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Xülasə 

Məqalənin məqsədi: İşçi heyətinin strateji idarə edilməsinin nəzəri əsaslarının və bu sahədə inkişaf 

dinamikasını təmin edən mexanizmlərin müəyyənləşdirilməsi 

Metodologiya: Elmi-nəzəri materialların müqayisəli  və  analitiktəhlili, strateji idarəetmənin metodları 

Әsas nəticələr:Tikinti şirkətlərində (TŞ) personalı idarəetmənin ənənəvi təcrübəsi ilə müasir təc-

rübənin sintezi prosesi davam edir, onların konverqensiyası nəticəsində innovativ nəzəriyyələr yaranır və 

sinergetik nəzəriyyələr yerli tikinti şirkətlərinin iqtisadi səmərəlilik baxımından inkişaf etməsinə, yeni 

strateji idarəetmə mexanizminin formalaşmasına şərait yaradır.    

Açar sözlər: tikinti, strateji idarəetmə, iqtisadi, dövlət sektoru, bazar iqtisadiyyatı, inkişaf. 

 

GİRİŞ 

Tikinti şirkətlərində (TŞ) personalın idarə 

edilməsi strategiyasından bəhs olunanda, ilk 

növbədə tikinti şirkətində kadr potensialı, 

onun inkişaf etdirilməsi və onun şirkətin fə-

aliyyətində istifadə mexanizmi kimi bu və ya 

digər məsələlər diqqətimizi cəlb edir. TŞ-nin 

menecerləri hər bir işçinin və hər bir qrupun 

əmək fəaliyyətini, potensialını düzgün 

qiymətləndirərək, şirkətin strateji məqsədi 

istiqamətində yönəltməyi bacarmalıdır. 

Hər bir şirkətin əsas resurslarını, onun 

strukturunu müxtəlif funksiya və rolları ilə 

idarəedən və şirkətin ümumi məqsədlərinə 

xidmət edən insan potensialı təşkil edir. Bu 

potensial isə, şirkətin digər potensiallarından 

fərqli olaraq, özünün istiqaməti və maraqları 

vardır. Buna görə də şirkətlərdə insan resurs-

larının idarə olunması məsələsi mürəkkəb bir 

məsələdir. 

Şirkətin bütün resurslarını müxtəlif funksi-

yalar çərçivəsində idarə edən kadr potensialı-

dır. Şirkətin personalı əsasən məhsul istehsalı 

ilə bağlı fiziki əməklə məşğul olan işçilərdən, 

idarəetmə və xidmət sahəsində konkret intel-

lektual funksiya daşıyan xidmətçilərdən, tex-

niki-mühəndis (iqtisadi, maliyyə, texnologiya 

və s.) funksiyası yerinə yetirən mütəxəs-

sislərdən və idarəetmə funksiyasını gerçəkləş-

dirən rəhbərlərdən təşkil olunmuşdur. Rəhbər 

menecerlər kadr potensialı da daxil olmaqla 

şirkətin bütün potensialını idarə edir və resurs 

növlərinə görə qərar verirlərsə, mütəxəssislər 

şirkətin resurslarının səmərəli istifadə olun-

ması ilə bağlı təklif verən ekspert qismində 

iştirak edirlər. Bütün bu sistem idarəetmənin 

dövriyyə sistemində əks olunmuşdur. 

 

Tikinti şirkətlərində (TŞ)personalın 

idarə olunması strategiyası 

TŞ-də personalın idarə olunması ilə məşğul 

olan menecerlər idarəetmə, həmçinin psixolo-

giya, sosiologiya, hüquq, iqtisadiyyat sahəsin-

də bilik və təcrübə sahibi olmalı, əcnəbi dil 

bilməlidirlər. Çünki şirkətlərdə çalışan perso-

nalın mədəni-psixoloji səviyyələri, milli mən-

subiyyətləri fərqli olduğu kimi, təmsil olun-

duqları bölmələrin funksiyaları da fərqlidir. 

Menecerlər TŞ-nin bütün resurslarını bir araya 

gətirmək üçün bütün bu keyfiyyətləri özündə 

cəmləşdirməlidir. Əks təqdirdə, şirkətdə si-

nergetik və harmonik mühitin yaradılması 

mümkün deyildir [1, 44]. 

TŞ-nin kadr potensialının vahid bir məqsəd 

ətrafında birləşməsi və koordinasiya olunması 

menecerlərin həyata keçirdiyi strateji idarəetmə 

siyasəti ilə mümkündür. Bu siyasətin mahiy-

yətini TŞ-nin personalının peşəkarlıq səviyyəsi-

nin inkişaf etdirilməsi təşkil edir. Çünki peşəkar 

kadrlar şirkətin xarici mühitinə daha operativ re-

aksiya verir və daha sürətlə tikinti şirkətlərinin 

daxili strategiyasının tənzimlənməsinə şərait 

yaradır. Personalın idarə edilməsi mexanizmin-
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 də onun formalaşması, istifadəsi və sabitliyi mə- sələləri xüsusi əhəmiyyət daşıyırlar (Cədvəl №1) 

 

Cədvəl №1  

Personalın idarə edilməsi mexanizmi  

 

PERSONALIN İDARӘ EDİLMӘSİ 

Personalın formalaşması Personalın istifadəsi Personalın sabitliyi 

 Personal strukturunun 

proqnozlaşdıılması; 

 Tələbatın müəyyənləşməsi; 

 Personalın planlaşdırılması; 

 Personalın cəlb olunması, 

seçimi və yerləşdirilməsi; 

 Əmək müqavilələrinin bağ-

lanması. 

 Əməkdaşların karyerasının 

idarə olunması; 

 Daimi kadrların yaradılması; 

 Mənəvi-psixoloji mühitin 

yaxşılaşdırılması; 

 - İş yerləri ilə təminat. 

 Planlaşdırma prosesinin  

təkmilləşdirilməsi; 

 Personalın yerləşdirilməsi 

və yerdəyişməsi; 

 İşçinin potensialının üzə 

çıxarılması üçün əmək 

səmərəliliyinin qiymətləndi-

rilməsi; 

 -Personalın inkişaf etdi-

rilməsi. 

Mənbə: [6, 9].   

 

Şirkətin hər bir əməkdaşının istehsal dav-

ranışını, onun mükafatlandırma, ümumi mə-

dəni səviyyə, peşəkarlıq, zəhmətə verilən 

dəyər ilə səciyyələnən motivasiyası, əmək qa-

biliyyəti və şirkətdaxili informasiya müba-

diləsi təşkil edir. Şirkətin personalının peşə-

karlıq səviyyəsinin artırılması üçün şirkət 

tərəfindən görülən tədbirlər, işçilərin maddi-

mənəvi tələbatlarının ödənilməsi istiqamə-

tində atılan hər bir addım, işçilərin “ev-şirkət” 

dilemması qarşısında qalmaması üçün ailə və 

şirkət həyatının ümumi bir məxrəcə gəlməsi 

yönündə yeni layihələrin həyata keçirilməsi 

və digər bu kimi məsələlərin həlli nəticədə 

şirkətin iqtisadi səmərəliliyinin artmasına 

şərait yaradır. Bununla əlaqədar həyata keçi-

rilən tədbirlər, şirkətdaxili korporasiya təşkilat 

mədəniyyətinin formalaşmasını və inkişafını 

təmin edir. Bu şirkət mədəniyyəti özünü 

şirkətin kadr siyasətində, personalın davranış 

normalarında biruzə verir. Lakin, kollektivin 

və hər bir personalın istehsal fəaliyyətini tən-

zimləmək baxımından personaln idarəetmə 

metodları bir-biri ilə üzvi şəkildə bağlı olan 

inzibati, iqtisadi və sosial-psixoloji metodlara 

bölünür. 

Şaquli idarəetmə, ciddi əmək intizamı, 

məsuliyyət hissi, əmrlərin mütləq şəkildə ye-

rinə yetirilməsinə əsaslanan inzibati metodlara 

– dövlət sifarişlərinin yaradılması, kadrların 

seçilib yerləşdirilməsi, idarəetmə orqanlarının 

təşkilati strukturunun formalaşması, inzibati 

norma və normativlərin təsdiqi, əmr və 

sərəncamların çıxarılması, şirkətin qaydaları-

nın, vəzifə instruksiyalarının, standartların 

hazırlanması və onların icrasına nəzarət 

mexanizmləri aiddir. İqtisadi metodlar – 

qiymətləndirmə, vergi sistemi, iqtisadi norma 

və normativlərin təsdiqi, maddi həvəs-

ləndirmə, texniki-iqtisadi təhlil, texniki-

iqtisadi əsaslandırma və planlaşdırmadan təş-

kil olunmuşdur. Dolayı təsir mexanizmi olan 

sosial-psixoloji metodlara – sosial planlaşdır-

ma, idarəetmədə işçilərin iştirakı, kollektivdə 

sosial təhlil, kollektivin sosial inkişafı, işçilərə 

psixoloji təsir (qrupların formalaşdırılması, 

normal psixoloji mühitin yaradılması), mənəvi 

həvəsləndirmə, işçilərin təşəbbüs və məsu-

liyyətini inkişaf etdirmək kimi məsələlər 

daxildir. 

Şirkətlərdə müxtəlif düşüncəli və dünyagö-

rüşlü insanların, müxtəlif maraqların bir arada 

olduğunu nəzərə alsaq, onların daxili mü-

naqişələrlə müşayiət olunduğunu da söyləyə 

bilərik. Əslində, dialektik qanunauyğunluqlar 

münaqişələrin daxili inkişaf qanunlarının 

tərkib hissəsi olduğunu ortaya qoyur.  Bu ba-

xımdan, münaqişələri mənfi baxımdan də-

yərləndirmək doğru olmazdı. Lakin, mü-

naqişələrin həlli və onların doğru istiqamətdə 
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idarə olunması strateji idarəetmənin əsas 

hədəflərindəndir.  

İstehsal və idarəetmənin sabitliyini şərtlən-

dirən bölmə və onun işçilərinin maraqlarının 

kəsişməsi şirkətin strateji idarəetmədə əsas 

məsələlərdəndir. Maraqlar şirkətin ümumi 

qaydalarına münasibətdə müxtəlif formalarda 

təzahür edir. Şirkət üçün ən optimal durum şir-

kətdaxili mənafelərin uzlaşması, ən bədbin du-

rum isə, onların toqquşmasıdır. Menecerlərin 

burada üzərinə düşən əsas vəzifə şirkətdaxili 

münaqişə durumunu maraqları bir araya gə-

tirmək yoluyla ortadan qaldırmaqdır (Sxem 6). 

 

Sxem №1  

İstehsal və idarəetmənin sabitliyini şərtləndirən bölmə və onun işçilərinin maraqlarının 

kəsişməsi 

 

Mənbə: [3, 142]. 

 

Şirkətlərdə münaqişələrin yaranma səbəb-

ləri və formaları bir-birindən fərqlənir.  Bu 

münaqişələr daha səmərəli iş əldə etmək uğ-

runda, qarşılıqlı dözülməzlik ilə bağlı olaraq, 

işçi və işlədiyi qrup, menecer və qrup, müx-

təlif şöbələr arasında, öz şöbəsinin rolunu ar-

tırmaq, şirkətin resursları, istehsal və marke-

tinq siyasətinin müəyyənləşməsi üçün müba-

rizə aparan şöbə müdirləri arasında, nüfuz və 

yüksək vəzifə əldə etmək naminə baş verə 

bilər. Şirkətin rəhbərliyi öz işçisindən onun 

maraq və dəyərlərinə zidd tələblər irəli 

sürəndə, işçinin psixoloji durumunda rol mü-

naqişəsi baş verir. Menecer bu problemi həll 

etmək üçün, işçiyə ilk növbədə psixoloji yar-

dım göstərməli və onun şirkətdə yeni roluna 

adaptasiya olması üçün dəstəkləməlidir. Çün-

ki bu münaqişələrin gərginləşməsi şirkətin 

fəaliyyətinə və iqtisadi məhsuldarlığına böyük 

zərbə vurur. Buna görə də, menecerlər mü-

naqişələrin həll olunması ilə bağlı yönləndir-

mək, kompromiss, məcburiyyət, mükafatlan-

dırmaq və bu kimi fərqli metodlardan istifadə 

etməlidirlər. İnkişaf, strateji hədəfə doğru in-
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 kişafda şirkətdaxili elementlərin harmonik 

vəhdətinin təşkilindən asılıdır. 

Şirkətlərdə personalın maddi-mənəvi hə-

vəsləndirilməsinin əsasında məvacib və maddi 

mükafatlandırmanın artırılması, əlavə məva-

cibin verilməsi, gəlir və aksioner kapitalında 

iştirak, mənəvi dəstək, nəqliyyat problemləri-

nin həlli, asudə vaxtın verilməsi, təltiflər,  

güzəştlərin edilməsi, şirkətin istehsal etdiyi 

məhsulların güzəştli qiymətlərlə (şərtlərlə) 

işçilərə verilməsi, iş yerində qidanın (və ya 

qida məbləğinin) təmin olunması, işçilərin 

təhsil və peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəl-

dilməsi istiqamətində maddi dəstək, işçilərin 

mənzil ilə təmin olunmasına yardım, tibbi 

sığortanı maddi baxımdan dəstəkləmək, iş-

çilərin körpə uşaqlarının tərbiyəsi və təhsili 

istiqamətində maddi dəstək, işçilərin müxtəlif 

sahədə məsləhət xidmətləri ilə təmin olunma-

sına yardım, işçilərin təhlükəsizlik prob-

lemlərinin həlli və digər məsələlər dayanır. 

Şirkətlərdə personalın əmək fəaliyyətinin 

tənzimlənməsində inzibati metodun özünə-

məxsus rolu vardır. Çünki personalın idarə 

edilməsi konsepsiyalarına görə, personal işə 

təhkim olunmadan və məsiliyyətə cəlb edil-

mədən, öz təbiəti etibarı ilə işdən və iş məsu-

liyyətindən uzaqlaşmağa çalışır. Lakin, 

məcburiyyət prinsipinə əsaslanan inzibati me-

todun iqtisadi səmərəsi qənaətbəxş deyildir. 

Məhz bu baxımdan şirkətlərdə personalın 

idarə olunması metodları daima tədqiq olunur 

və alternativ yollar axtarılır. Amerika menec-

mentində personalın uzaqlaşmağa çalışdığı iş 

rejimini insanın daima meyl etdiyi istirahət və 

oyun mühitinə uyğunlaşdırmaq və bununla 

əmək fəaliyyətini insanın təbii fəaliyyəti ilə 

eyniləşdirmək cəhdi vardır. Yəni, personal öz 

məqsəd və maraqlarına xidmət etdiyi halda, 

şirkətin ümumi məqsəd və maraqlarına xidmət 

edəcək və ya əksinə. Belə bir mühitdə təşəb-

büskarlıq, yaradıcılıq, müstəqillik əhval-

ruhiyyəsi inkişaf edir və şirkətin iqtisadi 

səmərəliliyinin artmasına şərait yaradır. 

V. Ouçi kollektivliyi, böyük iqtisadi 

səmərəliliyi ilə seçilən yapon təcrübəsinə 

əsaslanaraq ortaya qoyduğu konsepsiyaya 

görə, şirkətin personalı tam azad və müstəqil 

şəkildə (yəni nəzarət altına alınmadan) 

fəaliyyət göstərərək, fərdi məqsədlərin bir 

araya gəldiyinə əmin olurlar. Yəni, bu 

idarəetmə sistemində hər bir personal özünü 

şirkətin lideri olaraq dəyərləndirir və bu 

baxımdam böyük bir məsuliyyət hissi ilə öz 

işinə yanaşır. Bu özünü yapon şirkətlərində 

işləyən personalın daha çox və daha səmərəli 

fəaliyyətində (işçilər məzuniyyətinin yarısını 

istirahət edirlər), yaponların özlərini 

işlədikləri şirkət ilə identikləşdirməsində 

göstərir [5, 33].  

Şirkətdə personalın idarə edilməsində mü-

hüm nailiyyətlər əldə etmək üçün, əmək şərai-

ti və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinə 

ehtiyac vardır. Burada ilk növbədə şirkətin 

maddi-texniki imkanlarının dəyərləndi-

rilməsinə, əməyin psixofizioloji tələblərinin 

yerinə yetirilməsinə, əməyin, texniki təh-

lükəsizliyin və ətraf mühitin qorunması kimi 

əmək şərtlərinə fikir verməklə yanaşı, əmək 

münasibətlərini səciyyələndirən etik normala-

rın qorunması, şirkətdə sosial-psixoloji moni-

torinqlərin aparılması, həmkarlarla əlaqələrin 

qurulması, istehsal münaqişələrinin həll 

olunması, rəhbərlik, qrup, fərdlərarası müna-

sibətlərin təhlil və tənzimlənməsi kimi 

məsələlərə də diqqət yetirilməlidir. Personalı 

cəlb edən əmək müəssisələri ağır iş rejiminin, 

stressin, natəmizlik və səs-küyün olmadığı, 

ədalətin, dəqiq qrafikin, əlavə güzəştlərin, 

mədəni kollektivin və rəhbərliyin olduğu və 

binaları əlverişli yerdə yerləşən müəs-

sisələrdir.  

Şirkətin personalının strateji şəkildə idarə 

edilməsi üçün kadr imkanlarının və əmək ba-

zarının təhlili, personalın idarəedilməsi ilə 

bağlı strategiyanın hazırlanması, kadrların 

planlaşdırılması, reklamın təşkili, kadrların 

qiymətləndirilməsi və vakant vəzifələrə görə 

təyinatı, personala olan tələbatın planlaşdırıla-

raq proqnozlaşdırılması labüddür. Bununla 

yanaşı personalın cəlb olunaraq seçilməsi, 

kadrların qəbulu, azad olunması və yerdəyiş-

məsi ilə bağlı məsələlərin hüquqi həlli, 

peşəkarlıq səviyyəsinin və istiqamətinin mü-

əyyənləşdirilməsi, personalın əməyinin rasio-

nal istifadəsinin təşkili kimi məsələlər də per-

sonalı idarəetmə sistemində mühüm amil-

lərdir. Lakin, ifadə olunan mexanizmlərin 
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həyata keçirilməsi əməyə həvəsləndirmə va-

sitələrinin inkişafı və təhlili, kadrların tək-

milləşməsi və sosial inkişaf ilə əlaqəlidir.  

Personalın idarə edilməsində motivasiya 

amili 

Şirkətlərdə əməyə həvəsləndirmə vasitələri 

ilk növbədə məvaciblərin artırılması, mükafat-

landırma, ümumi gəlirlərin bölünməsində per-

sonalın iştirakı, əmək fəaliyyətinin normalara 

uyğunlaşdırılması, mənəvi dəstək, əməyə 

sövq edən müxtəlif motivasiyaların idarə 

olunması ilə bağlıdırsa, kadrların təkmilləşdi-

rilməsi məsələsi də kadr ehtiyatları ilə işlə-

məyi, karyeranın planlaşdırılması və nəzarəti-

ni, peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsini, 

yeni işçilərin peşəkarlıq və sosial-psixoloji 

baxımdan adaptasiyasını, texniki-iqtisadi bi-

liklərin artırılmasını tələb edir.  

Şirkətlər bazarda rəqabətədavamlı olmaq 

üçün, daima kadr potensialını inkişaf et-

dirməlidirlər. Yəni, şirkətdə çalışan işçilər 

peşəkarlıq baxımından inkişaf etdirilərək 

şirkətdə müxtəlif vəzifələri yerinə yetirmək 

iqtidarında olmalıdırlar. Əksər işçilər də kar-

yera pilləsində yüksəlmək üçün öncədən plan-

lar qurur və qazandıqları yeni bilik, təcrübə, 

iradə ilə öz məqsədlərinə doğru addımlayırlar. 

Əslində, bu müsbət bir haldır. İşçinin bu cəhdi 

şirkət tərəfindən dəstəklənməlidir. Çünki bu 

yanlız işçinin deyil, həm də şirkətin iqtisadi 

maraqlarına cavab verir. İşçinin buradaki 

mənafeləri maddi və peşəkarlıq baxımından 

irəliləmək, iş və şəxsi həyatını yenidən qur-

maq, istək və bacarıqlarını reallaşdırmaq, so-

sial imicini yüksəltmək ilə məhdudlaşırsa, 

şirkətin maraqları əmək potensialını inkişaf 

etdirməklə iqtisadi gəlirlərini, bazarda rəqabə-

tədavamlı olmasını təmin etmək, şirkətdaxili 

yüksək səfərbərliyə, mütəşəkkilliyə, peşəkar-

lığa nail olmaqdır. Buna görə də personalın 

idarəetmə sistemində karyeranın inkişafının 

idarə olunması məsələsi müasir şirkətlərin ən 

aktual məsələlərindəndir. 

 

Cədvəl №2 

Maslounun tələbat piramidası 

 

 

 

 

İkinci 

tələbat 

Piramidanın beşinci pilləsi: Özünü ifadə etmək tələbatı.  

Yəni, bacarıqların yaradıcılıq, müxtəlif münasibətlər və inkişaf vasitəsilə üzə 

çıxarılması, imkanların reallaşması daxili potensialın açılmasına cəhd.  

Piramidanın dördüncü pilləsi: Tanınmaq və möhtərəm olmaq tələbatı. 

Yəni, həyatın müxtəlif sahələri, cəmiyyət, dövlət və ailədə hakimiyyət, hörmət 

və nüfuz sahibi olmaq, şəxsi nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi. 

Piramidanın üçüncü pilləsi: Sosial əlaqələrin qorunmasıyla bağlı sosialtələbat. 

Kollektivdə dostluq mühitinin yaradılması və təşkilata aidiyyət hissinin artırıl-

ması. 

 

 

İlk 

tələbat 

Piramidanın ikinci pilləsi: Təhlükəsizlik,qüvənlik və əminlik tələbatı.  

Sabit gəlir mənbəyi, yaşayış yeri, əmin-amanlıq, zəmanətli təqaüd hüququ, 

yüksək tibbi yardım əldə etmək imkanı.  

Piramidanın ilk pilləsi: Fiziolojitələbat.  

İnsanın sağlığının və nəslinin varlığını təmin edən təmiz hava, su, qida, istilik və 

s. 

Mənbə: [6, 81]. 

 

Hər bir şirkətin sərmayəsi, onun kadr po-

tensialı ilə ölçülür. Lakin, şirkət daima vakant 

yerlərə yeni işçilər qəbul etməklə öz kadr po-

tensialını planlı şəkildə idarə edir. Bu proses 

namizədlərin seçilməsi, onların tələblərə uy-

ğunluğunun müəyyənləşdirilməsi və nəhayət, 

şirkətin tələblərinə cavab verən namizədin 

vakant yerə təyin olunması ilə davam edir. 

Şirkətin tələblərinə uyğun keyfiyyətlər adətən 

müsahibə yolu ilə tutduğu vəzifə və yerinə 

yetirdiyi işin tələbləri ilə bağlı müəyyən olu-

nur. Əsas tələblər namizədin iş təcrübəsi, təh-

sil səviyyəsi, şəxsi keyfiyyətləri (liderlik, yet-

kinlik, analitik təfəkkür, özünəinam, ünsiyyət-
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 çilik, qrup ilə işləmək qabiliyyəti, kollektivin 

mənafeyini düşünmək) ilə səciyyələnir. Abra-

ham Maslou piramida şəklinə uyğun olaraq 

tələbatları müxtəlif kateqoriyalara bölür 

(Cədvəl 2) 

Şirkətin strateji idarə edilməsində persona-

lın vəzifəsinin dəyişdirilməsi, yüksəldilməsi, 

aşağı salınması kimi məsələlərə diqqət xüsusi 

önəm daşıyır. İşçilərin vəzifəsinin aşağı sa-

lınması, işdən çıxarılması, attestasiya 

nəticəsində peşəkarlıq səviyyəsinin və əmək 

müqaviləsinin tələblərinə cavab vermədikdə, 

vəzifə borcunu yerinə yetirmədikdə, sağlamlıq 

durumu əmək fəaliyyətinə uyğun gəlmədikdə 

və digər səbəblərdən irəli gələ bilər. Bəzi hal-

larda bir vəzifədə özünü reallaşdıra bilməyən 

işçi vəzifəsinin dəyişdirilməsini öz tələbi ilə 

həyata keçirir. Adətən, şirkətlərdə kadrların 

vəzifəsinin yüksəldilməsi aşağıdan yuxarıya 

doğru yüksələn piramida prinsipinə əsaslanır. 

İşçinin hər hansı bir vəzifədə yaxşı göstəri-

cilər əldə etməsi, onun başqa bir yüksək 

vəzifəyə təyin olunmasıyla həmin uğurlara 

imza atacağı demək deyildir. Buna görə də, 

yeni vəzifəyə namizəd olan hər bir kadrın im-

kan və qabiliyyətinin ciddi yoxlanılmasına 

ehtiyac vardır. Bu məsələlər personalın idarə 

edilməsi prosesində ciddi şəkildə araşdırılma-

sa, şirkətin iqtisadi səmərəliliyinə ciddi zərər 

dəyə bilər. Əmək məhsuldarlığına ilk növbədə 

vəzifənin qaldırılması, məvacibin artırılması, 

əməyin maddi dəyərləndirilməsi, əməyin 

daxili imkanları inkişaf etdirməsi, işin çətinli-

yi, müstəqil qərarların verilməsi, yüksək 

məsuliyyət hissi, maraqlı və yaradıcı əmək 

fəaliyyəti təsir göstərir. 

Hər bir işçinin əmək potensialı (Ə), onun 

istifadəsi (İ) və ona olan tələb (T) arasında 

əlaqə fərqlidir. Təbii ki, işçinin əmək potensi-

alı istehsalın tələblərinə uyğunlaşanda və on-

dan maksimum şəkildə istifadə olunanda həm 

kadr potensialı, həm də istehsal prosesi artan 

xətt üzrə inkişaf edir (Ə = İ = T). Bəzən, əmək 

potensialı tam istifadə olunsa da, işçi 

qüvvəsinə olan tələb kəmiyyət və keyfiyyət 

baxımından uyğun gəlmir (Ə = İ < T). Bu isə, 

məhsulun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. 

Təbii ki, bu durumda əmək potensialının 

kəmiyyət və keyfiyyət baxımından artırılma-

sına ehtiyac vardır. Yəni personalın planlaşdı-

rılması strategiyası ilə əlaqədar olaraq, onların 

sayı, peşakarlıq səviyyəsi, tələblərə uyğunluq 

səviyyəsi, yeni peşəkar kadrların cəlb olun-

ması yolları, mövcud kadrların təkmilləşməsi 

istiqamətləri, personalın həvəsləndirmə 

mexanizmləri nəzərə alınaraq tədbirlər gö-

rülməlidir. Çünki bunu yanlız şirkətdaxili 

amillər deyil, həmçinin xarici bazar amilləri 

diqtə edir.  

Əksər hallarda, əmək potensialı tam isti-

fadə olunmasa da, onun faktiki istifadəsi 

şirkətin tələblərinə cavab verir (Ə > İ = T). Bu 

kimi hallar, adətən əmək qabiliyyətinin, 

texniki-təşkilati işlərin aşağı səviyyədə olma-

sından irəli gəlir. Nəticədə, işçilər peşəkarlıq 

səviyyəsinin geriləməsindən narazı qalırlar. 

Bu durum şirkət daxilində ortadan qaldırılma-

dan şirkətdaxili böhranın yaranması labüddür. 

Yəni, əmək potensialı cüzi istifadə edildikdə 

və onun faktiki istifadəsi də cüzi olduqda 

şirkətin istehsal və əmək potensialı tükənən 

xətt üzrə irəliləyir (Ə > İ < T). 

Şirkətlərin personalının strateji idarə 

edilməsində mühüm amillərdən biri də əmək 

motivasiyasıdır.  O, hər bir insana aid olduğu 

kimi, hər bir şirkətə də aiddir. İnsanları və 

şirkətləri strateji məqsədə yönəldən və onların 

davranışlarını, dəyərlərini formalaşdıran ma-

raqlar mövcuddur. Bu maraq, əmək fəaliyyəti 

ilə maddi-mənəvi tələbatların ödənilməsindən 

və əməyin mükafatlandırılmasından ibarətdir. 

Sİ şirkətin və onun personalının maraqlarını 

bir araya gətirən idarəetmə sistemidir. Lakin, 

bu mürəkkəb proses olduğu üçün, müxtəlif 

sosial-psixoloji elmlərin kəsişməsində daima 

tədqiq olunur. Abraham Maslou, Layman Por-

ter, Edvard Louler, Qersberq kimi tədqiqatçı-

ların araşdırmaları göstərir ki, işçilərin ma-

raqları, dəyərləri fərqli olduğu üçün, onların 

mükafatlarındırılması da müvafiq şəkildə ol-

malıdır[4, 55]. 

Şirkətlərdə personalın idarə olunmasında 

əsas şərtlər bazar mühitinə və şirkətin təşkilati 

mədəniyyətinə uyğunlaşmaq, şirkətin strateji 

məqsədinə yönəlmək, peşəkar və motivasiyalı 

mütəxəssislərin sayını artırmaq, daxili sabitlik 

və birliyi təmin etmək və şirkətin idarə olun-

masında iştirak etməkdən ibarətdir. Personalın 
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əmək fəaliyyətində öz işindən aldığı həzz və 

onun gördüyü işə kənardan verilən mənəvi 

dəyər, kollektivin ona münasibəti mənəvi mü-

kafatlandırma formasıdırsa, şirkətin işçinin 

vəzifəsini yüksəltməsi, statusunun və məvaci-

binin artırılması maddi mükafatlandırma for-

masıdır. Hər iki mükafatlandırma forması 

işçinin mənəvi potensialının üzə çıxmasına və 

peşəkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinə 

xidmət edir. Lakin, onlardan bir qismi məva-

cibinin artırılmasına və varlanmağa, digərləri 

peşəkarlıq, bilik səviyyəsinin yüksəlməsinə və 

əməyin xarakterinə, bəziləri ideoloji (sosia-

lizm) motivasiyalara üstünlük verirlər. 

Şirkətlərdə çalışan personalın əsas aparıcı 

motivləri arasında yüksək məvacib, yüksək 

peşəkarlıq mühiti, kollektivdə hökm sürən 

korporativ mədəniyyət atmosferi, sabitlik, 

müstəqillik və güvənlik xüsusi yer tutur. Bu 

motivlər, xüsusilə Şərq mentalitetinə, postso-

vet mədəniyyətinə mənsub insanlar arasında 

daha keçərlidir. Lakin, bu motivlər şəxslərin 

və şirkətlərin xarakterinə görə dəyişə bilər. 

Çünki müstəqil olmaq istəyən işçilər sabit-

likdən daha çox risqə və rəqabət mühitində 

inkişaf edən sahibkarlıq fəaliyyətinə üstünlük 

verirlər. Bunlar bazar iqtisadiyyatı mühitində 

inkişaf edən sahibkarlar və şirkətlərə daha çox 

məxsus olan motivlərdir. 

 

NӘTİCӘ 

 Dünyada bazar münasibətlərinin geniş-

lənməsi və onun doğurduğu inkişaf şərtləri, 

işçi heyətinin strateji idarə edilməsinin aktual 

olduğunu ortaya qoyur. Xüsusilə, bu şərtlər 

altında inkişaf edən böyük şirkətlərin brend 

məhsullarını, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

səmərəsini nəzərə alsaq, onlarla rəqabət etmək 

üçün mövcud şərtləri dərindən təhlil edərək 

doğru şəkildə tətbiq etməyə ehtiyacın olduğu-

nu görərik. Bununla yanaşı, ənənələrdə möv-

cud olan müsbət keyfiyyətləri yeniləri ilə sin-

tez şəklində inkişaf etdirmək lazımdır. Çünki 

hər iki sistemin özünəməxsus müsbət və mən-

fi cəhətləri vardır. Bütün idarəetmə sis-

temlərinin təməlində dayanan əsas motiv - 

ədalətdir. O təmin olunmadan, heç bir motiva-

siyadan və dolayı olaraq heç bir inkişafdan 

bəhs oluna bilməz.  
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Резюме 

Цель исследования: определение теоретических основ стратегического управления персона-

лом, и механизма динамики развитияв этой отрасли. 

Методология:методы сравнительного анализа научно-теоретических материалов и стратегиче-

ского управления. 

Основные результаты:В управлении персоналом строительных компаний продолжается про-

цесс синтеза традиционной и современной практики,на их основе образуется инновативно -

синергетические теории, что создает условия для развития экономического эффекта и формирова-

ния механизма нового стратегического управления местных строительных компаний.       
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Research objective: definition of the theoretical foundations of strategic human resource manage-

ment, and the  dynamics of the mechanism in the industry. 

Methodology: a comparative analysis of the methods of scientific-theoretical materials and strategic 
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