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Xülasə. Məqalədə insan kapitalı ilə məzunların məşğulluq problemləri 

arasında əlaqə nəzəri-praktiki cəhətdən təhlil edilmiş, Azərbaycanda insan 

kapitalının keyfiyyəti ilə məzunun təhsil səviyyəsi arasında asılılıq 

göstərilmişdir.  
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Abstract. In the paper we analyze the relationship 

between human capital and the problems of 

employment of graduates from a theoretical and 

practical point of view, shows the relationship 

between the quality of human capital and the level 
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Резюме. В статье анализируется взаимосвязь 

между человеческим капиталом и проблемами 

трудоустройства выпускников с теоретической 

и практической точки зрения, показана взаи-

мосвязь между качеством человеческого капи-

тала и уровнем образования выпускников в 

Азербайджане.  
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1. Giriş 

Son illər baş verən bir çox proseslər dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsinin vacib 

olduğunu göstərdi. Ölkələrin və xalqların indiyə qədər rəqabətli olmasını təmin edən insan 

kapialının da yenidən qiymətləndirilməsi tələb edilir. Elm adamlarının "insan kapitalı" 

anlayışının formalaşmasına əhəmiyyətli töhfə verməsinə baxmayaraq, onun vahid qəbul 

edilmiş bir quruluşu yoxdur və tərkibinə hansı elementlərin daxil olması, onların bir-biri ilə 

necə qarşılıqlı əlaqədə olduğu mütəmadi təhlil edilir. Həyatın müxtəlif sahələrində 

yeniliklərin, müasir texnologiyaların tətbiqi təkcə insan düşüncəsinin dəyişməsini deyil, həm 

də tərəqqinin nəticələrini istifadə edənlərin bacarıq və biliklərinin artırılmasını tələb edir.  Bu 

vəzifə insan kapitalının keyfiyyət və kəmiyyət parametrlərinin öyrənilməsi, fəaliyyət 

proseslərinin idarə edilməsi, formalaşması və istifadəsindəki ziddiyyətlərin müəyyən edilməsi 

və aradan qaldırılması baxımından əhəmiyyətlidir. Ölkələr daim insan kapitalının 

artırılmasına can atıblar. Dünya Bankının 192 ölkə üzrə tədqiqatı göstərmişdir ki, fiziki 
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kapital ümumi sərvətin yalnız 16%-ni təşkil edir, əksinə təhsili və ümumi sərvətin 64%-ni 

ehtiva edən insan kapitalı daha böyük əhəmiyyət kəsb edir [21]. Almaniya, Yaponiya və 

İsveçrə kimi yüksək gəlirli iqtisadiyyatların ümumi kapitalının 80%-dək hissəsini insan 

kapitalı təşkil edir [World Bank, 1995]. İnsan kapitalının əsas komponentləri hesab olunan 

bilik, bacarıq və səriştələri təhlil edən tədqiqatçılar, insan kapitalinin artımını ənənəvi olaraq 

ali təhsilli əhalinin artımı ilə əlaqəli olmasını qeyd edirlər. Tədqiqatçılar bilik, bacarıq və 

səriştə şəklində toplanmış kapitalın həcminin artmasını və keyfiyyətinin yaxşılaşmasını həm 

iqtisadi sistemə, həm də bu kapitala sahib olanların əmək bazarında rəqabətə və məşğulluğun 

dayanıqlılığına, gəlirlərinin artımına və karyera perspektivlərinə müsbət təsirini qeyd edirlər 

[8].  

Hazırda təbliğ olunan “bilik iqtisadiyyatı” və “davamlı inkişaf” ölkələrin gələcəyə 

yönələn strateji baxışlarının əsasını təşkil edir. Bu fonda insan kapitalının inkişafı prioritet 

seçilərək dövlət tərəfindən qəbul edilmiş müxtəlif səpkili sənədlərdə, bəyanatlarda və 

təşviqatında geniş yer alır. Amerikalı tədqiqatçı Fritz Maxlup tərəfindən 1962-ci ildə termin 

kimi ilk dəfə irəli sürülən “bilik iqtisadiyyatı” nın açıqlamasında onun bilik, təhsil və əmək 

bazarlarının vəhdəti kimi izahının verilməsi sonradan digər alim-tədqiqatçılar tərəfindən 

müxtəlif problemlər aspektindən daha geniş şərh edilməyə başlanılır. Məhz bilik, onun 

alınmasına yönələn təhsil xidməti və əmək bazarının qarşılıqlı əlaqəsi tandemində bir çox 

tədqiqatçı-alimlər tərəfindən biliyə önəmin verilməsi, təhsil sahəsində çalışan alimlərin təhsil 

xidmətləri problemlərinə toxunması, əmək bazarının problemlərini araşdıranların isə 

əsərlərində əmək bazarında müxtəlif əhali seqmentinin probleminin təhlili elmi ədəbiyyatda 

geniş yer alması diqqəti çəkir. Bunun da izahı kimi bilik iqtisadiyyatının təhsilə olan əsas 

tələbi kimi real həyatla bağlılıq üzərində qurulmuş hərtərəfli, çoxşaxəli təhsil yanaşması, 

geniş anlamda təhsil həyatın sosial davamı üçün bir vasitəsi olması, gənc mütəxəssislərin 

əmək bazarı şəraitinə effektiv uyğunlaşması üçün alətlər hazırlamaq üçün nəzərə alınmalı olan 

əmək bazarı amillərinin mövcudluğu təqdim edilir. Lakin son illər gənclərlə bağlı siyasətin 

daha geniş vüsət alması, bilik, təhsil xidməti və əmək bazarında mövcud problemlərin 

qarşılıqlı həlli istiqamətində aparılan araşdırmaların kompleks xarakterli olması səbəbindən 

bu araşdırmalar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

 

2. İnsan kapitalının keyfiyyəti ilə məzunun təhsil səviyyəsi arasında əlaqənin nəzəri 

aspektləri 

İnsan kapitalının keyfiyyəti ilə təhsil səviyyəsi, əmək haqqı arasındakı əlaqəni Çikaqo 

məktəbində insan kapitalı nəzəriyyəsinin baniləri olan T.Şultz [12] və Q.Bekker (G. Becker) 

[10] əsaslandırmağa çalışmış, digərlər tədqiqatçılar hazırda da insan kapitalının keyfiyyət 

səviyyəsi ilə bağlı araşdırmaları davam etdirir. Bu da insan kapitalının iqtisadiyyata 

demoqrafik, təhsil və motivasiya kanalları vasitəsilə təsir göstərilən və əsas istiqaməti hesab 

edilən məşğulluğun səviyyəsinin artırılması ilə bağlıdır. 
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Cədvəl 1. İnsan kapitalının mahiyyətinə dair elmi-nəzəri yanaşmalar 

 

Müəllif Tərif 

Mak-Kullok C.R. 

Manuelli R.E., Seşadri A., 

Hamilton K.,  

Lui Q., Veil D., Benhabib 

C., Spiegel M.M. 

İnsan  kapitalı milli sərvəti  formalaşdıran  tərkib elementdir (McCullox 

J.R., 1870, Benhabib, J., Spiegel, M.M.,1994, Manuelli R.E. and Seshadri 

A., 2014, Hamilton K. and Liu G., 2014, Weil David N.,2014) 

Makleod H.D. İstehsalla məşğul olan insan özü toplanmış (yığılmış) kapitaldır (Macleod 

H.D.,1881) 

Şultz T. İnsan kapitalı, yəni təhsil və səhiyyə iqtisadi artımla əlaqələndirilə 

bilər  (Schultz, 1961). 

Bekker G. İnsan kapitalı "bilik, məlumat, fikir, bacarıq və insan sağlamlığı" 

toplusudur. O, insan əməyi prosesinin torpaq və sərmayə ilə birlikdə əsas 

istehsal faktoru olduğunu təyin edir (Becker, 1964). 

Thurow L. İnsan kapitalı, fərdin nemət istehsal etmək qabiliyyəti, onun məhsuldarlıq 

qabiliyyətləri, istedad və bilikləridir (Thurow , 1970). 

Bouen D.E. İnsan kapitalı insanın əldə etdiyi bilik, bacarıq, enerji və motivasiya olaraq 

təyin edilir. Bu xüsusiyyətlər müəyyən bir müddət ərzində xidmət və əmtəə 

istehsalı üçün istifadə edilə bilər [Bowen D.E.2006]. 

Kritskiy M.M İnkişaf etmiş insan kapitalı, bir insanın istehsal fəaliyyətinin ən əvvəlində 

təhsili və tərbiyəsinə qoyulan sərmayə kimi təyin olunur (Kritskiy , 1991). 

Fişer C., Dornbuş R. 

Şmalenzi R. 

İnsan  kapitalı  insanda  təcəssüm  olunan gəlir gətirmək  qabiliyyətinin  

ölçüsüdür (Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи P.,1995) 

Steuart T.A İnsan kapitalı intellektual kapital kontekstində istedad, bacarıq, qabiliyyət və 

ideyalar-fikirlər nəzərə alınmaqla formalaşır. Ən dəyərli olan isə 

münasibətlərin qavranılması, yaradılması və inkişafıdır (Stewart, 1998). 

Edvinsson L.,  

Malone M.S. 

İnsan kapitalı bacarıq, bilik, yaradıcılıq və yenilik amillərindən ibarətdir 

(Edvinsson, Malone, 1998). 

Bontis N. Bir təşkilatın dəyərini onu təmsil edən insanların bilik, bacarıq, zəka, təcrübə 

və qabiliyyətləri yaradır. Təmsil etdikləri insan kapitalını cəlb etmək, inkişaf 

etdirmək, saxlamaq və qorumaq qabiliyyəti vacibdir (Bontis, 1999). 

Davenport T. İnsanlar doğuşdan fitri qabiliyyətlərə, davranışlara və şəxsi enerjiyə 

malikdirlər. Bu elementlər insan kapitalını təşkil edir və işçilər onları öz 

işlərinə gətirirlər. Bu kapitala sahib olan işçilər onu istifadə edə bilər. 

 Dobrınin A.N.,  

Dyatlov S.A. Tsırenova 

E.D.  

İnsan kapitalı, bir insanın topladığı müəyyən bir bilik, bacarıq, sağlamlıq, 

qabiliyyət və motivasiyalar nəticəsində əldə edilir. Bu komponentlər əmək 

prosesində istifadə olunur, məhsuldarlığının və qazancının artmasına kömək 

edir (Dobrynin, Dyatlov, Tsyrenova, 1999). 

Simkina L.Q. İnsan kapitalı iki komponentə - birbaşa əmək və intellektual fəaliyyətə 

əsaslanan məhsuldar bir forma olaraq təyin edilir. Bu hissələr fərqli fərdlərin 

təşkilati - iqtisadi formaları və ya eyni fərdin bir -birləri ilə mübadilə 

əlaqələrinə girən funksiyaları kimi çıxış edə bilər (Simkina, 2000). 

Bajenova V.S. İnsan kapitalı peşəkar keyfiyyət xüsusiyyətlərini (bilik, bacarıq, təhsil 

səviyyəsi, iş təcrübəsi, intellektual potensial) və şəxsi keyfiyyət hesab edilən 

fizioloji və sosial-psixoloji xüsusiyyətləri (sağlamlıq vəziyyəti, 

təşəbbüskarlıq, istedad, zehni qabiliyyətlər) özündə birləşdiri. Bu 

xüsusiyyətlər formal və qeyri-formal təhsilə və səhiyyəyə qoyulan 

investisiyalardan asılı olaraq formalaşır. Eyni zamanda, insan kapitalına 

sahib olan şəxsin əmək fəaliyyəti dövründə və ondan sonra gəlir toplamaq və 

gəlir gətirmək qabiliyyətinə malik olmasıdır (Bazhenova, 2000). 
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Yusoff U.F.U., 

 Cantan M., 

 Ibrahim D.N 

İnsan kapitalını bir insana aid olan bilik, bacarıq, davranış və münasibətlər 

kimi xüsusiyyətlərin birləşməsini ehtiva edən bir intellektual kapital 

kateqoriyası olaraq təyin edilir (Yusoff, Jantan, Ibrahim, 2004). 

Qenkin B.M. İnsan kapitalı, fərd, müəssisə, ailə və cəmiyyət üçün gəlir mənbəyi olan 

məhsuldarlığı müəyyən edən keyfiyyətlər toplusudur. Bu keyfiyyətlər 

sağlamlıq, peşəkarlıq, təhsil, mobillik və təbii qabiliyyətlərdir (Genkin , 

1999). 

Kolyadin A.P. İnsan kapitalının yığım mənbəyini yaradan amil bilikdir, öyrənmə və təhsili 

onun əsas üsuludur (Колядин А.П., 2008) 

Yermoçenko O.N. İnsan kapitalı, fitri, genetik olaraq müəyyən edilmiş, təbii qabiliyyətlər, əldə 

edilmiş biliklər, təcrübə və insan motivasiyalarının məcmusudur ki, insan 

onların köməyi ilə gəlir əldə edə bilər ( Ermochenko, 2009). 

Korçagin Yu.A. İnsan kapitalı özündə «əmək resurslarının təhsilli hisəsini, intellektual və 

əməyin idarə edilməsi alətlərini, yaşayış mühitini və əmək fəaliyyətini» 

ehtiva edir (Корчагин Ю. А. Региональная экономика и финансы: учеб. 

пособие /Ю.А. Корчагин. – Воронеж: ЦИРЭ, 2010. – 260 с) 

Ployhart R.E., 

 Moliterno T.P. 

İnsan kapitalı məhsuldarlığı artırmaq üçün istifadə edilə bilən bilik, bacarıq, 

qabiliyyət və digər xüsusiyyətlər olaraq təyin edilir. Bundan əlavə, insan 

kapitalı koqnitiv (bilik, bacarıq, qabiliyyət və təcrübə) və qeyri-koqnitivə 

(şəxsiyyət, dəyərlər və maraqlar) bölünür (Ployhart, Moliterno, 2011) . 

Stukaç F.V., 

 Lalova Y.Yu 

İnsan kapitalının iki komponenti var - əsas və inkişaf etmiş. Onlar 

formalaşma üsulu, məzmun və qiymətləndirmə üsullarına 

görə fərqlənirlər (Stukach, Lalova, 2012). 

Noskova K.A. İnsan kapitalı, sosial, şəxsi və milli rifah yaratmağa imkan verən bir insanın 

bilik, bacarıq, qabiliyyət və səriştəsidir ( Noskova, 2013). 

Bortseva N.L İnsan kapitalı bilik, intellektual və yaradıcılıq fəaliyyəti, professional 

bacarıqları, əxlaq, sağlamlıq və s. kimi qarşılıqlı komponentlərn məcmusu 

kimi müəyyən edilir. Təşkilatın intellektual - yenilikçi fəaliyyətlərini və 

iqtisadiyyatın innovativ inkişafını təmin etmək üçün insan kapitalının inkişaf 

və formalaşması üçün şərait yaradılır (Borschyova, 2016). 

Quliyev T.Ə. Dəyərin əmək nəzəriyyəsi, ixtisaslı əməyin əlavə dəyər yaratması, əməyin 

ödənilməsi, ixtisaslı kadrların hazırlanması, təhsil, səhiyyə ilə bağlı xərclər, 

bu xərclərin və kadrların təkrar istehsalı dəyəri, əsas və dövriyyə kapitalının 

dövranı və dövriyyəsi və s. baxımından "İnsan kapitalı” kateqoriyasına daha 

geniş elmi mövqedən yanaşmaq lazımdır (T. Quliyev, 2013) . 

Ələkbərov U.K., Rəhimli 

R.Z., Həbibova Z.Z., 

Həsənov M.İ. 

İnsan kapitalının ayrılmaz komponentlərindən biri, insanlara yeni bilik, 

bacarıq və qabiliyyətlər qazandıran və ya bacarıqlarını daha da inkişaf 

etdirən, dolayısı ilə məhsuldarlığını və gəlir səviyyəsini yüksəldən ən 

əhəmiyyətli ünsür təhsildir (U.K.Ələkbərov, R.Z.Rəhimli, Z.Z.Həbibova, 

M.İ.Həsənov, 2018) 

Mənbə: Müəllif tərəfindən  (4), (5) və (7) ədəbiyyatları istifadə edilməklə tərtib edilmişdir. 
 

İndiyə qədər insan kapitalına işçi qüvvəsinin malik olduğu bilik, bacarıq, səriştələrin 

və məhsuldarlığının məcmusu kimi baxılıb. “Qısaca insan kapitalı – peşəkarlıq, intellekt, 

bilik, keyfiyyət və yüksək məhsuldarlıqlı əmək və yaşayış keyfiyyəti deməkdir [5, s.47-52]. 

Buna görə də insan kapitalı, bir fərdin bilik, ünsiyyət, bacarıq, istedad, sağlamlıq, təcrübə və 

yaradıcılığın, zaman keçdikcə kapitallaşdırılan və təşkilata əlavə dəyər qazandıran 

xüsusiyyətlərinin birləşmələri kimi qəbul edilərək aşağıdakı quruluşa malikdir (Sxem 1). 



İPƏK YOLU, No.4, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
54 

İnsan kapitalı, insanların həyatları boyunca topladıqları, cəmiyyətin faydalı üzvləri 

olaraq potensiallarını reallaşdırmağa imkan verən bilik, bacarıq və sağlamlıqdır. Adam Smit 

düzgün olaraq qeyd edir ki, “təhsil, təlim və ya şagirdlik dövründə ... qabiliyyətlərin əldə 

edilməsi, hər zaman olduğu kimi, fərddə reallaşan əsas sərmayəni təmsil edən real xərclər 

tələb edir. Belə bir fərdin dövlətinin bir hissəsi olan bu qabiliyyətlər həm də bütün cəmiyyətin 

sərvətinin bir hissəsinə çevrilir"(9). İnsan kapitalının formalaşması formal və qeyri-formal 

təhsil prosesi ilə bağlıdır. Təhsilin insan kapitalının keyfiyyətinə və onun kapitallaşmasına 

təsirinin hərtərəfli qiymətləndirilməsi insan kapitalı indeksinin istifadəsini zəruri edir. 

İndeksin məqsədi, bu gün doğulan bir uşağın 18 yaşına çatanda toplaya biləcəyi insan 

kapitalının miqdarını ölçməkdir. Hazırda insan kapitalı indeksi üç komponentdən: sağqalma, 

gözlənilən təhsil müddəti və sağlamlıq vəziyyətindən ibarətdir. Düşünürük ki, insan kapitalı 

indeksi, dəyişən vəziyyəti əks etdirmək üçün vaxtaşırı yenilənəcək və məlumatların keyfiyyəti 

yaxşılaşdıqca genişləndiriləcək və təmizlənəcəkdir.  

 

Sxem 1. İnsan kapitalının quruluşu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mənbə: Müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir 
 

İnsan kapitalı inkişaf edə, toplana bilir. Bu vəziyyətdə həm işəgötürən, həm də işçinin 

özü onun inkişafına sərmayəçi kimi çıxış edə bilər. İşəgötürən, təlim, qabaqcıl təhsil haqqı 

ödəməklə, həm də şirkətdə təcrübə qazanmaq, həmkarları ilə ünsiyyət qurmaq və s. Bununla 

birlikdə, əsas investor işçinin özüdür, çünki insan hər zaman enerjisini və vaxtını insan 

kapitalını artırmağa sərf edir, həm də müəyyən bir sahədə yeni bilik, təcrübə, özünü inkişaf 

etdirməyin məqsədəuyğunluğu və intensivliyi barədə qərar qalır. Eyni zamanda, işçinin 

peşəkarlığı, intellektual səviyyəsi nə qədər yüksək olarsa, yeniliklər istehsal etmək qabiliyyəti 

də bir o qədər yüksək olarsa, rəqabət qabiliyyəti də bir o qədər yüksək olar. 

 

3. Azərbaycanda məzunların ixtisasları üzrə iş yerləri ilə təmin olunması vəziyyəti 

Ümumiyyətlə araşdırmalar göstərir ki, bir çox tədqiqatçılar tərəfindən insan kapitalına 

iş fəaliyyəti prosesində istifadə edilən həm peşəkarlıq və ixtisasla bağlı xüsusiyyətlərin, həm 

də şəxsi keyfiyyətlərin dəsti kimi baxılır. Lakin insan kapitalının keyfiyyətindən danışanda 

İnsan kapitalı 

Fiziki və genetik 

göstəricilər 

Bilik və informasiya 

Bacarıq Mədəniyyət və etika 

Kriativlik və istedad 

 

Vərdiş və təcrübə 
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onun istifadəsinin aspekləri qeyd edilməlidir. Belə ki, yalnız toplanmış potensialın təhlili 

insan kapitalının vəziyyətinin tam təsvirini vermir. Toplanmış bilik, bacarıq və səriştələrin iş 

fəaliyyəti prosesində tətbiqi faizi insan kapitalının keyfiyyətini ifadə etmək üçün zəruri bir 

göstəricidir. Aparılan araşdırmalar Azərbaycan Respublikasında iqtisadi fəal və məşğul 

əhalinin yüksək göstəricisinin 25-34 yaş arasında olduğunu göstərir (bax: Cədvəl 2).  

Təhlil göstərir ki, 2015-2020-ci illər ərzində iqtisadi fəali əhalinin tərkibində 20-24 yaş 

qrupu üzrə gənclərin sayı azalmış, o cümlədən məşğul olanların bu yaş qrupunda sayı da 0,6% 

aşağı düşmüşdür. İqtisadi fəali əhalinin 25-29 yaş qrupunda sayı 0,2% artsa da, məşğul 

olanların sayı bu yaş qrupunda 0,1% azalmışdır. Artım daha çox 30-44 arası yaş qruplarında 

müşahidə olunur. Bu da bilik, səriştə və təcrübə ilə bağlıdır.  

 

Cədvəl 2. Yaş qruplarına görə iqtisadi fəal əhalinin vəziyyəti, %-lə 

 

Yaş 

qrup-

ları 

İqtisadi fəal əhali, cəmi O cümlədən məşğul əhali Məşğul əhalinin tərkibində 

qadınlar 
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0
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0
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0
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Cəmi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 95,0 95,0 95,1 95,2 92,8 46,0 45,8 45,7 45,8 45,9 44,8 

15-19 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

20-24 10,0 10,0 10,0 9,9 9,7 9,5 8,7 8,8 8,7 8,6 8,6 8,1 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 3,7 

25-29 14,5 14,8 14,8 14,7 14,6 14,7 13,6 13,9 13,9 13,8 13,8 13,5 6,4 6,6 6,6 6,5 6,4 6,3 

30-34 14,3 14,4 14,4 14,5 14,6 14,7 13,7 13,8 13,9 13,9 14,0 13,8 6,5 6,5 6,8 6,8 7,0 6,9 

35-39 12,0 12,2 12,1 12,3 12,3 12,5 11,6 11,7 11,7 11,8 11,9 11,8 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 

40-44 11,7 11,7 11,6 11,7 11,8 11,8 11,3 11,2 11,2 11,3 11,4 11,2 5,7 5,6 5,5 5,5 5,6 5,5 

45-49 12,5 12,1 12,1 11,8 11,6 11,4 12,1 11,7 11,7 11,4 11,2 10,7 6,2 5,8 5,8 5,8 5,8 5,5 

50-54 12,4 12,2 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 11,8 11,7 11,7 11,6 11,4 6,2 5,9 6,1 6,0 6,0 5,9 

55-59 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,1 7,1 7,0 7,1 7,2 7,0 3,4 3,4 3,2 3,1 3,1 3,0 

60-64 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,8 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 

65+ 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 

 

Ölkəmizin insan kapitalının aparıcı qüvvəsi hazırda gənc məzunlardır. Məhz onların 

potensialının düzgün istifadəsi bizim iqtisadi inkişafımızın əsasını təşkil etməlidir. Ölkəmizdə 

ali və peşə təhsil imkanları günbəgün genişləndirilir. Şəhər yerlərində kişilərin demək olar ki, 

50 faizi orta təhsildən sonrakı təhsil pilləsini bitirmişdir, kənd yerlərindəki kişilərin isə demək 

olar ki, 60 faizi yalnız orta məktəb məzunudur [2].  Son bir neçə ildə ali məktəbə qəbul 

olunmuş tələbələrin sayında 21 faiz artım, dövlət ali təhsil müəssisələrinə kənd 

məktəblərindən qəbul payı 2017-2018-ci illərdə təxminən 1 faiz vahidi artaraq 54 faiz 

olmuşdur. Bununla yanaşı, ali təhsil müəssisələri üçün yeni maliyyələşdirmə mexanizminin 

tətbiqi nəticəsində hər tələbəyə düşən xərclər orta rəqəmlə 30 faiz artırılmış, dövlət büdcəsi 
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hesabına təqaüdlər 2019/2020-ci illərdə ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmuş həssas sosial 

qruplardan olan 100-dən artıq tələbəyə verilmişdir. Bu, “hər bir gəncin təhsil alma imkanı 

olmalıdır” konsepsiyasının reallaşdırılmasını mümkün etmişdir. Lakin  Azərbaycanda işsizlik 

Aİ orta rəqəmindən aşağı olsa da, qadın və gənclərin işçi qüvvəsində iştirakı məhduddur [6, 

s.22,25]. 

Bilik, bacarıq və səriştə şəklində toplanmış insan kapitalının səviyyəsinin göstəricisi 

kimi əhalinin iqtisadi aktivliyi təhlil edilir. Bu həm məşğulluqla bağlı problemləri, həm də 

motivasiya ilə bağlı digər sosial-psixoloji məsələləri təhlil etməyə imkan verir. İqtisadi 

aktivlik baxmndan ən yüksək göstərici 40-49 yaş arasında müşahidə olunur. Bu isə 

məzunların aktivliyinin yetərli olmamadığını bir daha göstərir. 

 

Cədvəl 3. Yaş qruplarına görə əhalinin iqtisadi aktivliyin vəziyyəti, %-lə 

 

Yaş qrupları 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

15-19 13,6 14,7 15,7 16,3 16,6 17,0 

20-24 54,2 57,5 60,0 63,4 66,5 69,3 

25-29 76,3 78,6 79,9 80,8 82,6 85,6 

30-34 86,2 85,7 84,2 82,9 82,1 82,8 

35-39 86,8 85,9 84,0 82,5 81,4 80,8 

40-44 92,7 95,2 94,7 95,4 93,9 92,0 

45-49 93,4 92,7 94,8 94,6 96,9 97,4 

50-54 91,7 92,3 93,6 95,6 96,5 98,3 

55-59 66,5 62,9 60,5 59,9 59,8 61,0 

60-64 38,6 37,7 35,5 34,5 32,7 30,1 

65+ 6,2 6,5 6,5 6,7 6,7 6,2 

Mənbə: Müəllif tərəfindən AR DSK məlumatları əsasında tərtib edilmişdir 

 

 

Təhlildən aydın olur ki, 2015-2020-ci illər üzrə iqtisadi aktivlik vəziyyəti 15-19 yaş 

qruplarında 3,4%, 20-24 yaş qrupunda 15,1%, 25-29 yaş qrupunda 9,3% artmışdır. Bu gənclər 

arasında daha çox məzun olan bu yaş qruplarının aktivliyinin müsbət olduğuna işarədir. Təhlil 

dövründə 35-44 yaş qruplarında iqtisadi aktivliyin azaldığı, 45-54 yaş qruplarında isə 

çoxalması müşahidə edilir. Bu da təcrübənin tətbiqi və istifadəsi ilə bağlı ola bilər. 

İşçilərin potensial və davranışı təşkilatın fəaliyyətində həlledicidir. Hazırda müəssisə və 

təşkilatlarda işçilərin vəzifəyə uyğunluğu vəzifənin tələbləri ilə işçinin davranışı və 

imkanlarının müqayisəsi əsasında aparılır. İşçinin müəssisə və təşkilatda olan davranışı və 

fəaliyyət imkanları isə bilavasitə “səriştə” adı altında fəaliyyət göstəricisinin ayrılmaz 

hissəsidir.  Səriştə insanın intellektual və peşə xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Səriştəyə 

özünütəşkil, özünə nəzarət, müstəqillik, düşüncə, özünü tənzimləmə və öz müqəddəratını 

təyinetmə daxildir. Əsas xüsusiyyəti isə bilik və eyni zamanda ondan istifadə etmək 

bacarığına söykənməsidir. Bu, fərqli bir problem spektrini həll etmək üçün əməkdaşlıq və 

qarşılıqlı əlaqə qurma istəyi ilə tamamlanır. Bu zaman hərəkətlər müəyyən mənəvi-əxlaqi 

dəyərlərə və şəxsiyyətin xüsusiyyətlərinə baxaraq həyata keçirilir. Səriştəyə sahib olmaq 
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dondurulmuş, bitmiş bir proses deyil, mövcud bilik və bacarıqların daim yenilənməsini və 

yenilərinin alınmasını tələb edir, çünki səriştənin müəyyən bir həyat dövrü var. Ümumilikdə 

səriştələr dörd qrupa bölünür: inzibati, ünsiyyət (kommunikasiya), nəzarət və koqnitiv 

səriştələri. Bu səriştələr əmək fəaliyyətinin müxtəlif vəziyyət və dövrlərində fərqli şəkildə 

tələb edilə bilər. Məhz onların əhəmiyyət və səviyyəsi isə həmin an üçün təhlil edilir.  

Bir çox hallarda əsas səriştələr işə qəbul prosesində tam təyin edilə bilmir. Yəni əsas 

səriştələr müəyyən vəziyyətdə, prosesdə özünü nümayiş etdirə bilir. Bu heç də onların ikinci 

dərəcəli olması anlamını vermir. Əksinə, əsas səriştələrin iş prosesində əhəmiyyəti getdikcə 

artır. Ancaq məzunların iş təcrübəsinin olmaması, onlara bu səriştələrə sahib olub-olmaması 

haqqında inamlı olmağa imkan vermir. Bu isə işə düzəlmə prosesində gərginliyin artmasına 

və özünə güvənin zəif olmasına səbəb olur. Pandemiyanın vüsət aldığı dövrdə “əsas 

səriştələrə necə sahib olmaq olar” sualı məzunları daha çox narahat edir. Azərbaycanda hər il 

orta hesabla yüz minə yaxın gənc əmək bazarına daxil olur və onların 30-35% universitet 

məzunları, digərləri isə orta və peşə təhsil müəssisələrini bitirənlərdir. Hazırda dövlətin 

qarşısında duran ümdə vəzifələrdən biri bu gəncləri işlə təmin edilməsinə köməklik 

göstərmək və ölkə üzrə gənclər arasında işsizliyin səviyyəsinin aşağı salınmasıdır. “Ölkədə 

hazırda 14-29 yaşlı gənclər arasında işsizlik səviyyəsi 9,2 faiz təşkil edir. Bu göstərici 

ölkədəki ümumi işsizlik səviyyəsindən 2 dəfə çoxdur. Bu tendensiya bütün dünya ölkələrində 

müşahidə olunur” [1]. 

Ümumilikdə məzunlarının məşğulluq problemi və onun həll edilməsi proses olaraq 

dəyişkəndir, vəzifə olaraq isə aşağıdakı amillərlə müəyyənləşdirilir: 

1) yeni səriştə və bacarıqlara tələblərin yaranması; 

2) yeni akademik fənlərin və əlavə kursların meydana çıxması; 

3) mövcud təhsil formalarının inkişafı və yeni təhsil formalarının meydana çıxması. 

Sorğunun nəticələri göstərdi ki, iş yeri seçimi subyektiv və obyektiv amillərin təsiri 

altında baş verir. Onlardan ən başlıcası gələcək əmək haqqının səviyyəsidirsə, ikinci yerdə 

karyera imkanlarının olması, üçüncü yerdə peşə və şəxsi inkişaf perspektivləridir. Bu amillər 

ərazi üzrə məşğulluğa təsir edən ən əsas amillər hesab edilə bilər. Araşdırmalar göstərir ki, 

ixtisaslar mövqeyindən iş yerinin seçilməsinə baxdıqda 13 amil üzrə bu vəziyyət fərqli 

ixtisaslarda amillərin təsir dərəcəsi müxtəlifdir. 

Təhlil göstərir ki, “İxtisası üzrə işin olması” sualına cavab olaraq amilin təsir dərəcəsi 

“Humanitar, sosial ixtisasları” təhsil alanlar arasında yüksək qeyd edənlər digərlərinə nisbətən 

daha çoxdur. Ancaq amil olaraq onu seçənlərin sayı “Təhsil, mədəniyyət və sosial sfera 

ixtisasları üzrə” oxuyanlar arasında daha yüksəkdir. Ümumilikdə sorğunun təhlilindən 

görünür ki, bütün ixtisaslar üzrə təhsil alanlar işə düzəlmə zamanı əsas amil kimi əmək 

haqqını, daha sonra isə karyera artımını seçiblər. 
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Cədvəl 4. Müxtəlif ixtisaslar üzrə iş yerinin seçilməsinə amillərin təsiri 

 

İş yerini seçən zaman təsir edən amillər 
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Əmək haqqı  82,2 1 79,3 1 77,3 1 81,6 1 

Karyera artımı  56,2   2 42 2 31,3 2 43,1 2 

Müəssisənin (təşkilatın) nüfuzu, sabitliyi  36,1 3 29,6 4 16,9 8 27,9 3,5 

Peşəkar kimi karyera yüksəlişi 25,7 4,5 32 3 30,9 3 29,3 3,5 

Əmək müqaviləsinin olması  26,3 4,5 27 5 24,7 4,5 21,4 6 

İş və kollektivdə komfortlu mühit  17,8 7 19,7 6 25,3 4,5 21,2 6 

Məkan, yer baxımından iş yeri  19,1 6 15,1 7,5 19,1 6 19.7 6 

İxtisası üzrə işin olması  10,1 8 14,6 9 17,7 8 17,1 8 

İşin maraqlı olması, maraqlı vəzifələr həll edə 

bilmə imkanının olması 

9,3   9 15,1 7,5 12,5 10,5 14,1 9,5 

İş qrafikini dəyişə bilmə imkanı 8,5 10 13,5 10 17,3 8 13,6 9,5 

Sosial paketin olması 6,9 11 5,7 11 12 10,5 4,2 11 

Korporativ təlim və təhsilin mövcudluğu  1,3 12 2,2 12 1,3 11,5 2 12,5 

Müəssisədə (təşkilatda) tanış və  qohumların 

olması  

— 13 — 13 3,0 11,5 1,9 12,5 

Qeyd: 1-ən yüksək təsiri, 13- ən aşağı təsiri göstərir 

Mənbə: müəllif tərəfindən (13) ədəbiyyatı əsasında tərtib edilib 

 

Son illər təhsili işlə birləşdirən əyani təhsil alan tələbə kontingenti sürətlə artır. Bu gün 

kifayət qədər tələbə artıq əmək fəaliyyətinə cəlb edilib və ya iş axtarır. Yəni tələbələrin əmək 

fəaliyyətinin kütləvi xarakter alma meylli olmasını söyləmək olar. Məzunların iş göndərişləri 

ilə təmininin az olması, təhsilin kommersiyalaşdırılması və inflyasiya müasir tələbənin kəskin 

sosial problemlərlə üzləşməsinə səbəb olur və əmək fəaliyyəti onların müdafiəsinin əsas 

elementlərindən biri nə çevrilir. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, işləyən tələbələr arasında 

əmək fəaliyyətinin ixtisasına uyğun gəlməyənlərin sayı kifayət qədər yüksəkdir (53,1%) (11). 

Əmək və təhsil bazarlarının yaş qrupları üzrə təhlilindən aydın olur ki, ali təhsil 

alanların sayı ilbəil artır. Lakin məşğulluq və işsizlik baxımından təhlil bu sahədə 

problemlərin olmasını göstərir. Problem isə təhsil müəssisəsini bitirdikdən sonra bəzi 

gənclərin işə hazır olmaması, sosial və əmək münasibətlərinə zəif uyğunlaşması ilə də 

əlaqədardır, yəni işsizlik səviyyəsinin yüksək olmasıdır. 
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Cədvəl 5. Təhsil səviyyəsi üzrə məşğul və işsiz əhalinin vəziyyəti 

 
 Məşğul əhalinin təhsil səviyyəsi üzrə bölgüsü İşsiz əhalinin təhsil səviyyəsi üzrə 

bölgüsü 

 2019 2020 2019 2020 

 Cəmi, 

min 

nəfər 

onlardan 

qadınlar 

%-lə 

Cəmi, 

min 

nəfər 

onlardan 

qadınlar 

%-lə 

Cəmi, 

min 

nəfər 

onlardan 

qadınlar 

%-lə 

Cəmi, 

min 

nəfər 

onlardan 

qadınlar 

%-lə 

Cəmi 4938,5 48,2 4876,6 48,2 251,6 57,4 375,9 57,5 

ali təhsil 829,7 40,5 824,3 41,1 34,3 46,4 46,9 41,2 

orta ixtisas təhsili 548,2 60,4 540,8 60,7 30,7 54,1 49,0 53,3 

peşə təhsili 276,5 29,7 272,6 30,0 19 62,1 29,3 59,7 

tam orta təhsil 2949,3 48,8 2911,3 48,5 131,4 61,4 191,3 64,7 

ümumi orta təhsil 296,3 56,0 291,6 56,3 35,3 53,0 58,6 49,3 

ibtidai təhsil 38,5 73,5 36,0 74,4 0,9 66,7 0,8 62,5 

Mənbə: Müəllif tərəfindən sorğu əsasında alınmış AR DSK məlumatları əsasında tərtib 

edilmişdir. 

 

 

Təhlil göstərir ki, 2019 və 2020-ci illər ərzində məşğul əhali arasında ali təhsili olanlar 

analoji olaraq 16,8% və 16,9%, orta ixtisasa təhsili olanlar 11,1% və 11,09%, peşə təhsili 

olanlar 5,6% və 5,59%, tam orta təhsili olanlar 59,72% və 59,70%, ümumi orta təhsili olanlar 

6% və 5,98%, ibtidai təhsili olanlar isə 0,78% və 0,74% təşkil edib. 2019 və 2020-ci illər 

ərzində işsiz əhali arasında ali təhsili olanlar analoji olaraq 13,63% və 12,48 %, orta ixtisas 

təhsili olanlar 12,2% və 13,04%, peşə təhsili olanlar 7,55% və 7,79%, tam orta təhsili olanlar 

52,23% və 50,89%, ümumi orta təhsili olanlar 14,03% və 15,59%, ibtidai təhsili olanlar isə 

0,36% və 0,21% təşkil edib. Yəni 2020-ci ildə 2019-cu ilə nisbətən təhsil səviyyələri üzrə 

məşğul olanların sayında kəskin fərq müşahidə edilməmişdir. İşsizlər arasında ali təhsillilər 

1,16%, tam orta təhsillilər 1,33% və ibtidai təhsillilər 0,14% azaldığı halda, orta ixtisas 

təhsillilər 0,83%, peşə təhsillilər 0,24%, ümumi orta təhsillilər 1,56% artmışdır. Bu isə 2020-

ci ildə orta ixtisas və peşə təhsilli insanların məşğulluğuna diqqətin artırımasının zəruriliyini 

göstərir.   

Nəticə. Aparılan araşdırmadan aydın olur ki, insanların, xüsusilə də gənclərin təhsil və 

təlim keyfiyyəti ölkənin dəyişən iqtisadi ehtiyaclarına davamlı olaraq uyğunlaşmırsa, mövcud 

məşğulluq imkanları insanlara bilik və bacarıqlarından istifadə etmək, onları təkmilləşdirmək, 

genişləndirmək və uyğunlaşdırmaq imkanı vermirsə, əhalinin təhsil səviyyəsinin və 

ixtisaslarının yüksəldilməsi insan kapitalının keyfiyyətinin xətti olaraq yaxşılaşmasına səbəb 

olmur. Təhsil və əmək bazarının nəticələri arasındakı müsbət əlaqənin olmasına baxmayaraq, 

təhsil hələ də əmək bazarına inteqrasiyanın tam təminatçısı deyil. Yəni, təhsilin bir insana 

verdiyi daha yaxşı iş perspektivləri, təhsilin onları işsizlikdən qoruduğu anlamına gəlmir. 

İşəgötürənlərin və gənclərin işlə təmin olunmasında yüksək gözləntilər, ölkənin əmək 

potensialında gənclərin əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla, insan kapitalının səviyyəsinin 

artırılması və bazar iştirakçıları arasında qarşılıqlı əlaqənin yaxşılaşdırılması əsasında 
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gənclərin məşğulluğunun təşviqi üçün uzunmüddətli tədbirlərin həyata keçirilməsinə ehtiyac 

yaranır. 

Beləliklə, bazarda müvafiq ixtisasa sahib mütəxxəssislərin olması və bazarın bütün 

ixtisaslar üzrə tutumunun fasiləsiz monitorinq edilməsi tələb və təklif balansının yaranması 

nöqteyi-nəzərindən zərurirdir. Ona görə əmək bazarında işçilərin ixtisas dərəcələrinə dair 

tələblərin və bazarın özünün müəyyən peşə və ixtisaslar üzrə tutumunun dəyişməsinin 

öyrənilməsinə universitetlərin diqqətinin artırılması zəruridir. Əmək bazarında məzunların 

məşğulluğunu artırmaq üçün təhsil müəssisələri və işəgötürənlərə bunlar tövsiyə edilir:  

 müasir əmək bazarını təhlil etmək və işədüzəlmə texnologiyası bacarığı ilə bağlı 

seminarların, o cümlədən "Karyeraqurma psixologiyası", "İş axtarış texnologiyaları", 

"Özünü təqdim etmə texnologiyaları" kimi seçmə fənnlərin tədris planına daxil 

edilməsi;  

 universitetin strukturunda məşğulluğun təşviqi mərkəzlərinin fəaliyyətinin inkişafı və 

alternativ-ikinci iş yeri axtarışı bacarıqlarının aşılanması;  

 işəgötürənlərin təhsil müəssisələrinin təhsil və təcrübə proqramlarının hazırlanmasına 

cəlb edilməsi, işəgötürənlərin 5-10 illik strateji planları ilə təhsil proqramlarının 

müqayisəli təhlilinin aparılması;  

 universitetlə işəgötürənlər arasında tələbələr üçün təcrübə və tanışlığın təşkili 

haqqında müqavilələr bağlamaq təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi zəruridir. Bu, sosial 

tərəfdaşlar arasında yerli və regional səviyyələrdə müqavilə münasibətlərinin 

qurulmasını da nəzərdə tutur. Tərəfimizdən təklif edilir ki, müqavilənin şərtlərinə görə 

təcrübənin təşkili təhsil müəssisəsi tərəfindən ödənilir, tələbələr arasından işəgötürən 

potensial kadrları seçir və məzun işə düzəldikdə müəyyən məbləğdə vəsaiti (məsələn, 

1 il əzində əmək haqqının müəyyən hissəsini) təhsil müəssisəsinə ödəyərək təcrübə 

proqramına sərf edilən məbləği və ya onun bir hissəsini geri qaytarır. İşəgötürən 

tərəfindən seçilməyən tələbələrə təhsil müəssisəsində əlavə təlimlər və ustad dərsləri 

keçirilir, sonra onlar yenidən təcrübə proqramına cəlb edilir; 

 yuxarı kurs tələbələrinə işlə təhsili birləşdirməyə şərait yaratmaq. Bu iş qrafikinin və 

tədris saatlarının dəyişkən olması razılığının əldə edilməsi hesabına mümkündür. 

Üçtərəfli (tələbə, işəgötürən və təhsil müəssisəsi arasında) müqavilə əsasında tələbəyə 

həm təhsil almaq, həm də işləyərək təhsil haqqını ödəyə bilmək imkanı yaradılır. Bu 

mexanizm təhsil krediti alan tələbələrdə daha yüksək səmərə vermiş olar. 
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