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Xülasə. Məqalədə insan resurslarının idarə edilməsi strategiyasının keçdiyi 

inkişaf yolunu tədqiq edilir. Məqalədə insan resurslarının idarə edilməsi 

strategiyası ilə müəssisənin biznes strategiyası arasında qarşılıqlı əlaqə, 

müəssisənin rəqabət üstünlüyündəki rolu araşdırılır. 
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Abstract. The article explores the development 

path of human resource management strategies. 

The relationship between human resource 

management strategy and the business strategy of 

the enterprise, the role of the enterprise in 

competitive advantage is investigated. 

Keywords: human resource, management, human 

capital, strategy, motivation. 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ К СТРАТЕГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

Гюнель Юсифова  
Университет Азербайджан, Баку, Азербайджан 

 

Резюме. В статье исследуются пути развития 

стратегии управления человеческими ресур-

сами. Рассматривается взаимосвязь между 

стратегией управления персоналом и бизнес-

стратегией предприятия, роль предприятия в 

обеспечении конкурентного преимущества. 
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1. Giriş 

İnsan resurslarının idarə edilməsi startegiyasına dair nəzəri yanaşmaların təkamülü 

əslində elə  idarəetmə elminin yaranma tarixidir. İdarəetmənin  tarixi isə insan cəmiyyəti ilə 

yaşıddır. Bütün ixtiralar, kəşflər insana məxsusdur.   

İdarəetmənin sənət və elm kimi nə vaxt və necə yarandığını çətinki kimsə dəqiqliklə 

deyəbilsin. Hətta ən qədim cəmiyyətlərdə də qrupların fəaliyyətini əlaqələndirib, 

istiqamətləndirən şəxslər tələb olunurdu. Qədim Misirdə dövlət iqtisadiyyatının idarə olunması 

üzrə zəngin təcrübə toplanmışdır. Menecment tarixində Hammurapi böyük iz qoymuşdur 

(1792-1750 il e.ə). O, Mesopotamiya və Assuriyanı özünə tabe edərək, əsasını cəmiyyətin 

həyatının ayrı-ayrı sahələrini idarə etmək üçün olan qanunlar külliyyatını təşkil etdiyi güclü 

inzibati-idarəetmə sistemini yaratmışdır. Bu mahiyyətcə idarəetmənin  ilk inzibati sistemidir 

[15, s. 7-8] . 
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Müasir menecmentin yaranmasından iki min il əvvəl Qədim Çində xüsusilə yaradılmış 

akademiyada ixtisaslaşmış menecerlərin hazırlanmasına başlanmışdı. Filosof Konfutsi (551-

479 il e.ə) zehni və fiziki əmək, qul sahibləri ilə qullar arasında münasibətlərə baxışını şərh 

etmişdir. Personalın idarə edilməsi üzrə bu gün qüvvədə olan qanun, metod, ənənələrin təşəkkül 

tapması Qədim Yunanstana gedib çıxır. Afinalı siyasi xadim, islahatçı Solon  hökümətin idarə 

edilməsinə təkcə zədaganları deyil, sadə rəiyyətləri də cəlb edərək müasir demokratiyanın 

əsasını qoydu. Sokrat (469-399 –cu il e.ə) qeyd etmişdi ki, şəxsi işə rəhbərlik etmək ictimai işə 

rəhbərlikdən təkcə həcminə görə  fərqlənir: hər iki hal  insanları idarəetməklə bağlıdır və öz 

şəxsi işini idarə edə bilməyən kimsə şübhəsiz ictimai işi də idarə edə bilməyəcək. Ksenefon 

əməyin bölgüsünün məqsədyönlülüyündən danışırdı ki, bu da nəticə də müxtəlif fəaliyyət 

növləri üzrə işləyən işçilərin təlabatına uyğun olaraq peşə, ixtisasların formalşmasına gətirib 

çıxardı. Platon ( 427- 347 –ci il e.ə) əmək bölgüsü ilə bağlı təsəvvürləri inkişaf etdirmiş, 

təsərüfatdakı əsas peşələri təhlil etmişdi [22, s.8-9].  

Platon öz çıxışlarında deyirdi ki, insan daş, dəmir, taxta ilə eyni dərəcədə yaxşı işləyə 

bilməz. Bənna öz alətlərini özü itiləməməlidir. O, idarəetməni məntiqi qanunlar toplusuna 

əsaslanan insanın ümumi inkişafı haqda elm adlandırırdı. Cəmiyyətin hər bir üzvi özünün 

müəyyən funksiyalarını icra edir, idarəedən isə bunların harmoniyasını bir bütündə birləşdirir. 

Sokrat idarəetməni  insan fəaliyyətinin xüsusi sahəsi kimi izah verir. O, deyirdi ki, idarəetmədə 

əsas gərəkli adamı lazımı yerə qoymaq və onun qarşıya qoyulan məqsədləri yerinə yetirməsinə 

nail olmaqdır. “Menecmentin əsasları”  kitabının müəllifləri Meskon, Albert, Hedourinin qeyd 

edirlər ki, “İnsanlarsız müəssisə yoxdur. Lazımi insanlar olmadan heç bir müəssisə öz 

məqsədlərinə çata, həyatda qala bilməz” [21, s.8]. 

 İdarəetmənin formalaşması ilə  bağlı Azərbaycanda da tarixdən bu günə gəlib çıxmış 

dəyərli əsərlər yazılmışdır. Bunlardan biri Nəsrəddin Tusinin “Əxlaqi-Nasiri”dir. 

 XIII əsrdə yaşamış görkəmli Azərbaycan ensiklopedist-alimi Məhəmməd Nəsirəddin 

Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” (“Nasir əxlaqı”) əsəri idarəetmə mədəniyyəti tədqiqatçıları üçün elmi-

tarixi və praktik baxımdan maraq doğura bilər. Tusi fəlsəfəsinin təməl daşı insan əməyinin 

dəyəri və əmək fəaliyyətinin əhəmiyyəti və faydalılığından asılı olaraq, insanların 

mükafatlandırılması və onlara hörmət edilməsi zərurətidir. Təbiətin və cəmiyyətin inkişaf 

proseslərinin müqayisəli təhlilini aparan Tusi mühüm qanunauyğunluğa diqqət yetirir: əgər 

təbiətdə inkişaf, müasir dildə desək, sinergetik qanunlar üzrə gedirsə, onda cəmiyyətdəki 

mütərəqqi dəyişikliklər insanın yaradıcı əməyinin nəticəsidir və insanların məqsədyönlü birgə 

fəaliyyətini tələb edir [4,s.206-207].  

 İqtisadçılar menecmentin hakim mövqeyinə və təcrübəsinə güclü təsir etmişdilər. Onlar 

sosial prossesləri və əmək bölgüsünün formalarını təhlil edərək, kapitalın artımı, mal tədavülü, 

sənayenin inkişafı, azad sahibkarlığa töhvə verərərək, biznesin, menecmentin 

qabaqcıllarıdırlar.  

 Daha çox utopik sosializmin təmsilçisi kimi tanınmış  Robert Ouen  menecment tarixi 

baxımından da görkəmli sima olmuşdur. Onun cəmiyyətdəki nəzəri baxışları deyil, təcrübi 
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tədqiqatları daha əhəmiyyətlidir. Robert Ouenun uzun ömrü  böyük sənaye inqilabı ilə xronoloji 

çərçivədə  demək olar ki, üst-üstə düşür. O, işçilərin həyat şəraitini yaxşılaşdırmaqla onlardan 

ziyalı, rasional, xeyirxah varlıqlar etməyin mümkünlüyünü təcrübədə yoxlamaq qərarına gəlir. 

Bu təcrübə çox səs-küylü uğur gətirdi. Lakin o, kapitalizmin prinsiplərinə inamını itirərərək, 

sosializm quruluşun daha humanist hesab edir. Və bu nəzəriyyəsini həyata keçirməyə qərar 

verəndə müvəfəqiyyətsizliklə üzləşir. O, deyirdi ki, insanı yaradan mühitdir və bu mühiti 

yaxşılaşıdıranda insan da  yaxşılaşacaq [20, s.21-24].  

XX əsrin II yarısında politoloq, tarixçi, menecerlər N.Makiavelliyə yüksək  diqqət 

göstərmişlər. Onun əsərlərində-siyasi traktlar, tarixi oçerk, məlumat və novellalarında əsl 

praktik idarəetmə sisteminin məcmusunu təşkil edən ideyalar aşkarlanmışdır. Qərb menecmenti 

onun yaradıcılığını aktiv araşdırır. Makiavelli yaşadığı vaxtlarda  insan hələ mal-pul 

münasibətlərinin quluna çevrilməmişdi, sahibkarlar isə yalnız tamahkarlıq məqsədi güdmürdü. 

İntibah dövründə işə götürən sözün tam mənasında sahibkar deyildi, insanpərvər adı, etibarı ilə 

qürur duyurdu, insan azadlığı və müstəqilliyini pul hesabından daha üstün qəbul 

edirdilər.Tarixdə ümuminsani dəyərlərə yenidən qayıdış XX əsrin ikinci yarısında iqtisadı 

tərəqqi, demokratik azadlıq və siyasi dözümlülük dövrünə təsadüf edəcəkdir. Makiavelinin 

sosial fikirin, idarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübəsinin tarixinə töhvəsi çox böyükdür. İlk olaraq 

vətəndaş cəmiyyəti, dövlət terminini işlədən o, olmuşdur [16, s.48-49].  

Menecer xüsusi resurslarla - insanlarla işləyir. İnsan - qeyri adi resursdur, buna görə 

onunla işləmək istəyən səciyəvi xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. İnsanlarla işləmək həmişə 

onları inkişaf etdirmək deməkdir.Menecment onun haqda danışılmağa başlanılandan çox əvvəl 

yaranmışdır. Görkəmli iqtisadçı Adam Smitdən başlayaraq Karl Marksa qədər  hər biri 

menecment anlayışından xəbərsiz idilər. Onlar üçün iqtisadiyyat simasız və obyektiv iqitsadi 

güclə təyin edilirdi. Klasik iqtisadi ənənələrin davamçısı Kennet Bouldinq yazırdı: İqtisadiyyat 

insan davranışlarından daha çox məhsulun hərəkəti ilə əlaqədardır. K.Marks iddia edirdi 

ki,dünyanı simasız tarixi qanunlar idarə edir,hansıki insanlar sadəcə buna uyğunlaşır. Sonuncu 

ingilis klassik iqtisadçısı Alfred Marşall həvəssizdə olsa yenə də, menecmenti istehsal 

faktoruları, torpaq, insan resursları və kapital ilə bir sırada yerləşdirdi [12, s.61-64-65].  

Marşall hesab edirdi ki, əmək haqqı yüksək olduqda məşğulluğun azalması işsizliyin  

artması labüddür. Marşal belə hesab edirdi ki, bazar iqtisadiyyatı öz-özünü tənzimləyir, buna 

görə də məşğulluğun dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə ehtiyac yoxdur. Neoklassiklərin əmək 

sahəsində bir sıra maraqlı və mühüm tədqiqatlarını qeyd etmək olar. Onlar öz araşdırmalarının 

obyekti kimi, sərvətlə yanaşı,insanı da öyrənirdilər. Siyası iqtisad elminə tərif verərkən Marşal 

yazırdı ki, bu elm bir tərəfdən, sərvətləri araşdırır, digər tərəfdən, insanın öyrənilməsinin bir 

hissəsidir. İnsan amili insanın gündəlik əmək prosesində və onun həmin prosesdə yaratdığı  

maddi ehtiyatların təsiri altında formalaşmışdır”. Marşall belə hesab edirdi ki, istər istehsal 

probleminin, istərsə də istehlak probleminin mərkəzi obyekti insandır. Artur Piqu Marşallın 

davamçısı və şagirdi idi. Piqunun 1933-cü ildə çapdan çıxmış “İşsizlik nəzəriyyəsi” adlı 
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kitabında klassik işsizlik nəzəriyyəsinin yuxarıda bəhs etdiyimiz əsas müddəaları tam şəkildə 

şərh edilmişdir. Piqu belə hesab edirdi ki, işsizliyin səbəbi-əmək haqqının yüksək olmasıdır, 

əmək haqqı azaldıqda istehsal xərcləri də azaldığına və əlavə işçilər qəbul etmək imkanı 

yarandığına görə, bu halda məşğulluq artır [3, s.254-254].  

 İdarəetmə nəzəriyyəri tarixində elmi idarəetmə ilk yanaşma idi. Onun əsas özül cəhəti 

insan və material resurslardan daha məhsuldar istifadə etməklə bağlı idi. Fabrik sistemi 

rəhbərləri insanları, avadanlıqları, material və pul məbləğlərini  idarəetmək üçün daha elmi və 

səmərəli prinsiplərin işlənməsinə fikrini cəmləməyə vadar edirdi. Bütün bunlar  müasir 

professional idarəetmənin inkişafına stimul yaradaraq, insanları idarəetmək üçün daha 

dəqiqləşmiş yanaşma tələb edirdi.İdarəetmənin elmi üsullarını müzakirə edən ilk adamlar 

ixitsaslı mühəndis-mexanniklər idi. Nəhəng biznesmen, Amerika maşınqayırmasında ən 

nüfuzlu adamlardan biri V.Sellars (1824-1904) xatırlamamaq olmaz. O, ən məhşur gənc 

mühəndisləri –Q.Taun, V.Levis, K.Bart, F.Teyloru işə cəlb etmişdi Öz müəssisəsində onlara 

əməyin yeni üsullarını təcrübədən keçirmək üçün tam azadlıq təqdim etmişdi [17, s.26]. 

F.Teylor əməyin elmi təşkilin banisi sayılır. 1895-ci ildə o, daha sonralar məhşurluq 

qazanan, əməyin təşkili və məhsuldarlığı ilə bağlı tədqiqatlara başlayır. Bu tədqiqatlarını 

məqsədi əməyin intensivliyini maksimum artıraraq mənfəət əldə etmək idi. Başlanğıcda əmək 

və əmək fəaliyyətinin səmərəliyinin dərin bölgüsü əsasında yaranmışdır.Teylor əməyin təşkili 

nəzəryəsi –ictimai təşkilatların təkminləşdirilməsi yolu ilə işçilərin əmək  fəaliyyətinin 

səmərəliyini artırmaq üçün qarşılıqlı əlaqədar müddəalar və prinsiplər sistemidir. İnsan 

təbiətinin xüsusiyyətlərini nəzərə almayan  ənnənəvi təşkilatı və idarəetmə prinsiplərini tənqid 

edərək, Teylor öz nəzəriyyəsində insan təbiəti, insan münasibətləri və insan davranışlarına aid 

özünə məxsus fikirlərinə əsaslanmışdı. Teylor öz tədqiqatlarında sosial resurs kimi insan 

xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq, onu idarəedilməsi mümkün olan yeganə obyekt kimi baxırdı. 

İdarəetmənin əsas məqsədinin əməyin yüksək məhsuldarlığı və sosial harmoniyaya təmin 

etmək olduğunu fikirləşmək, o, buna nail olmaq üçün insan təbiəti, əməyini səmərəliyinin 

təşkili və idarə edilməsi prinsiplərinə əsaslanaraq konsepsiya təklif etmişdir [23]. 

Frenk Gilbret əmək üsullarını öyrənilməsi sahəsində Teylordan sonra ikinci 

mütəxəssisdir. O, da iş karyerasını Teylor kimi bənna köməkçisi kimi başlamışdı. Peşəsini 

öyrənərkən Gilbret diqqət etmişdi ki, təcrübəli bənnalar işdə ən səmərəli və praktik bir üsuldan 

deyil, üç əməliyyat sistemindən istifadə edir: biri asta, digəri daha cəld, üçüncü isə kərpiclərin 

qoyulmasının düzgün üsulunu nümayiş etdirmək üçün istifadə edilir. Teylor kimi Gilbretdə bu 

halla maraqlanaraq ətraflı araşdırmağa başladı. Öz tədqiqatlarında əvvəlcə fotoaparat sonra  isə 

eyni vaxtda yerinə yetirilən mikrohərəkətlər tsiklinin xüsusi xəritə sxemini  hazırlamağa kömək 

olan kinokameradan isitifadə etdi. İxtisasca psixioloq olan həyat yoldaşı Lilian Gilbretlə birgə 

F.Gilbret bütün həyatını böyük uğur qazandığı əmək hərəkətlərinin tədqiqinə həsr etmişdi. 

Gilbret çox saylı metodlar hazırlamış, menecmentin ən aparacı istiqamətlərindən biri olan “ İşin 

təhlili”-ində indiyəcən tətbiq olunur [16, s.84-85]. 

Menecmentə klassik yanaşmanın sistemli, müəssisənin təhlilini bürokratik təşkilatın 
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vahid konsepsiyası kimi nəzərdə tutan daha bir elmi məktəb avropalı alim Maks Veber 

tərəfindən yaradılmışdır. 19-cu əsrin sonlarında əksər Avropa şirkətləri “şəxsi” ailə təməli ilə 

idarə olunurdu, işçilər təşkilat üçün deyil, müəyyən insanlara işləyirdilər. Bu təcrübənin bir sıra 

mənfi xüsusiyyətləri var idi: təşkilatı resurslar müəssisədən (müştərilər xidmət) daha çox fərdi 

arzuların təmin edilməsinə istifadə edilirdi. Veber müəssisənin şəxsiz, sırf səmərəli əsasda idarə 

olunması fikrini müdafiə edir və bu təşkilatı formanı bürokratiya kimi təyin etmişdi. Beləliklə 

bürokratik təşkilat konsepsiyası klassik menecmentin bir sahəsi təmsil edir, hansı ki işləri vəzifə 

və öhdəliklərin dəqiq təyin edən, formal hesabatlar aparılan, mülkiyyət və idarəetmə bölgülü 

səmərəli, simasız idarəetməyə xüsusi fikir verilirdi. Müasir təşkilalarda “bürokratiya”termini 

neqativ çalar daşıyır, bitməyən qaydalar və rəsmiyyətçiliklə əlaqələndirilirdi. Digər tərəfdən 

bütün bu bürokratik qayda və prosedurlar qarşılıqlı əlaqə üçün işçilərin hər birinə eyni tələblər 

tətbiq edən, hamısının eyni qaydalara əsaslandığı standart yoldur. Məhz bürokratiya çox 

təşkilatlara fəaliyyətlərində yüksək səmərəliyə nail olmağa imkan vermişdir[10, s.77-78]. 

Menecment tarixində A.Fayol və onun ardıcıllarının adları eyniləşdirdikləri və 

hazırladıqları funksiya, prinsip, məqsədlərlə bağlıdır. A. Fayolun idarəetmə ilə bağlı ən məşhur 

əsəri içində menecmentə əməliyyat və funksiyalar ardıcıllığı kimi baxıldığı “Ümumi və sənayə 

menecmenti” kitabı olmuşdu. O, menecmentin hər növ sənaye müəssisəsində tətbiq ediləcək 

tərifini vermişdi. Təəssüf ki, Fayol öz kitabını bitirə bilməmişdi. Mahiyyətcə Fayol təsdiq etdi 

ki, idarəetmə elminin nəzəriyyəsi üçün idarə olunan işçilərin deyil, idarəedən menecerin 

fəaliyyətinə nəzarət vacibdir. Məhz Fayol planlaşdırıcı, təşkilatçı, kordinator, nəzarətci kimi 

menecerin ümumiləşdirilmiş obrazını yaradır, nəticədə bu menecerin funksional təsviri kimi 

məşhurlaşır. Mükəmməl müəssisənin yaradılması fəaliyyəti üçün zəruri olan xammal, alət, 

kapital və kadrlarla təmin edilməsi ilə ifadə olunur. Müəssisədə insan münasibətlərinə çox 

diqqət ayırırdı,  əmrin zəncirvari ötürülməsi kimi hərbi analogiyaya müraciət edərək  və Teylora 

istinad edərək iddia edirdi ki, adamların çoxunun menecmentlə uğurlu məşğul olmaq üçün 

kifayət qədər potensialı var, onlara təşkilatı strukturu mərkəzsizləşdirilmiş yol ilə idarə etməyə 

imkan yaratmaq lazımdır. Təşkilatlardan danışarkən  özünün belə adlandırdığı kimi “Teylor 

sistemindən” vahid rəhbərlik prinsipini inkar etdiyinə görə ehtiyat edirdi, eyni zamanda 

Teylorun irəli sürdüyü baş işçi fikrini dəstəkləmirdi. Menecer və nəzəriyyəçi Fayol işçilərin 

birdən çox rəisə hesabat verəcəyi idarəetmə sistemini təklif edəcək halda deyildi [18, s.459-

460]. 

İdarəetmə sahəsidə yeni ideyaların yaranması, bir sıra ölkələrin sənaye istehsalında baş 

verən proseslərlə bağlı olmuşdur. Birinci Dünya müharibəsindən sonra iqtisadiyyatın 

müvəqqəti stabilləşməsi 1929-33-cü illər baş verən dərin və davamlı iqtisadi böhran nəticəsində 

dayandırılmışdır. İstehsalın idarəedilməsinə köhnə elmi və klassik yanaşma öz elmi-praktik 

dəyərləri ilə əməyin məhsuldarlığını təmin edə bilmirdi. Elmi araşdırmalarda yeni istiqamət –

mühəndisi sosiologiya yarandı. İnsan münasibətləri məktəbi adını daşıyan yeni cərəyana 

Harvard universitetinin professoru Elton Meyo rəhbərlik etmişdi (1880-1949). Amerika 
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tədqiqatçıları bu məktəbin Teylorizmlə müxalif yarandığını fərz edirdilər. Meyo tərəfindən 

aparılan işlər idarəetmə düşüncəsini insana, istehsal prosesinin sosial tərəfləri, həmçinin işçi 

heyətin bütünlüklə müəssisənin uğurlu fəaliyyətində rolu istiqamətinə yönəltmişdi. Menecment 

sahəsində tanınmış mütəxəssis olan Meyo, mühəndis qrupu ilə birgə “Vestern elektrik” 

şirkətində sonralar “Xotorn tədqiqatları” adlanan bir sıra təcrübələr aparmışdı. Onun gəldiyi 

nəticə aşağıdakılardan ibarət idi: 

- Dəqiq hazırlanmış iş əməliyyatlar və yüksək əmək haqqı hər zaman əmək 

məhsuldarlığının artımına gətirib çıxarmır; 

- Kollektiv və ya işçi qrupun qarşılıqlı daxili qüvvələri birlikdə rəhbərliyin səylərini ötə 

bilər; 

- İnsanın işdə davranışı və onun əməyinin nəticəsi, sosial şərait və menecerlə işçilər 

arasındakı münasibətlərdən asılıdır; 

- Teylordan fərqli olaraq E.Meyo hesab edirdi ki, işçi təbiətcə tənbəl deyil və ona lazımı 

şərait yaradılsa o, əməksevərlik, təşəbbüs göstərəcəkdir [ 9, s34-35]. 

Menecment fəaliyyətin ən başlıca cəhəti işçilərin səyini qarşıya qoyulmuş məqsədlərin 

icrasına yönəltməkdir. Burada motivləşdirmənin, işçilərin davranış qaydalarını öyrənən 

motivləşdirmə nəzəriyyəsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Motivləşdirmə çox aspektli, çox əhatəli 

problemdir. Devid Boddi, Robert Peyton “motivləşdirmə” anlayışına aşağıdakı kim yanaşırlar: 

1) adamların tələbatı və məqsədlərinin müəyyən edilməsi baxımından; onlar bunu məzmun 

nəzəriyyəsi adlandırır; 2) fəaliyyət obrazı baxımından bunu prosseslər nəzəriyyəsi adlandırırlar; 

3) motivləşdirmə nəzəriyyəsindən başqalarının davranışına təsir etmək üçün istifadə edilməsi. 

Bunu motivləşdirmənin sosial təsir nəzəriyyəsi adlandırmışdılar. Menecerlər bütün bunları iş 

yerlərində adamların davranışını öyrənməklə motivləşdirməsistemi yaratmaq və fəaliyyətlərini 

stimullaşdırmaq üçün geniş miqyasda istifadə edirlər, motivasiyalı təsiri səmərəli fəaliyyətin 

mühüm şərti, tərkib hissəsi kimi qiymətləndirirlər. Əmək davranışın həm sosial, həm də 

funksional məzmun təbiəti vardır. Buna həm sosial gərginlik səviyyəsi, həm də  işçinin peşəkar 

keyfiyyəti, əmək motivatorları əmək fəaliyyəti mühiti təsir göstərir. Fred Lyutens göstərir ki, 

ayrı-ayrı müəlliflərin əsərlərində bu anlayış aşağıdakı kimi ifadə edilir: zərurət, motivlər, 

məqsəd, arzu, ehtiras, tələbat, sövqetmə, mükafatlandırma. Tələbat, çatışmazlıq ödənildikdə və 

ya bərpa edildikdə motivlər zəifləyir [2, s.421-422].  

 “İqtisadi insan “modelinin yerinə yüksək əmək haqqı naminə pis əmək şəraiti, uzun iş 

saatı, yüksək intensivlikli  və monoton işə dözə bilən “insan münasibətləri” anlayışı gəldi. 

Fərdin maraqları, tələbatları, ümidləri, eləcə də qrupun norma və dəyərləri diqqət mərkəzinə 

qoyulmuşdu.  Yalnız Xotorn sınaqlarından 15-20 il sonra ABŞ-onunla öz əhəmiyyəti və 

fundamentallığına görə müqayisə oluna biləcək nəzəriyyə yarandı. İ.Berqin fikri ilə razılaşmaq 

lazımdır ki, “insan münasibətləri” doktrinasının müasir variantı onun yenidən yaradılması və 

ya köhnənin əhəmiyyətli dərəcədə istiqamətinin dəyişdirilməsi deyildir. Xotorn tədqiqatları 

1932-ci ildə bitir, bundan təqribən 10 il sonra isə Maslounun fundamental nəzəriyyəsi yaranır. 

Ən geniş yayılmış motivasiyya nəzəriyyəsinin müəllifi –Amerikalı psixoloq A.Maslou ( 1908-
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1970)  1943-cü ildə öz konsepsiyasını çap etmişdir. Belə hesab edilir ki, Maslou Meyonun 

yaradıcı irsinin inkişafına ən önəmli töhfə vermişdir. Bəs nə üçün bu nəzəriyyə iyerarxik 

adlanır? Tələbatların sırası ona görə iyerarxik adlanır ki, onlar yüksələn xətlə — ən aşağıdan 

(maddi) ən yüksəyə (mənəvi) kimi yerləşir. Maslounun iyerarxik nəzəriyyəsi idarə etmənin 

etibarlı aləti kimi xidmət edir [ 7, s. 44]. 

İnsanın əməyə münasibəti əsasını təşkil etdiyi  “X” , “Y” və “Z” nəzəriyyəsi sadə motiv 

və stimullardan istifadəsinə görə cəlb edicidir. “X” nəzəriyyəsi ilk olaraq Teylor yaradıb sonra 

isə buna “Y” nəzəriyyəsini əlavə edən D.Mak-Qreqor tərəfindən inkişaf etdirilib, 

tamamlanmışdır. “Z” nəzəriyyəsi isə kifayət qədər gec, 80-ci illlərdə V.Ouç (davranış və insan 

motivasiyası modeli) tərəfindən təklif olunmuşdur. “X”, “Y” və“Z” fərqli tələbatlar səviyyəsinə 

yönəlmiş tamamilə fərqli motivasiya modelləridir, rəhbər əməyə fərqli stimullar tətbiq 

etməlidir. “X” nəzəriyyəsi aşağıdakılara əsaslanır: 

-insanın motivlərində bioloji tələbatları üstünlük təşkil edir;  

-adi insan işə sevgisizlik genini daşıyır, işdən yayınmağa çalışır. 

“Y” nəzəriyyəsi “X”-in antipodudur və tamamilə başqa qrup insanlara yönəlmişdir.  

“Y”nəzəriyəsinə görə model cəmiyyətin qabaqcıl, yaradıcı aktiv hissəsini əks edir. 

Adətən onlar sosial qrupda öz istedadlarını tam aça bilməyən fərdiyyətçidilər. “Z” 

nəzəriyyəsinin əsas şərti: 

-insanların motivləri sosial və bioloji tələbatlara uyğunlaşır; 

-insanlar qrup halında işləyəmi və qrup şəklində qərar qəbul etmək üsuluna daha 

üstünlük verirlər. 

Beləliklə “X”, “Y” və “Z” nəzəriyyələrində təsvir olunan işçilər fərqli insan qruplarını 

təşkil edir və fərqli davranış motivləri və əməyə təhrik edilmə stimulları daha üstünlük verirlər 

[13, s.15-16].  

“Y”  nəzəriyyəsinə müasir açıq interpretasiyasını insanların idarə edilməsi üzrə alman 

mütəxəssislər V. Ziqert və L.Lanq təklif etmişdir. X, Y,Z nəzəriyyələrinin ardınca yaranan 

motivasiya fəaliyyəti ilə bağlı müasir nəzəriyyələri məzmunlu və prossesuallığa görə bölmək 

qəbul edilmişdir. Onlarda “İnsan davranışının mənbəyi nədir?” sualına cavab axtarılır. Və insan 

davranışlarının mənbəyi tələbatdır, bu haqda əvvəldə qeyd edilmişdir, məzmunlu 

nəzəriyyələrinə görə məhz tələbatlar davranışın mənbəyidir və araşdırılır. Daha çox tanınan 

məzmunlu nəzəriyyələrdən A.Maslou, K.Alderfer, D.Maklelland və F.Herçberqin 

nəzəriyyələridir. Maslounun nəzəriyyəsinə daha yaxın K.Alderferin nəzəriyyəsidir, buna əsasən 

insan tələbatlarını qruplaşdırmaq mükündür və belə qrupların sayı üçdür: var olmaq tələbatı, 

əlaqə tələbatı və yüksəlmək tələbatıdır.  Bu üç tələbatlar qrupları Maslounun nəzəriyyəsi kimi 

iyerarxik yerləşmişdir. Amma bu iki nəzəriyyə arasında əhəmiyyətli bir fərq var. Maslounun 

nəzəriyyəsinə görə tələbatdan-tələbata doğru hərəkət aşağıdan yuxarıya doğru gedir, nə 

zamanki insanın aşağı səviyyəli tələbatları ödənir, o daha yüksək səviyyəli tələbata keçir. K. 

Alderfer hesab edir ki, hərəkət iki istiqamətdə gedir: aşağı səviyyəli tələbatlar ödənmirsə yuxarı, 
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yuxarı səviyyəli tələbatlar ödənmirsə aşağıya doğru [11, s.64-68-69].  

Miçiqan və Harvard məktəblərinin İnsan resurslarının idarə edilməsi strategiyası  üzrə 

iki əsas konsepsiyası daha çox tanınmışdır. Miçiqan məktəbinin tədqiqatçıları Fombrun və 

həmkarları insan resurslarının idarə edilməsi ilə müsəssisənin strukturunun idarə edilməsi 

təşkilati strategiyaya uyğun olmalı fikirini irəli sürərək insan resurslarının idarə edilməsinin 

kosepsiyasını ilk təyinini  formalaşdıranlardır. “Uyğunluq modeli” konspesiyasının adı burdan 

götürülmüşdür. Harvard məktəbinin nümayəndəsi  Bir və onun həmmüəllifləri zənn edirdilər 

ki, bu gün bir çox problemlərin həlli şirkətin  insan resurslarına münasibətdə  daha geniş, əhatəli 

və strateji prespektivlər tələb edir. Onlar insanların idarə edilməsinə uzun müddətli 

prespektivləri nəzərə alaraq  xüsusi yanaşmanın, həmçinin insanları dəyişən  xərc kimi deyil,  

potensial aktiv olaraq qəbul etməyin vacibliyni qeyd etmişlər. Məhz bu müəlliflər insan 

resurslarının idarə edilməsinin xətti menecerlərin vəzifəsiolması postulatını ilk formalaşdıran 

məhz bu müəlliflər olmuşdur. Bu konsepsiya 1992- ci ildə Boksal tərəfindən “Harvard modeli”  

adını almışdır [14, s.2].  

Ötən əsrin 80-ci illərindən idarə etmədə ən önəmli yerlərdən birini tutan İnsan 

resurslarının idarə edilməsi - müəssisənin inkişafına, rəqabət qabiliyyətinə təsir edən əsas amil 

kimi rəhbər, menecerlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. 

İnsan resurslarının idarə edilməsi - müəssisənin məqsədlərinə çatmasında fərdi və 

kollektiv şəkildə  töhvəsini verən, müəssisənin dəyərli  aktivi olan insanların idarə olunmasına 

strateji, dolğun yanaşmadır. Storey (1989) İnsan resurslarının idarə edilməsi - sərt və çevik 

yanaşmanın fərqini gətirmişdir. İnsan resurslarının idarə edilməsi - sərt yanaşma işçi sayının 

idarə olunmasının strateji aspektlərinə əsaslanır və digər bütün iqtisadi amillərlərə tətbiq olunan 

eyni səmərəli metodlarla həyata keçirilir.  Sərt yanaşmaya görə insanlara inkişafı üçün lazımı 

investisiya olunduqda  arzulanan gəliri təmin edəcək insan kapıtalı kimi baxılır. Fombrun və 

həmmüəlliflər öz araşdırmalarında işçini  menecerlərin  əlindəki əsas resurs kimi təyin edirlər.  

Çevik yanaşmanın kökləri isə komunikasiya, motivasiya və liderliyə əsaslanan insan 

münasibətləri məktəbinə gedib çıxır. Bu yanaşmada diqqət mərkəzində olan “qarşılıqlı 

münasibətlər” – işçi və rəhbərliyin maraqlarının üst-üstə düşməsinin  vacibliyinə əminlikdir [8, 

s.6-8]. 

Hazırda dünyanın əksər şirkətlərində strateji menecmentdə fasiləsiz təkamül prosesi 

kimi baxır və biznesdəki dinamik dəyişikliklər təşkilatın fəaliyyətindəki strateji prosesləri 

anlamağa radikal dönüş tələb edən şəraitdə strateji düşüncənin və idarəetmənin önəmi artır. Son 

dörd onillikdə yüksək dinamik dəyişikliklər, çətinliklərin daima artması və qeyrimüəyyən  

xarici mühit nəzəriyyəçi və praktikləri çox böyük problemlərin həlli qarşısında qoydu.Bunların 

arasında xüsusi analitik çətinliklərlə fərqlənən müəssisədə rəqabət üstünlüyünün yaradılması 

və saxlanılması problemi strateji idarəetmə konsepsiyasının mərkəzi məsələsidir.Strateji 

idarəetməyə qədər böyüyən strateji planlaşdırma konsepsiyası 60-cı illərin sonu 70-ci illərin 

əvvələrində biznesdə dinamikanın artımı və biznesin xarici mühitdəki qeyri müəyyənliyə cavab 

olaraq yaranmışdır. Strateji idarəetmə konsepsiyası “gələcək bu gün başlayır” tezisi əsasında 
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yaradılmışdır və P.Drukerin  “Strateji planlaşdırma gələcəkdə veriləcək qərarlarla deyil, 

gələcək üçün bu gün qəbul edilən qərarlarla məşğuldur”-sitatına əsaslanır [6,s.6-7]. 

Bu gün artıq A.D.Çandler, K.Endryus və İ.Ansoffu hüquqi olaraq strateji 

planlaşdırmanın ümumi qəbul edilmiş atası hesab edilirlər.Alfred D.Çandler ilk olaraq tarixi 

təhlil çərçivəsində xarici əhatəyə, inkişaf strategiyası və idarə etmənin strukturunun təşkli 

nisbətində müəssisənin genezisini tədqiq etmişdi. Kennet Endryus tədqiqatçı kimi öz diqqətini 

müəssisənin inkişaf strategiyasının hazırlanması və reallaşdırılmasına yüksək rəhbərlik etməyə 

toplamışdır. İqor Ansoff öz işlərində strateji planlaşdırma üsullarının reallaşdırılması və 

sadələşdirilməsi, xüsusəndə nəhəng kompaniyalarda inkişaf strategiyasının hazırlanması 

üsulları ilə bağlı məsələ qaldırmış və parlaq şəkildə bunu həll etmişdir.  Strateji planlaşdırma 

nəzəriyyəsində böyük irəliləyiş  Mayk Porterin 1980-ci ildə çap etdiyi “Rəqabət strategiyası” 

əsəri olmuşdur. Ancaq  müəssisənin uzunmüddətli inkişaf prespektinin təyininin vacibliyi alim 

və praktikləri bu istiqamətdə yeni yanaşmalar axtarmağa məcbur etmişdir. Onlar “strateji 

idarəetmə” adını almışdır [19, s.11-12]. 

Eyni zamnada qeyd etmək lazımdır ki, hər bir dövlət  vətəndaşlarının məşğulluğuna 

nəzarət edir. Bunun üçün dövlətlər kadr siyasəti formalaşdırır.  

Dövlətin kadr siyasətinin formalaşması və həyata keçirilməsi olduqca mürəkkəb 

prosesdir. Bu prosesbir sıra kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə səmərəli ola bilər: 

dövlətin kadr siyasətinin formalaşması, bu siyasəti tənzimləyən və istiqamətləndirən 

mükəmməl qanunların qəbul edilməsi; təşkilati-inzibati məsələlərin həlli; elmi-tədqiqat 

işlərinin aparılması.Bir çox demokratik dövlətlərin kadr siyasəti konsepsiyasnın hazırlanmasına 

və onun reallaşmasına ciddi şəkildə əməl olunur. Dövlətin kadr siyasəti konsepsiyası – dövlətin 

kadr problemlərinin həlli, kadr potensialının inkişafı və ondan səmərəli istifadə olunması 

məqsədi ilə hazırlanmış, müasir dövrdə və perspektivə yönəlmiş fundamental elmi ideyalar 

toplusudur. Bazar rəqabəti şəraitində kadrların daha çox təşəbbüskarlıq, riskə getmə bacarığı, 

kritik şəraitdə düzgün qərar qəbul etmək və strateji düşünmək qabilyyəti, operativlik, çeviklik 

və s. kimi xüsusiyyətləri ön plana çəkilir [1, s.278-281]. 

 Azərbaycanlı alim Şahbaz Muradovun monoqrafiyasında da qeyd etdiyi fikrinə görə  

İnsan potensialının idarə edilməsinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, insanlar rəqabət obyekti 

olaraq,məqsədə çatmaq üçün başqa resurslarla yanaşı, səmərəli yerləşdirilməli, inkişaf 

etdirilməli və motivləşdirilməlidirlər. Vətənimizin və xarici ölkələrin müəssisələrinin 

təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi insan potensialının idarə edilməsinin qlobal məqdəsinin 

formalaşdırılmasına, yəni ölkənin (müəssisənin. idarə və təşkilatların və s.) malik olduğu əmək 

potensialının daha səmərli formalaşması, inkişafı və reallaşmasına imkan verir. İnsan 

resurslarının idarə edilməsi idarəetmə təcrübəsini biznes strategiyası ilə əlaqələndirir. Buna 

görə də o, innovasiya xarakteri daşıyır və son məqsəd kimi ölkənin (müəssisəninin, təşkilatın, 

kompanıyanın) iqtisadi nəticələrinin yüksəldilməsi və əhalinin tələbatının ödənilməsi vəzifəsini 

qarşıya qoyur [5, s. 472-473].  
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