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Кез келген ұйымның басты байлығы -  адам ресурсы. Ұйым қызметінің нәтижелі болуы, табысқа 
жетуі де осы ресурсты қалай басқарып, қалай бағыттап, ынталандырып отыруына байланысты. Адам 
ресурстарын басқару- HR-менеджменттің табыстылығы әр қызметкерді тұтас механизмнің бір бөлшегі 
ғана емес, жеке адам, құндылықтары, мінезі, өмірлік тәжірибесі, арманы мен мақсаты бар дара тұлға деп 
қабылдаудан басталады.

Қызметкерді жұмысқа қабылдаудан бастап, оның қызмет бабымен өсуі, ұйымның дамуына, табысқа 
жетуіне үлес қосуы, осы жолда бар білімі мен тәжірибесін пайдалануы, оқуы, жетілуі, дамуы -  психология, 
әлеуметтану және менеджмент тотысындағы ілімнің зерттеу нысаны.

Ник Уилтонның «HR-менеджментке кіріспе» (An Introduction to Human Resource Management) 
оқулығы -  осы ілімнің шымылдығын ашатын, үйымдардағы HR-менеджердің қызметіне бағыт беріп, әр 
қадамын зерделейтін іргелі еңбек. Қазақ тіліне бұл оқулықтың 3-басылымы аударылып отыр.

Кітап менеджмент мамандығында білім алатын студенттерге, оқытушыларға, жалпы оқырман 
қауымға арналады және қазақ тіліндегі MBA курсының негізгі оқулықтарының бірі ретінде усынылады.
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