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Xülasə. Məqalədə insan resurslarının idarəedilməsinin nəzəri-metodoloji 

problemləri tədqiq olunur. Bəzi mütəxəssislərin insan resursların 

idarəedilməsinə elmi yanaşmaları tədqiq edilmişdir. Məqalədə xüsusi olaraq 

müəssisə personalının formalaşmasının idarə edilməsinin mərhələlərinə 

diqqət yetirilmişdir. Müqayisəli nəzəri təhlil əsasında ―insan resurslarının 

idarə edilməsi‖ anlayışının məzmunu dəqiqləşdirilmişdir. Məqalənin 

sonunda müəllif tədqiq olunmuş mövzu üzrə özünün ümumiləşdirilmiş 

nəticələrini təqdim etmişdir. 

 

Açar sözlər: insan resursları, personal, insan resursların idarə olunması, 

insan amili, istehsal prosesi. 
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Abstract. In the paper the theoretic and 

methodological problems of management of 

human resources are investigated. The author gives 

the analysis of scientific approaches of some 

researchers concerning management of human 

resources. In the article special attention has been 

paid to the stages of management of formation of 

personnel of the enterprises. On the basis of the 

comparative analysis specification of maintenance 

of the concept "management of human resources" 

has been carried out. The author provides the 

generalized conclusions on the studied subject in 

the conclusion of the paper. 
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Резюме. В статье исследуются теоретико-мето-

дологические проблемы управления челове-

ческими ресурсами. Автор проводит анализ 

научных подходов нескольких исследователей 

по поводу управления человеческими ресур-

сами. В статье особое внимание было уделено 

этапам управления формированием персонала 

предприятий. На основе сравнительного ана-

лиза было проведено уточнение содержания 

понятия «управление человеческими ресурса-

ми». В заключении статьи автор приводит свои 

обобщенные выводы по исследуемой теме. 

Ключевые cлова: человеческие ресурсы, пер-

сонал, управление человеческими ресурсами, 

человеческий фактор, производственный про-

цесс. 

 

 

1. Giriş 

İnsan resursları anlayışının məzmununa insanların maddi və mənəvi nemətlərin 

istehsalı ilə bağlı əmək qabiliyyətlərini müəyyən edən müxtəlif keyfiyyətlərinin məcmusu 

daxildir və məhz bu baxımdan qeyd etmək olar ki, ictimai istehsalın inkişafının 

ümumiləşdirici göstəricisi kimi də diqqəti cəlb edir. Burada eyni zamanda müəssisələrin və 

təşkilatların, regionun, sahənin, ölkənin insan resursları və onların idarə olunması bir-birindən 

fərqləndirilir. İnsan resurslarının idarə olunmasına onun müxtəlif  inkişaf mərhələlərində 
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müxtəlif yanaşmalar olmuşdur. İlk belə diqqəti cəlb edən yanaşmalar sənaye inqilabı dövrünə 

təsadüf edir. Həmin dövrdə şirkətlərin idarə olunması, həmçinin şirkət personalının idarə 

edilməsi bir–birindən o, qədər də fərqlənmirdi. Bundan əlavə idarəetmənin ən əsas 

problemləri personalın idarəedilməsi ilə bağlı idi. Hal-hazırda ―Personalın idarə olunması‖ 

nın elmi istiqaməti nəzəriyyə və idarəetmənin, psixologiyanın, sosiologiyanın, 

konflitologiyanın, etikanın, əməyin iqtisadiyyatının, əmək hüququnun, siyasət və digər 

elmlərin qovşağında nəzərdən keçirilir.  

 

2. İnsan resursların idarə edilməsinə  nəzəri-metodoloji  baxışlar 

Belə bir yanaşmanın, klassik yanaşmanın  banisi, F. Teylor hesab olunur
1
. F. Teylor 

klassik məktəbin, həm elmi, həm də inzibati məktəbin banisi kimi həmin məktəbin digər 

nümayəndələri ilə birlikdə menecment nəzəriyyəsinə öz töhfələrini vermişlər. Qeyd etmək 

lazımdır ki, klassik məktəbin nümayəndələri idarəetməni universal proses kimi dərk edərək 

təqdim edirdilər. Onlar bütün təşkilatın idarə olunmasının sistemləşdirilmiş nəzəriyyəsini 

formalaşdırdılar və idarəetməni xüsusi fəaliyyət növü kimi digər fəaliyyət növlərindən  

fərqləndirirdilər [11]. 

Nəzərdən keçirilən digər nəzəriyyə ―insan münasibətləri nəzəriyyəsidir‖, həmin 

nəzəriyyə XX əsrin əvvəllərindən birinci yarısına qədər formalaşmışdır.  

Elmi-Texniki Tərəqqi şəraitində çox aşkar hiss olunmağa başlandı ki, inzibati 

menecment konsepsiyasında insan amili, həm təşkilatlarda, həm də istehsalın idarə 

olunmasında çox az dərəcə və səviyyədə nəzərə alınır, halbuki, insan amilinin rolu 

artmaqdadır.  

Bütün insan münasibətləri uğrunda hərəkat iqtisadi fikrin klassik  məktəbin bir çox 

idarəetmə məsələlərinin həlli və izahında  aciz olması səbəbindən meydana gəldi. Bu zaman 

insan amilinin rolu dərk olunmağa başlanıldı, həmin hərəkat neoklassik hərəkat adlandırılaraq 

insan amilinin müəssisələrdə istehsalın səmərəliliyinin əsas elementi kimi təqdim etməyə 

başlandı.  

Daha sonra personalın idarə olunmasında ―davranış yanaşması‖ diqqəti cəlb edir, 

insanlar bir-birlərinə qayğı göstərməyə başladılar, rəhbərlik və tabeçilikdəkilər arasında 

qayğıkeş münasibətlərə üstünlük verilməsi ön plana çıxdı. Münasibətlərdəki belə 

yerdəyişmələr əmək məhsuldarlığına, bununla da istehsala öz təsirini göstərdi, bütün bunlar 

isə müəssisənin daha çox maliyyə nəticəsi əldə etməsinə imkan yaratdı.  

Belə bir zəmində tədqiqatçılar istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə təsir göstərən 

yolları və yanaşmaları daha dərindən araşdırmağa başladılar. Müəssisə və təşkilatların insan 

resurslarının daha düzgün idarəedilməsinə diqqət artdı, yaranmış yeni konsepsiya ―İnsan 

                                                           
1
Frederik Uinslou Teylor (Frederick Winslow Taylor; 1856–1915).ABŞ-ın məşhur mühəndisi, tədqiqatçısı və 

idarəetmə mütəxəssisi.Teylor əməyin elmi təşkili nəzəriyyəsinin və müəssisələrin idarəedilməsi – menecmentin - 

müəllifidir. 
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resursları nəzəriyyəsi‖ kimi adlandırılırdı. Adı çəkilən nəzəriyyənin banisi A.Maslou hesab 

olunur
2
 [6]. 

İdarəetmə - insan fəaliyyətinin ən mürəkkəb sahələrindəndir. Burada istehsal 

prosesində ünsiyyətdə olan və birləşən fərdlər arasında ümumi şəxsiyyətlərarası münasibətlər 

özünü büruzə verir. İdarəetmə təkcə insanı və maddi resursları birləşdirmir, eyni zamanda 

müəssisə qarşısında müəyyən vəzifələri də yerinə yetirir.  

Özünün ən geniş məzmununda ―idarəetmə‖ kimlərəsə rəhbərlik etmək deməkdir. 

İstənilən mürəkkəblikdəki təşkil edilmiş sistemlərdə müəyyən funksiyaları yerinə yetirərək 

idarəedilən obyektə təsir göstərir, qarşıya qoyulmuş məqsəd və vəzifələrə nail olunur, onun 

fəaliyyət göstərməsi üçün zəruri rejimi yaradır. 

Müasir dövrdə istənilən müəssisənin iqtisadi uğurunun başlıca təminatçılarından biri 

personalın düzgün idarə olunmasıdır. 

Əvvəllər texnoloji prosesin təkmilləşdirilməsi və inkişafına daha çox diqqət yetirilirdi, 

əsasən ən mütərəqqi texnologiyaların tətbiqi mühüm məsələ sayılırdı. Hal-hazırda 

idarəetmənin təşkilati strukturlarını təhlil edərək, onların təkmilləşdirilməsi və 

yenişləşdirilməsi yolları müəyyən olunmuşdur, burada prioritet istiqamət bütünlükdə istehsal 

prosesinin və təşkilatın inkişaf etdirilməsi üçün insan resurslarının səmərəli idarə olunmasıdır.  

İnsan resurslarının idarə olunmasından danışarkən həmin anlayışın müxtəlif şərhləri 

barəsində də danışmaq lazımdır. Nümunə kimi, ТОО «Company Groop» şirkətinin 

menecerlərindən biri ―personalın idarə olunması‖ dedikdə istənilən müəssisədə və o, 

cümlədən sənaye müəssisələrində insan resurslarının fəaliyyətinin düzgün qurulması və 

rəhbərlik edilməsi başa düşülür [14]. 

Q.S. Erkulova ―personalın idarəolunması‖ dedikdə personala müəssisənin təşkilati-

iqtisadi idarəetmə sistemi tərəfindən   göstərilən təsirin sistemləşdirilməsini başa düşür [2].  

Burada tədqiqatçılar xüsusi olaraq vurğulayırlar ki, insan resurslarının idarə 

olunmasına istiqamətlənmə idarəetmənin vəzifələrini, funksiyalarını, həmçinin 

müəssisələrdəki müvafiq xidmət strukturlarında dəyişiklikləri yaradır. Dəyişikliklər xüsusən 

personalın inkişafı ilə bağlı prioritet funksiyalarda özünü büruzə verir. 

Personalın idarə olunması eyni zamanda istənilən müəssisənin ayrıca sistemi, həm də 

strukturu və ümumi prosesi kimi də çıxış edə bilər.  

B.K. Səlimbayeva hesab edir ki, personalın idarə olunması kollektivdə münasibətlərin 

vəhdəti, nizama və sahmana salınmış istehsal prosesi, onun formalaşmasına təsir göstərən 

üsul və prinsiplərdir. İnsan resurslarının inkişafı, təkmilləşdirilməsi insanlarda peşə 

vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi, ixtisas hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə problemlərin 

həll edilməsini asanlaşdırır [10]. Qeyd etmək lazımdır ki, təşkilatların və onun bölmələrinin 

səmərəli fəaliyyət göstərməsi personalın idarə olunmasından asılıdır, həmçinin bu proses 

                                                           
2
Abraham Harold Maslou, (Abraham Harold Maslow 1908-1970) – məşhur ABŞ psixoloqudur. Maslou 

humanistik psixologiyasının müəllifidir. 
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rəhbərlik tərəfindən daimi olaraq koordinasiya olunmadan, səmərəliliyin əldə olunması qeyri 

mümkündür. Personalın idarə olunması  dedikdə strateji təşkilati məqsədlərə rəqabətədavamlı 

personal vasitəsi ilə nail olunması üçün idarəetmə qərarlarının qəbul olunması başa düşülür. 

Bu prosesin təsiri müəsissələrin səmərəli tənzimlənməsinə və fəaliyyətində dəyişikliklərin 

vaxtında aparılmasına əhəmiyyətli dərəcədə böyükdür və bu baxımdan personalın idarə 

olunması çevik, və kompleks səciyyəli olmalıdır. Personalın idarə olunması mərhələləri sxem 

1-də öz əksini tapmışdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 1. Personalın formalaşmasının idarə olunması mərhələləri [7] 

 

Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək qeyd etmək lazımdır ki, müəssisələrdə 

personalın idarə olunması səmərəliliyinin yüksəldilməsi, hər şeydən öncə düzgün və optimal 

idarəetmə qərarlarının qəbul olunması deməkdir, çünki, həmin qərarlar hər şeydən öncə 

personalın strateji məqsəd və vəzifələrinə nail olunmasına xidmət edir. Nəzərə almaq lazımdır 

ki, qəbul olunmuş qərarlar personalın idarə olunmasının bütün mərhələlərində  çevik, tez, 

maneəsiz icra olunmalıdır, belə bir yanaşma prinsiplərin təsir və fəaliyyəti üçün müsbət zəmin 

yaradır, istehsal sahəsinə olan yanaşmaları tənzimləyir.  

Hər bir müəssisədə insan resurslarının idarə olunması sisteminin inkişaf etdirilməsi 

rentabellik səviyyəsinin yüksəldilməsi və bazarda yüksək mövqelərin qazanılmasında mühüm 

rol oynayır. 

Müasir istehsal prosesində insan amilinin rolunun artması şəraitində müasir idarəetmə 

sistemlərinin mühüm vəzifələrindən biri işçilərin müxtəlif qabiliyyətlərinin inkişaf 

etdirilməsinə nail olunmasıdır, çünki bütün bunlar, milli təsərrüfat subyektlərinin mənfəətlə 
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çalışmasına, rəqabətqabiliyyətliliklərinin yüksəlməsinə səbəb olur. Belə bir şəraitdə idarəetmə 

qərarlarının hazırlanmasına yeni yanaşmaların hazırlanmasına, müəssisə personalının 

inkişafına zəmin yaradan yeni, səmərəli texnologiya, vasitə, üsullara ehtiyac vardır. 

Personalın idarə olunması ilə bağlı praktiki problemlərin həlli hər şeydən öncə həmin 

sahədə fundamental idarəetmə qərarlarının qəbul olunmasını tələb edir.  

İqtisadi ensiklopediyanın müddəalarına əsasən menecment - müasir müəssisələrin, 

idarələrin idarə olunması haqqında elm deməkdir, onun əsas məzmununu elmi prinsip, üsullar 

kompleksi təşkil edir. Çünki onların vasitəsilə, həmçinin stimullaşdırma üsulları, təşkilati 

rıçaqlarla insanların fəaliyyətinə təsir göstərilir, insanlar müxtəlif resurslardan istifadə edərək 

müəssisə və təşkilatların taktiki və strateji məqsədlərinə nail olunması istiqamətində çalışırlar. 

İdarəetmə fəaliyyətinin spesifik növündə əsas obyekt qismində müəssisə kollektivinin işləri 

çıxış edir, həmin kollektivi personal adlandırılır [13]. 

Müvafiq olaraq personalın və insan resurslarının idarə olunması termininin 

məzmununa bir qədər ətraflı diqqət yetirək. Hesab edirik ki, həmin anlayışlar məzmunca bir-

birlərinə yaxın anlayışlardır. Idarəetmə təsirinin göstərildiyi obyekt işçidir, burada fərq ondan 

ibarətdir ki, ikincidə  insana xüsusi resurs kimi spesifik yanaşma diqqəti cəlb edir, ondan 

düzgün istifadə olunması minimal məsrəflərlə və mütləq səmərəliliyin, qarşıya qoyulmuş 

məqsədlərə nail olunmasına imkan yaradır. 

Müasir dövrdə iqtisadçılarının əksəriyyəti yuxarıda göstərilən anlayışı sinonim kimi 

işlədərək, ona Q.V. Şekinkimi məzmun verirlər. Belə ki, Q.V. Şekin insan resurslarının idarə 

olunmasıni xüsusi proses kimi şərh edir, bu prosesdə əmək kollektivlərinin bütün üzvləri 

arasında qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunması üçün təlim, işçilərin motivasiyası, 

informasiyalar əldə etməsi elementlərindən istifadə edilir; bütün rəhbərlər, həmçinin müəssisə 

və təşkilatların ixtisaslaşdırılmış  xüsusi struktur bölmələri tərəfindən icra olunan fəaliyyət 

kimi təqdim edirlər. Bütün bunlar müəssisələrin və ayrı-ayrılıqda hər bir şəxsin məqsədlərinə 

nail olunmasına, insanların daha səmərəli istifadə olunmasına imkan yaradır [12]. 

       A.V. Kruşelnitskaya və D.P. Melniçuk ―insan resurslarının idarə olunması‖ dedikdə 

təşkilatın rəhbərlik heyətinin məqsədyönlü fəaliyyətini başa düşürlər. Sözügedən fəaliyyət 

konsepsiyaların, strategiyaların, kadr siyasəti strategiyasının və insan resurslarının idarə 

olunması üsullarının hazırlanmasına imkan yaradır. Onların yanaşmalarına görə personalın 

idarə olunması - bir biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan təşkilati-iqtisadi və sosial tədbirlər sistemi 

vasitəsi ilə işçinin potensialının normal inkişafı və səmərəli istifadə olunmasına 

istiqamətlənmiş sistemli, planlaşdırılmış və mütəşəkkil təsirdir [3]. 

A.A. Qrişnov ―insan resurslarının idarə olunması‖ dedikdə, personalın 

təlimatlandırılması və hazırlanması, ixtisas hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində 

bütün təşkilati-iqtisadi tədbirlərin məcmusunu başa düşür. Deyilənlərlə yanaşı personalın daha 

geniş məzmunda inkişafı peşəkarlıq səviyyəsinin adaptasiyası, vakant vəzifələrə 
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namizədliyini irəli sürmüş şəxslərin qiymətləndirilməsini, işgüzar karyeranın 

planlaşdırılmasını, xidməti-professional irəliləyişləri və bir çox digər prosesləri əhatə edir [1]. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda personalın idarə olunması kadrlarla aparılan işlərdə istifadə 

olunan bütün vasitələr kompleksi başa düşülür, bütün bunlar isə, öz növbəsində, müəssisələri 

(şirkət, firma) idarə edənlərin (kadr menecerlərinin) bir-biri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə olan 

təşkilati-iqtisadi və sosial tədbirlər vasitəsi ilə fəal təsir göstərmələrinə xidmət edir. Burada 

məqsəd işçinin istehsal və yaradıcılıq fəallığının yüksəldilməsinə, perspektivli kadr 

potensialının hazırlanmasına nail olunmasıdır [13]. 

Y.Q. Odeqov və P.V. Juravlyov hesab edirlər ki, personalın idarə olunmasının 

mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada insanlar şirkətlərin rəqabət sərvətləri hesab olunurlar, 

onların inkişaf etdirilməsi, motivləşdirilməsi, digər resurslarla bərabər istifadə olunması tələb 

olunur. Əsas məqsəd digər resurslarla yanaşı insan resurslarından istifadə edərək strateji 

məqsədlərə nail olunmasıdır [8]. 

E.V. Maslov personalın idarə olunması anlayışının məzmununu insana məqsədyönlü 

təsir göstərilməsini daxil edir — burada insan əmək qabiliyyəti daşıyıcısı sayılır, insanın 

fəaliyyətinin başlıca məqsədi  mütləq nəticələrə nail olunmasıdır, eyni zamanda müəssisələrdə 

həyata keçirilən texniki tərəqqinin humanistləşdirilməsidir [5]. 

V.A. Savçenko isə qeyd edir ki, personalın inkişafının idarə olunması müəssisə və 

təşkilatların  işçilərinə məqsədyönlü şəkildə təsir göstərilməsidir. Belə bir təsirin 

göstərilməsində məqsəd müəssisənin səmərəli fəaliyyət göstərməsinə, bazarda rəqabət 

qabiliyyətinin yüksəldilməsinə, eyni zamanda işçinin intellektual, yaradıcı və mədəni 

potensialının daha da zənginləşdirilməsinə, onların peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi 

tələbatının təmin olunması, əmək fəaliyyəti karyerasını planalaşdırılmasına, peşə-ixtisas 

hazırlığında irəliləyişlərə, sosial inkişafa nail olunmasıdır [9]. 

Göründüyü kimi, adı çəkilən anlayışın yuxarıda göstərilən tədqiqatçıların şərhlərində 

əsas vurğu idarəetmənin təşkilati mexanizmi üzərinə yönəldilir. Belə bir yanaşma nümunəsi 

kimi V.P. Qalenko tərəfindən təklif  olunmuş termin göstərilə bilər: ―Personalın idarə 

olunması‖- bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan insan fəaliyyətinin səmərəliliyini və 

müəssisələrin rəqabətliliyini təmin edən iqtisadi, təşkilati, sosial-psixoloji üsullar 

kompleksidir. İnsan resurslarının şərh edilən məzmununa alternativ yanaşmalarda əsas diqqət 

prosesin məzmun hissəsi üzərinə yönəldilir və burada idarəetmənin funksional tərəfləri əks 

olunur. 

Nümunə üçün qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqatçılar R. Marr və A. Fliaster ―insan 

resurslarının idarə olunması‖ dedikdə onun mühüm elementləri kimi, personala olan tələbatın 

müəyyənləşdirilməsini, işçilərin cəlb olunmasıni, onların fəaliyyətlərinin təşkil edilməsini, 

işdən azad edilməsini, onların inkişafının təmin edilməsini, personal üzərində nəzarətin 

aparılmasını, işlərin strukturlaşdırılmasını, mükafatlandırma siyasətinin aparılmasını, sosial 

xidmətlər və mənfəətlərdə iştirakın təşkil olunmasını, personala sərf edilən məsrəflərin idarə 

olunmasını və s. istiqamətlərin idarə edilməsini başa düşürdülər [4, s.127]. 
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Yuxarıda deyilənlərlə yanaşı, personalın idarə olunmasının bir sıra digər şərhləri də 

mövcuddur və onlar arasında kəskin fərqlər vardır. 

Bunlardan üç əsas fərqli yanaşma diqqəti cəlb edir və həmin xüsusiyyətlər barəsində 

söhbət açılan kateqoriyanın bir sıra cəhətlərini özündə birləşdirir. Hesab edirik ki, bütün 

bunlar insan resurslarının idarə olunması prosesinin əsasını təşkil edir: 

1) İnsan resurslarına gəlir mənbəyi kimi münasibət göstərilməsi; 

2) Fəaliyyət məkanının yaradılması və hər bir əməkdaşın inkişaf imkanlarından 

ümumi məqsədlərə nail olunması üçün istifadə olunması; 

3) Müəssisələrin kadr və sosial siyasətinin ümumi strategiyaya inteqrasiyası. 

Müasir dövrdə personalın idarə olunması — insanların biliklərini artırılmasına, ixtisas 

hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsinə, fasiləsiz olaraq işçinin özünü inkişaf etdirilməsinə 

şəraitin yaradılması başa düşülür. 

Cəmiyyətdə elmi biliyin rolunun artması, elm tutumlu, intellektual texnologiyaların 

inkişaf etdirilməsi müəssisələrin insan resurslarının çevik və adaptasiyalı istifadəsini, işçilərin 

yaradıcı və təşkilati fəallıqlarının yüksəldilməsini, humanistləşdirilmiş təşkilati mədəniyyətin 

formalaşdırılmasını tələb edir. Bütün bunlara baxmayaraq, istehsalda klassik menecment 

sisteminin müasirləşdirilməsi, həmçinin yeni idarəetmə modellərinin tətbiqi, müəssisə və 

təşkilatların intellektual, mədəni, yaradıcı potensialının fasiləsiz inkişafı xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. Personalın inkişaf etdirilməsinin səmərəli idarə olunması istənilən müəssisənin 

gələcək uğurlarının əsas amilidur. 

Nəticə. Tədqiqatımız göstərdi ki,  insan amilinin idarə olunmasına həsr edilən ölkə və 

xarici  iqtisadçı-alimlərinin əsərlərinində insan resurslarının inkişafının idarə olunması 

anlayışının mahiyyəti  ilə bağlı dəqiq tərif hələ ki, yoxdur. 

Bu baxımdan, yuxarıda göstərilən anlayışların mahiyyətini təhlil edərək, belə bir 

qənaətə gəlmək olar ki, məhz ―personal‖, ―personalın inkişafı‖, ―personalın idarə olunması‖ 

anlayışlarına bizim tərəfimizdən özünəməxsus tərif təklif edilir. Hesab edirik ki, ―insan 

resurslarının idarə olunması‖ – işçinin gizli potensial imkanlarının müəyyən edilərək, aşkara 

çıxarılmasına xidmət edən üsulların məcmusudur. Bu prosesin məqsədi -  personalın 

keyfiyyət xüsusiyyətlərinin, həmçinin müəssisələrin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə nail olunmasıdır. 

Eyni zamanda insan resursların fəaliyyətinin  mahiyyəti əhəmiyyətli dəyişikliklər və 

onun idarə olunması, cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasını  tələb edir. Müvafiq olaraq maddi 

istehsalın rolu qismən azalır və xidmət sferasının əhəmiyyəti artır. Qeyd edilən proseslər 

işçilərin ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi qarşısına yeni tələblər çıxarır, xüsusən də  çox 

geniş əhatə dairəsi olan informasiya bazası və axınlarından yararlanma vacib məsələyə 

çevrilir. Bu şəraitdə insan reursların səmərəli idarə edilməsi bu iqtisadi anlayışın 

məzmununun  düzgün  müəyyən edilməsindən çox asılıdır. 
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Digər tərəfdən, tədqiqatımıza əsasən bəlli oldu ki, personalın idarə olunması müxtəlif 

mərhələlərdən keçir. Odur ki, düzgün və optimal idarəetmə qərarlarının qəbul olunması  

həmin mərhələlərin düzgün və optimal təşkil olunmasından xeyli asılıdır, çünki, həmin 

mərhələlər, zənnimizcə, hər şeydən öncə personalın idarəedilməsinin strateji məqsəd və 

vəzifələrinə nail olunmasına xidmət edir. 
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