metod-

larının xüsusiyyətlərinin tədqiq edilməsi 

Tədqiqatın metodologiyası - Tədqiqat zamanı iqtisadiyyat və menecment elmlərində tətbiq edilən 

kompleks tədqiqat metodlarından istifadə edilmişdir. Bunlardan statistik təhlil, kontent analiz, müqayisəli 

təhlil, sxematik təsvir metodu və ekspert təhlili metodlarını göstərmək olar.  

Tədqiqatın nəticələri- İstehsai-kommersiya müəssisələrinin inkişafı ilə bağlı  proqramlarının hazır-

lanması zamanı istifadə oluna bilər. 

Açar sözlər: müəssisə, menecment sosial-psixoloji metodlar, idarəetmə, stimullaşdırma, sosial 

proqnozlaşdırma, planlaşdırma, tənzimləmə, məcburetmə, həvəsləndirmə, inandırma, sosioloji informasi-

ya.  

      

GİRİŞ 
Müasir şəraitdə menecmentin ən mühüm 

vəzifəsi istehsal-kommersiya müəssisələrinin 

rəhbərlərinin menecment metodları sistemin-

dən istifadə edərək insan resurslarının effektiv 

şəkildə idarə edə bilmək bacarığına sahib ol-

maqdır. Iqtisadi, təşkilati-sərəncamverici idarə-

etmə metodları ilə yanaşı, istehsal-kommersiya 

müəssisələrində menecmentin bir çox məsələ-

lərini həll edən sosial-psixoloji xarakterli me-

todlar da ön plana çıxır. Bütün bunlar verilmiş 

problemin aktuallığını artırır və özünə dərin 

elmi yanaşma tələb edir. Bu istiqamətdə 

tədqiqatın əsas məqsədi sosial-psixoloji metod-

ların Istehsal-kommersiya müəssisələrinə qədər 

çatdırılması və onların dərindən dərk edilmə-

lərinə nail olunmasıdır.  

Mövzunun aktuallığı.Hazırda istehsal-

kommersiya müəssisələrində əmək kollektiv-

lərinin sosial-psixoloji formalaşdırılması, so-

sial-psixoloji mühitin təkmilləşdirilməsi, rəh-

bərin tabelikdə olanlarla xeyirxah münasibəti, 

habelə rasional təşkilati davranış məsələləri 

aktual olaraq qalır. Eyni zamanda menecmen-

tin sosial-psixoloji metodları idarəetmənin 

digər metodlarını, xüsusi halda, iqtisadi-inzi-

bati, hüquqi və s. metodlarını əlaqələndirən 

halqa kimi çıxış edir.  

 

Menecmentin sosial-psixoloji metodları 

Menecmentin sosial-psixoloji metodlarının 

ədəbiyyatda rast gəlinən ən sadə tərifi aşağı-

dakı kimidir: menecmentin sosial-psixoloji 

metodları özündə müəssisə kollektivində rəh-

bər və tabelikdə olanlar arasında ortaya çıxan 

fərdi münasibətlərə və onların qarşılıqlı əlaqə-

lərinə, habelə meydana çıxan sosial proseslərə 

fərqli təsir üsullarının məcmusunu əks etdirir.  

İdarəetmənin sosial-psixoloji metodlarının 

ən geniş yayılmış təsnifatı kimi, onların ardı-

cıl olaraq miqyaslarına və sosial-psixoloji 

təsirlərinə görə bölüşdürülməsini hesab etmək 

olar: əmtəə və xidmətlərin istehsalı prosesində 

insan qrupları və onların qarşılıqlı əlaqələrinə, 

o cümlədən heyətin ətraf mühitinə istiqamət-

lənmiş sosial metodlar; şəxsiyyətə, o 

cümlədən heyətin daxili mühitinə istiqamət-

lənmiş psixoloji metodlar.  

 Sosial-psixoloji metodlar tərkibi və 

məqsədin istiqamətinə görə, insanların 

fəaliyyət amilləri (tələbatlar, maraqlar, motiv-

lər, ideallar, məqsədlər və b.) vasitəsilə onla-

rın şüur və davranışlarının menecmenti yolu 

ilə əmək kollektivi daxilində və kollektivlər 

arasındakı müxtəlif münasibətlərə əsaslanır. 

Sosial təsirin  metodları       

Buradan sosial təsirin bir sıra metodlarını 

fərqləndirmək olar: 

 Ayrı-ayrı qrup hadisələri və proseslərinin 

(işçilərin yaradıcı fəallığının mənəvi stimul-

laşdırılması, sosial proqnozlaşdırma, planlaş-

dırma, tənzimləmə və s.) idarə edilməsi; 

 Fərdi-şəxsi davranışların (şəxsi təşəbbü-

sün mənəvi stimullaşdırılması, tərbiyə və təh-
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 sil) idarə edilməsi.  

İdarəetmənin psixoloji metodlarından təş-

kilatda işçilər arasındakı münasibətlərin hə-

mahəngləşdirilməsi, əlverişli psixoloji iqlimin 

yaradılması məqsədilə istifadə olunur.  

Menecmentin psixoloji metodları üzvləri-

nin fərdi qabiliyyətlərinə, meyl və maraqları-

na uyğun olaraq ilkin əmək kollektivlərinin 

formalaşdırılmasına istiqamətlənir. Eyni za-

manda heyət daxilində münasibətlərin tən-

zimlənməsi yolu ilə işçilərin psixoloji uyğun-

luğuna riayət edilməsi, rəhbərin əməkdaşların 

fərdi psixologiyalarına təsir qabiliyyəti mü-

hüm şərt kimi çıxış edir.  

 

 
İdarəetmənin sosial-psixoloji metodlarının 

reallaşdırılması prosesində tətbiq oluna bilən 

alətlərə aiddir: ilkin əmək kollektivlərinin 

formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi; əmə-

yin humanistləşdirilməsi; psixoloji motivləş-

dirmə; heyətin seçilməsi və təlimə cəlb edil-

məsinin psixoloji metodları; istehsal-kommer-

siya müəssisələrində optimal psixoloji iqlimin 

formalaşdırılması.  

Menecmentin sosial-psixoloji metodları iş-

çilərin sağlamlıqlarının və kollektivdə yaxşı 

mənəvi-psixoloji iqlimin saxlanması, qanun-

vericiliyə və normativ aktların tələblərinə 

riayət edilməsi şərtilə qarşıya qoyulmuş məq-

sədlərə nail olunması üçün kollekivdə sosial-

psixoloji proseslərin effektiv idarə edilməsinə 

şərait yaradır.  

Sosial-psixoloji proseslərin idarə edilməsi-

nin obyektləri aşağıdakılardır [2]: heyətin 

şəxsi keyfiyyətləri, habelə psixi və psixofizio-
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loji xüsusiyyətləri; əməyin və iş yerlərinin 

təşkili üsulları; heyətin seçilməsi, yerləşdiril-

məsi, hazırlanması və yenidən hazırlanması 

sistemi; informasiya təminatı və onun tətbiqi; 

heyətin stimullaşdırılması sistemi; müəssisədə 

mənəvi-psixoloji iqlim; heyətin sosial-məişət 

şəraiti.  

 
Sosial-psixoloji proseslərin menecmenti 

Sosial-psixoloji proseslərin menecmentinə 

aşağıdakıları aid etmək olar: sosial-psixoloji 

proseslərin norma və normativlərinin işlənib 

hazırlanması; sosial-psixoloji proseslərin nor-

ma və normativlərinin yerinə yetirilmələrinin 

təhlili, uçotu və onlara nəzarət; sosial-psixo-

loji proseslərin gedişatının normallaşdırılması 

və sağlamlaşdırılması üzrə tədbirlərin işlənib 

hazırlanması; işlənib hazırlanmış tədbirlərin 

təşkili və yerinə yetirilməsi üzərində nəzarət; 

sosial-psixoloji proseslərin tənzimlənməsi. 

Sosial-psixoloji proseslərdə mühüm məsələ 

əlverişli sosial-psixoloji iqlimin təmin edilmə-

sidir və burada aşağıdakıları fərqləndirmək 

olar: kollektivdə əhval-ruhiyyə; heyətin işinin 

qiymətləndirilməsinin xeyirxahlığı və obyek-

tivliyi; müəssisədə yaradıcı atmosfer; müəs-

sisədə fəaliyyətlərin uzlaşması və vəhdəti; iş-

də formalizmin mövcud olmaması; kollektiv 

üzvləri arasında etibar və sərbəstliyin mövcud 

olması; müxtəlif situasiyalarda kollektiv üzv-

lərinin emosional bağlılığı və qarşılıqlı yar-

dımlaşması; rəhbər tərəfindən tabelikdə olan-

lara qarşı təzyiqin mövcud olmaması; kollek-

tiv üzvlərinin kifayət qədər xəbərdarlıq səviy-

yəsinin və ümumi məsuliyyətliliyin mövcud 

olması; kollektivin hər bir üzvü tərəfindən 

müəssisədəki işlərin vəziyyəti ilə bağlı məsu-

liyyətin qəbul edilməsi; kollektivə mənsub-

luqdan məmnunluq; xeyirxah və işgüzar tən-

qid; məsələlərin müzakirəsi zamanı fikirlərin 

sərbəst ifadə edilə bilməsi; kollektivdə  dis-

funksional münaqişələrin mövcud olmaması; 

yüksək dərəcədə qarşılıqlı yardım və s.  

Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, müəs-

sisələrdə menecmentin sosial-psixoloji metod-

larının yuxarıda təqdim olunmuş təsnifatı bir 

qədər sadə xarakter daşıyır. Müasir istehsal-

kommersiya müəssisələrində daha müasir 

yeni idarəetmə metodlarına ehtiyac vardır. 

R.A.Fatxutdinovun fikrincə [6], ənənəvi ida-

rəetmə metodlarından imtina etmək lazımdır 

və idarəetmə metodlarının ümumən qəbul 

olunmuş təsnifatı onların mahiyyətini tam 

şəkildə ifadə etmir. O, hesab edir ki, ida-

rəetmə metodlarının təsnifləşdirilməsinin əsa-

sında başqa əlamət durmalıdır – subyektin 
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 təsir göstərməsi ilə əlaqədar idarəetmə obyek-

tinin sərbəstlik dərəcəsi, buraya isə aşağıdakı-

ları aid etmək olar: sərbəstlik limitlidir; moti-

vasiyalı sərbəstlik və tam sərbəstlik.  

Obyektin nəzərdən keçirilən sərbəstlik 

dərəcələrindən çıxış edərək menecment me-

todlarını üç qrupa bölmək məqsədəuyğun 

olardı: məcbur etmə, həvəsləndirmə və inan-

dırma Biz R.A.Fatxutdinov tərəfindən təqdim 

edilmiş təsnifata istinad edirik, çünki cədvəldə 

idarəetmə metodlarının xarakteristikaları 

iriləşdirilmişdir və konkret metod qruplarında 

konkret əlamətlər üzrə üstünlük və ya priori-

tetlər əks etdirilmişdir.  

 

Cədvəl №1 

Əlamətlər Xarakteristika 

Menecmentin obyekti Buraxılan məhsulun və xidmətin və ətraf təbii mühitin ekolojiliyi; 

Işçinin xarakteri, psixi, antropometrik və psixofizioloji xüsusiyyətləri; 

Iş yerinin və istehsal sahəsinin erqonomikliyi; 

Kadrların seçilməsi, yerləşdirilməsi, hazırlanması və yenidən hazırlanması 

sistemi; 

Iş yerinin təşkili; 

İşçilərin əməyinin stimullaşdırılması sistemi; 

Kollektivdə mənəvi-psixoloji iqlim; 

Işçilərin istirahət şəraiti; 

Regionun infrastrukturu 

Menecmentin funksi-

yaları 

Sosial-psixoloji proseslərin norma və normativlərinin təhlili; 

Zəif yerlərin və çatışmazlıqların aşkar edilməsi; 

Problemin müəyyən edilməsi; 

Norma və normativlərin yaxşılaşdırılmasının planlaşdırılması; 

Sosial-psixoloji proseslər; 

Planların yerinə yetirilməsinin təşkili; 

Norma və normativlərin yerinə yetirilməsinin uçotu və nəzarət; 

Sosial-psixoloji proseslərin göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasının motivləşdi-

rilməsi; 

Proseslərin tənzimlənməsi 

Menecmentin metodları Ətraf təbii mühitin monitorinqi; 

İdarəetmə obyektlərinin sosial-psixoloji parametrlərinin texniki ölçülməsi; 

Anketləşdirmə, müşahidə; 

Xronometraj, iş gününün fotoqrafiyası, proseslərin an müşahidəsi metodu; 

Maketləşdirmə (fiziki modelləşdirmə); 

Telefon sorğusu; 

Təcrübə və eksperiment işlərinin aparılması; 

Tədqiqatın riyazi-statistik metodları; 

Proseslərin modelləşdirilməsinin iqtisadi-riyazi metodları 

Mənbə:  V.P.Mixalevə görə menecmentin sosial-psixoloji metodlarının mahiyyəti 

 

İdarəetmə metodları 

Bu yanaşma aşağıdakı şəkildə əsaslandırılır: 

A. Məcbur etmə metodları – idarəetmənin 

substansiyasıdır. Substansiyanın – qanunveri-

ci və normativ aktların - aşağı keyfiyyəti 

idarəetmə sisteminin sonrakı komponentləri-

nin də aşağıdakı keyfiyyətdə olmasına səbəb 

olacaqdır.  

B. Həvəsləndirmə metodları resurslara 

qənaət edilməsinə, əmtəə və xidmətlərin key-

fiyyət və rəqabət qabiliyyətliliklərinin yüksəl-

dilməsinə, infrastrukturun və əhalinin həyat 

keyfiyyətinin verilmiş sistemin ideologiya və 

siyasətinə uyğun olaraq yaxşılaşdırılmasına 

istiqamətlənmişdir.  

C. İnandırma metodları şəxsiyyətin psixo-

loji portretinin tədqiqinə, onun tələbatlarının, 

fizioloji, mənəvi və sosial ehtiyaclarının mo-

tivləşdirilməsinə əsaslanır.  

  İdarəetmə metodlarının təsnifləşdirilməsi-
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nə ümumiləşmiş yanaşmaya baxmayaraq, 

bizim fikrimizcə, menecmentin sosial-psi-

xoloji metodlarının mahiyyətini daha yaxın-

dan tədqiq etmək lazımdır, çünki istənilən işin 

uğuru insanların bu işdə nə dərəcədə fəal və 

şüurlu şəkildə iştirakından asılıdır. Bu aspekt-

də V.P.Mixalevin işləri maraqlıdır [1].  

Menecmentin sosial-psixoloji metodların-

dan istifadə edilməsinin əsasında istehsal pro-

sesində ortaya çıxan və müəssisənin fəaliy-

yətinin son nəticələrinə təsir göstərən sosial 

münasibətlər durur.  

Sosial tədqiqatlardan məlumdur ki, əgər 

kollektiv üzvləri, rəhbər və kollektiv arasında 

əlverişli “sosial-psixoloji iqlim” mövcuddur-

sa, istehsal kollektivləri öz problemlərini 

uğurla həll edirlər.  

Xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, 

partnyorluq (əməkdaşlıq) münasibətləri inzi-

bati məcburetməyə əsaslanan münasibətlərə 

nisbətən daha effektivdirlər. Mülki bərabərsiz-

lik mövcud ola bilər, lakin iş mühitində işçilər 

özlərini partnyor kimi hiss etməlidirlər.  

 Əlverişli sosial iqlimin yaradılmasının 

mütləq şərtləri kimi həm rəhbər və kollektiv 

arasında, həm də əmək kollektivinin daxilində 

könüllülük, bərabər hüquqluluq, məsuliyyətli-

lik, özünü məhdudlaşdırma və qarşılıqlı gü-

zəştlər çıxış edə bilər.  

Sosioloji informasiya mənbələrinə aiddir: 

statistik sənədlər; statistik sorğu kitabları; 

problemlərin kollektiv müzakirəsi; müşahidə; 

anketləşdirmə; intervyu. 

İdarəetmə münasibətləri insanların psixoloji 

qarşılıqlı münasibətləri kimi çıxış edirlər. Psixo-

loji proseslərin idarə edilməsi kollektivin, me-

necerin, İdarəetmənin və insanların qarşılıqlı 

münasibətlərinin psixologiyasının nəzərə alın-

masını nəzərdə tutur.  

Tədqiqatlar göstərir ki, istehsalın nəticəsi 

çox halda kadrların seçilməsi məsələlərinin 

həlli, əməyin məhsuldarlığının artırılması 

məqsədilə işçinin psixikasına təsir 

göstərilməsi, “yeni” işçinin formalaşdırılması 

ilə müəyyən olunur.  

 

NӘTİCӘ  

Sosial-psixoloji metodlar aşağıdakı 

məsələlərin həllinə istiqamətlənməlidir: əmək 

kollektivi üzvlərinin istehsal və yaradıcı fəal-

lıqlarının artırılması; əlverişli sosial-psixoloji 

iqlimin formalaşdırılması; mənəvi həvəslən-

dirmənin müxtəlif formalarından effektiv isti-

fadə edilməsi; kollektivin özünü dərk 

etməsinə qrupşəkilli təsir.Bir sıra alimlər so-

siologiya və psixologiya əsasında qanun və 

qanunauyğunluqlar əsasında təsnifat yanaş-

masından istifadə edilməsini təklif edilər. 

Xüsusi halda, sosial-psixoloji metodlar - sosi-

ologiya və psixologiyanın qanunauyğunluqla-

rından istifadəyə əsaslanan heyətə idarəetmə 

təsirinin göstərilməsi üsullarını əks etdirirlər. 

Bu metodların mahiyyəti şəxslərdə və kollek-

tivdə əmək fəaliyyətinə və yaradıcı fəaliyyətə 

qarşı müəyyən münasibətin formalaşdırılması 

məqsədilə onlara təsir göstərilməsi ilə müəy-

yən olunur. Bu metodlar həmçinin təşkilat və 

onların heyətlərinin sosial və psixoloji tələb-

lərinin reallaşdırılmasına da istiqamətlənir: 

şəxsiyyətin rolu və statusu, işçi qruplar, psixo-

loji iqlim, davranış və ünsiyyət etikası.  
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Особенности использования социальных и психологических методов 

 менеджмента в предприятиях 

 

Резюме 

Цель исследования- исследовать  особенности социальных и психологических методов управ-

ления производственно-коммерческих предприятий.  

Методология исследования – во время исследования были использованы статистические ана-

лизы, контент-анализы, сравнительные анализы, методы схематического описания и методы ана-

лиза экспертов. 

Результаты исследования – могут быть использованы во время подготовки различных  про-

грамм в связи с развитием производственно-коммерческих предприятий.  

Ограничения исследования - отсутствие статистических данных. 

Ключевые слова: предприятие, менеджмент, социальные и психологические методы, управ-

ление, стимулирование, социальное прогнозирование, планирование, регулирование, принуждение, 

поощрение, убедительность, социологическая информация. 
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Using features of social and psychological methods of management in the enterprises  

Abstract 
Purpose of the research – analyzing features of the social and psychological management methods of 

industrial and commercial enterprises. 

Methodology of research - during the study were used statistical analysis, content analysis, compara-

tive analysis, methods of schematic description and analysis methods of experts. 

Results of the research - may be used during the preparation of the  programs related to the develop-

ment of industrial and commercial enterprises. 

Keywords: enterprise, management, social and psychological methods, control, stimulation, social  

forecasting, planning, regulation, compulsion, encourage, convincing, sociological information. 
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