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Biliklərin idarə olunmasının müasir rolu və xüsusiyyətləri 

 

 Xülasə 

     Məqalədə ictimai-iqtisadi inkişafın mərhələləri qeyd edilir və Azərbaycanın bu inkişafdakı 

mövqeyinə qiymət verilir. Xüsuilə də üç dalğa nəzəriyyəsi baxımından ölkənin inkişaf 

xüsusiyyətləri tədqiq edilir.  

Açar sözlər: iqtisadi inkişaf, postindustrial dövr, “üç dalğa” nəzəriyyəsi, biliklərin 

idarə olunması 

Giriş 

Dünya iqtisadiyyati inkişafının müasir dövrü ücün xarakterik olan postindustrial 

iqtisadiyyat şəraitində istehsalın əhəmiyyəti nisbətən azalır və müvafiq olaraq qulluq, xidmət 

sahələrinin, informasiya və informasiya texnologiyaların, bilik və yaradıcılıq fəaliyətinin rolu 

artır. XXI əsrin fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, biznes fəaliyyəti ilə 

məşqul olan və bu sahədə  virtual  texnoloqiyalardan istifadə edən şəxslərin sayı artır. 

Ümumiyyətlə, müasir dövrün spesifik cəhəti kapital və varlıqların qeyri-istehsal sahələrində 

generasiyasıdır. Bu konsepsiyanı təklif edən alimlər sırasında E.Tofflerin mühüm yeri var. 

Onun “Üç qalğa” adı ilə elm dünyasında qəbul olunmuş nəzəriyyəsi ilə dünya iqtisadiyyatının 

inkişaf tarixini üç əsas mərhələyə ayırıb, təhlil edirlər.  Məqalədə bu nəzəriyyədən istifadəyə 

xüsusi diqqət yetirilir. Həmçinin, postindustrial cəmiyyəti də əsas götürülməklə, biliklərin 

mahiyyəti və rolunun artması amilinə də yanaşma diqqət mərkəzində olur. Bilikləri qiymətli 

“kapitala” cevirmək məqsədi ilə universitetlərin və elmi təşkilatların rolu artır və bilik kapitalı 

formalaşır. Bunlar da öz növbəsində, həm ümümiyyəttlə bütün cəmiyyətin sosial-iqtisadi 

inkişafında, həm də biliklərin yaradılma və səmərəli istifadə edilməsində, yeni idarəetmə 

forma və strateqiyalarına təlabət yaradır. Zənnimizcə, bu problemlərin bəzi məsələlərinin 

tədqiqi şüphəsiz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün müasir dövr baxımdan əhəmiyyət kəşb 

edir. 

“Üç dalğa,,  nəzəriyyəsinin ümümi konseptual əsası 

  İqtisadi inkişafin müasir mərhələsinin mütləq şərtlərindən biri də, həm bütövlükdə 

dünya iqtisadiyyatının və eləcə də ayrı-ayrı ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafının, keyfiyyətcə 

yeni “postindustrial” səviyyəsinə keçməyi ilə fərqlənir. Müasir dövrdə beynəlxalq reytinqlərlə 

yüksək səviyyədə inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olan ölkələr reallıqda bu səviyyədədirlər. 

Bizim fikrimizcə, bu reallıq yaxın gələcəkdə bizim ölkəni də gözləyir. Bu baxımdan 

qarşımızda tarixi seçim durub - bu ölkələr sırasında olmaq və yaxud da onların əlavəsi olmaq. 

İnkişaf etmiş dövlətlərlə bizim ölkəni müqayisə etmək pessimizm yaradırsa, biz Cənubi 

Koreya, Sinqapur, Tayvan və digər bunlara bənzər ölkələrin təcrübəsi ilə bizim ölkəmizin 

inkişafını müqayisə edə bilərik. Fikrimizcə, bu müqayisə oluna bilər. Fikiri konkret olaraq 

müasir “postindustrial” sosial-iqtisadi inkişaf mərhələsinin xüsusiyyətlərini təhlil edib, onları 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı mərhələlərinə yönəltmək məqsədəuyğun olar. 

Postindustrializm nəzəriyyəsinin əsasında həm də müasir inkişafın əsas ölçüsü kimi 

elmin və biliklərin inkişafı səviyyəsi durmaqdadır. Postindustrial nəzəriyyə bəşəriyyətin  

inkişafı  tarixində  əsas üç əsas fazaya bölünür: 

  Aqrar (industrialdan əvvəl) müəyyənedici istiqamət: kənd təsərrüfatı, aparıcı 

strukturlar: din, ordu; 
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 İndustrial - müəyyənedici istiqamət: sənaye, aparıcı strukturlar: korporasiyalar, 

firmalar; 

 Postindustrial - elmi biliklər müəyyənedici istiqamət: müasir inkişaf, aparıcı 

strukturlar: universitetlər, biliklərin formalaşma mənbələri. 

Postindustrial nəzəriyyənin yaradıcılarından biri olaraq E.Toffler bununla əlaqədar 

bəşəriyyətin  inkişafında “üç dalğa” nəzəriyyəsini irəli sürür (1): 

 Aqrar-ovçular mədəniyyətindən əkinçilik  mədəniyyətinə keçid; 

 İndustrial  - sənaye inqilabından sonrakı dövr; 

 Postindustrial-intellektual inqilabın nəticəsi kimi biliklərə əsaslanan cəımiyyətə keçid. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkışaf tarixinin əsas 

mərhələlərini və gələcək inkişafının qarşısında duran bəzi muhum problemləri qısaca da olsa 

açıqlamaq üçün E.Tofflerin nəzəriyyəsindən istifadə etmək mümkündür. Azərbaycan 

Prezidenti Cənab İlham Əliyevin cərəncamı ilə 2014-cü ilin “sənaye ili” kimi elan olunması 

bu baxımdan xüsusi qiymətləndirilməlidir. Həmçinin, “Azərbaycan-2020 Gələcəyə Baxış” 

İnkişaf Konsepsiyası”nın qəbulu - elmi və inovativ inkişafa, bilik kapitalının inkişafına keçid 

prioriteti kimi seçilir (2).  Dövrün bəzi spesifik tərəfləri S.P Kapitsa tərəfindən belə açıqlanır: 

“inkişafın aparıcı amili hal-hazırda insanları bir-biri ilə səmərəli məlumatla təmin edən 

əlaqələrdir, bu əlaqələri insanlar tərəfindən cəmiyyətin üzvi kimi - tərbiyə, təhsil, biliklər və 

təcrübə alınması kimi qəbul etmək lazımdır” (3). 

Fikrimizcə bu istiqamət ölkəmiz üşün də çox aktualdır, başqa sözlə bu uzunmüddətli 

və kompleks məqsəddir. Bu proses barəsində ölkə alimlərinin də araşdırmaları mövcuddur. 

Belə ki, akadimik R. Mehdiyev mövcud prosesin ola biləcək nəticələrini fəlsəfi nöqteyi-

nəzərdən qeyd edərək, bizi əsaslı olaraq onun neqativ nəticələrindən qorunmağa çağırır. 

R.Mehdiyev qeyd edir ki, internet vasitəsi ilə “yaradılan məlumat inqilabı vahid məlumat 

mühitinin yaradılmasına dəstək olur, milli sərhədləri qısaldır, dünyanın bütün ölkələrinə 

qərbin mədəniyyət, əxlaqi və dini dəyərlərini aşılayır”(4). Buradan belə bir nəticə çıxarmaq 

lazımdır ki, müasir reallıqların dərindən öyrənilməsi ilə biz eyni vaxtda öz milli 

mentalitetimizin gözəlliyini saxlamaq məqsədi vasitəsilə biliklərin idarəedilməsində öz 

strategiyalarımızın hazırlanmasını və həyata keçirilməsini bacarmalıyıq. 

Akademik Z.Səmədzadə dünya ölkələrinin inkişafında yeni bir mərhələ kimi onların 

postindustrial mərhələyə keçməsini qeyd edir. Cənubi Şərqi Asiya, Sinqapur, Cənubi Koreya 

və xüsusiylə Çinin müasir inkişaf təcrübəsi bu ölkələrdə təhsilin və elmin prioritet inkişafını 

göstərir (5). Fikrimizcə, biz bu ölkələrin təcrubəsindən istifadə etməliyik. Dünya 

iqtisadiyyatında intellektual xidmətlərin, qulluqların rolunun dinamik artması tendensiyası 

professor A.C.Muradov tərəfindən qeyd olunur. O göstərir ki, hal-hazırda əhalinin işlə təmin 

olunmuş sayının yarıdan çox hissəsi xidmət, qulluq sferasının payına düşür. Burada müəllif 

xüsusilə bu sferanın telekommunikasiya, rabitə, nəqliyyat, ticarət və digər hissələrini qeyd 

edir (6). Siyahını davam etməkdə olar, ancaq qeyd etmək istərdik ki, postindustrial 

iqtisadiyyat ölkəmiz üçün çox da uzaq gələcək deyil və bu baxımdan biz indidən bu növ 

cəmiyyətdə yaşayıb fəaliyyət göstərməyin xüsusiyyətlərini öyrənməli və onlara  hazır 

olmalıyıq. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının “postindustrial” dövrdə mövcudluğu 

“Uc dalğa” nəzəriyyəsinin Azərbaycanın inkişaf mərhələlərində də baxılması 

məqsədəuyğundur. Akademik İ.Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “Eramızın VI-cı minilliyinin 

ortalarında Azərbaycanda tədricən oturaq əkinçilik mədəniyyəti yaranmışdı” (7). Bunu biz 

birinci dalğanın əvvəli kimi qəbul edə bilərik. XIX əsrin ikinci yarısında  Azərbaycanda 

ticarət, balıqçılıq, neftçıxarma, neft və digər sənaye sahələrinin yaranması və inkişafı 

başlamışdır. Bu baxımdan şərti də olsada, XIX-ci əsrin sonu və XX-ci əsrin əvvəli 
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Azərbaycanda “birinci dalğa”dan “ikinci dalğa”ya keçid  kimi qiymətləndirilə bilər. Ancaq 

“ikinci dalğa” bizim milli inkişafımız üçün əslən, ulu öndərimiz H.Əliyev tərəfindən aparılan 

siyasətlə əlaqədar, 60-cı illərin 2-ci yarısından başlamışdır. Lakin, 1980-90-cı illərin neqativ 

tarixi  hadisələri bu dalğanın inkişafını ləngitmişdir. Azərbaycanın öz müstəqilliyini əldə 

etdiyi və H.Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəldiyi XX-ci əsrin 90-cı illərin ikinci yarısından 

başlayaraq bu “dalğa” yenidən yüksəlməyə başlamış və bu gün H.Əliyevin ideyalarinin layiqli 

davamçısı və novatoru olan Prezident İ.Əliyev tərəfindən aparılan siyasətlə davam 

etdirilməkdədir. Və Azərbaycan artıq industrial inkişaf etmiş ölkələr sırasında öz layiqli yerini 

tutur. Məhz bu siyasətin nəticəsidir ki, DAVOS Ümumdünya İqtisadi forumunun 

qiymətləndirmələrinə görə dünya ölkələri sırasında rəqabət göstəricisi ilə Azərbaycan artıq 

38-ci yer almaqdadır. Daxili milli məhsulun göstəricisi reytinginə görə isə Dünya Bankı 191 

ölkə arasında Azərbaycana 6-cı yer verib, iqtisadi inkişaf tempinə görə onu MDB ölkələri 

sırasında lider kimi qeyd edib. 

             

“Uc dalğa” nəzəriyyəsinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri 

      “Dalğalar”  

İnkişaf mərhələləri 
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Qeyd edilənlərə əsas olaraq göstərə bilərik ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı hal-hazırda 

“ikinci dalğa”da yerləşir. Ancaq biz XXI-ci əsrin əvvəlində cəmiyyətdə və iqtisadiyyatda 

gözə çarpan tamamilə yeni təzahürlərlə rastlaşırıq. Belə ki, Ümumdünya İqtisadi forum 

şəbəkə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində Azərbaycanı MDB ölkələri 

sırasında lider elan etmiş, orbitə Azərbaycan peyki buraxılmışdır və s. Bunlar  bizim 

inkişafımızın “üçüncü dalğa”ya daxil olmasının inandırıcı sübutlarıdır. Bu, bir tərəfdən, çox 

xoş olsa da, digər tərəfdən, bizim inkişafımızın idarə olunmasının yeni üslublara keçməsini 

tələb edir. Fikrimizcə, bu keçidi biz ən coxu  10 ilə qədər mudətə bitirməliyik və bu məqsədə 

nail olmaq üçün elmin və biliklərin  idarə olunmasının səmərələşdirilməsinin mühüm rolu var. 
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Nəticə 

Nətricə olaraq qeyd etmək olar ki, iqtisadiyyatın müasir inkişaf dövrünün əsas 

fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri biliklərin və elmin rolunun sürətlə artmasıdır. Bu dövr 

elm dünyasında “postindustrial” adı ilə qəbul olunmuşdur. Dünyanın aparıcı ölkələri hal-

hazırda bu dövrün tələblərinə əsas olaraq yaşayıb fəaliyyət göstərirlər. Qalan ölkələr seçim 

qarşısındadırlar -  ya bu dövrün tələblərinə uyğun dəyişikliklər aparıb müasir dövlətlər 

sırasına çıxmalı, ya da inkişaf etmiş ölkələrin əlavəsinə çevrilməlidirlər. Ön sıraya çıxmaq 

üçün bilik və elmin rolunu artırmaq, biliklərin idarəolunmasında müasir forma və 

strategiyaları tətbiq edib, səmərəli istifadə etmək mütləq şərtlərdən biridir. Bu gələcək seçim 

Azərbaycan üçün də çox aktualdır. Ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının müasir vəziyyəti 

bizim bu dövrə daxil olmağımızı göstərir. Bu gün bizim qarşımızda mühüm məsələ durub – 

inkişaf etmiş ölkələrin sırasına çıxmaq. 
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Современная роль управления знаниями и их характеристики 

Резюме 

    В статье отмечены этапы  социально-экономического развития и оценивается 

позиции Азербайджана в этом развитии.  Особенно с точки зрения трех волновой 

теории  изучаются особенности развития страны.  

Ключевые слова: экономическое развитие, постиндустриальная эра, теория "трех 

волн", управление знаниями 
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      Modern role of management of knowledge and their characteristics 
Abstract 

      In article are noted stages of social and economic development  and estimated positions of 

Azerbaijan in this development. Especially in terms of the three wave theory we study the 

country's development. 

Keywords: economic development, post-industrial era, the theory of "three waves", 

knowledge management 

 

 Elmi redaktor: i.f.d. dos. A Muradov   
Daxil olub: 17.09.2015. 

Çapa qəbul olunub: 28.09.2015 

 

 

 



 1 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                                                                              
© www.economics.com.az 

64 

Qurbanov                              Qurbanov Vüqar Natiq oğlu.  Biliklərin idarə olunmasının müasir rolu və xüsusiyyətləri. səh. 60-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


