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İZAHAT VƏRƏQƏSİ 
 

Sosiologiya postsovet məkanında mürəkkəb təkamüldən sonra 
müstəqil elm statusu qazandı. Bu keçməkeçli yolda həm yeniliklər, ümidlər 
və uğursuzluqlar olmuşdur. Lakin bütün bu ziddiyyətlərə baxmayaraq 
sosioloji fikir yaşadı və inkişaf etməkdə davam edir. 

Sosioloji biliyin ayrı-ayrı istiqamətlərinin işlənib hazırlanması daha 
uğurla gedirdi.  Əməyin, ailənin, təhsilin, mədəniyyətin və s. sosiologiyası 
tədricən gücləndi və qəbul edildi. Onların nəticələri nəşr edilirdi, elmin və 
təcrübənin nailiyyətinə cevrilmişdirlər. 

Hal hazırda sosiologiyanın öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Bu gün sosiologiya praktiki olaraq ölkənin bütün ali məktəblərində tədris 
olunur. Sosioloji təhsil istənilən profilli mütəxəssislərin sosial-humanitar 
hazırlığının ayrılmaz hissəsidir. Faktlara, konkret məlumatlara əsaslanaraq 
o sosial reallığı, ictimai həyatın ən aktual problemlərini obyektiv elmi təhlil 
etməyə imkan verir. 

Proqramın məqsədi və vəzifələri sosiologiyanın əsas prinsipləri və 
anlayışları, müasirliyin vacib sosial problemləri ilə yaxından və hərtərəfli 
tanışlıqdır. Kursun məzmununun qavranılması səviyyəsi sosiologiyanın 
nəzəriyyəsinin, tarixinin, metodologiyasının anlayış aparatının 
mənimsənilməsini nəzərdə tutur.  

 “Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyasi və tarixi” kursunun 
proqramı 22.00.01 - “Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyasi və tarixi” 
ixtisası üzrə doktorantura üçün - ali təhsildən sonrakı təhsilin dövlət 
standartlarına cavab verir. Bu proqramda ardıcıl olaraq mövzuların adları, 
onların annotasıyası və onlara uyğun ədəbiyyat verilmişdir. Kursun 
şərhində sosiologiya sahəsində klassiklərin, həm də müasir alimlərin 
əsərlərindən ibarət olan orijinal ədəbiyyatdan istifadə edilmidir. Habelə 
kursun proqramı istənilənali məktəbdə istifadə edilə bilər.  
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I bюлмя.  

SOSİOLOGİYA TARİXİ. 

         Giriş 

         Sosiologiyanın tarixi və onun sərhədləri haqqında. Nəzəri-idrakı 
(sosiologiya – cəmiyyət haqqında elmi bilikdir; elmi faktlar – reallığın 
xüsusi işlənməsinin nəticəsi kimi), etik (peşəkar etika; yüksək dəyər 
kimi çıxış edən idrak forması) və institutsional-təşkilatçılıq (elmi-
tədqiqat institutları, ali təhsil müəssisələri, fakültələr, kafedralar, 
müntəzəm və qeyri müntəzəm elmi nəşrlər, elmi cəmiyyətlər, 
konqreslər, simpoziumlar və b.) sosioloji biliyin mənbəyidir.  
         Sosiologiya tarixi müstəqil elmi fənn kimi.Sosiologiya tarixinin 
predmeti.  
         Sosiologiya tarixi cəmiyyət haqqında elmlərin kollektiv 
yaddaşıdır. Sosiologiya tarixində alimlərin şəxsiyyətləri ilə bağlı 
kompleks amillərin (onların  həyat və yaradıcılıqları, psixoloji cizgiləri, 
dəyər yönümləri və b.) öyrənilməsi. 
         Sosiologiya tarixinin dövrləşdirilməsi problemi. Klassik 
dövrəqədərki (XIX əsrin II-ci yarısı), klassik (XIX sonu – XX əsrin 
əvvəlləri), neoklassik (1920-1950-ci illər), postklassik (1960-1970-ci 
illər) və postmodernist (1980-ci – XXI əsrin əvvəli) sosiologiya.     

 
Сосиолоэийа тарихи фянниня эириш 

1-ъи мювзу. Ъямиййят щаггында елмин йаранмасындан 
 юнъя сосиал фикир 

 
Ъямиййят щаггында идейанын формалашмасы. Сосиал реаллыг 

щаггында мцхтялиф мювгелярин формалашмасы вя инкишафы. Сосиал 
номинализм вя сосиал реализм.  

Сосиоложи фикрин тарихи сосиолоэийийанын йаранмасынын илкин шярти 
кими: антик дювр сосиал фикри (Платон, Аристотел, Сенека, Епикцр), орта 
ясрляр Авропа мцтяфяккирляри (Августин Müqəddəs Avreli, Фома 
Аквински) вя орта ясрляр мцсялман мцтяфяккирляринин (Н.Эянъяви, 
Н.Туси, Ибн Хялдун, Ял-Фараби) sosial görüşləri. 

XVI-XVII ясрлярдя сосиал фялсяфянин Еразм Роттердамски, Томас 
Мор, Тoмаззо Компанелла, Николо Макиавелли, Рене Декарт, Томас 
Щоббс, Ъон Локк вя б. тяряфиндян инкишаф етдирилмяси. 

Маарифчилик дюврцндя сосиал фикрин Франсада (Франсуа-Мари 
Волтер, Жан-Жак Руссо, Дени Дидро), Шотландийада (Адам Смит, Давид 
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Yум), Алманийада (Иммаnuel Кaнт, Иощан Готфрид Щердер), Şimali 
Amerikanın ingilis kaloniyalarında(Бенcамин Франклин) чичяклянмяси. 

Инсанын тябии вя вятяндаш щцгугу анлайышы. Иътимаи мцгавиля 
нязяриййяси  (Жан Боден, Гуго Гросий, Ъамбаттист Вико, Мари Жан 
Антуан Никола Кондорсе, Şарл Луи Монтескйе). 

Гярб юлкяляриндя сосиолоэийа елминин йаранмасынын тарихи шяраити. 
XIX ясрдя капитализмин инкишафы вя ъямиййятдя игтисади вя сийаси 
зиддиййятлярин дяринляшмяси. Müxtəlif сосиал фялсяфи системлярин 
мювъудлуьу. Иътимаи инкишаф нязяриййясиня тялябат. 

XIX ясрин яввялляриндя иътимаи елмлярин диfеренсиасийасы. Емпирик 
сосиоложи тядгигатларын йаранмасы.  

Гярби Авропанын иътимаи-сийаси фикриндя цч башлыъа истигамят: 
мцщафизякар-янянячиляр (Едмунд Берк,  Жозеф де Местер, Луи де 
Боналд); либерал-утилитаристляр (Иеремии Бентам, Ъон Стйуарт Милл, 
Алексис де Токвилл); утопик-сосиализм (Шарл Фурйe, Роберт Оueн, Анри 
Сен-Симон). 

Сосиолоэийанын мцстягил фянн кими йаранмасынa обйектив зярурят. 
Сен-Симонун «сосиал сосиолоэийасы». Позитивист сосиолоэийанын 
гярарлашмасы. 

 
  Сосиолоэийанын XIX яср вя ХХ ясрин яввялляриндя инкишафы  

(классик дювря гядярки мярщяля) 
 

2-ъи мювзу. Позитивист сосиолоэийанын мейдана эялмяси.  
Огйuст Конт сосиолоэийанын банисидир 

 
Огйуст Конт (1798-1857) вя онун дюврц. О.Контун елми вя 

иътимаи фяалиййяти. Ъямиййят щаггында елmин Конт лайищяси. Конт 
тяряфиндян елмлярин тяснифаты вя орада сосиолоэийанын йери. Конт 
сосиолоэийанын предмети, вязифяляри вя методлары щаггында. Натурализм 
вя Контун позитив тарихилийи. Сосиолоэийанын тякамцл принсипи. Контун 
сосиоложи системиндя сосиумун тякамцлц. Цч мярщяля гануну. Sosиал 
динамика вя сосиал статика. Сосиал динамика сосиал тярягги 
нязяриййясидир. Сосиал статика бахымындан сосиал стабиллийин ясас шяртляри. 
Контун позитив сийасяти. Конт идейаларынын сосиал структурлар вя 
функсионал асылылыглар щаггындакы тясяввцрлярин инкишафында ролу. Дцнйа 
сосиолоэийасында позитивизм идейалырынын тякамцлц. О.Конт ирсинин елми 
тянгиди вя онун тялиминин ардыъыллары tərəfindən йарадыъы инкишафы.  
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3-ъц мювзу. Щerbert .Спенсерин сосиоложи консепсийасы 
Щ.Спенсерин (1820-1903) щяйаты вя онун елми бахышларынын 

формалашмасы. «Синтетик фялсяфя курсу» йаратмаг ъящди вя онун 
принсипляри. Спенсер сосиолоэийанын предмети вя metодлары щаггында. 
Спенсерин тарихи тякамцлə dair сосиоложи системи вя онун апарыъы 
принсипляри. Ъямиййятин организм анламы. Ян цмуми тякамцл гануну 
идейасы. Иътимаи вя биоложи организмлярин охшарлыглары вя фяргляри. Сосиал 
интеграсийа вя сосиал диференсасийа ъямийятин щяйат вя фяалиййятинин 
дахили dinamikasının ifadəsidir..Spenserin тялиминдя иътимаи инкишаф 
идейасы: садядян мцряккябя доьру инкишаф, иътимаи инкишафын 
ганунауйьун характери.  

Щ.Спенсерин сосиолоэийасынын Qярб сосиолоэийасы тарихиндя йери, 
сосиоложи фикрин сонракы инкишафына тясири. 

 
4-ъц мювзу. XIX яср сосиолоэийасында позитивист-натурализм 

XIX ясрин орталары вя икинъи йарысında Гярбин интеллектуал тарихиндя 
тябиятшцгнаслыьын мцвяффягиййятляриня алудячилик вя позитивист-натуралист 
дцнйаэюрцшцнцн тяряггиси. Сосиолоэийанын бу дцнйаэюрцшцнцн тясири 
алтында инкишафы. Тякамцлчцлцк иътимаи фикрин апарыъы истигамяти кими. 
Биолоэийанын вя диэяр тябият елмляринин сосиоложи тяфяккцря тясири.  

Ясас ъяряйанлар: механист мяктяб (Щенри Чарлз Керинин механики 
ъямиййят модели, физики вя сосиал елмлярин цмуми ганунларынын 
ахтарылмасы; Вилщелм Фридрих Освалдын ъямиййятин енерэетик 
консепсийасы); ъоьрафи мяктяб вя онун тякамцлц (Виктор Кузен, Щенри 
Бокл,  Карл Риттер, Фридрих Ратсел, Eдmон Демолен, Елен Семпл, 
Еллсуорт Хантингтон, Карл Щаузxофер, Пoл Видал де Блаш вя б.); ирги-
антроположи мяктяб (Артур де Гобино, Щаустон Семберлен, Ж.Vaşe де 
Лйапуj, Отто Оммон.Онларын нязяри мцщакимяляринин мцртяъе 
характери вя мцстямлякячилик сиyасяти иля ялагяси); биоцзвц мяктяб (Паул 
Лилiенфелд, Алберт Шефле, Рене Бормс, Алфред Фулйе, Алфред Еспинас. 
Биоцзвц нязяриййялярин идеоложи mühafizəkarlığı); сосиал-дарвинист 
мяктяб (Уолтер Беъгот, Лцдвиг Гумплович, Qрем Самнер. Синифляр вя 
синфи мцбаризя нязяриййясинин сосиал дарвинист тяфсири).  

Айры-айры истигамятлярин тякамцлц вя онларын сосиолоэийанын 
эяляъяк инкишафында ролу. 

 
5-ъи мювзу. Психоложи сосиолоэийа вя онун ясас истигамятляри 

XIX яср сосиолоэийасында психолоэизм. Онун мяктябляри вя ясас 
принсипляри. Психоложи тякамцлчцлцк. Лестер Франк Уорд вя Франкл Щенри 
Qиддингсин ясярляриндя биолоэизм иля псхиолоэизмин синтези. Л.Уордун 
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сосиоложи нязяриййяси. Ф.Гиддингс «нясил шцуру» вя сосиал синифлярин 
типолоэийасы щаггында. 

Инстиктивизмин мянбяляри. XIX-XX яср Qərb елминдя инстиктивизм 
анлайышынын изащы. Уилйам Мак-Дугaл (1871-1938) инстиктивизмин сосиал 
щяйатда ролу щаггында. З.Фрейдин сосиоложи нязяриййясиндя инстинктлярин 
изащы. Уилфрид Троттерин сосиолоэийасында инстинктвизмин 
гиймятляндирилмяси.  

«Халглар психолоэийасы». Морис Ласарус вя Щейман Штейнтал, 
Вилщелм Вунdт. 

XIX ясрин сону - ХХ ясрин яввялляриндя кцтля проблеминя мараğын 
йаранмасы сябябляри. Ясас категорийалар: кцтля, публика, тялгин, тяглид, 
психи йолухма. Густов Лебонун сосиоложи эюрцшляри. Габриел де Тардда 
тяглид сосиал щяйатын ясасы кими. 

Интераксионизмин мейдана эялмяси. Уилйам Ъеймс. Мянин цч 
елементи щаггында. Ceyms Mark Bolduin. Чарлз Кулинин сосиоложи 
нязяриййяси. Эцзэц- Мян вя онун елементляри. Илкин вя икинъи дяряъяли 
груплар. У.Томасын сосиоложи тядгигатлары.  

Психоложи сосиолоэийанын сонракы инкишаф тарихи. 
 

6-ъы мювзу. XIX ясрдя емпирик сосиал тядгигатлар 
 

Инэилтярядя емпирик сосиал тядгигатлар. Ъон Синклер Ъеймс Кей-
Шаттлуорt. Чарлз Бут. 

Франсада емпирик сосиал тядгигатлар. Луи Виллерме. Александр 
Paran Дйушатле. Адолфо Кетле. Фредерик Ле Пле.  

Алманийада емпирик сосиал тядгигатлар. Рудолф Вирхов, Енрест 
Енэел, Адолф Вагнер, Макс Вебер.  

 
7-ъи мювзу. Сосиолоэийада тякамцлчцлйцн бющраны вя  

антипозивист ъяряйанлар 
 

 XIX-ХХ ясрлярдя сосиал елмлярдя метололожи ситуасийа. 
Тякамцлчцлцйцн бющраны. ХХ яср етнографийасында диффуzионизм апарыъы 
истигамят кими. Сосиолоэийада функсионализм. Ссиентизм.  

Иътимаи елмляр фялсяфясиндя неоiдеализм. Вилщелм Винделбанд вя 
Щенри Риккерт. 

XIX ясрин сону - ХХ ясрин яввялляриндя Инэилтяря, Франса вя АБШ 
сосиолоэийасында вязиййят. 
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Классик дювр сосиолоэийасы 
(XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri) 

 
        8-ъи мювзу. Кarl Марксын сосиолоэийасы 

 
К.Марксын (1818-1883) щяйаты вя йарадыъылыьы. Онун təliminin 

идейа-нязяри мянбяляри. Фялсяфи антрполоэийа. Инсан вя ъямиййят. Тарихин 
материалист изащы. Ясас анлайышлар: иътимаи щяйат вя иътимаи шцур, истещсал 
васитяляри вя истещсал мцнасибятляри. Базис вя цстгурум. Сосиал систем 
нязяриййяси: иътимаи формасийалар. Сосиал инкишаф нязяриййяси. Сосиал 
ингилаб. Синифляр вя синфи мцбаризя нязяриййяси. Идрак сосиолоэийасы. 
Сосиолоэийанын инкишафында К.Марксын хидмятляри. 

 
9-ъу мювзу.  Фердинанд Тюннисин сосиоложи консепсийасы 

Ф.Тюннис (1855-1936) щяйаты вя бахышларынын formalaşması. Онун 
baxışlarının идейа мянбяляри вя нязяри-методоложи принсипляри. Тюнnис 
тяряфиндян сосиолоэийанын предмети вя вязифяляринин, ясас анлайышларынын 
шярщи: иътимаи мцнасибятляр, сосиал груплар, сосиал корпорасийалар вя йа 
бирликляр.  

Ф.Тюннис сосиал ялагялярин ики типии щаггында. Иъма вя ъямиййят: 
мащиййяти, яламятляри, ясас фяргляри. Халис вя тятбиги сосиолоэийa Тюннисин 
сосиоложи идейаларынын спесифик мязмунu. Тюннисин емпирик тядгигатлары. 
Сосиал нормаларын Тюннис тяряфиндян тяснифаты. Тюннисин сосиоложи 
консепсийасында сийасят вя сийаси фяалийят мясяляляри. Сосиолоэийанын 
инкишафында Тюннисин хидмятляри. 

 
10-ъу мювзу. Эeorq Зиммелин сосиоложи консепсийасы 

Э.Зиммелин (1858-1918) щяйаты вя идейа-мяняви тякамцлцнцн 
ясас мярщяляляри. Зиммелин сосиоложи консепсийасынын фялсяфи вя 
методоложи принсипляри. Зиммел сосиолоэийанын предмети, методу вя 
вязифяляри щаггында. Зиммелин идейа нязяри ирсиндя формал сосиолоэийа 
мясяляляри. Сосиоложи идрак нязяриййяси вя тарихи инкишаф консепсийасы. 
Зиммелин сосиолоэийасында баша дцшмя проблемляри. Сосиал фялсяфя вя 
мядяниййятин сосиолоэийасы. 

Зиммелин сосиоложи нязяриййясинин мцасирляри тяряфиндян 
гиймятляндирилмяси. Нязяри сосиолоэийанын инкишафында Э.Зиммелin 
nəzəri ирсинин ролу.  
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11-ъи мювзу. Емил Дцркеймин сосиоложи консепсийасы 
Е.Дцркщеймин (1858-1917) сосиал-сийаси мювгеляринин 

формалашмасы. Елми-педагожи бахышларынын идейа-нязяри мянбяляри. 
Башлыъа ясярляри. Сосиолоэийанын бир елм кими йарадылмасы програмы. 
Сосиолоэийанын предмети вя диэяр иътимаи елмляр системиндя йери. 
Ъямиййятин хцсуси реаллыг кими шярщи, «сосиал факт» анлайышы. 
«Сосиолоэизм» ъямиййят нязярийяси кими. Сосиоложи методун ясас 
принсипляри вя гайдалары. Дцркщеймин структур-функсионал тящлиli.  

Е.Дцркщеймин нязяриййясинин мцщцм тяркиб щиссяляри: иътимаи 
ямяк бюлэцсц, механики вя üzvü щямряйлик. «Коллектив шцур» вя 
«коллектив тясяввцрляр». Ямяк бюлэцсцнцн «гейри-нормал» формалары. 
Шяхсиййят вя ъямиййят. Интищар сябябляринин тядгиги. Интищарларын нювляри 
вя сябябляри. Аномийа анлайышы. Е.Дцркщеймин фялсяфи-сосиоложи яхлаг 
консепсийасы. Яхлагын юйрянилмясиня структур-тарихи йанашма. Динин 
фялсяфи-сосиоложи консепсийасы. Дини щяйат формаларыны тящлили. 
«Мцгяддяс» категорийасы. Диня символик систем кими йанашма. Динин 
сосиал функсийаларынын шярщи. 

Е.Дцркщейм ирсинин сосиолоэийа тарихиндя йери.  
 

12-ъи мювзу. Maks Веберин сосиолоэийасы 
М.Веберин (1864-1920) щяйат вя йарадыъылыьы. Вебер 

сосиолоэийаsıнын методоложи принсипляри. Мядяниййят щаггында елмлярин 
методоложи проблемляри. «Идеал тип» мянтиги конструксийа кими. 
Башадцшмя проблеми вя «сосиал фяалиййят» категорийасы. “Мягсядли 
расионал” фяалиййят Вебер сосиолоэийасынын методоложи категорийасыдыр. 
Сосиал фяалиййят вя «башгасына истигамятлянмя». Сосиал фяалиййятин 
нювляри. Формал расионаллыг Вебер сосиолоэийасынын категорийасы кими. 
Щюкмранлыг типляри щаггында Вебер тялими. М.Веберин сийаси мювгейи. 
Динин сосиолоэийасы. «Протестант етикасы вя капитализмин рущу» ясяри. 

Веберин сосиоложи ирси вя мцасирлик.   
 

13-ъц мювзу. Вilfredo Паретонун сосиоложи системи  
В.Паретонун (1848-1923) щяйат вя йарадыъылыг йолу. Идейа 

мянбяляри. Сосиоложи системинin нязяри-методоложи ясаслары. Мянтиги-
експериментал тядгигат методу. Ъямиййят фярдлярин гаршылыглы тясир 
системи kimi. В.Паретонун сосиал фяалиййят консепсийасы. «Мянтиги» вя 
«гейри-мянтиги» сосиал фяалиййятляр. Психолоjи редуксионизм. 
«Реziduylар» («галыглар») щисслярин, емосийаларын, ещтирасларын, 
инстинктлярин, инсанын психоложи щалларынын ясасı кими. 



 

 10 

В.Паретонун сосиоложи системиндя идеолоэийа консепсийасы. 
«Деривасийаларын» тяснифаты. Зоракылыьы идеаллашдыран консерватизм 
идеолоэийасы. Елиталарын дювраны консепсийасы. «Идаряедиъи елита» вя 
«гейри- идаряедиъи» елита. Елиталарын йцксялмя вя енмя тсиклляри. 
«Тцлкцляр» вя  «ширляр». «Аlверчиляр» вя «рантйеляр». 

В.Паретонун сосиоложи идейаларынын сосиолоэийанын эяляъяк 
инкишафында ролу.  

 
14-ъц мювзу. Русийада иътимаи фикир 

Русийада сосиолоэийанын йаранмасы вя инкишафы хцсусиййятляри. Рус 
сосиоложи фикринин ясас истигамятляри: натуралист ъяряйан (Л.Мечников, 
П.Лиliйенфелд); халгчылыг сосиолоэийасы (М.Бакунин, П.Кропоткин, 
П.Лавров, Н.Михайловски); психоложи ъяряйан (Й.Б.Реборти, 
Н.Н.Карайев вя б.); неославйанофил ъяряйаны (Н.Данилевски, 
П.Новгородsev вя б.); «легал марксизм» (П.Струве, Н.Бердйайев, 
М.Туган-Барановски); рус идеализминин тарихи фялсяфяси (В.Соловйев, 
Н.Бердйайев, С.Булгаков вя б.); позитивизм (М.Ковалевски вя б.); 
неопозитивизм (П.Сорокин, К.Тахтарйев вя б.); марксист сосиолоэийа 
(Н.Zибер, Э.Плеханов, В.Ленин). 

Рус сосиолоэийасынын ясас идейалары вя яняняляри. XIX ясрин 70-80-
ъи иллярinдя славйонофил вя торпагчылыг яняняляри. Н.Данилевскинин 
мядяни-тарихи типляр нязяриййяси.  

Халгчылыг сосиолоэийасы, онун илкин шяртляри, гярарлашмасы. XIX 
ясрин орталары - XX ясрин яввялляриндя халгчы идеологларын эюрцшляринин 
тякамцлц. Субйектиv сосиолоэийа мяктябинин йаранмасы вя онун ясас 
нцмайяндяляри. П.Л.Лавровун (1823-1900) сосiоложи эюрцшляри. P.Lavrov 
sосиолоэийа елминин предмети, мягсяди вя вязифяляри щаггында. П.Лавров  
ъямиййятин щярякятвериъи гцввяляри вя зийалыларын ролу щаггында. 
Субйектив сосиолоэийа идейаларынын инкишафында Н.Миxайловскинин 
(1842-1904) ролу. Фярдилик уьрунда мцбаризя Михайловскинин сосиоложи 
нязяриййясинин мяркязи идейасыдыр. Субйектив мяктябин рус 
сосиолоэийасынын диэяр нцмайяндяляри тяряфиндян тянгиди (Н.Бердйайев, 
П.Струве, Э.Плеханов, Б.Леnин). 

М.Ковалевскинин (1851-1916) сосиоложи нязяриййяси. 
Сосиолоэийанын предмети, сосиолоэийа иля диэяр елмлярин гаршылыглы ялагяси 
щаггында onun фикирляри. Ковалевскинин сийаси сосиолоэийасы. Классик 
позитивизм янянясинин инкишафы.  

XIX ясрин сону -  ХХ ясрин яввялляриндя Русийа сосиоложи фикриндя 
марксист истигамят. Н.И.Зибер вя онун сосиолоэийайа даир ясярляри. 
G.В.Плехановун сосиоложи görüşləri. V.İ.Leninin əsərlərində marksist 



 

 11 

sosiologiyanın inkişaf etdirilməsi. N.K.Mixaylovski və rus marksistləri. 
Leqal marksistlərdən P.V.Struvenin, M.İ.Tuqan Baranovskinin, 
S.N.Bulqakovun, N.A.Berdyayevin, S.L.Frankın nəzəri mövqelərinin 
dəyişilməsi.   

Сосиолоэийада рус неопозитивизминин хцсусиййятляри. П.Сорокин 
(1889-1968) вя Гярб сосиолоэийасы яняняляри. Сорокинин йарадыъылыьынын 
Русийа дюврц (1913-1922).  

Рус сосиолоэийасында антипозитивизм. Сосиолоэийа елминин 
неокантчылыг идейалары ясасында гурулмасы ъящди: Б.А.Кистйановски, 
В.М.Хвостов, А.С.Лаppо-Данилевски. 

 
15-ci mövzu. Азярбайъанда сосиоложи фикир 

XIX яср Азярбайъан маарифчиляринин сосиоложи эюрцшляри. 
Аbбасгулу aьа Бакыханов маарифлянмиш монарх вя сосиал ислащатлар 
щаггында. Ъямиййят həyatında халгын  вя яхlаг нормаларыnın rolu. 

М.Ф.Ахундов сосиал тяряггидя маарифин, тякамцлцn, ингилабын 
ролу щаггында. Щясян бяй Зярдаби иътимаи тяряггидя маарифчилийин ролу 
щаггында. Иътимаи-сийаси щяйатда вя шяхсиййятин формалашмасында 
ъоьрафи мцщитин ролу. 

XX ясрин яввялляриндя Азярбайъанда марксист фялсяфи идейаларын вя 
ингилабi демократизмин инкишафы. «Молла Нясряддин» сатирик журналы 
ингилаби демократийанын инкишафында ясас трибуна кими. Няриман 
Няриманов, Ъяlил Мяммядгулузадя вя Мирзя Ялякбяр Сабир ингилаби 
демократизмин эюркямли нцмайяндяляридир.  

Мяммяд Ямин Рясулзадянин, Яли бяй Щцсейнзадянин вя Ящмяд 
бяй Аьайевин сосиал-сийаси эюрцшляри.  

Азярбайъан сосиоложи фикриндя антипозитивизм. А.М.Рцфятов вя 
С.Е.Ейнуллайевин махист эюрцшляри.  

 
 Неоклассик сосиолоэийа (1920-1950-ъи илляр) 

16-ъы мювзу.  Неопозитивist сосиолоэийа 
Неопозитивизм вя емпирик сосиолоэийанын йаранмасы. 

Сосиолоэийада физикализм. Неопозитивист вя емпирик сосиал тядгигатларын 
методолоэийасы. Неопозитивist структур функсионализм вя сосиал 
дяйишиликляр нязяриййясинин цмуми характеристикасы. Позитивизм вя онун 
тянгиди. 

17-ъи мювзу. АБШ-да емпирик сосиолоэийа 
ХХ йцзиллийин 20-30-ъу илляриндя АБШ-да емпирик сосиолоэийаын 

формалашмасы. Чикаго сосиоложи мяктяби. Флориан Знанеtскинин, Uилйам 
Томасын, Роберт Паркын, Ерnст Беръесин сосиоложи ирси.  
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Абращама Маслоунун мотивасийа консепсийасы. Сосиолоэийада 
сосиодинамик истигамят вя психодраматик тядгигатлар. Ъекoб Морено. 

АБШ-да индустриал сосиолоэийанын йаранмасы: Елтон Мейо вя 
onun  Хоторн експерименти. 

Щарвард вя Колумбийа сосиолоji мяктябlərи: сосиолоэийа елминин 
нязяри ъящятдян инкишафынын сцрятляндирилмяси kursu.  

 
18-ъи мювзу.  Франса сосиоложи мяктяби 

Франса сосиоложи мяктябинин хронолоэийасы вя цмуми сяъиййяси. 
Икинъи дцнйа мцщарибясиня гядярки дюврдя ясас сосиоложи мяктябляр. 
Елми ъямиййятдя Дцркщейм мяктяби йенилик кими. «Сосиоложи иллик» 
журналы вя оnун цзвляри. Мцхтялиф сосиал elm нцмайяндяляринин бу 
мяктябдя иштиракы Дцркщеймдян сонра М.Мосс бу мяктябин башчысы 
кими. 

Дцркщеймчилийя якс истигамятин нцмайяндяляри; Ле Пелe ардыъыллары 
вя «Сосиал елм», «Бейнялхалг сосиолоэийа журналы»нын ямякдашлары – 
Щ.де Тард, А.Фулйе, А.Шеффle, М.Ковалевски вя б.; «католик 
сосиологлар» - О.Абер, С.Деплyаж, Ж.Маритон вя б. 

Франса сосиоложи мяктябинин сцгуту вя сосиолоэийанын инкишафында 
онун ролу.  

 
19-ъу мювзу. Пitirim Сорокинин сосиоложи консепсийасы 

П.Сорокинин (1889-1968) щяйат вя йарадыъылыьы. Елми 
дцнйаэюрцşцнün тякамцлц. 

Сорокинин йарадыъылыьынын Русийа дюврц. Sосиолоэийанын нязяри елм 
кими формалашмасныда Sorokinin ролу. P.Sorokin sосиолоэийанын 
предмети вя структуру щаггында. Сорокиn сосиал давраныш вя гаршылыглы 
фяалиййят щаггында. 

П.Сорокинин фяалиййятинин Гярби Авропа вя Америка дюврц. Бу 
дюврдя сосиал стратификасийа вя сосиал мобиллик нязяриййясинин 
тякмилляшдирилмяси. Сорокинин сосиомядяни динамика нязяриййяси. 
Мядяниййят цнсцрляринин интеграсийа формалары: мякан вя механики 
мювъудлугла бирляшмя, хариъи амиллярля шяртлянмиш бирляшмə, kauzal və 
функсионал бирляшмя; мядяниййятин мянтигi мяналандырма йолu ilə 
бирляшмяси.  

Емпирик сосиолоэийанын тянгиди. Интуитив, рийази-мянтиги вя 
експериментал тядгигат методлары.  

Сорокинин йарадыъылыьынын тарихи ящямиййяти.  
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20-ъи мювзу. Цмуми  сосиал фяалиййят нязяриййяси.  
Сосиал системляр. Тolkot Парсонс 

Сосиал фяалиййят консепсийаларынын формалашмасы. Сосиал фяалиййятин 
консептуал схеминин формалашмасы вя инкишафына Г.Беккерин, 
М.Веберин, Л.фон Визенин, Ф.Знанетскинин, C.Мидин вя б. тювщяляри. 
Вебер тяряфиндян сосиал фяалиййят анлайышынын сосиолоэийайа дахил 
едилмяси. Сосиал мцнасибятлярин (М.Вебер), сосиал реаллыьын (Знанетски), 
сосиал системлярин (Парсонс) тядгигиндя сосиал фяалиййятин ролу. 

Т.Парсонсун (1902-1979) «сосиал фяалиййят» конsепсийасы вя онун 
цмумсосиоложи стурктур-функсионалист нязяриййясинин işlənilməsində  
ролу. Т.Парсонсун структур-функсионалист йанашмасынын мювъуд 
мцнасибятлярин сабитляшмясиня истигамятлянмяси. Фяалиййят системи вя 
ялащидdя акт. Елементар фяалиййятин структуру: фяалиййят эюстярян шяхс, 
мягсяд, ситуасийа, норматив ориентасийа.  

«Сосиал системляр», «функсийа», «структур» анлайышлары. Системляр, 
алт- системляр вя шяxsi (фярди) вя сосиал системлярин бир-бириня гаршылыглы 
тясири. Сосиал алтсистемлярин мцхтялифлийи (игтисади, сийаси, дини, яхлаги, 
сосиал). Алтсистемлярин функсионал спесификлийи принсипи. Системин ачыг 
характери. Диференсиасийа Т.Парсонсун тякамцл тялиминин ясасыдыр.  

Парсонсун структур-функсионал nəzəriyyəsinin  ящямиййяти вя 
онун sosiologiya  елминin сонракы инкишафына тясири.  

 
21-ъи мювзу. Психоаналитик сосиолоэийа 

Фрейдизм вя сосиолоэийа. Психоанализин инкишаф мярщяляляри: 
психоанализ спесифик психотерапевтик метод кими; цмумпсихоложи 
нязяриййянин йаранмасы вя бу нязяриййянин мцхтялиф елм сащяляриня 
«müdaxiləsı». Психоаналитик консепсийанын хцсусиййятляри. 

Фрейдин сосиал доктринасынын ясасландыьы башлыъа идейалар. Фрейдин 
«амбивалентлийи»: расионаллыг вя иррасионаллыг, щуманизм вя 
антищуманизм, бядбинлик və никбинлик,  конформизм вя ноконформизм.  

Фрейдdə бир сыра сосиоложи анлайышларын шярщи: ъямиййят вя 
мядяниййят; сосиал стурктур, сосиал мцнасибятляри, sосиал ялагялярин 
тябияти, лидерлик проблеми; сосиал инкишаф вя дяйишиликлик; сосиал нязарят, 
сосиал нормалар, сосиал низам, шяхсиййятин сосиаллашмасы.  

Фрейдin шаэирдляринин сосиал доктриналары. Алфред Адлер шяхсиййятин 
инкишафында сосиал компанентлярин ролу щаггында. Карл Йунг: 
сексуаллыьын биринъилийиня гаршы етиразы, айрыъа инсанын шцурсузлуьунун цст 
тябягя кими öyrənilməsi.  

Vilhelm Rayxın  sosiologiyasında  psixoanalitik  istiqamətin  
radikal qanadının inkişafı.  
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Postfreydizm sosiologiyası: Erix Fromm, Herbert Markuze. 
Sosiologiyanın  inkişafında freydizmin  rolu. 
 

22-ъи мювзу. Frankfurt nеомарксизм мяктяби 
 Fранкфурт neomarksizm мяктяби вя онун инститutлашмасы. 

Франкфурт мяктяби нцмайяндяляринин ясас тядгигат истигамятляри. 
«Сосиал тядгигатлар журналы». Франкфурт мяктябинин ясас нязяриййячиляри: 
Макс Щоркщаймер, Щерберт Маркузе, Теодор Адорно, Волтер 
Бенйамин, Й.Щабермас. 

Й.Щабермасын ъямиййят щаггында нязяриййясинин йениляшдирилмяси. 
Идраки марагларын нювляри вя елми-нязяри мювгеляр. Мцасирлик 
нязяриййясинин илкин tədqiqi. Мцасирлик проблеми. Расионаллыьын тянгиди. 
Й.Щабермасын «коммуникатив фяалиййят» нязяриййяси. «Щяйати дцнйа» 
категорийасы Й.Щабермасын сосиоложи консепсийасынын чыхыш нюгтясидир. 
Дцнйайа «гапалы» (мифик) вя «ачыг» (мцасир) бахышлар. Дцнйаны 
анламагда «ачыг» (мцасир) бахышлар даща расионал олмасынын 
ясасландырылмасы. Расионаллыьын мащиййяtи. Расионаллыг вя миф. «Щяйати 
дцнйанын» структурлары вя сосиал фяалиййят. Сосиал фяалиййятин идеал типляри: 
стратежи, норматив, драмaтуржи, коммуникатив. 

Дцнйанын расионаллашмасынын негатив нятиъяляри. 
Й.Щабермасын сосиоложи нязяриййянин инкишафына тясирi. 
Франкфурт нязяриййясинин апарыъы мотивляри: юзэяляшмя вя 

расионаллыг проблематикалары. 
«Йеткин капитализм» вя онун цчцн сяъиййяви олан «фашизондлуг». 

Франкфурт мяктябинин ясас сосиоложи вя сосиал-психоложи мювзусу олан 
«авторитар шяхсиййят” (Фромм, Щоркщаймер) анлайышлаынын нязяри 
ъящятдян консептуаллашдырылмасы. Франкфурт сосиолоэийасынын тянгиди 
нязяриййяси. 

 
23-ъц мювзу. Башадцшмя сосиолоэийасы 

Башадцшмя проблематикасынын йаранмасы шяртляри. Вилщелм 
Дилтейин иррасионал «щяйат фялсяфяси» консепсийасы.  

Мцасир Гярб фялсяфяси вя сосиолоэийасында башадцшмя кон-
сепсийасы. Мцасир bашaдцшмя сосиолоэийасынын цч нювц: «натуралист-
расионал башадцшмя» (Карл Попперин сосиал-идрак нязяриййяси), 
башадцшмянин «диалектик» модели (Франкфурт мяктяби 
нцмайяндяляринин нязяриййяляри) вя «дескриpтив сосиолоэийа» (онун 
ясасында феноменоложи фялсяфянин вя сосиолоэийанын нцмайяндяляри 
Щцссерлинин, Шйцсин, Берэерин вя б. идейалары дурур). 
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24-ъц мювзу. Совет сосиоложи мяктяби 
Совет сосиолоэийасынын инкишафынын нязяри-методоложи илкин шяртляри. 

ССРИ-дя сосиолоэийа тарихинин дюврляшдирилмяси вя ясас мярщяляляри. 
Сосиолоэийанын институтлашмасы. Ингилабдан сонракы илк иллярдя иътимаи 
елмляр сащясиндя идейа мцбаризяси. 

ХХ ясрин 20-ъи илляриндя А.Богдановун, Н.Бухаринин, 
С.Струмлинин вя б. ясярляриндя марксист сосиоложи фикрин ясаслары. Диэяр 
нязяриййячи сосиологларын фяалиййяти (Н.Карайев, П.Сорокин, К.Тахтeрев 
вя б.).  

Сосиоложи институтларын вя ъямиййятлярин фяалиййяти. Сосиоложи 
тядгигатларын ясас истигамятляри: ъямиййятин сосиал структуру, фящлялярин 
ямяк вя мяишят шяраити, бцдъя вя асудя вахтын структуру, аиля вя никащ 
проблемляри вя с.  

ХХ ясрин 50-60-ъы илляриндя сосиолоэийа сащясиндя ирялиляйишляр. 
Совет сосиоложи assosiasийасынын вя бюлмяляринин, сосиолоэийа 
институтунун йарадылмасы. Сосиолоэийанын нязяри вя методоложи 
ясасларынын ишлянмяси. 60-70-ъи иллярдя А.Здравомыслов, Й.Левада, 
Т.Андрйева, В.Йадов, Э.Осипов вя диэяр сосиолоqларын фяалиййяти. 
Сосиолоэийа елминин фундаментал проблемляриня даир елми дискуссийалар. 
Сосиолоэийанын нязяри вя методоложи пробелмляри, щабеля сосиоложи билийин 
мцхтялиф сащяляри цзря мцтяхяссислярин hazırlanması. 80-90-ъы иллярдя 
сосиоложи тядгигатларда йени истигамятляри: базар дяйишиликляринин сосиал 
механизми (Т.Заславскайа, В.Радайев, В.Бойков вя б.); сийаси 
сосиолоэийа (А.Дмитрийев, В.Комаровски вя б.); идаряетмя вя сосиал 
технолоэийалар (А.Кравченко, А.Пригожин, Й.Красовски вя б.). 

 
Постклассик сосиолоэийа (1960-1970-ъи илляр) 

25-ъи мювзу. Обйектив сосиоложи нязяриййяляр: стурктур функсионализм, 
münaqişə  və мцбадиля нязяриййяləri 

Обйектив сосиоложи нязяриййялярин мащиййяти. ХХ ясрин икинъи 
йарысында стурктур-функсионал йанашманын тяшяккцлц. Стурктур-
функсионализмин Мертон парадигмасы. Орта сявиййяли сосиоложи 
нязяриййяляр. Аномийа. Девиант давраныш. Давранышын типляри. 
Сосиаллашма. Ачыг вя эизли функсийалар. Функсийа вя дисфунксийа. 
Функсионал тядгигат парадигмасы. Тядгигатын апарылмасы гайдалары.  
        Münaqişə вя сосиал дяйишикликляр. Münaqişə нязяриййяси. 
Р.Дарендорфун ъямиййятин инкишафынын «münaqişə модели». Щакимиййят 
вя нцфуз проблеми. Дисфунксийа вя зоракылыг проблемляри. Рол структуру 
вя рол давранышы. Уйьун вя конфликт моделляри. 
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Münaqişələrin изащына Л.Козерин стурктур-функсионал йанашмасы. 
Л.Козерин ъямиййятин реалист (елми) дяйишидирилмяси лайищяси. Л.Козеря 
эюря гайда və münaqişə   ики бярабяр мяналы сосиал просесдир. 
Münaqişənin  позитивлийи вя негативлийи шяртлярi. Münaqişə сосиал 
структурун формалашмасы, стандартлашмасы вя дястяклянмяси аляtидир.  

Münaqişə нязяриййясинин мцасир нцмайяндяляри – неовеберчилик. 
Неовеберчиляр тяряфиндян ъямиййятин синфи структурунун тясвириндя 
Маркс вя Вебер нязяриййяляринин елементляри.  

Ъ.Щомансын сосиал мцбадиля коnсепсийасы. Расионаллашдырылмыш 
инсан давранышы модели. Сосиал фяалиййят мцбадиля просесидир. Фярдлярин 
симметрик (гаршылыглы хейирли) гаршылглы тясири. Гейри-симметрик сосиал 
мцбадиля. Əн кичик мараг принсипи. Дистрибутив ядалят принсипи. Макро-
просеслярин (щакимиййят, стратификасийа вя б.) бищевиорист изащы.  

Мцбадиля нязяриййясинин П.Блау тяряфиндян инкишаф етдирилмяси. 
Сосиал щадисялярин макро вя микро структурлары вя Блаунун мцбадиля 
нязяриййяси иля структур функсионализми синтезляшдирмяк ъящдляри.  

 
26-ъы мювзу. Субйектив сосиоложи нязяриййя: символик интераксионизм, 

феномеоложи сосиолоэийа вя етнометодолоэийа 
Субйектив сосиолоэийанын тярифи. Символик интераксионизмин ясас 

истиамятляри. Тарихи йанашма: «Обйектив» вя «субйектив сосиолоэийа». 
Чикаго мяктяби: Щерберт Блцмер, Ъоръ Щерберт Мид: «Шцур, мянлик вя 
ъямиййят»; «Дахили» вя «хариъи» цнсиййятдя ясас символларын вя сосиал 
интераксийанын ролу. Символик интераксионизмин диэяр истигамятляри вя 
онларын тянгиди. Ервин Щофманын интераксионизминдя «драматик» 
консепсийа. Сосиал интераксийа sсенаринин тяъяссцмц кими. «Мянлийин 
эцндялик щяйатда нцмайиши: менеcмент тяяссцратлары», «Пярдя 
архасында». Цмуми истигамятин тянгиди. «Mənlik» анлайышынын тянгиди. 
Фярдин расионал фяалиййятинин илкин шяртляри. Дилин гайдасы вя ящямиййяти: 
«дахили» цнсиййят идейасынын тянгиди. Символик интераксионизмин сосиоложи 
нязярййяйя тясири.  

Феноменоложи сосиолоэийанын нязяри-идейа мянбяляри. А.Шйцtс 
феноменоложи сосиолоэийанын банисидир. Феноменоложи фялсяфя вя 
феноменоложи сосиолоэийаныn ясас нязяри анлайышлары. Щяйат дцнйасынын 
структуру. Эцндялик дцнйа. Эцндялик дцнйада сосиал мцнасибятляр. 
Сосиал мцнасибятлярин типляшдирилмяси. Фяалиййят ъизэиляри вя «билик 
ресепти». Фяалиййятин мотивляри. Шцурун обйективлийи проблеми вя 
bашадцшмя сосиолоэийасы. А.Шйутсин обйектив идракынın метололожи 
постулатлары. Феноменоложи сосиолоэийанын ящямиййяти.   



 

 17 

Етнометодолоэийанын интеллектуал мянбяляри. Лйцдвиг 
Витэеншteйнин лингвистик фялсяфяси. Нитг васитясиля ялагя 
етнометодолоэийанын ясас предметидир. Ади дцнйа анлайышы. Ади билийин 
структуру вя онун елми биликля гаршылыглы ялагяси. Hаролд Гарыфинкелин 
вербал коммуникасийа методунун тящлили. Арон Сикурел дил вя анлама, 
сюз вя анлама арасындакы мцнасибят проблеми щаггында. 
Етнометодолоэийада тядгигатын ики ясас типи: Гарфинкелин 
мцнасибятлярин кясилмяси сащясиндя експерименти, эцндялик щяйат цчцн 
сяъиййяви олан данышыьын тящлили (ейни заманда инсанлар арасында данышыг 
цнсиййятин олан сосиал тяшкилатларын тядгиги). Етнометодолоэийанын 
емпирик тядгигатлара тясири. Етнометодоэийанын бир сыра истигамятляринин 
сцгуту. Етнометодолоэийанын тянгиди.  

 
27-ъи мювзу. Сосиолоэийада структурализм 

Структурализм: метафизика вя метод. «Структурлар» анлайышы. 
Дцнйа идейаларын мящсулу вя мянтиги нцмуня кими. Дилин структуралист 
анлайышы: Фердинанд de Соссйурун ирси. Ишаряляр. Синтагмалар вя 
парадигмалар. Лингвистик моделин эенишляндирилмяси: семиотика. 

Структуралист марксизм: Лui Алтйцссер вя Никос Пулантсас. 
Економизмин вя волйутаризмин тянгиди. А.Алтцссерин елм коснепсийасы. 
Тяърцбя вя структурлар: игтисади модел. Иътимаи формасийa. «Щюкмранлыг 
структурлары» анлайышы. Истещсал васитяляри: ишляйянляр вя ишлямяйянляр; 
хцсуси мцлкиййятчилик  вя нязарят мцнасибятляри. Дювлят вя синифляр; 
дювлят вя идеоложи дювлят апаратı. Структуралист марксизмин тянгиди.  

Постструктурализм. Мишел Фукоnун тянгиди консепсийасы. M.Fuko 
марксизмин алтернативи барядя. Жак Дерридин нязяриййясинин ящямиййяти. 
Фуко: йцксяк дискурсив гайда. Щакимиййят вя билик. «Нязяриййялярин 
йохсуллуьу: структуралист марксизмин эениш мигйаслы тянгиди». 

 Тякамцлчцлцйцн, функсионализмин, iнтераксионизмин вя 
структурализмин тянгиди. Sosial sistemin strukturlaşmasının və onun 
üsullarının öyrənilməsi qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili və təkrar istehsalı 
deməkdir.Структурасийа нязяриййяси вя onun  ясас анлайышлары: дуаллыг, 
«гайдалар  вя ещтийатлар», «фяалиййят». Сосиал мцнасибятлярин горунуб 
сахланылмасында истифадя олунан «гайдаларын» ясас характеристикалары.  

Ентони Эидденсин структурасийа нязяриййяси. 
Ещтийатлар щакимиййятин мянбяйи кими. Фярди щярякят гаршылыглы 

fəaliyyət вя сосиал стуктур». Цч ясас анлайыша уйьун олараг (леэитиmллик, 
щюкмранлыг вя ишарялянмя) гайдаларын вя ещтийатларын тяснифаты, 
«fəaliyyət göstərən» вя онун «билийи»; билийин сявиййяляри; дискuрсив шцур 
вя «практики шцур», «тящлцкясизлийин онтоложи системи», горуйуъу барама. 



 

 18 

Риск вя етибарлылыг. Мякан вя заманда структурун йенидян истещсал 
едилмяси. Сосиал институтлар вя онларын характеристикалары.Mühafizəkarlıq 
вя онун горунуб сахланмасы цсуллары. Реэионаллашма мякан вя 
зaманын кясишмяси кими. «Локuс» вя «локал», локусларын модуслары. 
Глобаллашма сосиал просес кими. «Цчцнъц йол» щаггында дискусsийалар. 

Пйер Бурдйенин щяйаты вя йарадыъылыг йолу. Структурализмин вя 
марксизмин тянгиди. Эенетик (конструктив) структурулазмин tədqiqi. 
«Бурдйе мяктяби». 

Бурдйенин сосиал структур вя синифляр нязяриййяси. П. Бурдйенин 
сосиоложи коnseпсийасынын ясас анлайышлары.  «Сащя» (сосиал мякан), 
«Qаbитус”, практика. 

Сосиолоэийанын ясас вязифяляри – сосиал каинаты тяшкил едян сосиал 
алямлярин мцхтялиф эизли структурларынын ашкарланмасы, щабеля бу 
каинатын тякрар йарадылмасы вя трансформасийасыны тямин едян 
механизмлярин цзя чыхарылмасы. П. Бурдйенин эенетик структурализм 
васитясиля сосиолоэийаны бирляшдирмяк ъящди. 

  
28-ъц мювзу. Sosiologiyada radikalizm. 

Solradikal sosiologiyası və onun sələfləri (D.Lukaç, M.Fuko). 
Sosioloji idrak və onun predmeti. A.Qoldnerin hiper tənqidi 
sosiologiyası.  

Neopozitivist sosiologiyanın yeni istiqamətləri. Pozitivist 
sosiologiya və bixeviorizm (F.Skinner, A.Bandura).  

Нiklas Луманын ъямиййят щаггында нязяриййяси. Ъямиййят 
юзцнцсечмяси вя хариъи мцщити тякрар истещсал едян системи кими. Системин 
диференсиасийсы. Коммуникасийа nəzəriyyəsi. Коммуникасийа юзц-
юзцнц юзц васитясиля истещсал вя тякрар истещсал едян просес кими. 
Ъямиййят чохсайлы системлярин гаршылыглы тясири кими.  

Луманын консепсийасы систем щаггында ян йени нязяриййялярин 
наилиййятляри иля кечмиш биоложи цзви идейаларын ялагяляндирилмясинин 
тякрар истещсалынын сяъиййяси кими.  

 
29-ъı мювзу. ХХ ясрин 60-ci  -  80-ъи иллярин яввялляриндя ССРИ-дя 

сосиолоэийа eлмi. Азярбайъан Республикасында сосиолоэийа 
Сосиоложи «Ренессанс вя мцлайим (илкин шяртляр вя нятиъяляр)».  

ССРИ-дя сосиоложи билийин гисмян бяраяти. 60-ъы иллярин сону: совет 
сосиолоэийа елминин илкин институьлашма мярщяляси. Рясми совет 
иътимаиййятиндя «идеоложи леэитимлик» чярчивясиндя сосиолоэийа елминин 
мцяййян едилмясиндя мцбащисяляр. Тядриъян сосиоложи тящсилин 
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йарадылмасы. Тядгигатларын ясас истигамятляри, 60-ъы иллярдя ясас 
методоложи ахтарышлар.  

Сосиоложи тядгигатларын екстенсив инкишаф мярщяляси.  
Азярбайъанда академи сосиолоэийанын инкишафы. Азярбайъан 

Елмляр Академийасынын Фялсяфя вя Щцгуг Институтунда сосиал 
тядгигатлар вя сосиал психолоэийа, Тарих институтунда етник сосиолоэийа 
шюбяляринин ачылмасы. Ясас тядгигат истигамятляри. Совет сосиоложи 
ассосиасийасынын Азярбайъан шюбясинин təşkili. 

Бейнялхалг тядгигатлар. Сосиолоэийада «йенидянгурма». ССРИ-дя 
80-ъи иллярин икинъи йарысында сосиоложи билийин «сонунъу бяраяти».  
XX əsrin sonu   - XXI ясррин яввялляриндя Азярбайъанda сосиолоjи  fikir 

Мцасир дюврдя Азярбайъан сосиолоэийасынын вязиййяти. 
ХХ ясрин 80-90-ъы илляриндя Азярбайъанда сосиолоэийа елминин 

институтлашмасы. Мцасир Азярбайъанда академик вя али мяктяб 
сосиолоэийасы. Профессионал сосиоложи тящсил структурунун йарадылмасы. 
Сосиолоэийанын тядрис фянни кими статусунун (ali məktəb тящсили 
структурунда) тясbitи. Сосиолоэийа тядрис фянни кими (цмумтящсил вя 
хцсуси тядрис фянни кими). 

Сосиолоэийанын диэяр елмлярля – фялсяфя, политолоэийа, иqтисадиййат 
вя б. гаршылыглы ялагяси вя тясири.  

Мцасир şəraitdə Азярбайъанda  сосиоложи ədəbiyyat: əsas nəşrlərin 
xarakteristikası. 

 
 
 

II bюлмя. 
СОСИОЛОЖИ  ТЯДГИГАТЛАРЫН МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ  

ВЯ МЕТОДИКАСЫ 
 
Mövzu 1. Ümumi-nəzəri metodoloji məsələləri 
  Сосиоложи билийин сявиййяляри вя онларын гаршылыглы ялагяси. Тятбиги 
сосиолоэийа, онун обйекти вя предмети. Тятбиги сосиолоэийанын 
функсийалары. Цмуми сосиолоэийанын тятбиги сосиолоэийа иля гаршылыглы 
ялагяси.    
 Сосиоложи билийин структурунда емпирик сосиолоэийанын  йери. Емпирик 
сосиолоэийа, онун обйекти вя предмети.       
 Сосиоложи тядгигаtın  mahiyyəti,  структурu və funksiyaları. Сосиоложи 
тядгигат anlayışı. Сосиоложи тядгигатын структуру: tядгигат проблеминин 
сечилмяси; əдябиййатын öyrənilməsi; hипотезин гурулмасы; tядгигат 
програмынын сечилмяси; mяlуматларын топланылмасы və 
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ümumiləşdirilməsi; tядгигатын нятиъяляриnin dəqiqləşdirilməsi. 
     Sosioloji tədqiqatın funksiyaları (elmi funksiya, praktik-tətbiqi 
funksiya, ideoloji-tərbiyəvi funksiya) və onların qarşılıqlı əlaqəsi. 
 Sosioloji tədqiqatın metodologiyası, metodikası və texnikası. 
Metodologiya anlayışı. Tədqiqatın metodları və prosedurları.  
 Sosioloji tədqiqatın mərhələləri. Sosioloji tədqiqatın 
mərhələlərinə müxtəlif yanaşmalar. Ümumi və konkret yanaşma (İ.M. 
Slepenkov və V.A. Yadov).  
 Тятбиги сосиоложи тядгигатлар вя онларын нювляри. Пилотаж, тясвири вя 
аналитик тядгигатлар: онларын хцсусиййятляри вя функсийалары. Монографик 
вя бирдяфялик (нюгтяви) тядгигатлар.  Тякрар тядгигатлар вя онларын 
характеристикасы. Мцгайисяли тядгигатларын нювляри. Маркетинг 
tədqiqatları.  Сосиал мцщяндислик тятбиги сосиолоэийанын сащяси кими.  
 
Mövzu 2. Sosioloji tədqiqatın proqramı. 
 Сосиоложи тядгигат програмы və onun funksiyaları. Tədqiqat 
proqramının nəzəri-методоложи bölməsi. Тядгигат проблеминин формула 
едилмяси. Мцхтялиф ясаслара эюря  сосиал проблемлярин тяснифаты. 
Тядгигатın мягсяд və vəzifələrinin  мцяййян едилмяси. Тядгигатын 
обйекти вя предмети. Ясас анлайышларын мянтиги тящлили. Тядгигат 
щипотезляринин формalaşdırılması.  
 Сосиоложи тядгигат програмынын методик щиссяси.  
 Sosioloji tədqiqatda seçmə. Сечмя мяъмусунун цмуми 
характеристикасы. Seçmənin нювляри. Ещтимали сечмяляр вя онларын нювляри 
(тякрарланан вя тякрарланмайан). Районлашдырылмыш сечмя. Йувалар 
цзря сечмя вя онун хцсусиййятляри. Систематик сечмя. Квот сечмяси. 
Ясас массив методу. Кортябии сечмяляр. Сечмянин сящвляри вя онун 
мцяййян едилмяси цсуллары. Сечмянин репрезентативлийи вя йохланылмасы 
цсуллары.  
 
Mövzu 3. İlkin sosioloji informasiyanın toplanılması metodları. 
 Sosioloji tədqiqat metodları haqqında ümumui məlumat. 
Сосиоложи мцшащидя вя онун характерик хцсусиййятляри (мягсядйюнлцлцк, 
планлылыг вя гейдиййат). Müşahidənin təsnifatı. 
 Сосиоложи тядгиатда сянядлярин юйрянилмяси. Емпирик 
информасийанын топланылмасы просесиндя сяняд мянбяляринин ролу вя 
онларын ясас функсийалары. Sянядлярин тяснифаты.   Сянядлярин тящлили. 
Сянядлярин тящлили методлары : яняняви, классик, формаллашдырылмыш вя йа 
контент - тящлил, комбинасийалы. 
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 Sosioloji sorğular. İntervyu. Сорьу анлайышы вя онун ясас нювляри. 
Анкет сорьусу вя онун цмуми характетистикасы. Анкет сорьуларынын 
нювляри (пайланма /фярди, груп/ почт, телефон, мятбуат, радио - 
телевизийа, интернет). Анкет суалларынын мцхтялиф ясаслара эюря тяснифаты. 
Анкет (йазылы) сорьусунун цстцнлцкляри вя нюгсанлары. Интервйу вя онун 
цмуми характеристикасы.  Сосиоложи интервyuляшдирмя проседуру вя онун 
хцсусиййятляри.  İнтервйунун тяснифаты. 
 Сосиал експеримент информасийа топлама методу кими. Сосиал 
експериментин obyekti və предмети. Сосиоложи експериментин структуру 
вя йа онун ясас компонентляри: експериментатор, експериментал амил вя 
йа мцстягил дяйишян,  експериментал ситуасийа, експериментал обйект. 
Сосиал експериментин ясас нювляри. Сосиоложи експериментин тяшкили вя 
кечирилмяси мярщяляляри.   
 Ekspert sorğusu вя онун нювляри (гийаби, клиник, фокуслашдырылмыш). 
Експерт гиймятляндирилмясинин субйектив вя обйектив мейарлары. 
Експертлярин сечилмяси практикасы. Делфи методу.   
 Sosiometrik sorğu вя онун хцсусиййятляри. Сосиометрик сорьунун 
проседуру. Информасийа топламаьын сосиометрик мейарлары.  
 Sosiologiyada psixoloji prosedurlar. Тестляшдирмя илкин 
информасийа топлама цсулу кими. Psixoloji testlərin mahiyyəti və 
onlardan istifadə qaydaları. Testlərin təsnifatı.    
  Ойунлар нязяриййяси сосиоложи тядгигат методу кими. 
 

 
Mövzu 4. Sosioloji məlumatların işlənilməsi, təhlili və ümumiləşdirilməsi. 
  Сосиоложи tədqiqatın təşkili вя онун мярщяляляри.  

                Юлчмя вя шкалалашдырма. Юлчмя анлайышы. Шкалаların ümumi 
xarakteristikası. Шкалаларын ясас нювляри. Номинал шкала. Сыра шкаласы. 
Интерваллар шкаласы. Мцнасибятляр шкаласы. Мцтляг шкала вя фяргляр 
шкаласы.  
 Сосиоложи мялуматларын ишлянилмяси. Информасийанын ишлянилмясинин 
ясас проседурлары.  
        Емпирик мялуматларын тящлили. Емпирик мялуматларын тящлилинин 
мярщяляляри.  
        Тядгигиат нятиъяляринин цмумиляшдирилмяси вя елми  щесабатын щазыр-
ланмасы.          
 «Елми щесабат» анлайышы və onun мязмуну.  Тядгигат нятиъяляринин 
тятбигиня даир йекунлар вя тювсийяляр.    
       Sosioloji xidmətin təşkili. 
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III bюлмя.  

SOSİOLOGİYANIN NƏZƏRİYYƏSİ 

  Sosiologiyanın predmeti. 
Mövzu 1. Sosiologiyanın müstəqil elm kimi təşəkkülü və inkişafının əsas 
mərhələləri. 

Sosioloji fikrin inkişafının sosial-fəlsəfi və mədəni-tarixi 
ənənələri. Sosiologiyanın yaranması. O.Kont sosiologiyanın banisidir. 
Sosiologiyanın obyektinin və predmetinin xüsusiyyətləri. 

Sosioloji biliyin strukturu. Sosioloji biliyin səviyyələri. 
Ümumi və spesifik sosial qanunlar. Sosial qanunların fəaliyyət 

mexanizmi. Dinamik və statik qanunlar. Sosial qanunların təzahür 
formaları. 

Sosiologiyanın kateqoriyaları və onların təsnifatı. 
Sosiologiyanın funksiyaları: metodoloji, praktik, ideoloji, 

proqnozlaşdırıcı və digər funksiyaları. Onların mahiyyəti və cəmiyyət 
həyatında yeri. Sosiologiyanın fənlərarası və fəndaxili matrisi. 
Sosiologiyanın sosial-siyasi və humanitar elmlər sistemində yeri. 

Sosiologiyanın inkişafının əsas mərhələləri. Dünya sosio-
logiyasının inkişafında əsas meyllər. Azərbaycanda sosiologiyanın 
institutlaşma prosesi, ilk sosioloji mərkəzlər, onların elmin inkişafına 
təsiri. 
 
Mövzu 2. Müasir sosioloji biliyin səviyyələri və paradiqmaları. 

Sosiologiya elminin inkişafında plüralizm: sosioloji idrak 
anlayışinda nəzəri paradiqmaların müxtəlifliyi. Paradiqmaların 
xarakteristikası: 

- “Sosial faktlar” paradiqması – struktur funksionalizm, sosial 
konfliktlər nəzəriyyəsi, marksizm (O.Kont, E.Dürkheym, K.Marks); 

- “Sosial defisionist” paradiqması–simvolik interaksionizm və 
etnometodologiya (C.Mid, Q.Blumer və başqaları); 

- “Sosial davranış” paradiqması – psixoloji reduksionizm və 
sosial mübadilə nəzəriyyəsi (Z.Freyd, R.Beqlos);  -  

Sosial-tarixi determinizm – “Sosial nizam” və “Sosial inteq-
rasiya” paradiqmaları (K.Marks, L.Uayt və c.) 

Müasir Azərbaycanda sosiologiya: əsas istiqamətlər. 
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Mövzu 3. Sosiologiyada əsas tədqiqat metodları. 
 
“Sosioloji təhlil” anlayışı, sosioloji təhlilin tipləri, onların məqsəd 

və vəzifələri. Sosioloji tədqiqatlarda elmi nəzəriyyələrin rolu. Elmi 
nəzəriyyə, onun strukturu və növləri. 

Sosioloji tədqiqatın metodikası və texnikası. Sosioloji tədqiqatın 
proqramı. Tədqiqat proqramının tərkib elementləri. Problemin 
dəqiqləşdirilməsi və əsaslandırılması. Tədqiqatın məqsədinin, 
obyektinin və predmetinin müəyyənləşdirilməsi. Əsas anlayışların 
məntiqi təhlili. Sosioloji instrumentlərin işlənib hazırlanması. 

Sosiologiyanın əsas tədqiqat metodları: sorğu (anketləşdirmə və 
müsahibə), sənədlərin təhlili, müşahidə, eksperiment. Sorğunun 
mötəbərliyi və reprezentativliyi. Müşahidənin müxtəlif növləri. 
Sosiologiyada eksperimentin rolu. 

 
 Cəmiyyətə sosioloji baxış. 

Mövzu 4. Cəmiyyətin mahiyyəti və quruluşu. 
Cəmiyyət özünütənzimləyən sosial sistemdir. Cəmiyyət haqqında 

sosioloji nəzəriyyələr. Cəmiyyətin sahələri və institutları. Cəmiyyətin 
ayrı-ayrı sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi. E.Şilz cəmiyyətin əlamətləri 
haqqında. Cəmiyyətdə sosial dəyişikliklərin xüsusiyyətləri. Sosial 
tərəqqi və tənəzzül. Tərəqqinin formaları: islahatlar və inqilablar. 

Cəmiyyətin tipologiyası və təkamülü. Cəmiyyətin sosiobioloji 
təkamülü. İnsan sürüsü. Yazılı və yazıyaqədərki, mürəkkəb və sadə 
icmalar; ovçuluq və yığıcılıq, əkinçilik. Neolit inqilabı. Erkən 
dövlətlərin yaranması. Aqrar cəmiyyətlər. 

K.Marksın cəmiyyətin formasion konsepsiyası. D.Bellə görə 
cəmiyyətin təsnifatı: industriala qədərki cəmiyyət, industrial cəmiyyət 
və postindustrial cəmiyyət. Bu cəmiyyətlərin əsas əlamətləri. 

Cəmiyyətin qloballaşması. Dünya sistemi barədə təsəvvürlər. 
Dünya birliyinin nüvəsi və ətrafı. İ.Vallerştaynın qlobal cəmiyyət 
nəzəriyyəsi. Qlobal cəmiyyətdə sosial fəaliyyətin istiqamətləri. Müasir 
dünyada sosial və mədəni proseslərin qloballaşması. Modernləşmə 
nəzəriyyəsi. Üzvi və qeyri-üzvi modernləşmə. Azərbaycanda 
modernləşmənin və inkişafın xüsusiyyətləri. 

 
Mövzu 5. Müasir cəmiyyətin sosial institutları. 

“Sosial institut” anlayişi. Sosial institut cəmiyyətin əsas 
tələbatlarının ödənilməsində ictimai dəyərləri və proseduraları özündə 
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birləşdirən əlaqələrin və sosial normaların təşkili sistemidir. Sosial 
institutlaşma prosesi. 

Sosial institutların strukturu, tipləşdirilməsi və ierarxiyası. 
Dominant sosial institutlar: ailə, dövlət, iqtisadi, təhsil, din. 

Ailə və nikah. Cəmiyyətdə ailənin inkişafı və sosial institut kimi 
funksiyaları. Ailə və nikahın təsnifatı. Nikah ailənin hüquqi əsasıdır. 
Ailənin həyat tsikli. Qohumluq və qohumluq sistemləri. Ailənin əsas 
tarixi tipləri. Tam və natamam ailə. Ailədaxili rolların bölgüsü. Aiələdə 
liderlik problemi. Boşanma, onun böyüklər və uşaqlar üçün nəticələri. 
Ailə və sosial sinif. Ailə və nikah institutunun böhranı. Ailənin 
sosiologiyası. 

Dövlət. Dövlət və cəmiyyətin siyasi sistemi. Siyasi institutlar və 
qruplar. Siyasi sosiologiya, siyasi və elektoral davranışın tədqiqi. 
Azərbaycanda hüquqi şüurun, davranışın xüsusiyyətləri və 
ziddiyyətləri. 

İqtisadi institutlar. İqtisadi institutların tipologiyası və 
funksiyaları. İqtisadi qruplar və iqtisadi davranış. Gizli və qeyri-formal 
iqtisadiyyat. İstehsalat, onun tarixi formaları və funksiyaları. Əməyin 
ictimai bölgüsü və peşələr. 

Təhsil. Təhsil cəmiyyətin sosial institutu kimi. Onun təkamülü və 
formaları. Orta və ali təhsil. Ali təhsil və elm: struktur və elmi-istehsalat 
kadrları. Azərbaycanda ali təhsil. Təhsil sistemində ziddiyyətlər və 
islahatlar. Təhsilin sosiologiyası. 

Din. Din sosiomədəni institut kimi. Dinin strukturu. Dini şüur, 
dini fəaliyyət, dini təşkilatlar. Dinin funksiyaları, formaları və 
xüsusiyyətləri. Müasir cəmiyyətdə onun yeri və dövlətlə qarşılıqlı 
əlaqəsi. Dini normalar və cəmiyyət. Müasir Azərbaycan cəmiyyətində 
dindarlıq və inam problemi. Milli xüsusiyyətlərin formalaşmasında 
dinin rolu. 

 
Mövzu 6. Mədəniyyətin sosiologiyası. 

Mədəniyyətin tərifinə müxtəlif yanaşmalar, onların ümumi 
cəhətləri və xüsusiyyətləri. Mədəniyyətin ənənələrin, adətlərin, 
normaların, dəyərlərin, işarələrin (simvolların), dilin məcmusu kimi 
sosioloji izahı. Mədəniyyətin zəmini (ilkin şərtləri). Mədəni statika və 
mədəni dinamika. Mədəniyyətin əlamətləri. Maddi və mənəvi 
mədəniyyət. Mədəniyyətin kompleks anlayışı. Mədəniyyətin əsas 
komponentləri: adətlər, dəyərlər, normalar, xarakterlər, qanunlar. 
Ənənələr sosial institutların təkrar istehsalı mexanizmi kimi. Dəyərlər 
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və dəyər yönümləri. Mədəniyyətin formaları və müxtəlif növləri: xalq 
mədəniyyəti, kütləvi və elitar mədəniyyət. Üstün mədəniyyət, 
altmədəniyyət və əks mədəniyyət. Gənclərin mədəniyyətinin 
xüsusiyyətləri. 

Dil mədəniyyətin yaranmasının və inkişafının ilkin şərti kimi. 
Dilin növləri. Mədəni-nitq statusu haqqinda. Cəmiyyətin sosiomədəni 
məkanı. Mədəni-nitq mühiti. Mədəni-nitq davranışının elementləri: 
vərdişlər, ədalar, şərəf kodeksi. Mədəni-nitq təbəqələşməsi. Dilin 
formalarının iyerarxiyası: ədəbi və xalq-danışıq dili, loru dil, ərazi 
şivələri (dialektləri) və sosial şivələr (dialektlər), peşə “dilləri”. 

Milli mədəniyyət. Azərbaycan dilinin mədəni proseslərin 
dinamikasında rolu. 

 
Cəmiyyətin sosial strukturu. 

Mövzu 7. Sosial stuktur və onun dəyişməsi meylləri. 
Struktur və sosial struktur anlayışları. “Sosial struktur” anlayışı 

məhdud və geniş mənada.Sosial strykturun əsas xassələri. Sosial 
strukturun əsas növləri.Sosial strukturun öyrənilməsində əsas 
paradiqmalar: 1. Sosial institutlar nəzəriyyəsi (institutsional 
paradiqma). Paradiqmanın mahiyyəti. 2. Sosial bərabərsizlik 
nəzəriyyəsi (funksional və konfliktoloji paradiqma). Bu paradiqmaya 
görə, sosial bərabərsizlik sosial qrupların və fərdlərin funksional ölçülən 
göstəricilərindən daha çox onların bir-birinə nəzərən tutduqları 
vəziyyətlərini səciyyələndirir. 

Müasir sosiologiyada cəmiyyətin sosial strukturu problemi üzrə 
geniş yayılmış klassik nəzəri-metodoloji yanaşmalar: 1. marksist 
yanaşma; 2. M.Veberin nəzəriyyəsi; 3. struktur-funksional təhlil 
(T.Parsons, R.Merton, E.Şilz və b.); 4. P.Sorokinin “qarşılıqlı təsir” 
nəzəriyyəsi.  

Siniflərin sosioloji nəzəriyyələri. “Sinif” termininin etimologiyası 
və mənası. Klassik mərhələ: Avropa. K.Marksın siniflər nəzəriyyəsi. 
P.Sorokinin siniflər nəzəriyyəsi. M.Veberin siniflər nəzəriyyəsi. 
Siniflərin strukturuna neomarksist yanaşmalar. A.Raytın siniflər 
nəzəriyyəsi. Sinif real və nominal qrup kimi. Azərbaycanda siniflərin 
sosiologiyası. 

Orta sinif. Orta sinif cəmiyyəti. Orta sinif haqqında sosioloji 
baxışın təkamülü. Orta sinfin tərkibi. Orta sinif: nəzəri yanaşmalar. 
L.Belyayevaya görə orta sinfi müəyyənləşdirən əsas meyarlar. 
Azərbaycanda orta sinfin yaranmasının tarixi mərhələləri və onun 
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tərkibinin artırılmasının mənbələri. Orta sinfin parametrləri. 
Yuxarı sinif və sahibkarlar. Cəmiyyətin elitası. Hakim sinif və 

nomenklatura. Elitaların dövranı nəzəriyyəsi. Sahibkarlar. Azərbaycan 
cəmiyyətində biznes təbəqəsi. Varlanma və kriminallaşma kanalları. 

Fəhlə və aşağı siniflər. Fəhlə sinfi, onun tərkibi, strukturu və 
genezisi. Yoxsulların sosial qrupları. Azərbaycanda “yeni yoxsullar”. 
Sosial marginallar. Dilənçilik fenomeni və ona münasibət. Bomjlar 
(müəyyən yaşayış yeri olmayan insanlar) və onların sosioloji tədqiqi. 

Sosial strukturun əsas tərkib hissələri. Ziyalılar sosial strukturun 
mühüm ünsürü kimi. 

Müasir dövrdə Azərbaycan cəmiyyətinin sosial strukturunun 
başlıca inkişaf meylləri. Sosial strukturda fəhlə sinfinin xüsusi çəkisinin 
azalması.Yeni sosial qrupların yaranması. Azərbaycanın sosial 
strukturunun əsas tərkıb hissələri. 

 
Mövzu 8. Sosial stratifikasiya. 

“Sosial stratifikasiya” anlayışı. Sosial stratifikasiyanın xarakterik 
xüsusiyyətləri. P.Sorokinin təbəqələşmə nəzəriyyəsi. Sosial 
təbəqələşmənin təbii-bioloji, təbii-tarixi və sosial xarakteri. 
Təbəqələşmənin funksional nəzəriyyəsi. Təbəqələşmənin müasir 
anlayışı. Təbəqələşmənin əsasları və meyarları. Sosial stratifikasiya 
mexanizmləri. Sovet və postsovet məkanında sosial təbəqələşmə. 
İqtisadi təbəqələşmə. Peşə nüfuzu. Siyasi təbəqələşmə. Təbəqələşmənin 
tarixi növləri. Müasir dövrdə Azərbaycanda təbəqələşmə. 

Yoxsulluğun nəzəri cəhətdən dərk edilməsi: yoxsulluq və 
bərabərsizliyin qarşılıqlı əlaqəsi. Sərvətin nəsildən-nəslə toplanması. 
Bərabərsizliyin ölçülməsi: zənginlik, əmək haqqı, müavinət, geniş və dar 
mənada gəlir. Orta adambaşına düşən gəlir. İqtisadi bərabərsizliyin 
sosial bərabərsizlikdən fərqi. Həyat səviyyəsi və əsas ehtiyacların təmin 
olunması. Yaşayış minimumu və istehlak səbəti. Yaşayış 
minimumunun postsovet ölkələrində, Avropada və Azərbaycanda 
hesablanmasının tarixi. Yoxsulluq kandarı və həddi. Xroniki və 
müvəqqəti yoxsulluq. Sosial təbəqələşmənin ölçülməsi. Yoxsulluğun 
psixologiyası. İnkişaf edən ölkələrdə yoxsulluq. Azərbaycanda 
yoxsulluq zonaları. Azərbaycanda yoxsulluğun aradan qaldırılması 
üçün dövlət siyasəti. 
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Mövzu 9. Sosial qruplar. 
 
Sosial qrup anlayışı. Sosial qrup münasibətlərdə qrup üzvünün 

hər birinin ümumi marağını nəzərə almaqla fəaliyyət göstərən birlik 
kimi. 

Sosial qrupların strukturu və səciyyəvi xüsusiyyətləri. Sosial 
qrupların təsnifatı. İqtisadi və peşə qrupları. Sosial aqreqasiyalar və 
kvaziqruplar. Kütlə fenomeni. Kütlənin növləri. Kütlə haqqında 
Q.Lebon və R.Terner nəzəriyyələri. Sosial dairələr (Y.Şepanski). 

Sosial qruplarda əlaqə üsulları. “Şturval” və “çevrə” əlaqə 
üsulları (A.Bevelas). 

Sosial qrupun strukturu. Mikrostruktur və makrostruktur. Sosial 
qrupda liderlik. 

Sosial qrupların növləri. Formal və qeyri-formal qruplar. 
Sosial qrupların dinamikası. Müasir Azərbaycan cəmiyyətində 

gənclərin sosial-iqtisadi problemləri. 
 

Mövzu 10. Sosial – etnik münasibətlər. 
“Etnos” anlayışı. Etnos tarixən müəyyən ərazidə yaşayış tərzi, 

mədəniyyət xüsusiyyətləri və psixoloji xarakterinə görə nisbi sabit, 
habelə başqalarından fərqli insanların toplusu kimi. Etnosun 
xarakterik cəhətləri. Etnik birliklərin təsnifatı. Qəbilə, tayfa, xalq, 
millət. Etnik birliklərarası inteqrasiya. 

“Millət” anlayışı. Millət insanların sosial – etnik birliyinin ali 
formasıdır. Millətin əsas əlamətləri. Cəmiyyətin sosial strukturunda 
milli – etnik strukturun yeri. 

“Milli azlıq” problemi. “Yerli” və “gəlmə” millətlər. Diaspora 
anlayışı. Daxili, yaxın və uzaq diaspora. Azərbaycan dövlətinin 
diaspora siyasəti. 

Milli-etnik münaqişələr, onların səbəbləri və həlli yolları. 
Millətdaxili, milli-etnik birliklərarası və şəxsiyyət səviyyəsində millət və 
xalqların münasibətləri. Dağlıq Qarabağ problemi və onun 
tənzimlənməsinin dinamikası. Milli məsələnin həllinin dünya təcrübəsi. 

 
Mövzu 11. Sosial – ərazi birlikləri. 

Sosial-ərazi birlikləri sosial bölgü əlamətləri və yaşayış məskənləri 
tipləri üzrə qərarlaşan münasibətlərin məcmusu kimi. Ərazi birliklərinin 
mahiyyəti və strukturu. Sosial-ərazi birliklərinin təşəkkülündə ictimai 
əmək bölgüsünün rolu. Bu birliklərin xarakterik xüsusiyyətləri. 
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Sosial - ərazi birliklərinin əsas növləri. Şəhər, kənd, region və s. 
sosial - ərazi birliyi formalarıdır. 

Şəhərin səciyyəvi cəhətləri. Şəhərin tarixi tipləri, sosial –iqtisadi 
təbiəti, strukturu və demoqrafik vəziyyəti. 

Kəndin məskunlaşmasının sosial qanunauyğunluqları. Cə-
miyyətin sosial strukturunda kəndin yeri. Kənd əhalisinin əsas 
məşğuliyyəti. Kənddə sosial münasibətlərin təkmilləşməsində 
miqrasiyanın rolu. Miqrasiyanın təsnifatı. 

Region spesifik sosial-ərazi birliyi kimi. Regional sosial fərqlər və 
onların aradan qaldırılması yolları. Azərbaycan Respublikasında 
regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları. 

 
Mövzu 12. Sosial-demoqrafik münasibətlər. 

Demoqrafiya əhali haqqında elmdir. Demoqrafiya prob-
lemlərinin aktuallığı. Əhali demoqrafiyanın obyektidir. Demoqrafiyada 
əsas nəzəri yanaşmalar və paradiqmalar. 

Demoqrafik struktur anlayışı. Demoqrafik strukturun əsas 
növləri. 

Demoqrafiyanın statistik, sosioloji metodları. Demoqrafik 
proseslərin qarşılıqlı əlaqələri. Demoqrafiya və sosiologiya. 
Demoqrafik proseslərin izahında sosiologiyanın rolu. 

Əhalinin mütləq sayı, onun təyin edilmə metodikası. Demoqrafik 
balans. 

Demoqrafik əmsalların təyin olunması və əsas növləri. Onların 
mənası, imkanları və istifadə edilmə sərhədləri. 

Demoqrafik cədvəl metodu. Demoqrafiyada zaman amili. 
Demoqrafik proseslərin modelləşdirilməsi və proqnoz-

laşdırılması. Analitik, normativ, xəbərdaredici proqnozlar. Müasir 
şəraitdə Azərbaycanda sosial – demoqrafik siyasət. 
 
Mövzu 13. Sosial təşkilatlar. 

Sosial təşkilat anlayışı. Sosial təşkilatlar məqsədyönlü sosial 
sistemlərdir. Sosial təşkilatın strukturu və “mütəşəkkil insan”ın 
formalaşmasında rolu. 

Sosial təşkilatların təyinatındakı istiqamətlər. K.Bernard, 
D.Març, P.Blau, Y.Skott, A.Ettsion və b.  

Sosial təşkilatlar müxtəlif təsir vasitələri və funksiyaların 
koordinasiyası ilə insanlara “rəhbərlik və onları idarəetmə üsulu”dur. 
Sosial təşkilatlar nəzəriyyəsi. Bürokratiya sosial təşkilatların xüsusi 



 

 29 

tipidir. Bürokratik təşkilat haqqında M.Veber nəzəriyyəsi. 
Sosial təşkilatların daxili strukturu. Onun əsas elementləri. 
Sosial təşkilatlarda formal və qeyri-formal münasibətlər. 
Fərdlərin sosial təşkilatlarının formaları və növləri. Sosial 

təşkilatların effektivliyi. Dezorqanizasiya və reorqanizasiya. Sosial 
təşkilatların idarə olunması. 

 
Mövzu 14. Sosial mobillik. 

Sosial mobillik anlayışı. Sosial mobillik fərdin və ya sosial 
obyektin fəaliyyəti sahəsində onun sosial vəziyyətinin dəyişməsi 
prosesidir. Sosial mobilliyin səviyyələri: şaquli və üfüqi mobillik. Sosial 
strukturun inkişaf dinamikasında sosial mobilliyin rolu. 

Sosial mobillik nəzəriyyəsi (P.Sorokin, T.Parsons). K.Marksın 
sosial mobillik nəzəriyyəsi. Sosial mobilliyin istiqamətləri və formaları. 
Şaquli mobillikdə infiltrasiya mexanizmi. Sosial mobilliyin səciyyəvi 
xüsusiyyətləri. Mobilliyin intensivliyi və sürəti. 

Mobilliyin demoqrafik amilləri. Miqrasiya və onun tarixi 
formaları. Emiqrant və immiqrant. Xarici əmək miqrasiyası. Məcburi 
miqrasiya və qaçqınlar. Müasir Azərbaycanda miqrasiyanın coğrafiyası 
(mənzərəsi). 

Fərd və sosial mobillik. Sosial mobillik zamanı qarşıya çıxan 
maneələrin aradan qaldırılması yolları. Sosial karyera anlayışı 
(P.Sorokin). 

 
Şəxsiyyət və cəmiyyət. 

Mövzu 15. Şəxsiyyət sosial sistemdir. 
İctimai həyat və insan təbiəti anlayışı. Şəxsiyyətin təşəkkülündə 

və inkişafında, insan davranışının müəyyənləşməsində təbii və sosial 
amillərin nisbəti. “Sosial davranış” paradiqmaları (R.Beqess, 
D.Homans və s.). 

Sosiallaşmanın dinamikası, ilkin və ikinci sosiallaşma, “Mən”in 
formalaşması anlayışı (Ç.Külinin, C.Midin və Z.Freydin 
konsepsiyaları). 

Şəxsiyyətin sosial mühiti anlayışı. İnsan sosial və bioloji varlıqdır. 
Sosial mühitin makro və mikro səviyyələri, onların nisbəti və qarşılıqlı 
təsiri. İnteqrasiya və adaptasiya insanın və cəmiyyətin qarşılıqlı təsir 
formalarıdır. 

Şəxsiyyətin deviant davranışı anlayışı. Deviant davranış (kənara 
çıxan) spesifik sosial hadisədir. İlkin və ikinci deviasiya” anlayışları. 
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Deviant davranışın əsas səbəbləri. Alkoqolizm, narkomaniya, 
cinayətkarlıq kənara çıxan davranış qrupları kimi. 

Şəxsiyyətin sosioloji konsepsiyaları. Sosial rollar konsepsiyası; 
şəxsiyyətin “azadlıq-determinizm”, “rasionalizm və irrasionalizm”, 
“subyektivlik-obyektivlik”, “anlaşılan və anlaşılmayan” və s. 
dixotomik konsepsiyaları (K.Rocers, İ.Kelli, A.Maslou, S.Buller və s.). 

 
Mövzu 16. Sosial nəzarət. 

Sosial nəzarət insanların davranışının sosial tənzimlənmə 
mexanizmi kimi. P.Bergerin sosial nəzarət konsepsiyası. Sosial 
nəzarətin elementləri: normalar və sanksiyalar. Sosial normaların 
mahiyyəti və təsnifatı. Norma lazımi davranışın standartı kimi. 
Normalar və dəyərlər arasındakı əlaqə. Sosial sanksiyaların mahiyyəti 
və tipologiyası: müsbət və mənfi, formal və qeyri-formal. 

Xarici və daxili nəzarət. Öz-özünə nəzarət problemi. Formal və 
qeyri-formal nəzarətin agentləri. Nəzarət üsulları və onların 
sanksiyaların növündən asılılığı. İctimai rəy sosial nəzarətin forması 
kimi. 

Deviant, kriminal və hüquqi davranış. Hüquqi davranışın so-
siologiyası. Peşəkar və kriminal cinayətkarlıq. Mütəşəkkil cina-
yətkarliq. Dünyada cinayətkarlığın vəziyyəti. Azərbaycanda 
cinayətkarlığın vəziyyəti, səbəbləri və ifadə formaları. 

  
Mövzu 17. Siyasətin sosiologiyası. 

Siyasətin sosiologiyası xüsusi sosioloji biliyin xüsusi sahəsi kimi. 
Onun əsas predmeti siyasi hakimiyyətdir, onun cəmiyyətdə 
fəaliyyətinin və bölgüsünün forma və metodlarıdır. Siyasətin 
sosiologiyasının strukturu və kateqorial aparatı. 

Siyasətin sosiologiyasının təşəkkülü. Siyasətə sosioloji 
yanaşmanın xüsusiyyətləri. Qədim yunan mütəfəkkirlərinin (Platon, 
Aristotel), yeni dövr nəzəriyyəçilərinin (Makiavelli, Boden, Hobbs, 
Monteskye və b.) ideyaları. Siyasəti sosial sfera ilə qarşılıqlı təsirdə 
öyrənən sosioloqların (M.Veber, V.Pareto, D.Trumen, Q.Lassuel və b.) 
siyasi sosiologiyaya töhfəsi.  

Siyasi institutların təşəkkülü prosesi. Siyasi hakimiyyətin 
təsisatlaşması müasir sosial inkişafın zəruri şərti kimi. Dövlət siyasi 
institutun əsasıdır. Dövlət mühüm siyasi institut kimi. Dövlət idarəçiliyi 
formalarının tipologiyası: avtokratiya, oliqarxiya, demokratiya. 
Totalitar dövlətin xarakterik xüsusiyyətləri. Müasir dövrdə hüquqi 
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dövlət konsepsiyası. Müasir demokratik cəmiyyətdə Konstitusiyanın 
rolu. Vətəndaş cəmiyyəti və onun spesifik cəhətləri. Azərbaycanda 
vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət quruculuğu: başlıca uğurlar və 
problemlər. 

Siyasi sosiallaşma insanın müvafiq informasiyaya yiyələnməsi, 
siyasi davranış ideyalarını, baxışlarını qavraması prosesi kimi. Siyasi 
sosiallaşmanın mərhələləri. Siyasi sosiallaşma mürəkkəb, çoxcəhətli 
proses kimi. Siyasi plüralizm və hakimiyyətin bölgüsü prinsipləri. 

Siyasi fəaliyyətdə siyasi mədəniyyətin əhəmiyyəti. Məqsədyönlü 
siyasi təhsil siyasi mədəniyyətin formalaşmasının mühüm şərti kimi. Siyasi 
fəaliyyətdə mənəvi-əxlaqi dəyərlər. Müasir şəraitdə Azərbaycan dövlətinin 
daxili və xarici siyasəti. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun dinamikası. 
Münaqişənin həlli imkanları.  

Demokratikləşmə siyasi münasibətlərin təkmilləşdirilməsinin 
zəruri şərti kimi. Respublikamızın bu sahədəki uğurları və problemləri. 
 

Mövzu 18: İdarəetmənin sosologiyası. 
 “Menecment”, “idarəetmə”, və “sosial idarəetmə” anlayışlarının 

müqayisəli təhlili. Sosiologiyada sosial idarəetmə anlayışı: 1. İctimai 
sistemlərə, onların komponentlərinə və proseslərinə məqsədyönlü təsir 
kimi. 2. İdarəetmə subyektinin bütün cəmiyyətə təsiri kimi. İdarəetməyə 
sosoloji yanaşmanın mahiyyəti. 

Elmi idarəetmə nəzəriyyələri: F.Teylorun, Urvikin,  D.Muninin, 
A.Fayolun, E.Meyonun, P.Drukerın, U. Quçinın və b. nəzəriyyələri. 
Sosial idarəetmənin əsas xarakteristikaları. İdarəetmədə obyekt-
subyekt münasibətləri. Cəmiyyətin idarə edilməsində əsas vasitələr. 
Sosial idarəetmə mexanizmi və onun strukturu. İdarəetmənin 
qanunları. 

Təşkilati-struktur baxımından sosial idarəetmə prosesinin 
mərhələləri. Sosial idarəetmənin mərhələlərinə müxtəlif baxışlar 
(V.Q.Afanasyevin, Q.Q.Vasilyevin və başqalarının mövqeləri). 
İdarəetmənin funksiyaları: planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət, 
motivləşdirmə və s. İdarəetmənin funksiyalarına müxtəlif baxışlar. 
İdarəetmənin metodları: ümumi, universal, xüsusi, inzibati-təşkilati, 
iqtisadi, sosial-psixoloji və s. 

İdarəetmənin əsas istiqamətləri. Sosial idarəetmənin sosial-
iqtisadi, mənəvi və informasion prinsipləri. İdarəetmədə kadrların rolu. 
Rəhbər kadrlar. İdarəetmə üslubları. Azərbaycanda keyfiyyətli 
idarəetmə üslubları ehtiyatının yaradılması problemi. 
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Mövzu 19. Sosial ekologiya. 
“Ekologiya” və “sosial ekologiya” anlayışlarının müqayisəli 

təhlili. Sosial ekologiyanin yaranma səbəbləri və sosioloji mənbələri. 
Sosial ekologiyanin obyekti və predmeti. Sosial ekologiya mürəkkəb 
sosiotəbii sistemlər haqqında elm kimi. Sosial ekologiyanın vəzifələrı. 
Sosial ekologiyanin strukturu. Sosial ekologiyanin qanunları. 

Sosialla təbinin nisbəti problemi. Cəmiyyətlə təbiətin qarşılıqlı 
münasibətlərinin müxtəlif aspektləri. Sosial-iqtisadi aspekt: cəmiyyətin 
inkişafında təbiətin rolu. Mənəvi-hüquqi aspekt: insanlarası 
münasibətlərdə, onlarin mənəvi-hüquqi davranışında təbiət vasitəçi 
element kimi. 

Təbiətə sistemli yanaşma. Təbii sistemlərin tipləri.İnsan-texnika-
təbiət .İnsan və təbiət arasında çoxsaylı əlaqələr.İnsanın sosial və bioloji 
mahiyyəti. Cəmiyyət və mühitin qarşılıqlı münasibətlərinin tarixiliyi. 
Coğrafi mühit insanın yaşayışı və inkişafının mühüm şərtini ifadə edən 
müxtəlif təbiət elementlərinin məcmusu kimi. Cəmiyyətin inkişafında 
coğrafi mühitin rolu.  

Ekoloji reallıq anlayışı. Ekoloji reallıqda baş verən dəyişiklərin 
insan fəaliyyəti ilə əlaqəsi. Sosial ekologiyaya sinergetik yanaşma. 
Sosial ekologiya və dünyanın ekoloji mənzərəsi. Müasir dünyada baş 
verən ekoloji problemlər. Azərbaycan Respublikasının  ekoloji 
mənzərəsi. 

Ekoloji nəzarət və ətraf mühitin mühafizəsi xidməti. Ekoloji 
ekspertiza. Təbiətin vəziyyətinə görə insanların mənəvi məsuliyyət 
daşıması. Təbiətə məsuliyyətsiz münasibətin ekoloji nəticələri. Dövlətin 
ekoloji funksiyalarının reallaşdırılmasının hüquqi və digər 
mexanizmləri. Ekoloji şüur, ekoloji təhsil və tərbiyə. Təbiəti mühafizə 
sayəsində son illərdə Azərbaycan Respublikasında görülən işlərin 
yığcam təhlili. 

 
 

Müasir dünyada sosiologiya. 
Mövzu 20. Qloballaşma prosesləri və Azərbaycan. 

XXI əsrdə sivilizasiyanın əsas inkişaf meylləri. İctimai həyatın 
informasiyalaşması,sosial proseslərin qloballaşması. İctimai həyata yeni 
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi. İnformasiya 
cəmiyyətinin yaranması, onun başlıca nəticələri. Ümumbəşəri 
sivilizasiyadakı dəyişikliklərlə bağlı üç yanaşma. 1. F.Fukuyamanın 
“tarixin sonu “ nəzəriyyəsi. 2. Ş.Hantinqtonun “sivilizasiyaların 
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toqquşması” konsepsiyası. 3. İ.Vallerstayn, A.Neklessanın baxışları. Müa-
sir dünyada beynəlxalq münasibətlərdə yeni sistemin  formalaşması. 

Sosioloji ədəbiyyatda qloballaşma anlayışı. Qloballaşma müasir 
dünya inkişafının obyektiv meyli və real çoxplanlı bir proses kimi. 
Onun dünya birliyinin həyatında yeni obyektiv səbəblərlə şərtlənməsi. 
Qlobal elitanın yaranması. Qloballaşma şəraitində mədəniyyətlərin 
diffuziyası prosesinin güclənməsi.  

Müasir cəmiyyətdə altruizm, həmrəylik və tolerantlıq (dö-
zümlülük) problemi. Sivilizasiyalararası mədəniyyətlərin inkişafı. 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu (Bakı, 7-9 fevral 2011-ci il) Müasir 
dünyada, xüsusilə də Qafqaz bölgəsində Azərbaycanın geosiyası, iqtisadi, 
sosial-mədəni rolunun artması.  Azərbaycanın inkişafı ilə bağlı problemlər. 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinamikası. Aparıcı dövlətlərin problemin 
həllinə ikili standartlarla yanaşması. Ölkənin sosial-iqtisadi uğurları. 

XXI əsrdə müharibə və sülh problemi. Müasir şəraitdə kriminal 
elementlərin fəallaşması. Beynəlxalq terrorizm, narkotik və insan 
alveri. Cəmiyyətlərin sosial-siyasi və sosial-iqtisadi inkişaf modelləri. 
Müasir şəraitdə Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafının sosiomədəni 
xüsusiyyətləri. 

 

Mövzu 21. Sosiologiya elminin inkişaf perspektivləri. 
Qlobal dünya birliyi müasir sosiologiyanın obyekti kimi. Ən yeni 

sosioloji konsepsiyalar. XXI əsrin sosioloji paradiqması. Sosiologiyada 
postmodern nəzəriyyəsi və “postmodernizm”. Azərbaycanda sosiologiya: 
sosial proseslərin qloballaşması şəraitində inkişaf problemləri. Empirik və 
tətbiqi sosioloji araşdırmalarda müasir informasiya texnologiyalarından 
istifadə olunması. Yeni sosial texnologiyalar və sosiomədəni araşdırmalar. 
Müasir şəraitdə sosial proqnozlaşdırma və layihələşdirmə. 
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