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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi: Tədqiqatın məqsədi bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisə səviyyəsində əmək

resurslarının idarə edilməsində müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqinin nəzəri və təcrübi
məsələlərinin öyrənilməsindən ibarətdir.

Tədqiqatın metodologiyası: Tədqiqatın gedişatında təhlil və sintez, induktiv və deduktiv, eləcə də
statistik və müqayisə metodlarından istifadə edilmişdir.

Tədqiqatın nəticələri: Müasir mərhələdə müəssisənin təsərrüfat və kommersiya fəaliyyətinin
səmərəliliyinin yüksəldilməsində onun işçi heyətinin seçilməsi, yerləşdirilməsi və onların əməyinin
qiymətləndirilməsində informasiya texnologiyalarından istifadə olunmasının rolu və əsaslandırılmasıdır.

Açar sözlər: işçi heyəti, ştat cədvəli, informasiya texnologiyaları, attestasiya, ideal işçi modeli,
interaktiv  rejim, müsabiqə.

GİRİŞ
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin

işçi heyətinin idarə edilməsinin təkmilləşdiril-
məsində müasir informasiya texnalogi-
yalarının rolu açıqlanır, o cümlədən müəssi-
sənin işçi heyətinin seçilməsində, müasir in-
formasiya texnologiyalarından istifadənin mü-
hüm əhəmiyyət kəsb etdiyi göstərilir. Bununla
əlaqədar işçi heyyətinin seçilməsi, onun
formalaşdırılması və idarə edilməsi prosesinin
təkmilləşdirilməsi məsələləri müəssisənin əsas
fəaliyyət sahələrindən biri kimi tədqiq olunur.
Eləcə də işçi heyətinin fəaliyyətinin qiymət-
ləndirilməsində istifadə olunan müxtəlif me-
todlar və müəssisənin işçi heyyətinin idarə
olunmasının əsas istiqamətləri nəzərdən
keçirilir.

İşçi heyətinin idarə olunması müəs-
sisənin əsas fəaliyyət sahələrindən biri kimi

Müasir ictimai-iqtisadi həyatımızın, eləcə
də ayrı-ayrı bazar subyektlərinin, müəs-
sisələrin təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin əsas fərq-
ləndirici xüsusiyyətlərindən biri informasiya
axınının artması və çoxalmaqda olan infor-
masiya axınının toplanması, emalı, istifadəsi
və ötürülməsi  proseslərinə inkişaf etmiş
informasiya texnologiyaları üsullarının müda-
xilə etməsidir. Bu müdaxilə əvvəlki ənənəvi

üsullardan istifadənin əhəmiyyətini xeyli azal-
tmış, bəzi hallarda isə qeyri-mümkün
etməsidir. Odur ki, müasir bazar iqtisadiyyatı
şəraitində müəssisənin təssərrüfatçılıq fəaliy-
yətinin bütün istiqamətlərində, yəni yeni məh-
sul istehsalının ilkin mərhələsində onun layi-
hələşdirilməsindən başlayaraq həmin məhsul-
ların istehsal edilib istehlakçılara çatdırılma-
sına qədər bütün mərhələlərdə müssisənin fə-
aliyyəti, onun rəqabətliliyinin yüksəldilməsi,
müəssisənin bazar mövqeyinin möhkəmləndi-
rilməsi müasir informasiya texnologiyaları
üsullarından istifadə etməsini tələb edir. Mə-
lumdur ki, müəssisənin əsas  fəaliyyət sahə-
lərindən biri işçi heyəti, onun formalaşdırıl-
ması və idarə edilməsi proseslərinin təkmilləş-
dirilməsidir. Müəssisənin əmək resurslarından
istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin
əsas istiqamətlərindən biri isə işçi heyətinin
idarə edilməsinin yaxşılaşdırılmasında müasir
informasiya texnologiyaları üsullarından isti-
fadə edilməsinin təmin edilməsidir. Müasir
şəraitdə müəssisənin işçi heyyətinin idarə
edilməsinin əsas funksiyalarını, onların ma-
hiyyətini və həmin funksiyaların yerinə ye-
tirilməsində müasir informasiya texnologi-
yaları üsullarından istifadənin mövcud təc-
rübəsini nəzərdən keçirək. Bu məqsədlə
müəssisənin işçi heyətinin idarə edilməsinin
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funksiyalarını aşağıdakı əsas növlərə ayırmaq
olar:

1.müəssisənin ştat vahidlərinin formalaş-
dırılması;

2.müəssisənin işçi heyyətinin seçilməsi və
yerləşdirilməsi;

3.müəssisənin işçi heyətinin fəaliyyətinin
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi;

4.müəssisənin işçi heyətinin ixtisas
səviyyəsinin fasiləsiz olaraq artırılmasının
təşkili;

5.müəssisənin işçi heyətinin əməyinin
ödənilməsinin və onun motivləşdirilməsinin
təmin edilməsi.

Müəssisənin ştat vahidlərinin formalaşdırıl-
ması onun ştat cədvəlinin tərtib edilməsindən
başlayır. Bunun üçün müəssisənin iqtisadi
məqsədlərindən, seçilmiş istehsal və ya xid-
mət sahələrinin konkret növündən, istehsal
texnologiyasının xarakterindən, onun miqya-
sından asılı olaraq iş yerlərinin sayına uyğun
olaraq ştat cədvəli formalaşdırılır. Ştat
cədvəlində bir qayda olaraq vəzifələr, ixtisas-
lar, onların miqdarı əmək haqqı göstərilir.
Müəssisənin ştat cədvəlinin  strukturu və
mövcud vakansiyalar müəyyənləşdirildikdən
sonra hər vakant vəzifə üzrə təhsil, ixtisas,
peşə digər bacarıq və qabiliyiyyət tələbləri
müəyyən edilir. Göstərilən vəzifələr formalaş-
dırıldıqdan sonra tələb olunan kadrların seçim
mənbələri müəyyənləşdirilir. Kadrların seçim
mənbəyi kimi müvafiq ali məktəblər, əmək
birjaları, məşğulluq idarələri, kadr seçimi və
yerləşdirilməsi ilə məşğul olan digər
strukturlar nəzərdən keçirilə bilər.

Lakin hal-hazırda müəssisənin tələb olunan
işçi heyətinin seçilməsi üçün informasiya
texnologiyalarının imkanlarından da istifadə
edilə bilər. Bu məqsədlə interaktiv rejimdə
bilavasitə qlobal şəbəkə vasitəsi ilə mümkün
namizədlərin müəyyənləşdirilməsi üçün va-
kant yerlər haqqında məlumatlar verilir. Po-
tensial namizədlər özləri  müəssisənin saytına
müraciət edirlər. Müəssisənin saytına təklif
olunan iş yerlərinin tutulması üçün müsabiqə
şərtləri göstərilir. Namizədlər tələb olunan
sənədləri elektron poçt vasitəsi ilə müəs-
sisənin kadrlar şöbəsinə göndərirlər. Təqdim
edilən ərizələr əsasında ilkin müsabiqə apa-

rılır. Bu zaman ilkin seçki məntəqəsindən keç-
miş namizədlər müəyyənləşdirilir. Həmin na-
mizədlər müəssisənin müsabiqə komissiyasına
dəvət olunur. Müsabiqənin elə ilkin mərhələ-
sində, əgər namizədin həqiqətən yüksək sə-
viyyəli mütəxəssis olması aşkar edilərsə, işə
qəbul barədə qərar qəbul edilə bilər.

Müəssisədə tələb olunan kadr seçiminin
göstərilən qaydada təşkili hazırda kifayət qə-
dər geniş yayılmasa da, getdikcə daha çox
müəssisə bu üsuldan istifadə etməyə baş-
lamışlar. Kadr seçimində  müasir informasiya
texnologiyalarından istifadə edilməsinin geniş
yayılması üçün infomasiya portalları, kütləvi
elektron informasiya vasitələri öz axtarış
sistemlərinə müəssisələrin saytlarını daxil et-
məlidir. Belə olan halda hər hansı bir müəsis-
sənin elektron ünvanının axtarışı asanlaşar və
müəssisənin kadr təminatı sürətlənmiş olar.
Bu zaman kadr sistemi ilə əlaqədar müəssisə-
nin maliyyə məsrəfləri və digər əmək məs-
rəfləri xeyli  azalmış olar. Yuxarıda göstərilən
qaydada informasiya texnologiyalarından isti-
fadənin texniki cəhətdən həyata keçirilməsi
hal-hazırda müəssisə üçün heç bir çətinik
törətmir. Həmçinin, heç də baha başa gəlmir.
Belə ki, sənaye müəssisələrimiz, demək olar
ki, minimum zəruri texniki vasitələrlə təmin
olunmuşlar və onlar qlobal şəbəkə əlaqələrin-
də telekommunikasiya kanallarından geniş is-
tifadə edirlər. Müəssisənin saytının yaradıl-
ması və onun fəaliyyətinin təşkili də çətin iş
deyil və bunun üçün böyük xərc tələb
olunmur.

   Müəssisənin işci heyətinin seçilməsində
müxtəlif üsullardan istifadə etmək olar. Belə
üsullardan biri ideal işçi modeli üsuludur.
Bu zaman ideal işçinin keyfiyyət göstəriciləri
müəyyənləşdirilir və sonra namizədlərin key-
fiyyət göstəriciləri ideal işçi modelinin göstə-
riciləri ilə müqayisə edilməklə tələb olunan
işçi seçilir. Burada əsas məsələ ideal işçi
modelinin formalaşdırılmasıdır. İdeal işçi mo-
delinin formalaşdırılması üçün kənardan ixti-
saslı ekspert mütəxəssisləri dəvət etmək olar.
Digər işçi seçimi üsullarından biri də, hal-
hazırda müəssisədə fəaliyyət göstərən və ya
əvvəllər bu sahədə işləmiş  işçinin keyfiyyət
göstəricilərinin öyrənilməsi, həmin işçinin



AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                     «ELMİ ƏSƏRLƏR»  - №3- 2016

134

göstəricilərinin ideal işçi kimi qəbul edilmə-
sinə əsaslanan işçi seçimi üsuludur. Bu za-
man müəyyən iş yerlərinə namizəd kimi nə-
zərdən keçirilən şəxslərin keyfiyyət göstəri-
ciləri müqayisə edilməklə qərar qəbul edilir.
Müəssisənin işçi heyətinin formalaşdırıması-
nın əsas perspektiv üsullarından biri tələb olu-
nan işçinin test üsulu ilə seçilməsidir. Sözsüz
ki, bu zaman testlərin keyfiyyət səviyyəsindən
çox şey asılıdır. Testlər faydalı işçinin seçil-
məsinə imkan verməlidir. Testlər gələcək işçi-
nin həm psixoloji, həm yaradıcılıq, həm də
peşəkarlıq qabiliyyəti barədə məlumat
verməlidir.

   Beləliklə, müəssisənin işçi heyətinin
seçimi interaktiv rejimdə bilavasitə qlobal
şəbəkə vasitəsi ilə həyata keçirilə bilər. Müəs-
sisənin vakant iş yerləri barədə məlumat
vasitəçi informasiya şəbəkələrində yayılır,
orada potensial namizədlərə təklif olunur ki,
onlar vakant yerləri tutmaq üçün müsabiqə
şərtləri göstərilmiş müəssisənin saytına müra-
ciət etsinlər. Bu cür seçim zamanı mühüm və
əsas şərtlərdən biri məxfiliyin gözlənil-
məsidir. Belə ki, namizəd elə işçi ola bilər ki,
yeni iş yeri axtarması barədə niyyətini
fəaliyyətdə olduğu  müəssisənin rəhbərliyin-
dən gizli saxlamaq istəsin. Bəzi hallarda po-
tensial işçini qiymətləndirilməsi  “gözlənilən

şərti faydalılıq” və “gözlənilən reallaşdırıla
bilən faydalılıq” göstəriciləri əsasında apa-
rıla bilər. Müəssisə rəhbərləri çox zaman
işçiləri birinci göstəriciyə görə qiymətlən-
dirirlər. İkinci göstəriciyə elə də əhəmiyyət
vermirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, yüksək
ixtisaslı mütəxəssislər, bir qayda olaraq, mü-
əyyən müddət işlədikdən sonra yeni daha
əlverişli iş yerləri axtarırlar. İxtisas səviyyəsi
nisbətən aşağı olan işçilər isə öz iş yerləri ilə
qənaətlənirlər. Kifayət qədər təcrübəli,  müəs-
sisəyə sadiq olan işçi müəssisəyə daha çox
fayda verə bilər, nəinki öz yerini tez-tez
dəyişən daha istedadlı və daha qabilliyətli işçi.
Odur ki, müəsisənin işçi heyyətinin idarə-
edilməsi üzrə ekspertlərin rəyinə görə işçi
seçimi zamanı orta səviyyəli mütəxəssislərə
üstünlük vermək məqsədə uyğundur .Çünki
onlar özlərini əvəzolunmaz işçi hesab etmirlər
və daim yeni iş yeri axtarmaqda meylli
deyillər. Yüksək ixtisaslı işçilərin müəs-
sisədən getməsi isə müəssisə üçün potensial
təhlükə hesab edilə bilər, belə ki, onlar
müəssisənin istehsal və kommersiya sirlərini
də öyrənmiş olurlar. Çox zaman nəzərdən
keçirilən modelin ümumiləşdirilmiş formasın-
dan da istifadə edirlər. Bunun üçün aşağıdakı
[1,214] düsturdan yararlanmaq olar:

	
= ∑ ∑

( )
         [1,214]

Burada
CU-işçinnin fəaliyyətini şərti faydalılıq

səviyyəsi
İ-işçinin İ vəzifəsində işləmə müddəti

-həmin müddətdə işçinin dəyər ifadə-
sində faydalılıq səviyyəsi

          R-diskontlaşdırma əmsalı
Əgər işçi öz iş yerini ən yüksək vəzifəyə

çatmadan, vaxtından əvvəl tərk edərsə, o
zaman işçinin real faydalılıq səviyyəsi (RU)
aşağıdakı düsturla {1,214} hesablamaq olar:

= (1 + )

Bazarların yüksək dinamikliyi şəraitində
yeni məhsul növlərinin çoxsaylı çeşidlərinin
meydana gəldiyi və istehlakçıların yüksək də-
rəcədə məlumatlı olduqları müasir şəraitdə
müəssisələr baş verən dəyişikliklərə qarşı çox

çevik olmalıdır. Bu o deməkdir ki, müəssi-
sənin menecerləri öz yüksək intellektual
səviyyəsi, geniş dünyagörüşü, peşəkarlığı,
qeyri-standart və sistemli düşüncə qabiliyyəti
ilə fərqlənməlidirlər. Göstərilən keyfiyyətlər
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insanlarda uşaqlıq dövrlərindən başlayaraq
uzunmüddət ərzində intensiv əqli əmək fə-
aliyyəti nəticəsində formalaşır. Odur ki, bu
cür mütəxəssisi əldə etmiş müəssisə rəhbəri
başa düşür ki, belə mütəxəssis müəssisənin
biznesinin bütün incəliklərini öyrəndikdən
sonra, o, özü üçün daha maraqlı olan başqa
biznesə üz tutacaqdır. Lakin əmək fəaliyyəti
prosesində belə mütəxəssis yüksək kommersi-
ya  səmərəliyi gətirə bilən bir sıra maraqlı
qərarlar qəbul  edə bilər. Odur ki, rasional
rəhbərlər belə mütəxəssislərin müəssisədə
saxlanması üçün mümkün ola bilən bütün
daxili imkanlardan istifadə etməyə çalışırlar.

Müəssisənin işçi heyətinin formalaşması
Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı bir mü-

təxəssisin işə cəlb edilməsinə qərar verməmiş-
dən əvvəl onun  əvvəlki iş yerində əmək fə-
aliyyətinin iqtisadi faydalılıq səviyyəsi də
öyrənilir. Bəzən bu amil kadr seçimində
həlledici rol oynaya bilər.

Müəssisənin işçi heyəti formalaşdıqdan
sonra müəssisə qarşısında duran əsas vəzifə-
lərdən biri, işçi heyətinin fəaliyyət müd-
dətində rolunun düzgün qiymətləndirilmə-
sidir. Yüksək rəqabətliliyi ilə fərqlənən  mü-
asir bazar iqtisadiyyatı şəraitində məhz müəs-
sisənin işçi heyətini səmərəli idarə edə bilən
müəssisələr üstünlük qazanırlar. İşçi heyətinin
idarəedilməsi məqsədi ilə mütamadi olaraq,
işçi heyətinin qiymətləndirilməsi üzrə müəy-
yən tədbirlər yerinə yetirilməlidir. Onların
əməyinin qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif
qiymətləndirmə üsullarından istifadə etmək
olar. Belə üsullardan aşağıdakıları misal gö-
tərmək olar.

Birincisi işçinin potensial imkanlarının
müəyyənləşdirilməsi üsuludur. Bu zaman
əsas məqsəd işçinin peşəkarlıq bacarığının,
onun təcrübəsinin, əmək qabiliyyətliliyinin və
ümumi mədəniyyət səviyyəsinin aşkar edil-
məsidir. Bu üsuldan, əsasən, müəssisədə va-
kant iş yerləri yarandıqda istifadə edirlər. Bu
zaman kənardan  işçi  cəlb edilmədən müəs-
sisənin öz daxili kadr ehtiyyatları hesabına
vakant iş yerləri doldurulur.

İkincisi işçinin ümumi işə fərdi töh-
vəsinin müəyyənləşdirilməsi üsuludur. Bu
zaman işçinin əmək fəaliyyətinin keyfiyyət

göstəriciləri  və nəticələri barədə məlumatlar
toplanır və məlumatlar təhlil edildikdən sonra
müvafiq qərar qəbul edilir. İkinci üsuldan
konkret mütəxəssisin öz vəzifəsinə və ya va-
kant vəzifəyə uyğunluq səviyyəsinin müəy-
yənləşdirilməsi üçün istifadə edilir.

Üçüncüsü  isə işçi heyətinin əməyinin
kompleks qiymətləndirilməsi üsuludur. Bu
zaman işçinin həm potensial imkanları, həm
də ümumi işə fərdi töhvəsinin miqdarı müəy-
yənləşdirilir. Üçüncü metod kompleks metod
olduğu üçün o, bütün hallarda istifadə edilə
bilər. İşçi heyətinin əməyinin qiymətləndiril-
məsi üzrə müəssisədə həyata keçirilən əsas
tədbirlərdən biri işçilərin attestasiyasıdır.
Attestasiya prosesində yuxarıda göstərilən işçi
heyətinin əməyinin qiymətləndirilməsi üsul-
larından istifadə edilir.

Göstərilən qaydalara uyğun olaraq attesta-
siyanın aparılması üçün, hər şeydən əvvəl,
attestasiya göstəriciləri işlənib hazırlanma-
lıdır. Onlar dəqiq hesablanması mümkün olan
və real göstəricilər olmalıdır. Həmin göstəri-
cilər əvvəlcədən həm Attestasiya Komissya-
sının, həm də attestasiyaya cəlb olunan işçi-
lərin diqqətinə çatdırılmalıdır. Attestasiya olu-
nan işçilər attestasiyanın nəticələrinin necə
istifadə olunacağı barədə də əvvəlcədən
məlumatlı olmalıdırlar.

İşçi heyyətinin idarə olunmasının əsas
vəzifələrindən biri də müəssisənin idarəetmə
aparatı işçilərinin əməyinin səmərəlilik
səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsidir.  Bu-
nun üçün istifadə edilən ən səmərəli üsul eks-
pert üsuludur. Hazırda bazar iqtisadiyyatı
şəraitində idarəetmə işçilərinin əməyinin
qiymətləndirilməsi üçün beynəlxalq maliyyə
təşkilatlarının mütəxəssislərinin işləyib hazır-
ladıqları qiymətləndirmə meyarları  əsas götü-
rülə bilər. İdarəetmə strukturunun işçiləri
üçün tələb olunan peşəkarlıq keyfiyyətinə
aşağıdakılar daxildir:[2,176]
Ø mövcud vəziyyəti tez bir zamanda

qiymətləndirmək bacarığı;
Ø operativ qərar vermək bacarığı;
Ø maliyyə məsələlərində düzgün qərarlar

vermək bacarığı;
Ø müəssisədən kənar, lakin müəssisə üçün

faydalı müqavilələr təşkil etmək bacarığı;
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Ø istehsal prosesinin mükəmməl
öyrənilməsi;
Ø məsuliyyət hissinin olması;
Ø hüquqi biliyin olması.
İdarəetmə aparatı işçiləri göstərilən hər bir

peşəkarlıq keyfiyyətinə görə qiymətləndir-
məyə cəlb olunmuş ekspertlər tərəfindən
onballı şkala ilə qiymətləndirilir.Bu qiymətlər
sonda cəmləşdirilir və orta göstəriciləri he-
sablanır. Hesablanmış orta göstəricilər əvvəl-
cədən qəbul edilmiş mümkün zəruri göstərici
ilə müqayisə edilir. Faktiki hesablanmış  gös-
tərici minimum zəruri göstəricidən yüksək
olarsa işçinin tutduğu vəzifəyə uyğun olması
barədə qərar qəbul edilir. Qeyd etmək lazım-
dır ki, müəssisənin işçi heyətinin forma-
laşması yalnız işçi heyətin seçilməsi və yer-
ləşdirilməsi əməliyyatları ilə məhdudlaşmır.
Belə ki, aparılan attestasiyaların və ekspert
qiymətləndirmələrinin nəticəsində işçilərin
ixtisarı və əvəz edilməsi barədə qərar da qəbul
edilə bilər.

Müəssisənin işçi heyətinin idarə
edilməsinin əsas istiqamətləri

 Müəssisənin işçi heyətinin idarə edilməsi-
nin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəs-
sisənin işçi heyyəti ilə təşkili əvvəla, işçi
heyətinin əməyinin səmərəli və ikincisi, işçi
heyətinin fasiləsiz təhsilinin təşkilini nəzərdə
tutur. Motivləşdirmə müəssisənin məqsədlə-
rinə nail olmaq üçün bir vasitədir. Motivləş-
dirmənin təşkilini müəssisənin həm cari mü-
vəffəqiyyətlərinin,  həm də gələcək uğurları-
nın əsas səbəbi hesab etmək olar.

İşçilərin əməyinin ödənilməsi və mükafat-
landırılması ilə əlaqədar olaraq aparılan işlərin
tam şəffaf və hamı üçün aydın olması müəssi-
sənin işçi heyətinin əməyinin motivləşdirilməsi
probleminin həlli yollarıdır. Motivləşmənin əsas
vəzifələrindən biri müəssisə tərəfindən işçinin
məhsuldar əmək fəaliyyəti üçün və onun
hərtərəfli inkişafı üçün zəruri şəraitin təmin
edilməsidir. İkinci əsas vəzifə isə müəssisə
tərəfindən işçi heyətinin əməyinin ödənilməsi
üzrə bütün öhdəliklərin yerinə yetirilməsidir.

Qeyd etdiyimiz kimi bazar münasibətləri
şəraitində işçi heyətinin motivləşdirilməsi
müəssisənin əsas fəaliyyət funksiyalarından
birinə çevrilmişdir. Müəssisə öz işçilərinin

fəaliyyətinin motivlərinin dərk edilməsi yolu
ilə kollektiv qarşısında duran istehsal və
kommersiya məqsədlərinə nail ola bilər.
Motivləşdirməni düzgün öyrənməklə şəxsi
məqsədlərin reallaşdırılması yolu ilə işçi he-
yətinin yüksək əmək məhsuldarlığına və
müəssisənin stateji məqsədlərinə nail olmaq
mümkündür.

Müxtəlif motivləşdimə nəzəriyyələrinə görə
iki əsas anlayış təlabat və mükafatlandırma
ilkin şərt təşkil edir. Təlabatları iki qrupa
ayırmaq olar: əsas və əlavə təlabatlar. Əsas
təlabatlar öz təbiəti etibarı ilə ilkin təlabat-
lardır. Belə təlabatlar işçi işə qəbul edilməmiş-
dən əvvəl formalaşır. Əlavə təlabatlar isə fə-
aliyyət prosesində işçi bir şəxsiyyət kimi
formalaşdıqca yaranır. Təlabatın meydana
gəlməsinin və ya mövcudluğunun əsas səbəbi
işçinin öz şəxsi arzusu və məqsədidir. Mükafat
isə işçinin özü üçün dəyərli hesab etdiyi
mükafatdır.  Müəyyən dəyərlər nisbi xarakter
daşıyır. Mükafatlandırma müxtəlif formada:
daxili və xarici formada ola bilər. Daxili mü-
kafatlandırma o zaman baş verir ki, işçi öz
əməyindən məmnun qalır. Xarici mükafatlan-
dırma işçinin müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən
qiymətləndirilməsidir.

Motivləşdirmənin nəzəri əsaslarının forma-
laşdırılmasında iki müxtəlif yanaşma möv-
cuddur: [3,126]

1.tələbatlar və onunla bağlı olan müxtəlif
amillər haqqında nəzəriyyələr;

2.prosesual motivləşdirmə nəzəriyyələri.
Bu nəzəriyyələr işçinin öz məqsədinə nail ol-

maq üçün öz bacarığını necə bölüşdürməsi, bu
və ya digər davranış növünün seçimini öyrənir.

Motivləşdirmə nəzəriyyələrinin bir çoxun-
da motivləşdirmənin bilavasitə mahiyyətinin
öyrənilməsinə əsas fikir verilir. Lakin təcrübi
fəaliyyətdə motivləşdirmənin reallaşdırılma-
sına əsas diqqət verildiyi üçün prosesual mo-
tivləşdirmə nəzəriyyələri mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Motivləşdirmənin reallaşdırılması-
nın əsasında işçinin öz şəxsi bacarığı durur.
Bu bacarıq işçinin öz biliyi, qabiliyyəti, möv-
qeyi və gözləmələri ilə formalaşır. Davranış
funksiyaları müəyyən konkret şəraitdə işçidən
gözlənilən hərəkətlər toplusudur.
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BAZAR İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ MÜƏSSİSƏNİN
ƏMƏK RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİNİN
YAXŞILAŞDIRILMASINDA MÜASİR İNFORMASİYA
TEXNOLOGİYALARININ ROLU

İnformasiya texnologiyalarının fəal surətdə
biznes faəliyyətinə müdaxilə etməsi və insan-
ların məlumatlılıq, səviyyəsinin sürətlə art-
ması müəssisənin hər bir işçisinin peşakarlıq
səviyyəsinin, onların dünyagörüşünün daim
artmasını tələb edir. Bu isə işçilərin təhsil sə-
viyyəsinin fasiləsiz olaraq yüksəldilməsi yolu
ilə mümkündür.

NƏTİCƏ
Məqalədə müəssisələr ştat vahidlərinin

formalaşdırılması, işçi heyətinin fəaliyyətinin
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi qənaətinə
gəlinib. Həmçinin, müəssisənin işçi heyyəti-
nin ixtisas səviyyəsinin fasiləsiz olaraq artırıl-

masının təşkili əsas məsələlərdən biridir.
Müəssisənin işçi heyətinin əməyinin ödənil-
məsi və onun motivləşdirilməsinin təmin edil-
məsi əsas şərt kimi təhlil olunur.
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сами на уровне предприятия.
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The role of modern information technology to improve company’s labor resources management
in a market economy

Abstract
The purpose of the research: The purpose of the research is to study the practical and theoretical is-

sues of the application of modern information technology in labour resource management  at the level of
enterprise in  the market economy.

The methodology: In the research have been used the methods like analysis and synthesis, inductive
and deductive as well as statistic and comparison.

The results: The role of the use of information technology in the  selection, placement and evalua-
tion of staff in increasing of the efficiency of the company’s industrial and commercial activity at  the
present stage is motivated.
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