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   MÖVZU  1.   Sosial strukturların sosiologiyası kursunun predmeti        

 Sosial strukturların sosiologiyasının predmeti. Sosial qrupların, institutların 

və onlar arasında olan münasibətlərin cəmi. Sosial struktur anlayışı. Sosial 

strukturun sosioloji təhlili. Sosial struktur cəmiyyətin daxili quruluşu kimi. Sosial 

strukturun ölçmələri. Makrostruktur və mikrostruktur. Sosial strukturun əsas 

elementləri. Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin sosial strukturu. Azərbaycanda 

sosial strukturun dəyişilməsinə təsir edən amillər.  

1. Sosial strukturlar anlayışının mahiyyəti 

2. Sosial strukturların sosiologiyası xüsusi sosioloji nəzəriyyə kimi 

3. Sosial struktur cəmiyyətin daxili quruluşu kimi 

4. Sosial strukturların əsas elementləri 

5. Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin sosial strukturu 

 

 

   MÖVZU 2.   Sosial strukturların sosiologiyasının öyrənilməsinin  

                                                  əsas  cərəyanları       

Ümummetodoloji səviyyədə sosial strukturun öyrənilməsinin cərəyanları. 

Sosial strukturun öyrənilməsinə sinfi yanaşma. Funksional məktəb. Devis və 

Murun sosioloji irsi. R. Darendorfun sosial struktur haqqında sosioloji ideyaları. P. 

Blaunun təklif etdiyi sosial strukturun parametrlər sxemi. Pyer Burdyenin sosial 

struktur haqqında ideyaları. Ikili strukturlaşma, sosial məkanın ikitərəfliliyi. Sosial 

strukturun pozisiyaları və dispozisiyaları. Qabitus anlayışı. E.Qiddensin sosial 

struktur haqqında düşüncələri. Sosial struktur haqqında müasir fikirlər (Şepanskiy 

və b.) 

6. Sosial strukturun öyrənilməsinə sinfi yanaşma 

7. Sosial strukturun öyrənilməsində funksional məktəbin rolu 

8. R. Darendorfun sosial struktur haqqında sosioloji ideyaları 

9. Pyer Burdyenin sosial struktur haqqında ideyaları 

10.  Qabitus anlayışı 

11.  E.Qiddensin sosial struktur haqqında düşüncələri 
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12. Sosial struktur haqqında müasir ideyalar 

   

   MÖVZU 3. Sosial qruplar          

 İctimai quruluşun mikro-, mezo- və makro səviyyələri. Sosial qrupun 

ümumsosioloji anlayışı. Kiçik sosial qruplar. Kiçik sosial qrupların növləri. Sosial 

qrupların yaranmasının əsasını təşkil edən əlamətlər. Formal və qeyriformal sosial 

qruplar. İlkin və ikinci dərəcəli sosial qruplar. İnstrumental və ekspressiv sosial 

qruplar. Referent qruplar, autqruplar və intqruplar. Sadə və mürəkkəb sosial 

qruplar. Kvaziqruplar. Auditoriya, izdiham, sosial dairələr. Müasir cəmiyyətdə 

marginallaşma prosesləri və bu prosesslərin nəticələri.   

13. Sosial qrupun ümumsosioloji anlayışı 

14. Kiçik sosial qruplar 

15. Kiçik sosial qrupların növləri 

16. Formal və qeyriformal sosial qruplar 

17. Referent qruplar, autqruplar və intqruplar 

18. Kvaziqruplar 

19. Müasir cəmiyyətdə marginallaşma prosesləri 

   
 
 MÖVZU 4. Siniflər cəmiyyətin strukturunu təşkil edən element kimi     
 

Siniflər iri sosial qruplar kimi. Siniflərin geniş və dar mənası.  Əsas 

sinifyaradan əlamətlər. Elita gələcək rəhbər sinifin ilkin vəziyyəti kimi.  

Cəmiyyətin sinfi stratifikasiyası. Orta sinif. Sosial sinif anlayışı. Sinfi 

münasibətlərin qütbləşməsi. Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin sinfi strukturu. 

20. Siniflər iri sosial qruplar kimi 

21. Əsas sinifyaradan əlamətlər 

22. Cəmiyyətin sinfi stratifikasiyası 

23. Orta sinif 

24. Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin sinfi strukturu 
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   MÖVZU   5     İcmalar cəmiyyətin strukturunu təşkil edən element kimi                    
 
İcmanın əsas tərifləri. Psixoloji əlaqə, maraqların üst-üstə düşməsi insanları 

birləşdirən amil kimi. İnsanları icmalara birləşdirən ərazi amili. İcmaların təsnifatı. 

Alman alimi F.Tönnisin sosioloji irsi və “Hemaynşaft”, “Hezelşaft” anlayışları. 

İcmaların sosioloji aspektləri. İcmalarda seqreqasiya prosesləri. Qiperseqreqasiya, 

reseqreqasiya, aparteid. Qloballaşma və bəşəriyyətin davranış normaları. Region 

sosial-ərazi fenomen kimi. Region sintezləşdirən amil kimi. Regionun sosial-

mədəni sabitliyi. Regionun tarixi-mədəni məkanı. Regionallaşma. Qlokallaşma. 

Regionun sosioloji interpretasiyası.  

25. İcma anlayışı 

26. F.Tönnisin sosioloji irsi və “Hemaynşaft”, “Hezelşaft” anlayışları 

27. İcmaların sosioloji aspektləri 

28. İcmalarda seqreqasiya prosesləri 

29. Region sosial-ərazi fenomen kimi 

30. Regionallaşma və qlokallaşma 

31. Regionun sosioloji interpretasiyası 

 
 

     MÖVZU 6 .Sosial bərabərsizlik   
 

Fərdlərin və qrupların sosial pozisiyaları. Sosial bərabərsizlik ayrı-ayrı 

fərdlərin və sosial qrupların vəziyyətinin xüsusiyyəti kimi. Sinfi və sosial 

bərabərsizlik. Sosial bərabərsizliyin mahiyyəti. M. Veber sosial bərabərsizlik 

haqqında. Sosial bərabərsizliyi müəyyənləşdirən baza şərtləri.   

32. Sosial bərabərsizlik anlayışının mahiyyəti 

33.  Sinfi və sosial bərabərsizlik 

34.  Sosial bərabərsizliyi müəyyənləşdirən baza şərtləri 

35. Sosial bərabərsizlik ayrı-ayrı fərdlərin və sosial qrupların vəziyyətinin 

xüsusiyyəti kimi 

 
     MÖVZU    7. Sosial mobillik 
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Sosial strukturun iyerarxik təşkil olunmuş elementləri arasında fərdlərin 

hərəkəti.  Nəsilrarası və nəsildaxili sosial mobillik. Şaquli və üfiqi sosial mobillik. 

Sosial mobilliyin amilləri. Sosial mobilliyin tədqiqi sahəsində elmi əsərlər. Şaquli 

mobilliyin intensivliyi və ümumiliyi. Şaquli mobilliyin kanalları. Şaquli mobillik 

prosesini  tənzimləyən mexanizm.    

36. Sosial mobillik anlayışının mahiyyəti 

37. Sosial mobilliyinin növləri 

38. Şaquli və üfiqi sosial mobillik 

39. Sosial mobilliyin amilləri 

40. Şaquli mobilliyin intensivliyi və ümumiliyi 

 
 
 

 
       MÖVZU  8.  Sosial stratifikasiya 
 

Sosial struktur, sosial tərkib, sosial stratifikasiya sosial strukturların 

sosiologiyasının fundamental anlayışları kimi. Cəmiyyətdə iqtisadi, siyasi, 

professional differensasiyanın səbəbləri. Sosial stratifikasiyanın kəmiyyət və 

keyfiyyət aspektləri. Sosial stratlar. Sosial stratlara mənsubiyyətin obyektiv və 

subyektiv göstəriciləri. Sosial stratifikasiyanın əsas formaları. İqtisadi, siyasi, 

professional stratifikasiya. Sosial stratifikasiyanın fluktuasiyaları. Gender sosial 

stratifikasiyanın nümunəsi kimi. Cəmiyyətdə gender fərqləri. Gender fərqlərinin 

tarixi kökləri.      

41. Sosial stratifikasiya sosial strukturların sosiologiyasının fundamental 

anlayışı kimi 

42. Cəmiyyətdə iqtisadi, siyasi, professional differensasiyanın səbəbləri 

43. Sosial stratlar 

44. Sosial stratifikasiyanın əsas formaları 

45. İqtisadi, siyasi, professional stratifikasiya 

46. Gender sosial stratifikasiyanın nümunəsi kimi 
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MÖVZU 9. Sosial sistemlər və proseslər 

 Sosial sistem anlayışı. Sosial sistem və sosial münasibətlərin mahiyyəti, 

təbiəti, yaranma tarixi. Sosial sistemi şərtləndirən meyarlar. Sosial münasibətlər 

şəbəkəsində münaqişələrin təbiəti, tipləri və inkişaf dinamikası. Sosial proseslərin 

mahiyyəti. Sosial proses sosial hadisənin yaranması, inkişafı və sonunu özündə 

birləşdirən anlayış kimi.  Sosial proseslərin proqnozlaşdırılması.  

47. Sosial sistem anlayışı 

48. Sosial sistemi şərtləndirən meyarlar 

49. Sosial proseslərin mahiyyəti 

50. Sosial proseslərin proqnozlaşdırılması 
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