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1. Giriş 

Qlobal səviyyədə müəssisələr arasında rəqabətin kəskinləşməsi onları bir sıra 

fəaliyyətlərə daha ciddi yanaşmağa vadar etmişdir. Belə fəaliyyətlərdən ən əsası istehsal 

potensialından səmərəli istifadə hesab olunur.  

Müəssisəsinin istehsal potensialından səmərəli istifadəsini təmin etmək məqsədilə 

istehsal prosesini daha dəqiq şəkildə tədqiq etmək lazımdır. Belə ki, müəssisənin istehsal 

prosesini araşdırmaqla onun daxili istehsal vahidlərinin iqtisadi və təsərrüfat fəaliyyəti 

səviyyəsini və rəqabət şəraitinə uyğunluğunu müəyyənləşdirmək mümkündür.  

İstehsal potensialının mahiyyəti və tərkib elementləri haqqında müxtəlif yanaşmaların 

olmasına rəğmən, fikrimizcə müəssisənin istehsal potensialı aşağıdakı komponentlərdən təşkil 

olunur (Şəkil 1): əsas fondlar; dövriyyə fondları; işçi qüvvəsi; innovasiya potensialı; 

informasiya resursları. 
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Şəkil 1. Müəssisənin istehsal potensialı 

 

Şəkil 1-dən göründüyü kimi müəssisələrin istehsal potensialını təşkil edən 

komponentlərdən biri əmək resurslarıdır. Müəssisələrin əmək resursları menecerlər, 

mühəndislər, texniki işçilər və başqalarından təşkil olunur. Müəssisələr işçi heyətin effektiv 

idarəedilməsini təşkil etməklə qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmağa çalışırlar.  

Müəssisələrin işçi heyətinin idarəedilməsi fəaliyyətlərindən biri işçilərin peşə hazırlıq 

səviyyələrinin davamlı olaraq yüksəldilməsi və yeni mütəxəssislərin işə cəlb edilməsidir. 

İşçilərin peşə hazırlıq səviyyələrinin yüksəldilməsi əsasən iki yolla həyata keçirilir: müxtəlif 

tədris müəssisələri tərəfindən reallaşdırılan treyniqlərdə və yaxud da müəssisələrin daxili 

tədris kurslarında. Bunun üçün ilk növbədə müəssisənin hansı səviyyədə və hansı sayda 

mütəxəssisə ehtiyac duyduğu müəyyənləşdirilməlidir. Sonra isə müəyyənləşdirilmiş ehtiyacın 

ödənilməsi məqsədilə müəssisənin daxili imkanları və xüsusi tədris müəssisələrinin 

potensialları qiymətləndirilməlidir [1]. Müəssisənin öz daxilində işçilərin treyninqlərinin 

təşkili və keyfiyyəti üç amildən asılıdır: treyninqlər üçün zəruri olan maddi-texniki baza, 

təhsil-metodiki təminat və treyninq aparanların peşəkarlıq səviyyəsi. Müəssisədə qeyd edilən 

bu üç amil yüksək səviyyədə mövcud olduğu təqdirdə qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq 

mümkündür. Lakin bunlardan hər hansı birinin yoxluğu, yaxud da lazımi tələblərdən aşağı 

səviyyədə olması məqsədin əldə edilməsində çətinliklər yarada bilər və maliyyə xərclərinin 

hədər yerə sərf olunmasına səbəb ola bilər.  

 

2. Müəssisələrin fəaliyyətində işçi heyətin rolu 

Müəssisələrin malik olduqları məhdud resurslardan effektiv və səmərəli istifadə 

bacarıqlı və yüksək səviyyəli işçi qüvvəsinin mövcudluğunu tələb edir. Müəssisələrin 

bacarıqlı və yüksək peşəkar işçi qüvvəsinə sahib olmaları isə onların insan resurslarının 

inkişaf proqramlarına malik olduqlarına dəlalət edir [5]. Bir müəssisənin keyfiyyətli işçi 

Müəssisənin istehsal potensialı 
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qüvvəsi onun qlobal bazarlarda uğurlu rəqabət aparmasının əsas determinantıdır. İnsan 

resursları dayanıqlı rəqabətin əsas mənbəyidir. Matis və başqaları bildirmişlər ki, insan 

resursları bütün başqa fondlardan istifadə edərək müsbət nəticə əldə etməyə səy göstərir. 

Müəssisə insan resurslarına investisiya yatırmaqla rəqabət üstünlüyü əldə edir və işçilərin 

insan kapitalı artmış olur. Barneyin fikrincə insan resursları dayanıqlı rəqabətin mənbəyidir və 

müəssisənin fəaliyyətində üç əsas təsir gücünə malikdir [5]:  

- onlar əmtəə və xidmət istehsalı prosesində müsbət iqtisadi fayda yaradırlar; 

- yüksək bacarıqlı işçi qüvvəsinə malik müəssisə rəqiblərdən müsbət mənada seçilir 

(təhsil və treyninq vasitəsilə);  

- asanlıqla bu bacarıqların oxşarını yaratmaq mümkün deyildir.  

Müəssisələrin əksəriyyəti əldə etdikləri uğurlarına görə işçi heyətinə borclu olduqlarını 

bildirirlər [5]. Bu məsələ əsasən əməktutumlu hesab edilən xidmət sektorunda daha ciddi 

şəkildə müşahidə edilir.  

Menecment sahəsində tanınmış alimlərdən olan Piter Drakerin fikrincə hər bir 

təşkilatda insanlar ən mühüm istehsal amilidir. O qeyd etmişdir ki, XX əsrdə firmanın ən 

dəyərli fondu onun istehsal avadanlıqları idi, lakin XXI əsrdə firmanın ən dəyərli fondu bilikli 

işçilər və onların məhsuldarlığıdır. Drakerin fikrincə XXI əsrdə firmalar bilikli işçiləri 

özlərinin kapital fondu hesab etməlidir. İşçilərin fəaliyyətində davamlı innovasiya, öyrənmə 

və təlim təşkil olunmalıdır. Eyni zamanda başqa fondlar kimi işçi qüvvəsinə investisiya 

yatırılmalı və firmanın uğuru istiqamətində inkişaf etdirilməlidir [9].  

1950-ci illərdə Yaponiyanın keyfiyyət inqilabının yaradıcısı, menecment sahəsində 

məşhur alim Deminq qeyd etmişdir ki, müəssisələr peşəkarlığı yüksək olan işçilər cəlb etmək 

əvəzinə davamlı olaraq öz işçi heyətinin təhsil səviyyəsini artırmalıdır və bu səbəbdən də işçi 

heyətinə investisiya yatırılmalıdır. Deminq bildirirdi ki, reallıqda bir çox təşkilatlarda 

menecerlər işçi heyətlə məhsul kimi davranır, lakin əslində isə müəssisənin keyfiyyətli 

məhsul istehsalında, rəqabət qabiliyyətinin və məhsuldarlığının artımında işçi heyətin rolu 

daha çoxdur. 

Deminq vurğulayırdı ki, hazırki şəraitdə firmalar öz işçilərini ən önəmli fond hesab 

etməli, onların bacarıqlarının inkişafına lazımi şərait yaratmalıdır. Firmada hər bir kəsə 

faydalılığını artırmaq üçün lazımi şərait yaradılmalı və bütün sistemin optimallaşdırılması 

təmin edilməlidir. Şipton və başqaları (2005) bu fikri təsdiq edərək bildirmişlər ki, firmalar 

işçi qüvvəsinin motivasiyasının artması və təşkilata bağlılıqlarının yüksəlməsi üçün lazımi 

format yaratmalıdır. Belə ki, müəssisə və işçi qüvvəsinin qarşılıqlı maraqlarına uyğun olan 

biliyin yaradılması, işçilər arasında paylaşılması və təkmilləşdirilməsi məqsədilə müvafiq 

şərait yaradılmalıdır [9].  

Başqa bir tədqiqatçı Pfeffer müəssisənin rəqabət üstünlüyünün artması üçün işçi 

heyətin bilik və bacarıqlarının önəmli olduğunu vurğulamışdır. Pfefferin fikrincə işçi 

qüvvəsinə investisiya yatırmaq və onlarla müəssisənin əsas fondu kimi davranmaq rəqabət 
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üstünlüyünün əldə edilməsində önəmlidir. Başqa sözlə desək, Pfeffer qeyd etmişdir ki, işçi 

qüvvəsinə investisiya yatırmaqla və onları müəssisənin ən əsas fondu hesab etməklə rəqabət 

üstünlüyünün əldə edilməsində lazımi işçi heyətinə malik olmaq mümkündür. Bu məqsədə 

işçilərin biliyini maksimum səviyyəyə çatdırmaq nəticəsində nail olmaq mümkündür.  

 

3. Müəssisədə işçi qüvvəsindən səmərəli istifadəni şərtləndirən amillər 

Elm və texnologiyaların inkişafı və istehsal prosesində istifadə olunan avadanlıqların 

yenilənməsi hər bir müəssisənin işçi heyətinin yenidən hazırlanmasını zəruri edir. Belə ki, 

müasir texnologiyaların istifadə imkanlarının fərqliliyi və onların funksional imkanlarının 

dəyişməsi işçi heyətin bu avadanlıqlardan lazımi şəkildə yararlanmaları üçün vaxtaşırı təlim 

kurslarında iştirakını aktuallaşdırır. Bu siyasət eyni zamanda müəssisənin mövcud 

texnologiyalardan səmərəli istifadəsini şərtləndirir. Çünki işçi heyəti istifadə etdikləri 

avadanlıqların istifadəsi haqqında lazımi bilgiyə malik olmadıqda və yaxud da avadanlıqların 

funksional imkanları haqqında zəruri informasiyanın yoxluğu həmin avadanlıqlardan səmərəli 

istifadənin qarşısını almış olur. Bu səbəbdən də müəssisələr işçilərin peşəkarlıq səviyyələrini 

artırmaqla yanaşı onların yenidən hazırlanmasını təşkil etməli və işçilərin yeni 

texnologiyalarla lazımi şəkildə istifadə bacarıqlarını yüksəltmək üçün zəruri tədbirlər 

reallaşdırmalıdır. Bu tədbirlərdən biri insan resurslarının inkişafı proqramlarıdır.  

İnsan resurslarının inkişafı proqramları dünyada baş verən mürəkkəb və sürətli 

dəyişikliklərə müvafiq olaraq müəssisələrin uğur qazanmasında önəmlidir. Bəzi 

tədqiqatçıların bildirdiyinə görə insan resurslarının inkişafı (İRİ) dedikdə təkcə təhsil və təlim 

deyil, eyni zamanda özünü təmin etmə səviyyəsinin əldə edilməsi başa düşülür [5]. Bir çox 

biznes və menecment ədəbiyyatlarında İRİ işçi heyətin bacarıqlarının artırılmasında və 

müəssisənin effektivliyinin maksimumlaşdırılmasında mühüm amil hesab edilmişdir. İRİ 

nəzəri baxımdan müəssisə daxilində insan kapitalının inkişafı və işçilərin fəaliyyətlərinin 

gücləndirilməsi formatıdır. İRİ işçi heyətin fərdi və qrup halında treyninq, təşkilatlanma və 

karyera inkişafı səyləridir. İRİ planlı treyninq fəaliyyətləri vasitəsilə müəssisələrdə işçilərin 

cari və gələcək peşə fəaliyyətlərini lazımi şəkildə icra etmələri məqsədilə bacarıqlarını inkişaf 

etdirir. Menecment baxımından İRİ işçi heyətin bacarıqlarını və biliyini artırmaqla 

müəssisənin səmərəliliyini və məhsuldarlığını yüksəltmiş olur. Müəssisələrdə yeni tələblər 

yarandığı təqdirdə işçi heyətin onlara uyğunlaşması məqsədilə treyninq və inkişaf tədbirlərini 

reallaşdırması önəmlidir. 

Müəssisələrdə İRİ və treyninq proqramlarının keyfiyyətinə təsir edən amillər 

aşağıdakılardan ibarətdir [5]: 

- Aydın şəkildə hazırlanan və icra edilən treyninq tədbirləri. Bir sıra tədqiqatçıların 

fikrincə treyninq tədbirləri dedikdə bütün növ treyninq fəaliyyətləri, treyninqə lazım olan 

yanaşmalar, prioritetlik və maliyyə məsələlərinin qiymətləndirilməsi, müxtəlif treyninq 

institutlarının funksiyaları, treyninq ilə karyera planlaşdırmasının əlaqələri, treyninqin 
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monitorinqi və qiymətləndirilməsi fəaliyyətləri aid edilir. İRİ-nın uğurunda treyninq 

tədbirlərinin lazımi şəkildə hazırlanması və icrası mühüm rol oynayır.  

- Davamlı olaraq treyninqə ehtiyacın qiymətləndirilməsi. İRİ müəssisədə işçilərin 

peşəkarlığının artırılmasında önəmli olduğu kimi treyninqə ehtiyacın qiymətləndirilməsi ilkin 

zərurət hesab edilir. Başqa sözlə desək, treyninqə ehtiyacın qiymətləndirilməsi treyninq 

fəaliyyətində birinci addımdır. Bunun vasitəsilə müəssisədə hazırki şəraitdə nəyin daha 

önəmli olması müəyyənləşir.  

- Təlimçi seçiminin təşkil edilməsi. İRİ-na müsbət təsir edən məsələlərdən biri yüksək 

təcrübəyə malik təlimçinin seçilməsidir. Bu seçimin düzgün icrası məqsədilə təlimçi haqqında 

lazımi tələblər dəqiq müəyyənləşdirilməlidir.  

- İRİ proqramlarının müəssisənin məqsəd və vəzifələri ilə əlaqələndirilməsi. İRİ-nin 

effektiv icrasının təşkili məqsədilə firmanın məqsəd və vəzifələri ilə əlaqələndirilməsi 

önəmlidir. Belə olan təqdirdə İRİ müəssisənin məqsədlərinin əldə edilməsində təsirli olur.  

- İRİ proqramlarının müəssisədə başqa insan resursları ilə əlaqədar proqramlar və 

tədbirlər ilə koordinasiyası. Firmada icra edilən İRİ proqramlarının insan resursları ilə 

əlaqədar həyata keçirilən bir sıra başqa siyasətlər (yerləşdirmə, vəzifə artımı, əmək haqqı və 

bir sıra maliyyə həvəsləndirmələri) ilə əlaqələndirilməsi onun effektivliyini artıra bilər. Belə 

olan təqdirdə təlimdə iştirak edənlər daha da stimullaşır və öyrədilən bilikləri dərindən 

mənimsəməyə çalışır.  

- Müəssisənin İRİ proqramlarının təşkili məqsədilə maliyyə imkanları. İRİ 

proqramlarının uğuru müəssisənin müvafiq sahə üzrə maliyyə imkanlarından asılıdır. 

Müəssisələrə nəzər yetirdikdə bu sahəyə fərqli miqdarda vəsait ayrıldığını müşahidə etmək 

olar. 

- İRİ üzrə fəaliyyət göstərən işçilərin və siyasət yürüdənlərin öhdəlikləri. Hər bir inkişaf 

layihəsində olduğu kimi İRİ proqramlarının uğuru birbaşa şəkildə bu sahədə çalışan işçilərin 

aktivliyindən asılıdır.  

- İş şəraitində öyrəndiklərini tətbiq etmək üçün treyninq proqramlarında iştirakçılara 

lazımi şəraitin yaradılması. İRİ proqramlarının təsirli olması burada iştirak edənlərin təlimdən 

sonra iş şəraitində öyrəndiklərini tətbiq etmək imkanından asılıdır. Belə ki, iş yerində 

menecerlər treyninq keçmiş işçilərin öyrəndiklərini tətbiq etmək üçün lazımi şərait 

yaratmalıdır. Belə bir şərait yaradılmadığı təqdirdə işçilərə öyrədilən yeni biliklər və sərf 

edilən vəsait itki hesab olunacaqdır. Bir sıra firmalarda aparılmış tədqiqatlardan aydın olur ki, 

İRİ proqramlarının uğursuzluğunun əsas səbəblərindən biri iş yerində mövcud mühitin 

treyninq proqramlarına uyğunsuzluğudur.  

- Davamlı olaraq İRİ proqramlarının monitorinqi və qiymətləndirilməsi. Belə qəbul 

edilir ki, İRİ proqramlarının effektivliyi monitorinq edilmədikdə və qiymətləndirilmədikdə 

firmanın zaman və maliyyə vəsaiti itkisinə səbəb ola bilər. Bu monitorinq və qiymətləndirmə 



N. BƏYMMƏMƏDLİ: MÜƏSSİSƏLƏRİN İŞÇİ HEYƏTİN EFFEKTİV FƏALİYYƏTİNİN… 

 

 

 
17 

vasitəsilə mövcud olan problemlər və çatışmazlıqlar vaxtında müəyyənləşdirilə və aradan 

qaldırıla bilər. 

Beləliklə də hər bir müəssisədə yuxarıda qeyd edilən tədbirləri reallaşdırmaqla İRİ 

proqramlarının keyfiyyətini yüksəltmək və bununla da müəssisənin işçi qüvvəsinin bilik və 

bacarıq səviyyəsini artırmaq mümkündür. 

 

4. İşçi qüvvəsinin məhsuldarlığının artırılması yolları 

Müəssisənin istehsal potensialından səmərəli istifadəyə mühüm təsir edən amillərdən 

biri əmək məhsuldarlığının artırılmasıdır. Müəssisənin əmək məhsuldarlığının artırılmasına 

bütün istehsal resurslarının istifadəyə cəlb edilməsi zamanı nail olmaq mümkündür. Bu 

məqsədlə əmək ehtiyatlarından daha qənaətlə istifadə etmək, mövcud itkiləri aradan 

qaldırmaq və əmək resurslarından lazımi şəkildə yararlanmağa nail olunmalıdır. 

Məhsuldarlığın artması müəssisədə xərclərin azalması ilə yanaşı, məhsulun keyfiyyətinin 

artmasına və müştəri məmnunluğunun yüksəlməsinə səbəb olur [2].  

Əmək məhsuldarlığına təsir edən amilləri aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar: 

- İş şəraiti: işçi qüvvəsinin məhsuldarlığına təsir edən amillərdən biri iş şəraitidir. İş 

şəraiti dedikdə işçinin çalışdığı yerin işıqlanması, təmizliyi, temperaturu, qidalanma səviyyəsi 

və müasir mebellə təminatı başa düşülür.  

- Ödəniş: işçi qüvvəsinin məhsuldarlığında ödəniş önəmlidir. İşçi qüvvəsinə ödəniş 

barəsində bir çox yanaşmalar mövcuddur və bir çox suallar mövcuddur. Görəsən ödəniş 

səviyyəsi əmək bazarına uyğun olmalıdır, yoxsa yüksək səviyyədə müəyyənləşdirilməlidir və 

başqa. Zang və Liyu Çində əmək haqqı səviyyəsi ilə əmək məhsuldarlığının korrelyasiyasını 

araşdırmışdır.  

- İş mühiti: Bütün işçilərin dəstəklənməsi zəruridir. Liderlik lazımi səviyyədə qurulmalı 

və ən yüksək səviyyəli menecerlər öhdəliklərə lazımi şəkildə əməl etməlidirlər. Daha çox 

kompromis və konsensus şəraitində fəaliyyət göstərən təşkilatlar biznes mühitində baş verən 

dinamik dəyişikliklərə vaxtında reaksiya verə bilmir. Firmada innovasiya mühitinin 

güclənməsi və sahibkarlıq mədəniyyətinin inkişafı məqsədilə işçilərə qərar qəbuletmədə 

azadlıq, məsuliyyət və müvafiq səlahiyyət verilməlidir. İşçilərə fikirlərini azad şəkildə bəyan 

etməyə şərait yaradılmalı və münaqişənin yaranmasından qorxu hissi aradan qaldırılmalıdır.  

- Təşkilati struktur və mədəniyyət. Müəssisələrdə müasir tələblərə cavab verməyən 

təşkilati strukturun mövcudluğu əmək məhsuldarlığına mənfi təsir göstərən amillərdən biridir. 

Təşkilati struktur firma daxilində bürokratiyanın aradan qaldırılmasına və sıx administrativ 

prosedurlara səbəb olmalıdır. Təşkilatda mövcud olan mədəniyyət başqa ölkələrdən olan 

işçilərin dəstəklənməsinə xidmət etməlidir. Müəssisənin missiyası, baxışı və dəyərləri 

işçilərin fərdi hədəflərinə xidmət etməlidir. Müəssisənin sahibkarlıq strukturu təşkilatın 

liderliyinə müsbət təsir etməli və bu da öz növbəsində firmanın məhsuldarlığının artımına 

səbəb olmalıdır.  
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- Treyninq, öyrənmə, inkişaf və motivasiya. Bir sıra stimullar mövcud olduğu təqdirdə 

təklif edilən peşə üçün treyninq daha effektli olur. Müəssisələr işçi heyəti üçün təşkilati 

hədəflər istiqamətində treyninqlər təşkil etməklə, eyni zamanda onların karyera imkanlarını və 

fərdi inkişaflarını nəzərə almalıdır. Texnologiyaların sürətli inkişafı işçi heyətin davamlı 

olaraq treyninqinin təşkilini zəruri edir. Firmalar təşkilat daxilində ən yaxşı təcrübələri 

müəyyənləşdirməli və işçilərini bu istiqamətdə inkişaf etdirməlidir. Bir sıra tədqiqatçılar bu 

qənaətə gəlmişlər ki, treyninq sahəsinə daha çox vəsait sərf edən firmalar başqalarına nisbətən 

daha yüksək əmək məhsuldarlığına malik olurlar. 

- İnsan resursları siyasəti: müəssisələr tərəfindən icra edilən insan resursları ilə əlaqədar 

müxtəlif siyasətlər işçi heyətin məhsuldarlığının artımında önəmli hesab olunur. Bir sıra 

tədqiqatların nəticələrinə əsasən müəssisələrdə həyata keçirilən tibbi sığorta, pensiya təminatı, 

pulsuz yemək kimi tədbirlər işçilərin məhsuldarlığının artımına səbəb olur.  

- Müəssisələrin müasir texnologiyalardan istifadə səviyyəsi. Müəssisələrin son model 

texnologiyalardan istifadə səviyyəsi işçi heyətin məhsuldarlığını artıran amillərdəndir. Bir sıra 

tədqiqatçılar tərəfindən aparılmış araşdırmalardan aydın olur ki, müəssisələrin internet və 

kompüter texnologiyalarından geniş istifadəsi firmanın məhsuldarlığının artımını 

stimullaşdırmışdır.  

- Biznes hədəflərinə istiqamətlənmə. Hər bir müəssisə hazırki bazar durumunu və 

gələcək planlarını dəqiq müəyyənləşdirməlidir. Müəssisənin biznes hədəfləri və vəzifələri hər 

bir işçi üçün aydın olmalı və hər bir işçi bu məqsədlərə çatmaq üçün birgə çalışmalıdır. Bu 

məqsədlərdə baş verən hər hansı bir dəyişiklik ən yüksək menecerdən tutmuş, ən aşağı 

vəzifəli işçiyə qədər müzakirə edilməli və görülməsi lazım olan bütün işlər aydın şəkildə 

bildirilməlidir. 

- Məhsuldarlığın artırılması istiqamətinə ümumi fokuslanma. Məhsuldarlığın artırılması 

təkcə bir şöbənin deyil, bütün işçilərin diqqət göstərməli olduğu məsələdir. Bu baxımdan da 

bütün fəaliyyət sahələrini əhatə edən yol xəritəsi hazırlanmalıdır. Bütün işçilərin 

məhsuldarlığın artırılmasına fokuslanması məqsədilə onların 5S, 6 Siqma, Kayzen, keyfiyyət 

idarəedilməsi menecmenti kimi sahələr üzrə biliklərinin artırılmasına çalışılmalıdır.  

- İşçilərin fiziki və mənəvi sağlamlıqlarının təmin edilməsi. İşçi qüvvəsinin bütün 

potensialından istifadənin təşkili məqsədilə ilk növbədə hər birinin fiziki və mənəvi 

sağlamlıqları yüksək səviyyədə olmalıdır. Konen tərəfindən 2012-ci ildə Avropada işçi 

heyətin məhsuldarlığı haqqında aparılan tədqiqatda fiziki və mənəvi sağlamlığın onların 

məhsuldarlığına müsbət təsir etdiyi nəticəsinə gəlinmişdir.  

- Motivasiya və həvəsləndirmə. Müəssisədə işçilər ümumi məqsədlərin və vəzifələrin 

lazımi şəkildə dərk edilməsi məqsədilə motivasiya edilməli və hər hansı bir çağırışa tam hazır 

olmaları üçün müvafiq şəkildə həvəsləndirilməlidirlər.  

Nəticə. Aparılmış tədqiqatlardan aydın olur ki, rəqabət mühitinin kəskinləşməsi 

müəssisələri istehsal potensialından daha səmərəli istifadəyə sövq etdirir. Müəssisələrin 



N. BƏYMMƏMƏDLİ: MÜƏSSİSƏLƏRİN İŞÇİ HEYƏTİN EFFEKTİV FƏALİYYƏTİNİN… 

 

 

 
19 

istehsal potensialını təşkil edən komponentlərdən biri insan resurslarıdır. Müəssisələr məhdud 

resurslarından effektiv və səmərəli istifadəni təşkil etmək üçün bacarıqlı və səriştəli işçilərə 

malik olmalıdır. İşçi heyəti müəssisənin rəqabət üstünlüyünün artımında, məhsuldarlığının 

yüksəlməsində və keyfiyyətli məhsul istehsalında önəmli amil hesab olunur. Bu səbəbdən də 

hər bir müəssisə işçilərin bacarıq səviyyəsinin artırılmasına xüsusi diqqət göstərməli və 

onların məhsuldarlıqlarının artımı məqsədilə lazımi tədbirlər reallaşdırmalıdır. İşçi heyətin 

bacarıq səviyyəsinin artımında önəmli rolu olan amillərdən biri insan resurslarının inkişafı 

proqramlarının effektiv şəkildə həyata keçirilməsidir. Bu məqsədlə aydın şəkildə hazırlanan 

və icra edilən təlim tədbirləri, davamlı olaraq treyninqə ehtiyacın qiymətləndirilməsi, təlim 

proqramlarının müəssisənin məqsəd və vəzifələri ilə uyğunlaşdırılması, bu sahəyə lazımi 

maliyyə vəsaitinin ayrılması və öyrənilən biliklərin tətbiqi məqsədilə lazımi şəraitin 

yaradılması, təlim proqramlarının qiymətləndirilməsi və başqa tədbirlərin reallaşdırılması 

önəmlidir.  

Müəssisənin istehsal potensialından səmərəli istifadəsində mühüm rol oynayan 

amillərdən başqa biri isə əmək məhsuldarlığıdır. Müəssisə əmək məhsuldarlığının artırılması 

ilə xərclərin azalması, məhsulun keyfiyyətinin və müştəri məmnunluğunun artımına nail ola 

bilər. Əmək məhsuldarlığının arıtırlması məqsədilə hər bir müəssisə iş şəraitini 

yaxşılaşdırmalı, ödəniş səviyyəsinə diqqət yetirməli, təşkilati struktur və mədəniyyəti müasir 

səviyyədə təmin etməli, işçilərin treyninq imkanlarını genişləndirməli, müasir 

texnologiyalardan istifadə səviyyəsini artırmalı, bütün işçi heyətini biznes hədəflərinə 

istiqamətləndirməli, motivasiya və həvəsləndirmə siyasətindən lazımi şəkildə istifadə 

etməlidir. Bütün qeyd edilən tədbirlərin reallaşdırılması nəticəsində müəssisələrin işçi 

qüvvəsindən səmərəli istifadəsinə nail olmaq mümkündür.  
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