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Xülasə. Məqalədə insan resurslarının tərkib hissəsi olan insan potensialının
yaradılması və reallaĢdırılması Ģəraiti, parametrlərin və onun tikinti
təĢkilatlarının rərabətqabiliyyətinə təsiri araĢdırılmıĢdır. Eyni zamanda tikinti
təĢkilatlarının rəqabət üstünlükləri və onların qiymətləndirilməsinə müxtəlif
yanaĢmalar təhlil olunmuĢ və belə bir praktiki nəticə əldə olunmuĢdur ki,
insan potensialı istənilən təĢkilatın səmərəli mövqeləĢdirilməsində və
inkiĢafında baĢlıca amildir.
Açar sözlər: insan resursları, tikinti təĢkilatı, rəqabətqabiliyyətlilik, rəqabət
üstünlükləri.
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Abstract. The paper considers the formation and
the conditions of implementation, the parameters
of human potential as a component of human
resources and its influence on the competitiveness
of construction organizations. At the same time,
various approaches to study the competitive
advantages of construction organizations and their
evaluation are analyzed. The practical result of the
research shows that human potential is a key factor
in the effective positioning and development of
any organization.
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Резюме. В статье рассматриваются условия
формирования и реализации, параметры человеческого потенциала как компонента человеческих ресурсов, его влияния на конкурентоспособность строительных организаций. В то
же время проанализированы различные подходы изучения конкурентных преимуществ строительных организаций и их оценка. Практический результат исследования состоит в
том, что человеческий потенциал является
ключевым фактором эффективного позиционирования и развития любой организации.
Ключевые cлова: человеческие ресурсы, строительная организация, конкуренто-способность, конкурентное преимущество.

1. Giriş
Hər bir Ģirkətin inkiĢafında, məqsədlərinə nail olmasında insan resusrlarının
əhəmiyyəti çox böyükdur. Ġnsan resurslarının formalaĢıb təkmilləĢdiriməsində isə əmək
potensialı daha çox tədqiq olunur.
Cox hallarda əmək potensialı yalnız insanın malik olduğu keyfiyyət göstəriciləri kimi
nəzərdən keçirilmir, eyni zamanda bu potensialın yaradılması Ģəraitini (yəni texnika ilə təchiz
olunma, təĢkilatçılıq səviyyəsi, istehsalın təĢkili və s.) də nəzərdə tutur. Beləliklə, əmək
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potensialının reallaĢdırılması Ģəraiti insanın əmək potensialının özünü deyil, təĢkilatın istehsal
potensialını səciyyələndirir.
2. Təşkilatın əmək potensialı
TəĢkilatın əmək potensialının parametrləri iki qrupa ayrılır:
 Heyyətinin əmək potensialının sosial-demoqrafik komponentlərini səciyyələndirən
parametrlər: iĢçilərin təhsil səviyyəsi, yaĢ, cins və ailə quruluĢu, sağlamlıq vəziyyəti,
heyyətin rifah səviyyəsi;
 əmək kollektivinin istehsal komponentlərinin parametrləri: iĢçilərin peĢə və ixtisas
səviyyəsi, onların yaradıcılıq fəallığı və qarĢılarına qoyulan vəzifələri yerinə yetirmək
qabiliyyəti, ixtisaslarını yüksəltmək və peĢə səviyyəsini yeniləmək imkanları.
Tədqiqatçılar əmək potensialının iki tərkib hissəsisini-istehsal-ixtisaslaĢma və
psixoloji xüsusiyyətlərini fərqləndirirlər. Praktikada iĢçilərin əmək potensialının səviyyəsini
aydınlaĢdırmaq üçün əmək potensialının bu və ya digər tərəfini kəmiyyyətcə səciyyələndirə
bilən, onun səviyyəsini aydınlaĢdıran və təĢkialtın strateji idarəetmə sistemində ona tətbiq
olunan tədbirlərin necə təsir etdiyini müəyyən edə bilən göstəricilər sisteminin tətbiqi
zəruridir.
ĠĢçilərin əmək potensialının kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi onların ümumi sayı, fəhlə
və idarəetmə heyyəti iĢçilərinin sayı, yerinə yetirilmiĢ iĢ vaxtının miqdarı, əmək intensivliyi
və s. kimi göstəricilər vasitəsilə həyata keçirilir. TəĢkilatın əmək potensialının keyfiyyətcə
səciyyələndirilməsi təĢkilatın iĢçilərinin fiziki və psixoloji vəziyyətinin onların əmək
vərdiĢlərinin və bacarıqlarının, iĢçilərin ixtisas səviyyəsinin və məsuliyyətlilik səviyyəsinin,
yerinə yetirdikləri vəzifələrə marağın, təĢkilatın fəaliyyətinə qaynayıb-qarıĢmağın, korporativ
ruhun qorunub saxlanmasına çalıĢmasının qiymətləndirilməsinə yönəldilir.
Beləliklə, müasir Ģəraitdə təĢkilatın baĢlıca dəyəri, məhz, onun iĢçiləri, təĢkilatın
idarəetmə sistemnin baĢlıca prinsipi və onun rəqabət statusunun möhkəmləndirilməsi
üsullardan biri isə heyyətin biliklərinin idarə olunmasından və onun əmək potensialından
səmərəli istifadə edilməsindən ibarətdir.
3. Təşkilatın insan potensialı
Eyni zamanda, insan potensialından istifadə edilməsi heç də az əhəmiyyətə malik
deyil. O insanın yeni maddi və mənəvi dəyərlərin yaradılmasına, habelə istehsalın
yaxĢılaĢdırılmasına, onun yeni metodlarının yaradılmasına yönəldilən fəaliyyətin həyata
keçirilməsi imkanlarını səciyyələndirir. Ġnsan amilinin məhz bu hissəsi, alimlərin və
idarəetmə praktiklərinin fikrincə, təĢkilatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinin əsas amili
ona həyat qabiliyyətli sistem xüsusiyyətlərini təmin edə bilən vasitə kimi çıxıĢ edə bilər.
TəĢkialtın menecmentinin, o cümlədən, insan resurslarının idarə edilməsinin və insan
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potensialının tam reallaĢdırılması üçün Ģərait yaradılmasının səmərəli sistemi ona rəqiblərlə
müqayisədə mühüm rəqabət üstünlükləri əldə etməyə imkan verir.
“Fərdi insan potensialı” anlayıĢını öyrənməklə daha geniĢ anlayıĢa- təĢkialatın insan
potensialı anlayıĢının öyrənilməsinə keçmək lazımdır. O eyni dərəcədə həm insanın fərdi
imkanları ilə, həm də təĢkialtın öz iĢçilərinin potensialından səmərəli istifadə etmək imkanları
ilə müəyyən olunur. Ġnsan kapitalı məhdud dəyər kimi çıxıĢ edir, çünki yalnız reursun dəyər
xüsusiyyətlərini (alınması, yaradılması, idarə edilməsi və s. xərclərini) əks etdirir.
4. Tikinti təşkilatlarının rəqabətqabiliyyətliyi
Hazırki dövrdə tikniti təĢkilatlarının bazardakı müvəffəqiyyəti onların əlində olan
rəqabət üstünlükləri və ya həlledici səlahiyyətlərindən asılıdır. Rəqabət üstünlüklərinin və
onların qiymətləndirilməsinin aydınlaĢdırılması üçün çoxlu yanaĢmalar mövcuddur ki,
onlardan biri bu məqsədlər üçün daha tez-tez istifadə olunan yanaĢma resurs yanaĢmasıdır.
Onun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tikinti müəssisəsi bazarda mövcud olan istehsal
amillərinin seçilməsini və kombinasiyasını rəqiblərdən daha tez və yaxĢı həyata keçirirsə,
nəticədə bu zaman müvəffəqiyyət və resurslar elə həlledici üstünlüklər formasını alır ki,
rəqiblərin belə üstünlükləri yoxdur.
Tikinti təĢkilatının dayanıqlı rəqabət üstünlükləri əldə etməsi üçün resurslar və onların
bir-birinə uyğunluğu iki tələbə cavab verməlidir: müĢtərilər sistemində səmərəli formada
dəyərlər yaratmaq qabiliyyətivə rəqiblərlə müqayisədə təkrar istehsal və ya əvəzetmədə
orijinallıq.
Ġstehsal olunan məhsulun orijinallığını təmin etmək üçün təĢkilat elə rəqabət
üstünlükərinə malik olmalıdır ki, rəqiblərdə bu üstünlüklər yoxdur və onlar bu üstünlükləri
çətinliklə öyrənə və təkrar edə bilərlər. Rəqabət üstünlüklərinin təmin edilməsinin bu
tələblərinə tikinti təĢkilatının peĢəvə davranıĢ vərdiĢləri, iĢçilərin ixtisası, təĢkialtın onun
normalarına və dəyərlərinə sadiqliyi, iĢçi qüvvəsinin keyfiyyəti, yeniliklərə, təhsilə və
dəyiĢikliklərə, yüksək məhsuldarlığa və s. uyğunlaĢma qabiliyyəti kimi xüsusiyyətləri aiddir.
Sadaladığımız elementlərin məcmusu tikinti təĢkilatının insan potensialını əmələ
gətirir. Tikinti təĢkilatının insan potensialına qədər yüksək olarsa, onun həlledici
üstünlüklərdən ibarət olan strateji potensialı da bir o qədər yüksək olar, təĢkilatın rəqabət
üstünlüklərindən istifadə etmə imkanları da bir o qədər artar.
ġəkil 1-də təĢkilatın insan resursları potensialı kimi amilin hesabına rəqabət
qabiliyyətinin təmin edilməsi prosesi təqdim edilmiĢdir.
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Şəkil 1. Tikinti təĢkilatının rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi prosesi

Bununla da etiraf etmək olar ki, insan potensialı tikinti fəaliyyətinin gediĢində daha
çox strateji əhəmiyyət kəsb edən resursdur və məhz bu resurs təĢkilatınin ikĢafını təmin edir
və onun rəqabət səviyyəsinə bilavasitə təsir göstərir.
TəĢkilatın insan potensialının sistem yaratma əsası kimi təĢkilatda aparıcı mövqe tutan
insan resurslarından istifadə edilməsi mexanizminə baxıĢlar sisteminini əks etdirən insan
konsepsiyası çıxıĢ edir. Bu məqsədlə təĢkilatın insan potensialı modelini təsəvvür etmək
zəruridir. R.M. Nijeqorodsevin və S.D. Rezinkin fikrincə o, təĢkilatın insan potensialının alt
sistemlərindən birinin vəziyyətini inkiĢaf səviyyəsini əks etdirən üç tərkib hissəsini əhatə edir:
 insan resurslarının keyfiyyəti;
 idarəetmə sistemi və idarəetmənin quruluĢu;
 təĢkilatdakı psixoloji və sosial proseslər.
Sxematik olaraq bu model Ģəkil 2-də təqdim olunmuĢdur.
Ġnsan resurslarının keyfiyyəti

TəĢkilatda insan
konsepsiyası

TəĢkilatın sistemləri və quruluĢu

Psixoloji və sosail proseslər

Şəkil 2. TəĢkilatın insan potensialı modeli.
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Ġnsan resurslarının keyfiyyəti dedikdə, iĢçi heyətinin səlahiyyətini, təcrübəsini,
mədəniyyətini, dünyagörüĢünü, dəyər meyllərini və motivasiyasını əks etdirən səviyyəsi baĢa
düĢülülməlidir. Bu modeldə insan resurslarının keyfiyyəti heyətin qabiliyyətlərinin və
keyfiyyətərinin təĢkilatda qəbul edilmiĢ idarəetmə modelinə (təĢkialti quruluĢ, texnologiyalar,
təĢkilati mədəniyyət və s.) uyğunluğunu nəzərdə tutur.
ĠĢ qüvvəsinin keyfiyyəti dedikdə, insanın əmək prosesində təzahür edən
xüsusiyyətlərinin məcmuu, tikinti təĢkilatının iĢçilərinin ixtisası və təĢkialtın iĢçilərinin
sağlamlıq vəziyyəti, əqli qabiliyyətləri, çevikliyi, səfərbərliyi, motivasiyası və s. kimi Ģəxsi
keyfiyyətləri nəzərdə tutulur.
TəĢkilatın insan potensialının heç də az əhəmiyyət kəsb etməyən hissəsi təĢkilatda
heyətin iĢinin təĢkil olunduğu üsul təĢkil edir.
R.M. Nijeroqodsevin və S.D. Reznikin [4] təklif etdiyi model praktikada tətbiq
olunmaq baxımından faydalıdır. Çünki praktikada təĢkilatın inteqral inkiĢaf fazasına keçid
prosesini əks etdirir. Burada iĢçinin təĢkilatda rolu haqqındakı təsəvvürlər həlledici rol
oynayır.ĠĢlərin təĢkil edilməsi üsulları vətəĢkilatın özünün quruluĢu fəaliyyətdə olan insan
konsepsiyasına uyğun gəlir. Bundan əlavə, təĢkilatda qəbul edilmiĢ iĢçi modelinə insan
resurslarının keyfiyyət səviyyəsi uyğun gəlməlidir. TəĢkialtın insan potensialı modelini
təĢkialtda iĢlərin faktiki vəziyyətini əks etdirən psixo-sosioloji məsələlər tərkib hissələri
tamamlayır.
Nəticə. Beləliklə, tikinti sektorunda insan resurslarından istifadə edilməsi sistemi
təĢkilatda unikal rəqabət üstünlüklərinin yaradılması və nailiyyətlərin əldə edilməsi, təĢkilatın
fəaliyyətində qarĢıya qoyulan uzunmüddətli məqsədlərə çatmaqla bağlı insan potensialından
istifadə edilməsinin maksimallaĢdırılması ideyasına əsaslanmalıdır. Yuxarıda qeyd olunanları
nəzərə alaraq, yəni müasir dövrdə kadr menecmenti praktikası əsasında tikniti sektorunda
insan resurslarının idarə edilməsində iki yanaĢmanı fərqləndirmək olar: rasional və humanist
yanaĢmalar.
Ġnsan resurslarının idarə olunmasına rasional yanaĢma firmanın heyətinin
təmərküzləĢməsininin çevik formaları, yüksək ixtisaslı iĢçilərin əməyinin intensivləĢdirilməsi
və iĢçilərin mənfəətinin bölüĢdürülməsində iĢtirak vasitəsilə rəqabət mühitinə yüksək
səviyyədə adaptiyasının nəzərdə tutur.
Humanist yanaĢma təĢkilatda rəqabət üstünlükləri yaradılması uğrunda bilavasitə
iĢçilərin özünün məsuliyyət daĢımasını nəzərdə tutur, onların təĢkilatın fəaliyyətinə cəlb
edilməsi iĢə səmərəli kommunikasiya, yüksək motivasiya və çevik rəhbərlik hesabına əldə
edilir.
Ġdarəetmə tərkibinin vacibliyinin dərk edilməsi ona gətirib çıxarır ki, müasir mərhələdə
insan resurslarının idarə edilməsi problemləri diqqət mərkəzində saxlanır. Dünyada baĢ verən
dəyiĢikliklər təsirialtında istənilən təĢkilatın ən mühüm resursu kimi biliklər çıxıĢ edir, onların
daĢıyıcısı isə ilk növbədə insanlardır. Buradan belə bir praktiki nəticə çıxır ki, insan potensialı
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istənilən təĢkilatın səmərəli mövqeləĢdirilməsində və inkiĢafında baĢlıca amildir. QarĢıya
qoyulmuĢ vəzifələrin reallaĢdırılması və məqsədlərə nail olunması üçün, ilk növbədə, insan
kimi nəhəng potensiala malik olan və inkiĢaf etmək qabiliyyəti olan güclü və perspektivli bir
resursun olması zəruridir.
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