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ÖN SÖZ

Müasir dünyanın özünəməxsus ciddi problemləri vardır. 
Bu problemlərin həllinə bütün bilik sahələri öz töhfəsini ver
məlidir. Təbiidir ki, problemlərin asan, qısamüddətli həllinə 
ümid etmək sadəlövhlük olardı. Ona görə də yaşadığımız dün
yam, cəmiyyəti daha da sağlamlaşdırmaq, humanistləşdirmək 
istiqamətində gərgin, fəal elmi axtarışlar aparılmalı, müxtəlif 
mövqelər, nöqteyi-nəzərlər diqqətlə araşdırılmalı, optimal 
fəaliyyət istiqamətləri seçilməlidir. Bu prosesdə sosioloji bi
liklər sisteminin rolu indi artıq heç kəsdə şübhə doğurmur. 
Çünki dəyişən sosial reallıq, həm ölkə daxilində, həm də qlo
bal miqyasda yeni sosial hadisələrin, meyllərin, problemlərin, 
meydana gəlməsi həmin sistemin təkmilləşdirilməsini qə
tiyyətlə tələb edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sosioloji elmin 
özü də inkişaf edir: nəzəri və empirik xarakterli yeni sanballı 
tədqiqatlar meydana çıxır, sosioloji təhlilin metodologiyası və 
metodları təkmilləşdirilir, müasirləşdirilir. Sosiologiyaya dair 
bir sıra dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin, monoqrafiyaların, 
məqalə və tezislərin nəşri də xüsusi qeyd olunmalıdır. Zənni- 
mizcə, bu ənənənin kökləri XX əsrin 60-cı və 70-ci illərinə 
təsadüf edir. C.T.Əhmədlinin və V.Ə.Paşayevin «Burjua so
siologiyasının tənqidi» (1968), C.Əhmədlinin və 
J.Soqomonovun «Sosiologiyaya dair söhbətlər» (1972) əsərləri 
bu baxımdan diqqəti cəlb edir. Həmin əsərlər Azərbaycan 
oxucusunu sosiologiyanın bir sıra vacib problemləri ilə tanış 
edir; burada sanballı sosioloji tədqiqatlar aparmağın zəruruliyi 
əsaslandırılır, sosioloji biliklərin müxtəlif səviyyələri yığcam 
şəkildə nəzərdən keçirilir. Həmin əsərlər məlum dövrün bəzi 
ideoloji ehkamlarından azad olmasa da, sosioloji tədqiqatların 
müntəzəmliyinə və dərinləşdirilməsinə istiqamətlənmişdir.

60-cı illərin sonu -  70-ci illərin əvvəllərində bünövrəsi 
qoyulan ənənə 90-cı illərdə zənginləşmək üçün yeni imkanlar 
əldə edir. Azərbaycanın müstəqil inkişaf yolunu tutması, sosial 
elmlərin, o cümlədən sosiologiyanın əvvəlki dövrə məxsus 
qadağalardan xilas olması, demokratiyanın inkişafı, milli döv
lətçilik ənənələrimizin bərpası və s. -  bütün bunlar sosioloji 
elmin inkişafı üçün yeni perspektivlər açmışdır. Bir sıra ali
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məktəblərin alimləri tərəfindən hazırlanmış «Sosiologiya» 
(1994) dərs vəsaitinin, N.Əfəndiyevin vo A.Şirinovun «Sosio
logiyanın nəzəri problemləri» (2001) kitabının nəşri həmin 
perspektivlərin reallaşdırılması yolunda atılan ciddi addımlar 
kimi qiymətləndirilə bilər. Güman edirik ki, sosiologiyaya dair 
ədəbiyyat yeni nəşrlər hesabına daha da zənginləşəcəkdir.

Sosiologiyanın inkişafı baxımından bir məqama da diq
qət yetirilməlidir: sosiologiyanın təsisatlaşdırılınası prosesi in 
tensivləşir. Azərbaycanın müstəqilliyi ilə həmyaşıd olan sosial 
elmlər və psixologiya fakültəsində (BDU) sosiologiya ixtisası 
üzrə kadrlar hazırlanır. «Sosiologiyanın tarixi, nəzəriyyəsi və 
metodologiyası» ixtisası üzrə aspiranturada yüksək ixtisaslı 
mütəxəssislər hazırlanması müntəzəm xarakter kəsb edir, 
AMEA-da «Sosial fəlsəfə və sosiologiya» şöbəsi fəaliyyət 
göstərir, konfranslarda, dövri nəşrlərdə -  jurnallarda sosiolog
iyaya dair xüsusi bölmələr ayırd edilir, müxtəlif sorğu mər
kəzləri təşəkkül tapır və s.

Lakin sosiologiyanın inkişafı müəyyən ziddiyyətlərlə, 
problemlərlə bağlıdır. Bunlardan bəzilərini qeyd etməyə eh
tiyac duyuruq.

Əwəla, ümumi sosioloji nəzəriyyənin inkişafına, zəngin
ləşməsinə diqqət artırılmalıdır, çünki bu nəzəriyyə bütövlükdə 
sosioloji elmin özəyidir, onun konseptual və kateqoriya-anlayış 
əsasıdır. İnsanlann sosial varlığının, cəmiyyətin fəaliyyət və inki
şafının ən mühüm məqamlan burada öz əksini tapır. Cəmiyyətin 
öyrənilməsinə öz məzmunu, öz məntiqi və spesifikası ilə seçilən 
sosioloji yanaşmanın mahiyyəti məhz burada üzə çıxır. İnkişaf et
miş ümumi nəzəriyyə əslində bu elmin həqiqi simasını ifadə edir.

İkincisi, müxtəlif sosioloji sorğuların aparılmasında ciddi 
qüsurlara yol verilir. Metodoloji mövqeyin elmi surətdə əsaslan 
dmlmaması, seçmədə reprezentativlik (təmsiledicilik) prinsipinin 
pozulması, sualların tərtibində zəruri tələblərə riayət olunmama
sı, nəticələrin, faktların təhlilində və şərhində siyasiləşməyə 
meyllilik və s. bu qəbildəndir. Sorğuların hazırlanmasında və hə
yata keçirilməsində, nəticələrin ümumiləşdirilməsində obyektiv
lik və etiklik prinsipləri bir-birini tamamlamalıdır.

Üçüncüsü, sosiologiya ixtisasının məzunlarının işlə təmin 
olunmasında müəyyən problemlər, çətinliklər mövcuddur. Etiraf
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etməliyik ki, ənənə /i ixtisas sahibləri bu cəhətdən daha əlverişli 
vəziyyətdədirlər. Bəziləri hətta sosioloqun hansı işdə çalışa bi
ləcəyini az-çox təsəvvür edə bilmirlər. Əmək bazarında sosioloq 
peşəsinə yiyələnmiş şəxsin rəqabət qabiliyyətinə bir çox hallarda 
lazımınca diqqət yetirilmir. Ənənəvi bilik sahələrinin nümayəndə
ləri tərəfindən bəzən sosiologiyanın ictimai həyatda və elmdə öz 
qanuni və layiqli yerini tutmasına müəyyən müqavimət göstərilir.

Dördüncüsü, sosioloji biliklərin təbliği də qənaətlondi- 
rici deyildir: əhalinin bəzi təbəqələri bu bilik sahəsinə ümu
miyyətlə bələd de> ildir. Görünür sosiologiyanın uzun illər ər
zində ali və orta ixtisas məktəblərində tədris olunmaması tə 
sirsiz qalmamışdır. Kütləvi informasiya vasitələri də əksər 
hallarda sosioloji b Iik sahələrinə o qədər də ciddi həvəs, ma
raq göstərmir. Mətbuatda, radio və televiziyada sosioloq kadr
ların azlığı özünü aydın surətdə hiss etdirir. Sosiologiyaya dair 
populyar nəşrlər də yox dərəcəsindədir.

Dərsliyin işlənməsində Azərbaycan Milli Elmlər Akade
miyasının, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin, Naxçı
van Dövlət Universitetinin, Azərbaycan Dillər Universitetinin, 
Azərbaycan Texniki Universitetinin, Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
nin alimləri iştirak etmişlər. Bunlar sosiologiya elminin müxtəlif 
sahələri üzrə tanınmış mütəxəssislərdir.

Güman edirik ki, tələbələrə təqdim olunan bu dərs və
saiti diqqətlə qarşılanacaq və onların intellektual inkişafında 
müsbət rol oynayacaqdır. Ona görə də müəlliflər kollektivi ki
tabın məzmunu, strukturu və şərh üslubu, nəzəri və metodik 
səviyyəsi haqqında öz mülahizələrini bildirən hər kəsə irə
licədən öz minnətdarlığını bildirir.

Dosent Elmidar Zeynalova kitabın işıq üzü görməsindəki 
xidmətlərinə görə müəlliflər minnətdarlıq edirlər.

BDU- nun sosial elmlər və psixologiya 
fakültəsinin dekanı, dosent, f.e.n.

Vahidov Fazil
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FƏSİL I

SOSİOLOGİYA CƏMİYYƏT 
HAQQINDA ELM DİR

§  1. Sosiologiya elminin meydana gəlməsi və inkişafı
Sosiologiyanın müstəqil elm kimi meydana gəlməsi XIX əs

rə təsadüf edir. Həmin əsrin 30-50-ci illərində bu sahədə ilk ciddi 
addımlar atılmış, sosial sistemlərin fəaliyyəti və inkişafı qanuna
uyğunluqlarını öyrənən elmin bir çox əsaslı problemləri araşdml- 
mışdır. Sosiologiyanın meydana gəlməsi belə bir təlabaü ifadə 
edirdi: digər ictimai elmlərdə elə problemlər ortaya çıxmışdır ki, 
onlann ənənəvi üsullarla, biliklərin təşəkkül tapmış mövcud siste
mi çərçivəsində həll etmək artıq mümkün deyildiir.

Dünyaya sosioloji baxım üç başlıca cəhəti özündə birləşdirir:
Birincisi, cəmiyyət ayrı-ayrı ictimai ünsürlərin sadəcə 

mexaniki yığımı yox, öz xüsusi qanunları üzrə fəaliyyət göstə
rən, inkişaf edən müəyyən sistemli bütövlükdür.

İkincisi, ideal icitimai quruluşun utopik konstruksiyasını 
quraşdırmaq yox, real surətdə mövcud olan ictimai münasibət
lərin öyrənilməsi zərurəti dərk olunmalıdır.

Üçüncüsü, mücərrəd fəlsəfi mühakimələrə yox, emprik 
tədqiqat metodlarına istinad edilməlidir. Aydın məsələdir ki, 
həmin metodların başa düşülməsi müxtəlif tədqiqatçılarda 
müxtəlif ola bilər.

Sosioloji baxımın ünsürləri tədricən, bir-birilə qarşılıqlı 
əlaqədə təşəkkül tapmışdır. Bu proses yeni dövrün sosial fəl
səfi və tarix fəlsəfəsi hüdudlarında baş vermişdir. İctimai və 
humanitar elmlərin differensiasiyası, emprik sosial və etnoqra
fik tədqiqatların inkişaf etməsi, təbiətşünaslığın yeni-yeni nai
liyyətlər qazanması və onun cəmiyyətşünaslıqla əlaqələrinin 
dərinləşməsi burada həlledici rol oynamışdır.

Sosiologiyanın banisi görkəmli fransız mütəfəkkiri Oqyust 
Kont (1798-1857) hesab olunur. O öz təlimini əvvəlcə «sosial 
fizika» adlandınr. Lakin sonralar belçikalı alim və statistik 
A.Ketlenin (1796-1974) də həmin termindən istifadə etdiyini nə
zərə alaraq, elmin dövriyyəyə yeni söz -  sosiologiyam daxil edir.
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Məlumdur ki, «sosial fizika» ideyası XVII əsrə təsadüf 
edir. Artıq «sosial fizika» nəzəriyyələri cəmiyyətə sistem kimi 
yanaşır, onu təbiətin bir hissəsi hesab edirdi. Başqa sözlə, cə- 
miyyətşünaslıq metodoloji baxımdan təbiətşünaslığın tərkib 
hissəsinə çevrilirdi. Lakin məhz O.Kont həmin ideyanı tam 
dolğunluqla, müntəzəmlik və əsaslılıqla işləməyə nail olmuş
dur. Kontun fikrincə, «sosial fizika», yaxud sosiologiya cəmiy
yət hadisələrinin fiziki hadisələrə müncər edilməsini nəzərdə 
tutmur: sosial olanın spesifikası elmi biliyi özünəməxsus ensik
lopediyası olan «pozitiv sintez» çərçivəsində nəzərə alınmalıdır.

Sosiologiyanın meydana gəlməsi XIX əsrdə cəmiyyətin 
mövcud ziddiyyətləri, habelə həmin ziddiyyətlər zəminində 
şaxələnən və kəskinləşən ictimai-siyasi mübarizə ilə bağlı 
olmuşdur. Yeni intellektual sintezə, insan və cəmiyyət haqqın
da realist təhlilə tələbat getdikcə artırdı. Sosial hadisələri və 
prosesləri izah etmədən, ictimai həyatın müxtəlif tərəfləri ba
rəsində konkret emprik informasiya almadan, bir sözlə, sosio
loji realizm mövqeyində dayanmadan cəmiyyəti az-çox səmə
rəli idarə etmək mümkün deyildi.

XIX əsrin sonlarına doğru sosiologiyanın bir elm kimi tə
şəkkülü əsasən başa çatır və XX əsrin əvvələrindo o, artıq cə- 
miyyətşünaslığın aparıcı bölmələrindən birinə çevrilir. Onun öz 
anlayış aparatı formalaşır, getdikcə daha mürəkkəb və differensi- 
al konsepsiyalar meydana gəlir. Tədricən öyrənilən problemlərin 
dairəsi genişlənir, metodologiya və tədqiqat texnikası məsələlə
rində uğurlu addımlar atılır. Ümumi nəzəriyyənin və empirik so
sial tədqiqatların pararel inkişafı onlann inteqrasiyası meyllərini 
gücləndirir. Sosiologiyanın təsisatlaşdmlması, ali təhsil sistemin
də, xüsusən universitetlərdə özünə möhkəm mövqe qazanması, 
bu sahədə çalışan peşəkarlann artması, O.Kotun, H.Spenserin, 
F.Tennisin, K.Zimmelin, E.Dürkheymin, M.Veberin, V.Pa- 
retonun əsərloninin öyrənilməsi, təbliği, yeni ideyalarla zən
ginləşdirilməsi -  bütün bunlar XX əsrdə, xüsusən 20-ci illərdən 
sonra daha çox nəzərə çarpan səciyyəvi xüsusiyyətə çevrilir.

Sosiologiyanın inkişafında 20-ci illərdən 50-ci illərə qə- 
dərki dövrün özünəməxsus yeri vardır. Təxminən iki dünya
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müharibəsi arasındakı dövrü əhatə edən mərhələni bəzən sa
dəcə olaraq empirik mərhələ adlandırır, anarılan tədqiqatların 
nəzəri imkanlarının məhdudluğunu, əhatəli nəzəri və dünyag
örüşü sintezlərinin olmamasını qeyd edirlər. Lakin belə izah 
sadəcə olaraq doğru deyildir, çünki empiric istiqamətlənmənin 
özü maraqlı nəzəri axtarışlara stimul yaratmışdır. Bundan əla
və, nəzərdən keçirilən dövrdə nüfuzlu sosioloji məktəblər və 
istiqamətlər təşəkkül tapmış və fəal iş aparmışlar. Məsələn, 
sosial fəaliyyət nəzəriyyələri, psixoanalitik sosiologiya və s. 
bu qəbildəndir. P.Sorokinin «inteqral sosiologiyasının» əsas 
ideyaları məhz bu mərhələdə işlənib hazırlanmışdır. Sonralar 
geniş şöhrət qazanmış sosioloji cərəyanların -  simvolik intera- 
ksionizmin / C.H.Midin əsərlərində/, fenomenoloji sosiologi
yanın / A.Şyutsun əsərlərində/, Frankfurt məktəbinin «tənqi
di» sosiologiyasının (M.Horqhaymerin və T.Adornonun əsər
lərində) formalaşması da bu dövrə təsadüf edir. Bu dövrdə irə
li sürülən bəzi ideyalar bir çox onilliklər ərzində irəlicədən 
sosioloji fikrin inkişafının bünövrəsini təşkil etmişdir. XX əs
rin 50-ci illərindən etibarən sosiologiyada sabitləşmə səylərini 
möhkəmləndirmək, rasionallıq və inkişaf ideyalarını daha də
rindən işləmək meylləri üstünlük təşkil edir. Bu meyllər indi 
də geniş və qızğın mübahisə obyekti olaraq qalır.

Hazırda sosiologiyanın müstəqil elm kimi mövcudluq 
hüququ, onun sosial və intellektual inkişafda rolu, demək olar ki, 
heç kəsdə etiraz doğurmur. Bütün qabaqcıl və inkişaf etmiş döv
lətlər cəmiyyətin sosial-iqtisadi və mənəvi -  əxlaqi baxımdan 
sağlamlaşmasında sosiologiyanın əhəmiyyətini dərk edərək, 
onun inkişafı üçün daha optimal şərait olmasına qayğı göstərirlər.

Müstəqilliyin çətin, əzablı, lakin zəruri yolu ilə irəliləyən 
respublikamızda sosiologiyanın inkişafı müəyyən çətinliklərlə 
üzləşir. Erməni təcavüzü nəticəsində respublika ərazisinin xey
li hissəsinin dağıntıya məruz qalması, qtçqınlar və köçkünlər 
problemi, dövləti iqtisadi, sosial, mənəvi potensialın xeyli zəif
ləməsi, sosiologiya sahəsində ixtisaslı kadrların azlığı, keçmiş 
SSRİ-də sosiologiyanın təsisatlaşdırılmasına və öz qanuni yeri
ni tutmasına lazımınca diqqət yetirilməməsi, sosioloji tədqiqatla
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və xidmətlə məşğul olan laboratoriyaların, şöbələrin maliyyə 
çətinlikləri ilə üzləşməsi və s. obyektiv surətdə vəziyəti mürək
kəbləşdirir və gərginləşdirir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, 
son illərdə respublikamızda ümidverici addımlar da atılmışdır. 
Artıq sosiologiya ixtisası üzrə kadrlar hazırlığına başlanılmış, 
ali məktəblərdə və kolleclərdə sosiologiyanın tədrisinə diqqət 
gücləndirilmiş, onun təsisatlandırılması işi xeyli təkmilləşdiril
mişdir. Əlbəttə, problemlər qalır. Lakin bu problemlərin həlli 
təkcə dövlət qayğısında yox, həm də bu sahədə çalışan mütə
xəssislərin ictimai tələbatı dərk etməsindən, öz bilik və ixtisas 
səviyyəsini yüksəltməsindən, respublikanın müstəqilliyinin 
möhkəmlənməsinə konkret töhfəsindən asılıdır.

Bu həqiqətdir ki, tarixi-elmi baxımdan hər bir elm nəinki nə
zəri müddəaların az-çox nizama salınmış sistemdir, həm də müəy
yən predmeti öyrənən və onunla peşəkar surətdə məşğul olan 
adamlann daxil olduğu sosial sitemdir. Bu mənada sosiologiya da bir 
elm kimi konkret tarixi tosissatdır, onun meydana gəlməsi, inkişafı, 
yüksəlmə və enmə momentləri diqqətlə öyrənilməlidir.

Bir sıra elmlərlə müqayisədə sosiologiyanın daha əhatəli 
və dərin yol keçməli olacağı indi açıqca etiraf olunur, bu baxım
dan Amerika sosiologiyasının görkəmli nümayəndələrindən biri 
olan Robert Kinq Mertonun sözləri xarakterikdir: «İyirminci əsrin 
fizikası ilə ssiologiyası arasında milyard saatlıq fasiləsiz nizamlı 
və təmərküzəştli tədqiqatçılıq işinə bərabər olan fərq mövcud
dur. Ola bilsin ki, sosiologiya öz Eynşteyn üçün hələ ona görə 
yetişməmişdir ki, o. əvvəlcə öz keplerini tamamlamalıdır».

§ 2. Sosiologiyanın predmeti

Sosiologiya termini iki sözün birləşməsindən ibarətdir: la
tın sözü «sosietas» (cəmiyyət) və yunan sözü «loqos» (söz təli
mi). Hərfi mənada sosiologiya cəmiyyət haqqında elm deməkdir.

Aydın məsələdir ki, bəşəriyyət öz tarixi ərzində həmişə 
cəmiyyəti dərk etməyə, ona öz münasibətini bildirməyə səy 
göstərmişdir. Bunu xatırlamaq kifayətdir ki, keçmişin bütün 
mütəffəkkirləri öz fəlsəfi sistemləri çərçivəsində həm də öz 
ictimai baxışlarını ifadə etmişdir. İqtisadi, hüquqi, pedaqoji fikir
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müvafiq xüsusi elmlərdən -  siyasi iqtisaddan, hüquqşünaslı- 
qdan, pedaqoqikadan qədim olduğu kimi, sosial fikir də bir elm 
kimi sosiologiyadan daha qədimdir. Sosial məsələlər haqqında 
mühakimlər, ictimai hadisə və proseslərin qiymətləndirilməsi 
müxtəlif formalarda, müxtəlif canrlarda öz əksini tapmışdır. Bə
şəriyyətin ən ümumi sosial ideyalar işləyib hazırlaması uzun
müddətli mürəkkəb və zidiyyətli prosesdir. Zehini əmək böl
güsü elə bir yol getməli idi ki, sosial təfəkkürün özünün spesifik 
formalarında təzahür edə bilsin. Bu baxımdan sosioloji fikir ta
rixi sosial fikrin, sosial ideyaların xüusi tərkib hissəsidir.

Sosiologiyanın müəyyən ilkin şərtlərin mövcud olduğu 
XIX əsrdə meydana gəldiyi vaxtdan onun predmeti eynimənalı 
başa düşülməmişdi. Məsələn, O.Kont belə hesab edirdi ki, so
siologiya insan zəkasının və psixologiyanın ictimai həyatın təsi
ri ilə necə təkmilləşdiyini öyrənən yeganə elmdir. Sosiologiya 
ictimai həyat faktlarını, proseslərini yerinə yetirməlidir. 
H.Spenserə görə, sosiologiya elə ən ümumi elmdir ki, özündə 
həm tarixi inkişafın ümumi nəzəriyyəsini, həm antropologiyanı, 
həm də etnoqrafiyanı birləşdirir. Alman iqtisadçısı və sosioloqu 
Vlbert Şeffles (1831-1903) bildirdi ki, sosiologiyanın predime- 
tini insanlar arasındakı qarşılıqlı mənəvi münasibətlər, habelə 
ünsiyyətin ideal və texniki üsulları, formaları təşkil edir, gör
kəmli hüquqşünas və sosioloq L.Qumploviçini (1838-1909) fik
rincə, sosiologiya bütün sosial elmlərin fəlsəfi əsasıdır.

XIX əsrin sonlarına qədər Kontun nöqteyi-nəzəri, yəni 
sosiologiyanın cəmiyyətşünaslıqla eyni olan elm kimi nəzərdən 
keçirilməsi elmi ədəbiyyatda üstünlük təşkil etmişdir. XIX əsrin 
sonu -  XX əsrin əvvəllərində cəmiyyət məsələlərinə həsr 
olunmuş tədqiqatlarda sosial aspekt xüsusi olaraq ayırd edilir, 
onun iqtisadi, hüquqi və s. aspektlər sırasında özünəməxsus cə
hətlərinə daha çox diqqət yetirilir. Bu halda sosiologiyanın 
predmeti xeyli məhdudlaşdırılaraq məhz ictimai inkişafın sosial 
tərəflərinin öyrənilməsinə müncər edilir. Sosiologiya elminin 
belə şəhrini ilk dəfə fransız sosioloqu və filosofu Emil Dürg- 
heym (1858-1917) vermişdir. Dürkheymirı fikrincə, sosiologiy
anın predmeti və xüsusi reallıqdır ki, onunla mövcud elmlərdən

10

heç biri indiyə qədər məşğul olmamışdır. Bu reallığın əsasını 
sosial faktlar ləşkil edir, həmin faktlar isə gerçəkliyini nə iqtisa
di, nə psixoloci nə fiziki və s. faktlarına müncər edilə bilməz; 
onların öz müstəqil xarakteristikaları vardır. Sosil faktların baş
lıca əlamətləri onların obyektiv səciyyə daşınması, fərddən asılı 
olmayaraq mövcud olması, ona təzyiq göstərə bilməsidir. 
Dürkheym sosial faktları iki yerə ayırdı: cəmiyyətin «maddi 
substratını» təşkil edən morfoloji faktlar (məs. Əhali sıxlığı, 
fərdlər əsasında ünsiyyətin intensivliyi, yaşayış yerlərinin xa
rakteri və s.) və mənəvi, qyeri-maddi faktlar (bunlar məcmu 
halda kollektiv və ya ümumi şüuru təşkil edir).

Sosiologiya cəmiyyət haqqında elmdir, başqa sözlə, so
sioloji idrakın obyektini cəmiyyət təşkil edir, lakin belə izah 
sosiologiyanın predimetini tam aydınlaşdırmır, çünki cəmiyyət 
ən müxtəlif elmlər tərəfindən öyrənilir. Ona görə də digər 
elmlərdə olduğu kimi, sosiologiyada da onun obyektini və 
predimetini fərqləndirmək lazımdır.

Sosioloji idrakın obyektinin və predimetinin qarışdırılması 
və ya eyniləşdirilməsi ciddi metodoloji qüsurdur. Bu qüsur indi 
meydana çıxmamışdır: o, əvvəllər də özünü göstərmişdir, indi 
də ən müxtəlif məktəblərin və cərəyanların bir çox sosioloqla
rına xas olan cəhətdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, sosiologi 
yanın digər elmlərdən, ABŞ-da sosial psixologiyadan və s. nis
bətən gec ayırlmasını və müstəqil elmi fənn kimi təşəkkül tap
masını şərtləndirən ən mühüm səbəblərdən biri məhz sosioloji 
idrakın obyektinin və predmetinin eyniləşdirilməsi olmuşdur.

Adətən tədqiqatçının fəaliyyətinin istiqamətləndiyi hər şeyi 
idrak obyekti kimi qəbul edirlər. Bu o deməkdir ki, müxtəlif hadi
sə, proses, münasibət ən müxtəlif elmlərin predimetindən söhbət 
ketdikdə yalnız obyektin həmin elmin spesifikası ilə müəyyən edi
lən tərəfi, aspekti, xasəsi, münasibəti əsas götürülür. Obyektin di
gər tərəf, aspekt, xassə və münasibətləri isə ikinci dərəcəli məsə
lələr kimi, yaxud obyektin mövcudluq şəraiti kimi nəzərdən keçi
rilir. Deməli, predimetini aynd etmək məsələsi qarşıya çıxır. Baş
qa sözlə, hər bir elm digər elmdən ilk növbədə öz predimeti ilə 
fərqlənir. Hər bir elm obyektiv reallığın öz xüsusi tərəfini, sferası-
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ш, özü üçün spesifik olan qanunauyğunluqlannı, həmin qanuna
uyğunluqların xüsusi təzahür formalarını və fəaliyyət mexanizm
lərini öyrənir. Bu o deməkdir ki, hər hansı elmin, o cümlədən so
siologiyanın predimetini tədqiqat obyektinə görə müəyyənləşdir
mək kifayət deyildir. Məsələn, sosial reallıq icitmai və humanitar 
elmlərin tədqiqat obyektidir. Lakin hər bir elm məhz öz predimeti 
sayəsində müəyyən birmənalı lıq qazanır; etmin predmeti həmişə 
spesifıkdir: hətta eyni obyektdə, yaxud onun ayn-ayn hissələrində 
müxtəlif elmlər bir-birindən fərqli; spesifik qanunauyğunluqları 
tədqiq edirlər. Məsələn, ailə iqtisadiyyat, hüquq, demoqrafiya, so
siologiya, psixologiya, pedaqoqika və s. elmlərin tədqiqat obyekti 
ola bilər. Lakin bu elmlərin ailə təsisatına münasibəti, yanaşması 
öz predmetləri çərçivəsində eyni deyildir, bir-birindən fərqlidir.

Hər bir elmin predimeti emprik reallığa abstrakt səviyyədə 
spesifik şəkildə təkrar istehsal edir, yəni nəzəri abstraktlaşdır- 
manm nəticəsidir. Belə abstraktlaşdırma öyrənilən obyektin fəa
liyyət və inkişafının elə qanunauyğunluqlannı ayırd etməyə im
kan verir ki, onlar həmin elm üçün qanunauyğunluqlannı ayırd 
etməyə imkan verir ki, onlar həmin elm üçün spesifıkdir.

Sosiologiyanı bir elm kimi səciyyələndirərkən çox za
man əslində sosioloji idrakın başlıca obyektləri sadalanır. So
sioloji məktəblərin və cərəyanların, sosioloji biliyin konkret 
təşkilat sistemlərinin müxtəlifliyi, ideya-nəzəri mövqelərin və 
yönümlərin rəngarəngliyi sosiologiyanın predimeti məsələsin
də çətinlikləri artırır. Bir çox hallarda «sosiologiya» anlayışı
nın özü dəqiq təsəvvür olunmur.

Hər bir elmin spesifikasını araşdırarkən gerçəklikdən elə 
əlaqə və münasibətlər ayırd edilməlidir ki, onlar keyfiyyətcə 
digər əlaqə və münasibətlərdən fərqli olub, məhz həmin el
min predmetini təşkil edə bilsin. Məsələyə belə yanaşmaqda 
demək olar ki, sosial adlandırılan əlaqə və münasibətlərin 
bütün məcmusu sosioloji idrakın obyekti hesab edilmişdir. Bu 
əlaqə və münasibətlər hər bir konkret sosial obyektdə xüsusi 
tərzdə təşkil olunmuşdur. Ona görə də sosioloji idrakın obyek
ti sosial sistem kimi çıxış edir, deməli, sosial olan, sosial əlaqə 
və münasibətlər, onların təşkili üsulu elə anlayışlardır ki, bun
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lar sosioloji idrak obyektinin xüsusiyyətlərini açmaq üçün 
əsas anlayışlar kimi götürülə bilər, bu halda sosial qanuna
uyğunluqların aşkara çıxarılması sosiologiya elminin predime
tini müəyyənləşdirmək üçün həlledici əhəmiyyət qazanır.

Sosiologiya tarixən müəyyən sosial sistemlərinin 
fəaliyyətinin və inkişafının sosial qanunauyğunluqları, ha
belə həmin qanunauyğunluqların şəxsiyyətlərin, sosial 
qrupların, birliklərin, siniflərin, xalqların fəaliyyətində tə
zahür formaları və mexanizmləri haqqında elmdir.

Sosiologiyanın predimetini müəyyənləşdirərkən adətən 
ayn-ayn sosioloqlar müxtəlif sosial hadisələri və prosesləri həl
ledici hesab edirlər. Məsələn, qruplann (insanlann) qarşılıqlı fəa
liyyəti, (yaxud bu fəaliyyətin nəticələrini); insanlann qarşılıqlı 
münasibətləri; sosial təsisatlar və onların insan davranışına 
münasibəti; sosial fəaliyyət sistemləri; insan cəmiyyəti və insan 
davranışı; sosial nizamın və nizamsızlıqın təbiəti; sosal qruplar; 
insan birlikləri formaları; insan cəmiyyətinin əsas strukturlan; 
sosial proseslər; sosial-mədəni hadisələr; sosial həyatın elmi ba
xımdan öyrənilməsi və s. bu anlayışlardan hər birinin mənasını, 
əhəmiyyətini kiçiltmədən qeyd etməliyik ki, sosiologiya anlayışı 
daha ümumuiləşdirici olub, ən mühüm, mərkəzi anlayış kimi 
nəzərdə keçirilə bilər.

Sosial anlayışın həm geniş məzmunda (ictimai mənasın
da) həm do məhdud (emprik) mənada başa düşülməsi həmişə 
müəyyən çətinliklər yaratmışdır. Birinci halda, sosioloji biliyin 
spesifik obyekti (sosial əlaqə və münasibətlər) əslində unu
dulmuş, ikinci halda isə bütövlükdə cəmiyyətə aid olan hadisə 
və prosesləri dəqiq ifadə etmək mümkün olmamışdır. Ona gö
rə də sosiologiyanın inkişafının müəyyən mərhələsində, 
ümumi sosioloji nəzəriyyə işləyib hazırlamaq zərurəti yaran
dıqda bütövlükdə cəmiyyəti, ictimai münasibətlərin bütün sis
temini xarakterizə etmək üçün «sosial» anlayışı elmi dövriy- 
əyə daxil edilmiş, «sosial» anlayışı tədricən müstəqil məna 
kəsb etmişdir.

Sosial münasibətlər şəxsiyyətin cəmiyyətlə qarşılıqlı 
fəaliyyətini (sosial qruplar, təşkilatlar, təsissatçılar və s. vasi
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təsilə) səciyyləndirir, istər iqtisadi, istər s iyasi, istərsə də mə
nəvi münasibətlərin mahiyyətini, mühüm aspektini təşkil edir, 
ictimai münasibətlərin hər hansı sistemi həmişə aydın ifadə 
olunmuş sosial aspektə malikdir. Deməli, sosial ictimai müna
sibətlərin xüsusi aspektini səcyyələndirməklə qalmır, onların 
bütün növlərinə nüfuz edir.

Sosialın spesifikasını hansı əsas cəhətlər səciyyələndi
rir? -  fərdlərin müxtəlif qrupları üçün ümumi xassə olmaq; be
lə xassə ictimai münasibətlərin bu və ya digər xasslərinin in
teqrasiyası nəticəsidir.

Fərdlərin qarşılıqlı vəziyyətinin ifadəsi olmaq; bu o
deməkdir ki, fərdlər və onlann qrupları arasında münasibət
lərin məzmunu və xarakteri onlann ictimai strukturlarda tut
duqları yerdən və yerinə yetirdikləri role an asılıdır.

Fərdlərin və onların müxtəlif qruplarının münasibət
lərində təzahür etmək; bu münasibətlər çoxaspektli olub, həm 
onlann bir-birinə, həm cəmiyyətdə öz vəziyyətinə, həm də ic
timai həyatın hadisə və proseslərinə münasibətini əks etdirir.

Fərdlərin birgə fəaliyyətinin nəticəsi olmaq; bu nəticə 
fərdlərin ünsiyyətdə və qarşılıqlı fəaliyyətində təzahür edir, 
qarşılıqlı fəaliyyət prosesi fərdlərin bir-birinə təsir göstərmə
sinə şərait yaradır, ictimai münasibətlərin müxtəlif xassələri
nin inteqrasiya olunmasına kömək edir.

Sosial münasibətlərin təkmilləşdirilməsi azadlıq, bəra
bərlik, ədalət anlayışlarının daha real məzmun kəsb etməsi 
üçün zəruri şərtdir.

§ 3, Nəzəri və tətbiqi sosiologiya

Sosiologiya bir elm kimi müxtəlif xarakterli vəzifələri ye
rinə yetirir. Bu vəzifələrin xarakteri nəzər və tətbiqi sosiologiy
anı fərqləndirməyə əsas verir. Belə fərqləndirmə hərti xarakter 
daşıyır, çünki nəzəri sosiologi ya praktik vəzifələrin, tətbiqi so- 
siolgiya isə nəzəri, elmi fəzifələrin həllindən kənarda qalmır.

Nəzəri sosiologiya sosial proses ərin qanuna uyğun
luqlarını aşkara çıxarır. Nəzəri tətdqiqatçılar həmin qanunları 
daha adekvat əks etdirdikdə qiymətlidir. Nəzəri sosiologiya
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sosial gerçəklik barəsində biliklərin formalaşması, sosial inki
şaf proseslərinin iz.ıhı və dərk olunması, sosioloji tədqiqatları 
metodologiyası və metodlarının işlənib hazırlanması ilə bağlı 
olan elmi problemi əri həll edir. İşlənib hazırlanan nəzəriyyə
lər, konsepsiylara iki başlıca sual cavab verməlidir: nə dərk 
olunur və necə dərk olunur?

Tətbiqi sosiologiya konkret şəraitdə mütərəqqi sosial dəy
işmələrin həyata keçirilməsinə istiqamətlənmiş, elmi cəhətdən 
kifayət qədər əsaslandırılmış proqnozlar, tövsiyyələr işlənib hazır
layır. Başqa sözlə, tətbiqi sosiologiya elə problemləri öyrənir ki, 
onlar sosial gerçəkl yin yenidən qurulması ilə, sosial proseslərə 
məqsədyönlü təsir göstərməyi yollarını vasitələrini araşdırmaqla 
bağlıdır. Tətbiqi sosiologiya cəmiyyətin qarşıya qoyduğu praktik 
vəzifələrin həlli üçün vasitələr axtarmalı, nəzəri sosiologiyanın 
üzə çıxardığı qanunlardan maksimum səmərəli istifadə etmək yol- 
lannı müəyyənləşdinnəlidir. Bu sosiologiya əslində insan fəaliy
yətinin praktik sahələrini bilavasitə öyrənir və «nə iiçün?» sua
lına cavab verir: sosial inkişaf üçün, sosial münasibətlərin və sosi
al idarəetmənin təkmilləşdirilməsi üçün, şəxsiyyətin əhangdar 
inkişafı, onun qabili>yətinin daha tam reallaşması üçün və s .

Tətbiqi sosiologiya real sosial effekt əldə etməyə istiqa
mətlənmişdir. AB^İ-da tətbiqi sosiologiyanın həm də «pro
blem baxmından i.stiqa mətlənmiş elm», «müstəviyə istiqa
mətlənmiş tətbiqi sosial elm adlandırırlar.

Tətbiqi sosiologiyanın kökləri Aleksis de Dokvillin (1805- 
1859, Emil Dürkheymin (1858-1917), Albion Budberi Smollun 
(1854-1926) əsərlərinə gedib çıxır. Hazırda tətbiqi sosioloqların 
sayı durmadan artır. Onlar həm universitələrdə və kolleclərdə, 
həm də xüsusi biznes sahəsində, dövlət və hökumət orqanların
da, müxtəlif təşkilatlarda çalışırlar. Adətən hansı metodlara 
üstünlük verməsindən asılı olaraq tətbiqi sosiologiyada iki baş
lıca istiqamət ayırd edilir: sosial mühəndislik və klinik sosio- 
lo-giya. Mühəndis-sosioloq çox zaman kiçik miqyaslı sorğular, 
çöl ekserimentləri aparır, kiçik birliklərin (məsələn, istehsal bir- 
qadalarının) sosial cəhətdən yenidən qurulması layihələrini iş
ləyib hazırlayırlar, planlaşdırma ilə, dizaynla məşğul olur. Kli-
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nik sosiologiya sahəsində çalışan mütəxəssis və diaqnoz qoy
malı, alternativ təklif etməli, «terapevtik tədbirlər hazırlamalı və 
bunları reallaşdırmaq üçün məsləhətlər verməlidir. Bir qayda 
olaraq hər iki qəbildən olan mütəxəssislər sıx əlaqə saxlayır, öz 
səylərini birləşdirməyə çalışırlar.

Çox zaman elmi ədəbiyyatda «fundamental» sözünü «nə
zəri» sözünün sinonimi kimi işlədirlər. Lakin bu sözlərdə tam 
uyğunluq olduğunu söyləmək doğru deyildir. «Nəzəri» sözü elmi 
biliyin emprik səviyyələrindən fərqli səviyyəsini, eyni zamanda 
praktik, tətbiqi istiqamətdən fərqli istiqaməti -  fundamental isti
qaməti ifadə edir. Nəzəri biliyin praktik istiqaməti, səpkisi möv
cuddur. Sosioloji bilik elmi-nəzəri, həm də praktiv vəzifələrin 
həllinə və ya başqa dərəcədə kömək edir. Deməli, məsələyə cid
di yanaşılsa, qeyd etməlidir ki, sosioloji biliyin üstün istiqamət
lənməsindən söhbət gedə bilər. Bu bilik ya elmi, fundamental, ya 
da tətbiqi, praktik xarakter daşıyır; birinci halda həmin bilik nə
zəri sosiologiya, ikinci halda tətbiqi sosiologiya sahəsinə aiddir.

Elmi ədəbiyyatda «emprik» sözünün «tətbiqi», «prak- 
tik»sözləri ilə eyniləşdirilməsinə təsadüf olunur. Əslində em
prik sosioloji tədqiqatlar həm nəzəri-elmi problem lərin, həm 
də tətbiqi, praktik məsələlərin həllinə istiqamətlənə bilər, belə 
tədqiqatlar həm nəzəri, həm də tətbiqi sosiologiya çərçivəsin- ; 
də aparıla bilər. Nəticə etibarilə deməliyik ki, «nəzəri» və ) 
«emprik» sözləri sosioloji biliyin spesifikasını və substraksiya- j 
sının səviyyəsini, «fundamental» və «tətbiqi» sözləri isə hə- ’ 
min biliyin isiqamətini, səpkisini, məqsədilə yönəlişini ifadə 
edir. Deməli, nəzəri bilik (o cümlədən nəzəri sosiologiya) 
fundamental biliklə, tətbiqi bilik (o cümlədən tətbiqi sosiolog
iya) emprik biliklə eynimənalı deyildir. Nəzəri sosiologiyanın 
praktik, tətbiqi istiqaməti ola bildiyi kimi, tətbiqi sosiologi ya
nın da müəyyən səviyyəsindən bəhs etmək mümkündür.

Nəzəri tətbiqi sosiologiyanın qarşılıqlı əlaqəsi çoxcəhət
lidir. Nəzəri tədqiqatlar toplanmış zəngin informasiyanı təhlil 
edir, ümumiləşdirmələr apanr, bütövlükdə cəmiyyət üçün, icti
mai tərəqqi üçün faydalı tövsiyyələr işləyib hazırlayır. Həm 
ümumsosioloji nəzəriyyə çərçivəsində, həm də ayn-ayrı sahələr
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(məsələn, əməyin sosiologiyası, mədəniyyətin sosiologiyası, siy
asətin sosiologiyası, hüquq sosiologiyası və s.) miqyasında 
müxtəlif nəzəriyyələrin, konsepsiyaların sərbəst inkişafı rəqabəti 
qanunauyğun haldır. Lakin bütün hallarda o nəzəriyyə, o konsep
siya daha güclü inkişaf edə bilir ki, ictimai praktikanın reallıqları
nı düzgün nəzərə alır, həmişə faktlara istinad edir, öz növbəsin
də konkret sosioloji tədqiqatlar nəticəsində toplanan faktlar, mə
lumatlar elmi nəzəriyyə mövqeyindən şərh olunduqda mötəbər 
məna kəsb edir. Sosial təfəkkürün formalaşması və inkişafı həm 
nəzəri, həm də tətbiqi xarakterili tədqiqatlara möhtacdır.

Cəmiyyətin keyfiyyətcə yeniləşməsi proseslərini maksi
mum optimallaşdırmaq üçün sosiologiyanın müxtəlif bilik sə
viyyələrini təmsil edən alimlər öz səylərini intensivləşdirməli 
və daha sıx əlaqələndirməlidir. Zənnimizcə, mövcud şərait nə 
qədər mürəkəb, ağırlı və gərgin olsa da, nəzəri və tətbiqi təd
qiqatlar aşağıdakı vəziflərin həllinə daha çox diqət yetirməlidir: 

ümumi sosioloji nəzəriyyənin və sosioloji bilik sahələri
nin inkişafı; fundamental sosioloji tədqiqatların keçirilməsi; 
etibarlı sosial informasiya almaq metodlarının işlənib hazır
lanması və tokmişlləşdirilməsi; sosioloji bilik sisteminin müa
sir tələblər səviyyəsində qurulması; sosioloji xidmətin təşkili 
və müntəzəm surətdə təkmilləşdirilməsi; sosiologiya elminin 
nəaliyyətlərinin praktikada tətbiqini sürətləndirməyə imkan ve
rən etibarlı mexanizm yaradılması.

§ 4. Sosiologiyanın funksiyaları

Sosiologiyanın funsiyaları müxtəlif müəlliflər tərəfin
dən az-çox fərqli şəkildə izah olunsa da, ümumi mövqelər 
üstünlük təşkil edir. Bu funksiyalar sosiologiyanın cəmiyyət 
həyatı ilə əlaqələrinin rəngarəngliyini daha aydın nümayiş et
dirir. Elmi ədəbiyyatda adətən sosiologiyanın aşağıdakı üç 
funksiyasından bəhs edirlər:

1. İdrak funksiyası. 2. Praktik funksiya. 3. İdeoloji 
funksiya. Bizcə sosiologiyanın funksiyasından da bəhs etmək 
üçün kifayət qədər əsas vardır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

if  ler İdarəsi
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1. İdrak funksiyası. Hər bir elm kimi sosiologiya da öz 
predimeti dairəsində insanların fəaliyyəti üçün zəngin idrak im
kanları açır, sosial inkişafın qanunauyğunluqlarım, müxtəlif so
sial hadisələrin dəyişilməsi meyllərini başa düşməkdə onlara 
kömək edir, sosiologiya sosial inkişaf proseslərinin mənbələrini 
və mexanizmlərini aşkara çıxarmaqla bütövlükdə cəmiyyətin, 
habelə onun ayrı-ayrı sahələrinin, tərəflərinin gələcək dəyişmə 
və təkamül perpektivlərini dərk etmək üçün ilkin şərtlər yara
dır. Sosioloji biliyin müxtəlif səviyyələri bunu müəyyən et
məyə çalışır ki, insanlann sosial fəaliyyətində cəmiyyətin, 
müxtəlif sosial qrupların inkişaf tələbatları necə ifadə olunur, 
hansı konkret formalar məlum şəraitdə şəxsiyyətin, qrupun və 
cəmiyyətin mənafelərinin maksimum uyğunluğunu təmin et
məyə imkan verir. Sosioloji nəzəriyyələr və konsepsiyalar səy
lə müasir dövrün aktual problemlərinə cavablar axtarır, heç bir 
xülyaya qapılmadan dünyanın sosial yeniləşməsinə kömək edə 
biləcək real yollan müəyyənləşdirməyə çalışır.

Sosioloji nəzəriyyələrlə sıx əlaqədə getdikcə təkmilləşən 
konkret sosioloji tədqiqatlar fərdler, qruplar, birliklər və s. haq
qında onlann tələbatlan, mənafeləri, sərvət yönümləri, davranış 
motivləri haqqında ilk məlumatlar əldə etməyə imkan verir. 
Belə tədqiqatlar elə bir informasiya bünövrəsi varadır ki, ona 
əsaslanmaqla sosial gerçəkliyin sirlərinə daha dərindən nüfuz 
etmək mümkün olur. Konkret şəraitdə, konkret sahədə yeni 
meyllərin aşkara çıxanlması sosioloji nəzəriyyələrin xeyli zə- 
ngiləşməsini təmin edir. Ümumi və xüsusi sosioloji nəzəriyyə
lər konkret sosial hadisələr, proseslər barəsindəki informasiyanı 
ümumiləşdirir, inkişaf qanunauyğunluqlarının elmi surətdə dərk 
olunmasına kömək göstərir. Həm rəsmi statistikanın məlumat
larını tamamlayan, dəqiqləşdirən obyektiv göstəriciləri, həm də 
müxtəlif sosial qrupların, təbəqələrin fəaliyyətinin məqsəd, 
niyyət və motivlərini əks etdirən subyektiv göstəriciləri birləş
dirən empirik tədqiqatlar insan amilini daha da fəallaşdıran me
xanizmin mahiyyətli cəhətlərini qavramağa kömək edir, kütləvi 
sosial proseslərin subyektiv məqamlarının həqiqi mənasım aş
kara çıxarır. Bu inkişafın obyektiv meylləri ilə həmin meyllərin
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müxtəlif sosial qrupların şüurunda subyektiv inikası arasında 
uyğunsuzluğu görməyə, məlum sahədə artıq sosial problemin 
mövcudluğunu dərk etməyə istiqamətləndirir.

2. Praktik funksiya. Sosiologiya sosial həyatın, onun 
ayrı-ayrı sahələrinin fəaliyyətin və inkişafı proseslərini elmi 
surətdə idarə etmək üçün proqnozlar, tövsiyyələr işləyib ha
zırlamağa kömək edir. Ona görə də sosiologiyanın praktik 
funksiyası onun idrak funksiyası ilə bilavasitə bağlıdır. Bu 
funksiya özündə qabaqgörənlik məqamını əks etdirən elmi id
rakın öz təbiətindən doğur. Sosiologiya cəmiyyətin, sosial 
proseslərin mövcud vəziyyətini təhlil etməklə kifayətlənmir, 
gələcək dəyişmələrin perspektivlərini aydınlaşdırır, həmin 
perspektivlərin reallaşdın ması na istiqamətlənmiş praktik fəa
liyyətə təsir göstərir. Bu elm insanların sosial münasibətlərini 
tərəqqinin obyektiv tələblərinə uyğun olaraq tənzim etməsinə 
kömək edir. Proqnozlaşdırma inkişafın qanunauyğunluqlarını, 
meyllərini dərindən başa düşməyə əsaslanır, cəmiyyəti daha 
səmərəli metodlarla idarə etməyin müqədəm şərti kimi çıxış 
edir. Bu, qərarların yerinə yetirilməsi prosesində vaxtında zə
ruri təshihlər aparmağa imkan verir. Sosioloji tədqiqatlar nə
ticəsində hazırlanan tövsiyyələr idarəetmə orqanlarının ehtiy
aclarını xeyli dərəcədə ödəyir, sosial tərəqqinin sürətlənmə
sində özünəməxsus rol oynayır.

Sosial proseslər üzərində həqiqi nəzarət konkret infor
masiyaya, deməli, konkret sosioloji tədqiqatlara möhtacdır. 
Tətbiqi sosiologiya müxtəlif qruplarda, təşkilatlarda, müəssi
sələrdə və s. sosial inkişaf məsələlərini daha optimal qaydada 
həll etmək sahəsində, tövsiyyəlerin işlənib hazırlanmasında 
bilavasitə iştirak edir. Kompleks sosial problemlərin tədqiqi 
mühüm praktik əhəmiyyətə malikdir: bu halda cəmiyyət həya
tının daha bütöv mənzərəsini təsəvvür etmək, neqativ nəticə
ləri irəlicədən gönnək, idarəetmənin ən səmərəli yollarım və 
vasitələrini müəyyənləşdirmək mümkün olur.

Sosioloji tədqiqatların nəticəsi kimi irəli sürülən praktik 
tövsiyyələr sosial amillərin iki qrupuna aid olur. Birinci qrup 
obyektiv xarakterli amilləri -  insanın həyat fəaliyyəti şərtlərini
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(siyasi quruluş, sosial struktur, əməyin, məişətin və s. konkret 
şəraiti, habelə subyektin bu şəraitdə real davranışı), ikinci qrup 
isə subyektiv xarakterli amilləri -  subyektiv məqamları (məq
sədlər, niyyətlər, motivlər, maraqlar, sərvət yönümləri, ideoloji 
təsəvvürlər, ictimai rəy və s.jəhatə edir. Bunlaıın sıx əlaqədə 
öyrənilməsi şəxsiyyətlərarası, cəmiyyətdə daha möhkəm sabit
lik qərarlaşdırmaq vasitələrini müəyyənləşdirməyə kömək edir.

3. İdeoloji funksiya. Sosiologiya kütlələrin ideya tər
biyəsi, qeyri-elmi baxışlarla mübarizə vəzifələrini də yerinə 
yetirir. Sosioloji biliklərə yiyələnmək, müxtəlif səviyyəli nə
zəriyyələrlə tanış olmaq, konkret faktlar əsasında real və
ziyyəti tam təsəvvür etmək insana imkan verir ki, o, ictimai 
prosesdə öz yerini, mövqeyini daha dürüst baş düşsün, onun 
fəallığı daha dolğun sosial məna kəsb etsin.

Sosiologiya elmi təfəkkürün formalaşmasında və inki
şafında, insanın ideya cəhətdən yetkinləşməsində müəyyən rol 
oynayır. Konkret sosioloji tədqiqatlar təcrübəsi təkcə praktik 
tövsiyyələr işləyib hazırlamaq baxımından deyil, həm do 
düzgün idarəetmə, rəhbərlik üslubu vərdişləri qazanmaq ba
xımından da əhəmiyyətlidir, çünki sosial qanunların daha də
rindən başa düşlməsinə əsaslanır. Səmərəli, işgüzar, elmi ida
rəetmə üslubu tələsik, kifayət qədər əsaslandırılmamış iradi 
qərarların qarşısını almağa kömək edir.

Sosioloq faktları, hadisələri araşdırarkən nə qədər ob
yektiv, neytral olmağa çalışsa da, müəyyən sosial-siyasi möv
qe tutur. Rinata Maynts (AFR) 1974-cü ildə Torontoda keçi
rilmiş VIII ümumdünya sosiologiya konqresində demişdir: 
«Siyasətə münasibətini müəyyən etmək sosiologiyanın aktual 
vəzifələrindən biridir. Axı sosiologiya bir çox cəhətdən siyasi 
qərarların qəbul ediləmsi üçün əsasdır... Sosiologiya siyasətə 
təsir göstərməkdə başqa sahələrə, məsələn, texniki sahələrə 
nisbətən daha böyük imkanlara malikdir. Bu halda o vacibdir 
ki, sosioloqların təsir göstərə bildikləri şəxslər hansı sferalara 
mənsubdurlar. Qərar qəbul edənlər çox tez-tez sosioloqların 
topladıqları məlumatlardan sonralar istifadə edirlər». Bu bir 
həqiqətdir ki, sosioloq maksimum obyektiv və dəqiq informa
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siya almağa maraqlı olsa da, onun tədqiqatlarının nəticələri hər 
halda siyasi qiymətdən kənarda qalmır. Mövzunun seçilməsi, 
tədqiqat problemlərinin qoyulması, nəticələrin şərhi hökmən 
sosioloq alimin sosial-siyasi mövqelərinin təsirinə məruz qa
lır, onun siyasi maraqlarından və sərvət yönümlərindən az və 
ya çox dərəcədə asılı olur. Buraya onu da əlavə etmək lazım
dır ki, sosioloqun nəticələri və tövsiyələri bu və ya başqa də
rəcədə müxtəlif sosial qrupların siyasi mənafelərinə toxunur, 
müəyyən ideoloji rrəna kəsb edir. Sosioloqların ideya-siyasi 
mövqeləri müxtəlif konsepsiyalar arasında gedən mübarizənin 
mühüm amillərində ı  biridir.

Əhalinin maariflənməsi, ideyaca yetkinləşməsi sahə
sində dövlətin fəaliyyəti olduqca mürəkkəb işdir. Bu işin sə
mərəsini yüksəltməkdə ictimai rəyi, kütləvi informasiya və 
təbliğat vasitələrinin, cəmiyyətin siyasi və hüquqi təsisatları
nın fəaliyyətini, sosial psixologiyanı, ideoloji mövqeləri sosio
loji baxımdan tədqiq etmək böyük rol oynayır.

4. Metodoloji funksiya. Müxtəlif ümumilik səviyyəsin
də olan sosioloji nəzəriyyələr, konsepsiyalar daha konkret 
elmlər sahəsinə aid olan tədqiqatlar üçün metodoloji əsas ola 
bilər. Sosial sistemlərin fəaliyyəti və inkişafının ümumi qanu
nauyğunluqlarını aşkara çıxan nəzəriyyələr daha geniş tətbiq 
imkanlarına malikdir. Onların yaşamaq və fəaliyyət göstərmək 
hüququ uğrunda sərbəst bəhsləşməsi və mübarizəsi tamamilə 
qanunauyğun haldır. Müxtəlif sosioloji nəzəriyyələrin, cərə
yanların, istiqamətlərin (məs. Antropoloji istiqamət, natura- 
İizm, neopozitiniznı, strukturalizm, psixoloji istiqamət və s.) 
özünəməxsus məziyyətləri və nöqsanları, məhdudluqları var- 
dır.Bu nəzəriyyələrəin, cərəyanların başlıca müddəaları, prin
sipləri konkret bilik sahələrində aparılan tədqiqatlar üçün həl
ledici məna kəsb edə bilər. Lakin, konkret bilik sahələrində 
aparılan tədqiqatlar üçün həlledici məna kəsb edə bilər. Lakin, 
konkret bilik sahəsində əldlo edilmiş faktlar həmin müddəa
larla, prinsiplərlə ziddiyyət təşkil edə bilər və yeni bünövrə, 
əsas axtarışı üçün stimul yarada bilər. Deməli sosiologiyanın 
metodoldoji funksiyasını birtərəfli başa düşmək doğru olmaz
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dı: ümumi və xüsusi sosioloji nəzəriyyələr konkret sahələrdə 
tədqiqatı istiqamətləndirir, konkret sahələrin təldqiqatlan so
sioloji nəzəriyyələrin zənginləşməsi, dolğunlaşmasmı şərtlən
dirir.

Müxtəlif ümumilik səviyyəsində ol m sosioloji nəzəriy
yələr sosial hadisələrin nisbətən geniş dairəsində böyük mi
qdar informasiyanı cəmləşdirdiyindən, onların inkişaf qanuna
uyğunluqlarını aşkara çıxardığından ayrı-ayrı sosial hadisələ
rin, proseslərin tədqiqinə münasibətdə nəzəri əsas rolunu yeri
nə yetirə bilər. Lakin bu nəzəriyyələri elıkama çevirmək yox, 
konkret bilik sahələrinin imkanların hesabına yaradıcılıqla da
ha da inkişaf etdirmək lazımdır.

§ 5. Sosial qanunların mahiyyəti və təsnifatu 
Sosiologiyanın kateqoriyaları

Məlumdur ki, qanun hadisələrin daxili, mühüm və sa
bit əlaqəsi və ya münasibəti olub, onların nizamlı dəyişmə
sini şərtləndirir. Qanunları bilmək əsasında prosesin cərəyanı
nı irəlicədən etibarlı surətdə müəyyənləşdirmək mümkündür.

Qanun anlayışı qanunauyğunluq anlayışına çox yaxındır. 
Qanunauyğun qanunun məzmunu baxımından qarşılıqlı əlaqə
də olan, sistemdəki dəyişikliklərin sabit meylini və ya istiqa
mətini təmin edən cəhətlərin məcmusudı r.

Sosial qanunlar sosial hadisələrin, proseslərin mühüm, 
zəruri və ümumi əlaqələrini ifadə edir, fərdlərin, qrupların, 
birliklərin fəaliyyətində təzahür edir, orlar arasındakı rənga
rəng münasibətləri müəyyənləşdirir. İnsanlar bu qanunları 
dərk edərək, öz həyat fəaliyyəti şərtləri ni dəyişdirir, yeniləş
dirir. Dəyişilmiş, başqalaşmış şərait isə insanlara ən müxztəlif 
şəkildə təsir göstərir. Hər bir ayrıca şəraitin, hər bir ayrıca ta
rixi hadisənin spesifik xarakteri, təkrarolunmazlığı, zənginliyi 
sosial qanunların təzahüründə dərin iz buraxır. Hətta eyni so
sial qanun birtipli, yaxud oxşar şəraitdə müxtəlif, fərqli inten
sivlikdə təzahür edir. Ona görə də sosial qanunların fəaliyyəti
ni hər bir konkret halda müxtəlif ehtima' dərəcəsini aşkara çı
xaran meyl kimi nəzərdən keçirmək lazımdır.

Hadisə və proseslərin təbii gedişində təşəkkül tapan sosial 
qanunlar fərdlərin, qrupların, birliklərin müxtəlif istiqamətli 
fəaliyyətinin nəticəsidir. Lakin bu fəaliyyyətdə qanunauyğun, 
meyllər də təzahür edir, qarşılıqlı sosial fəaliyyətin məqsədini, 
məzmununu, xarakterini və istiqamətini müəyyənləşdirir.

Sosial qanunların fəaliyyət mexanizmini aşkara çıxar
maq, onları hərtərəfli tədqiq etmək çox mürəkkəb işdir, lakin 
vacib vəzifədir. Bu, hər hansı hadisənin, prosesin bütövlükdə 
ictimai həyatda, ən müxtəlif sosial sistemlərin fəaliyyətində 
yerini və rolunu, təzahür xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyi 
onun sosial genezisini aşkara çıxarmağı, rəngarəng sosial əla
qələri real faktlar əsasında öyrənməyi nəzərdə tutur.

Sosial qanunların müxtəlif əsasa görə təsnif etmək olar. 
Fəaliyyət müddətinə görə adətən ümumi və spesifik qanunlar 
fərqlənirilər. Ümumi qanunlar (məsələn, dəyər qanunu) bütün 
ictimai sistemlərdə, spesifik qanunlar isə (məsələn, bir cəmiy
yətdən digərinə keçidlə bağlı olan qanunlar) bir və ya bir neçə 
ictimai sistemdə fəaliyyət göstərir.

Ümumilik dərəeəsinə görə iki qrup qanunlardan bəhs etmək 
mümkündür: a) bütövlükdə sosial sferanın inkişafını xarak
terizə edən qanunlar; b) sosial sferanın ayn-ayn ünsürlərini 
(sinif, qrup, millət və s.) inkişafını xarakterizə edən qanunlar.

Təzahür üsuluna görə qanunların dinamik və statik (sto- 
xastik) növlərini ayırd etmək olar. Dinamik qanunlar sosial 
dəyişmələrin istiqamətini, amillərini və formalarını müəyyən 
edir. Statik (stoxastilc) qanunlar isə sosial hadisələri qəti şəkil
də determinasiya etınir, məlum sosial bütövün sabitliyini sax
lamaqla dəyişmələr n əsas istiqamətlərini, meyylərini əks et
dirir. Bu o deməkdir ki, statik qanunlar sosial gerçəklikdəki 
hadisə və proseslərin əlaqəsini müəyyən ehtimal dərəcəsində 
ifadə edir, onlara bütövlükdə xas olan bəzi xassələri və ya 
əlamətləri səciyyələndirir.

Dinamik qanunlar səbəb və funksional qanunlara ayrılır. 
Səbəb qanunlarının sosial hadisələrpin inkişafında qəti surətdə 
şərtlənmiş əlaqələri, funksional qanunlar isə sosial hadisələr 
arasında empirik surətdə müşahidə edilən və ciddi şəkildə tək
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rar olunan qarşılıqlı asılılıqları əks etdirir.
Statik qanunların inkişaf qanuni an (məs., tələbatların daha 

dolğun ödənilməsi, xalqın özünüdairəsinin inkişafi və s.) və fəaliyyət 
qanunlan (kollektivdə formal və qeyri-formal strukturların vəhdəti, 
ailədə rol funksiyalarının bölüşdürülməsi) kimi növləri vardır.

Əlaqələrin formalarına görə sosial qanunların aşağıdakı 
növlərini ayırd etmək olar:

A) Sosial hadisələrin, yaxud onlarla bağlı olan hadisələrin 
invariant (dəyişməyən) yanaşı yaşamasını əks etdirən qanunlar. 
Bu qanuna görə A hadisəsi varsa, hökmən В hadisəsi də olma
lıdır. Məsələn, cəmiyyətdə totalitar idarəetmə sistemi mövcud
dursa, hökmən latent (gizli) müxalifət də mövcud olmalıdır.

B) İnkişaf meylini əks etdirən qanunlar. Belə qanunlar 
qarşılıqlı münasibətlərin bir səviyyəsindən digərinə keçidi 
şərtləndirir, sosial obyektin strukturuna xas olan dinamikanı 
ifadə edir. Məsələn, fəhlə sinifində baş verən keyfiyyət irə
liləyişləri onun bütün sosial münasibətlərə təsirini gücləndirir, 
onun bütövlükdə ictimai mövqeyini möhkəmləndirir.

C) Sosial hadisələr arasında funksional asılılığı müəyyən 
edən qanunlar. Bu qanunlan fəaliyyət qananları da adlandırmaq 
olar. Bunlar inkişaf qanunlanndan fərqli olaraq hər hansı sosial 
sistemin nisbi sabitlik halında qalmasını təmin edir, sistemdəki 
ayn-ayn ünsürlərin mühüm dəyişikliyə səbəb olmayan mütə- 
hərrikliyini səciyyələndirir, başqa sözlə, sosial obyektin yeni 
keyfiyyət qazanması üçün ilkin şərtlər yaıadır. Məsələn, əhali
nin idarəetmə işində, siyasi həyatda iştirakı ilə onun siyasi mə
dəniyyətinin yüksəlməsi arasında, kollektivdə ideya-tərəbiyə 
işinin səviyyəsi ilə mənəvi-psixoloji iqlimin vəziyyəti arasında 
funksional asılılığı görmək o qədər də çətin deyildir.

D) Sosial hadisələr arasında səbəb əlaqəsini əks etdirən 
qanunlar. Səbəb əlaqəsi və funksional əlaqə bir-birinə yaxın 
anlayışlardır. Lakin onları eyniləşdirmək doğru deyildir. Fun
ksional əlaqə səbəbiyyəti ifadə edə də bilər, etməyə də bilər. 
Funksional asılılığın olması hələ mahiyyətli səbəb münasibət
lərinin mövcudluğunu ifadə etmir. Məsələn şəxsi və ictimai 
mənafelərin optimal əlaqələndirilməsi sosial inteqrasiyanın
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çoxz mühüm, zəruri şərtidir.
E) Sosial hadisələr arasında ehtimalı ifadə edən qanun

lar. Məsələn, əhalinin kənddən şəhərlərə axını ilə onlar ara
sında hüquq pozuntularının artmasını ehtimal etmək olar.

Sosial qanunlar insanlann fəaliyyətində, cəmiyyətin kon
kret şəraitində reallaşır. Ona görə də sosioloji tədqiqat prosesin
də fərdlər bu və ya dəgər baxımından qruplaşdırılır. Bu imkan 
verir ki, sosial qrupu ən müxtəlif aspektlərdə (həyat şəraiti, sta
tus, sosial rol \ ə  funksiyalar, fərdi xarakteristikalar) öyrənilsin.

Sosial qanunlar müxtəlif təsadüflərlə, kənara çıxma hal
lan ilə üzləşir, onları bir növ nizamlayır və özünə yol açır. Hər 
hansı sosial hadisənin, prosesin məzmununu və spesifikasını 
aşkara çıxarmaq üçün bu qanunların fəaliyyət mexanizmi təd
qiq olunmalıdır. Bu cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin müxtəlif 
sferalannda scsial qanunların təzahür formalarını yerinə yetir
məyə qadir olmayan ünsürlərini müəyyənləşdirməyi və aradan 
qaldırmağı, bütövlükdə bu mexanizmin maksimum səməri ol
masını təmin etməyi nəzərdə tutur. Fərdlorin, sosial qrupların 
həyat fəaliyyəti prosesində daim dəyişikliyə məruz qalan, in
kişaf edən və zənginləşən sosial əlaqələr sistemi təhlil olunar
kən onların cəmiyyətdə qəbul olunmuş sosial normalar, sər
vətlər və sosial nəzarət vasitələri ilə, habelə mənafelər, tələ
batlar, yönümlər və s. ilə əlaqəsinə xüsusi diqqət yetirməlidir.

Hər bir elm kimi sosiologiya da müəyyən kateqoriya
lardan istifadə edir. Məlum olduğu kimi, kateqoriyalar idrakın 
tarixi inkişafı gedişində, ictimai praktika prosesində formalaşır. 
Bunların əsasında insanın predmet fəaliyyəti üsullarının, 
ünsiyyət vasitələrinin inkişafı dayanır.

Sosiologiyanın kateqoriyaları real gerçəkliyin və idrakın 
mühüm, qanunauyğun sosial əlaqələrini və münasibətlərini 
əks etdirən əri ümumi, fundamental anlayışlardır. Bunlar so
sioloji biliyin başlıca «pillələridir», təfəkkürün sosial gerçək
liyin mahiyyətinə nüfuz məqamlarıdır.

Obyektiv gerçəklik inkişaf etdikcə, sosioloji bilik dərinləş
dikcə həm yeni kteqoriyalar meydana gəlir, həm mövcud kateqo
riyaların zənginləşməsi baş verir, həm də ayn-ayoı kateqoriyala-
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nn yeri və rolu dəyişir. Sosiologiyanın kateqoriyalar sisteminin 
əsas ünsürlərinin müəyyənləşdirilməsi onun inkişaf məntiqini 
aşkara çıxarmağa imkan verir. Hər bir sosial kateqoriya sosial ka
teqoriyalar sisteminin yalnız bir ünsürü kimi dərk oluna bilər.

Sosiologiyanın ən mühüm kateqoriyaları sırasına bunları 
aid etmək olar: «sosial», «sosial struktur», «sosial müna
sibətlər», «sosial təsisatlar», «sosial qanunlar» və s.

Bu kateqoriyalardan hər biri daha az ümumilik dərəcə
sində bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə bağlı olan kateqoriyalar sis
temi kimi təsəvvür olunmalıdır. Məsələn, «sosial struktur» ka
teqoriyası «sosial sinfi struktur», «sosial -  demotrafık struk
tur», «sosial etnik struktur», «sosial-ərazi birliyi» kimi kateqo
riyaları əhatə edir. Öz növbəsində bunlar da ümumilik sə
viyyəsi nisbətən az olan kateqoriyaları əhatə edə bilər.

Hazırda sosiologiyanın mühüm vəzifələrindən biri əhatə et
diyi kateqoriyaların elə sistemini yaratmaqdan ibarətdir ki, o, sosio
loji biliyin formalaşmasını və inkişafını daha adekvat əks etdirsin.

§ 6. Sosial -  siyasi və humanitar elmlər sistemində 
sosiologiyanın yeri

Müasir elmi biliklər sistemində həm differensiassiya, 
həm də inteqrasiya meylini müşahidə etmək mümkündür: bir 
tərəfdən insan fikrinin təbiət və cəmiyyətin inkişaf proses
lərinə daha dərindən nüfuz etməsi ilə əlaqədar olaraq, elmlə
rin differensiassiyası, ayrılması, əlahiddələşməsi prosesi gedir, 
biliklərin detiallaşması, alimlərin ixtisaslaşması zərurətə çevri
lir. Digər tərəfdən isə elmlərin inteqrasiyası, onlarm qarşılıqlı 
təsirinin genişlənməsi və gərinləşməsi prosesi baş verir, nə
ticədə ümumiləşdirici məqamların əhəmiyyəti artır, onları əks 
etdirmək zərurəti yaranır.

Sosiologiyanın təşəkkülü və inkişafında həmin meyllər 
spesifik şəkildə təzahür etmişdir. Bir tərəfdən sosioloji biliyün 
differensiasiyası getmiş, yeni istiqamətlər meydana gəlmişdir. 
Bu istiqamətlərdən hər-birini müəyyən şərtiliklə elm adlan
dırmaq olar: əməyin sosiologiyası, elmin sosiologiyası, ailənin 
və nigahın sosiologiyası, beynəlxalq münasibətlərin sosiolo
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giyası və s. Digər tərəfdən isə bütün xüsusi (sahə) sosioloji 
nəzəriyyələr ümurnsosioloji nəzəriyyəyə istinad edir: empirik 
sosial tədqiqatlar isə hər iki səviyyədə olan nəzəriyyələrə 
əsaslanır. Bu inteqrasiya meylini çox qabarıq şəkildə nümayiş 
etdirir. Elmi biliyin inteqrasiya meyli sosiologiyanın sosial- 
siyasi və humanitar elmlərlə, habelə dəqiq elmlər və təbiət 
elmləri ilə əlaqələrinin möhkəmlənməsində öz ifadəsini tiapır. 
Sosial-siyasi və humanitar elmlər sistemində sosiologiyanın 
xüsusi yeri aşağıdakı səbəblərlə izah oluna bilər.

Birincisi, sosiologiya cəmiyyət, onun hadisə və proses
ləri haqqında elm olduğuna görə həmin elmlər üçün ümumi 
nəzəri əsas kimi çıxış edə bilir. Söhbət ilk növbədə ümumiso- 
sioloji və xüsusi sosioloji nəzəriyyələrdən gedir.

İkincisi, sosial-siyasi və humanitar elmlər cəmiyyətin, 
insanın həyat fəaliyyətinin müxtəlif tərəflərini öyrəndiyinə 
görə həmişə sosial aspkti özündə əks etdirməli olur.

Üçüncüsü, insanların, sosial qrupların, birliklərin fəaliy
yətini öyrənmək texnikası və metodikası, sosial ölçmə metod
ları və s. sosiologiyanın hüdudlarını keçir, digər sosial-siyasi 
və humanitar elmlərdə, tətbiq olunur.

Dördüncüsü, sosiologjiya ilə digər elmlərin qovşağında 
həyata keçirilən sosial tədqiqatlar sistemi təşəkkül tapmışdır: 
sosial-iqtisadi, sosial-siyasi, sosial-dcmoqrafık və s. tədqiqatlar.

Sosiologiyanın sosial-siyasi və humanitar elmlər siste
mində ümumi yer tutması onun fəlsəfi elmə çevrilməsi demək 
deyildir. Sosial sistemlərin fəaliyət və inkişaf qanunauyğunluq
larını, həmin qanunauyğunluqların müxtəlif səviyyələrdə tə
zahür mexanizmlərini aşkara çıxaran sosiologiya cəmiyyəti, 
onun müxtəlif strukturlarım, konkret həyat fəaliyyəti üsullarını 
və formalarını başa düşmək üçün hədsiz idrak imkanları yaradır. 
Sosiologiyanın xüsusi ictimai fənnlərə münasibəti baxımından 
vəziyyəti, məsələn ümumi biologiyanın, xüsusi bioloji bilik sa
hələrinə (anatomiya, fiziologiya, morfologiya, sistematika və s.) 
münasibəti baxımından vəziyyətinə bənzəyir. Ümumi biologiy
anın vəziyyəti onu «biologiyanın fəlsəfəsi» kimi səciyyələn
dirməyə əsas vermədiyi kimi, sosiologiyanın da ümumi mov-
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qeyi onu fəlsəfi elm kimi təqdim etməyə əsas vermir.
Sosiologiyamn müxtəlif sosial-siyasi və humanitar elm

lərlə əlaqəsi eyni səviyyəli və eyni miqyaslı deyildir. Bu əlaqə 
bəzən güclü, çoxcəhətli və intensivdir, bəzən isə nisbətən zəif 
və qeyri-intensivdir.

Sosiologiyanın bəzi sosial-siyasi və humanitar elmlərlə 
əlaqəsinə, qısaca olsa da, diqqət yetirək.

Məlumdur ki, siyasi iqtisad maddi nemətlərin istehsalı, 
mübadiləsi, bölgüsü prosesində obyektiv surətdə təşəkkül ta
pan münasibətlərin fəaliyyəti və inkişafının qanunauyğun
luqlarım, formalarını öyrənir. Bütün sosial münasibətlərin, 
proseslərin, habelə insanın bütün həyat fəaliyyətinin əsasında 
istehsal üsulu dayandığından iqtisadi tədqiqatların bir çox isti
qamətləri sosioloji tədqiqatların istiqamətləri ilə bilavasitə qo
vuşur. İqtisadiyyatın və bölgü münasibətlərinin sosiologiyası
nı, əməyin və əmək kollektivlərinin sosiologiyasını xatırlamaq 
kifayətdir. Lakin istehsal münasibətləri sistemində daxili, 
mühüm, sabit, təkrarlanan əlaqələr kimi özünü göstərən iqti
sadi qanunlar başlıca olaraq insanların təsərrüfat fəaliyyəti va
sitəsilə həyata keçirilir və konkret iqtisadi formalarda özünü 
göstərir. Sosial qanunlar isə iqtisadi qanunlarla nə qədər bağlı 
olsa da, onlardan fərqli təbiətə malikdir. Müasir bazar iqtisa
diyyatının formalaşdırma vəzifəsi təkcə iqtisad elminə deyil, 
həm də sosiologiyaya ciddi tələblər verir, onların əməkdaş
lığını on müxtəlif istiqamətlərdə gücləndirməyi zəruri edir.

Sosiologiyanın politologiya ilə qarşılıqlı əlaqələri get
dikcə inkişaf edir. Çoxaspektli sosioloji tədqiqatların aparılma
sı, ictimai rə yin öyrənilməsi, zəngin empirik materialın topla
nılması və i.a. bu əlaqələrin dərinləşməsində böyük rol oyna
yır. Siyasətin sosiologiyası siyasi və sosioloji bilik sahələrinin 
əlaqəsini xüsusilə daha aydın nümayiş etdirir. Politologiya si
yasəti və siyasi münasibətləri, yəni siyasi hakimiyyətə görə 
sosial subyektlər arasındakı münasibətləri öyrəndiyindən sosi
al momentlərə laqeydlik göstərə bilməz, sosial münasibətlərin 
və qanunların təzahür xüsusiyyətlərini nəzərə almaya bilməz. 
Bir çox mütəfəkkirlər (məsələn, M.Veber, B.Pareto və başqa-
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lari) siyasi məsələlərin təhlilini məhz geniş sosial konteksdə 
yanaşmışlar. Sosiologiyanın və politalogiyanın qarşılıqlı əla
qəsini qeyd edərkən unutmaq olmaz ki, onların siyasətə ya
naşması bir-birindən fərqlənir; politologiya başlıca diqqəti 
siyasi proses üzərində, sosiologiya isə siyasətin iştirakçısı olan 
insan qruplarının fəaliyyəti üzərində cəmləşdirir.

Sosologiyanm fəlsəfə ilə əlaqələri zəngin tarixi prosesdir. 
Sosial fəlsəfədən sosiologiyaya doğru inkişaf yolu bunu əyani 
surətdə sübut edir. Fəlsəfə həm varlığın (təbiətin və cəmiyyə
tin), həm də təfəkkürün, idrak prosesinin tabe olduğu ən ümumi 
qanunları tədqiq etdiyindən sosioloji bilik sahələri ilə qırılmaz 
surətdə bağlıdır. Fəlsəfə dünyaya ümumi baxış işləyib hazırla
maq, onun ümumi əsaslarını və qanunauyğunluqlarını tədqiq 
etmək zəruriyyətindən, gerçəklik haqqında rasional şəkildə 
əsaslandırılmış təfəkkür metoduna olan tələbatdan irəli gəlmiş, 
zaman keçdikcə təkamül edərək öz xüsusi problematikasını də
qiqləşdirmiş, sosiologiyaya müstəqil elm kimi «həyat vəsiqə- 
sb> verməyə məcbur olmuşdur. Bu gün də sosioloqlar filosof
larla birlikdə cəmiyyətin müstəqil və sivilizasiyalı inkişaf yolu
nun irəli sürdüyü çoxlu məchullara cavablar axtarırlar. E'tiraf 
edilməlidir ki, sosioloji tədqiqatlar fəlsəfi tədqiqatların konkret 
və əməli xarakterinin güclənməsində fəal rol oynamışdı.

Hüquq elmi (hüquqşünaslıq) da sosiologiyaya yaxın elm
lərdən biridir. Bu elm xüsusi sosial normalardan ibarət olan 
hüququ, bütövlükdə dövlətin və cəmiyyətin siyasi sisteminin 
təşkilini və fəaliyyətinin hüquqi formalarını öyrəndiyindən 
sosial münasibətlərin təkmilləşməsində, sosial proseslərin ida
rə olunmasıda böyük mə'na kəsb edir. Hüquq elmi dövlətin və 
hüququn inkişafının əsas qanunauyğunluqlarını, onların sosial 
rolunu, əsas funksiyalarını və s. tədqiq edir, dövlət idarəetmə 
işlərinin konkretləşməsinə, hüquq normalarının düzgün tətbi
qinə kömək göstərir və beləliklə insanların sosial fəaliyyətinin 
nizamlı və məqsədoyönlü xarakterini gücləndirir. Hüquq elmi 
ümumsosialoji nəzəriyyəyə isdinad edir, həmin nəzəriyyənin 
başlıca müdəallarının konkret sahədə reallaşmasını tə'min 
edir. Hüququn sosiologiyasında iki elmin hüququn və sosiyo-
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logiyanın spesifik qovuşması çox aydın iiädə olunmuşdur. So
siologiya şəxsiyyətlərin, insan qruplarının sosial münasi
bətlərin i və fəaliyyətini tədqiq edərkən həmişə hüquq elm
lərinin m ə'lum atlanndan istifadə etmişdir. Qarşılıqlı bəh
rələnmə hər iki bilik sahəsin ancaq fayda verə bilər.

Sosiologiyanın tarixlə ən sıx və dəıin əlaqəsi hamı tərə
findən e’tiraf olunur. Onlann ümumi cəhədləri sırasına bunlar 
aid edilə bilər; həm sosiologiya, həm də tarix cəmiyyəti və 
onun qanunauyğunluqlarını (həmin qanunauyğunluqların kon
kret təzahürlərində ) öz tədqiqatlann predmeti və obyekti hesab 
edir; sosial gerçəkliyi zəruri ilə təsadüfinin vəhdətində bərpa 
edir; sosial hadisələrin genezisi, yaranması və təzahürü səbəb
ləri, həmin səbəblərin tə'sir gücü müxtəlif olduğundan onları 
birmə'nalı olmayan izahım əsas tutur. Lakin tarixlə sosiologiya
nın fərqli cəhətləri vardır. Belə ki, tarix a rtıq baş vermiş sosial 
prosesi, sosiologiya isə davam etməkda olan sosial prosesi 
izah edir. Sosioloq sosial vəziyyətləri, prosesləri hələ tarixi 
çevrilməmiş təhlil etməli, onlan proqnozlaşdırmalı olur.

Tarixlə sosiologiyanın ümumi cəhətlərini əsas götürən 
bə'zi tədqiqatçılar onların elm kimi mövcudluğunu qeyri- 
mümkün hesab edirlər. Onlar adətən iki məqamı nəzərə çar
pdırmağa çalışırlar: tarix və sosiologiya öz növündə yeganə və 
təkrarolunmaz faktları öyrənir; insan faaliyyəti bir səbəblə 
yox, çox səbəblə şərtləndiyinə görə, prinsipcə qabaqcadan 
deyilə bilməz. Bu bir həqiqətdir ki, sosial həyatda (istər keç
mişdə, istərsə də indi) tam eyniyyət təşcil edən iki hadisəyə, 
prosesə rast gəlmək mümkün deyildir. Ona görə nə sosiolog
iya, nə də tarix ancaq təkrar olunan hadisə və proseslərin sə
bəblərini tədqiq edən elm kimi müəyyənləşdirə bilməz. Bu 
elmlər iki cür problemlə rastlaşır; a) cəmiyyətdəki obyektik 
qanunauyğunluqlar; bunlar ictimai inkişıfın məzmununu, xa
rakterini və istiqamətini səbəbiyyət cəhətdən şərtləndirir; b) 
fərdi, təkrarolunmaz hadisə və proseslər; bunlar səbəbiyyət 
cəhətdən izah oluna bilməz, lakin qanunauyğun xarakter daşı
maqla cəmiyyətin inkişafındakı, onun tarixindəki «dolambac- 
lara» mühüm tə 'sir göstərə bilir. Aydın məsələdir ki, obyektiv
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qanunauyğunluqlar ictimai inkişafın meyllərini müəyyən etsə 
də, fərdi, təkrarolunmaz hadisələrin, proseslərin səbəbiyyət 
baxımından izahını verə bilməz.

Sosial qanunkrın iki qrupunu fərqləndirmək lazımdır; 1) 
cəmiyyətin müxtəl f  strukturlarının, habelə bu strukturların 
daxilində müxtəlif ünsürlərin qarşılıqlı fəaliyyətini ifadə edən 
sosial qanunlar. Bu qanunlar cəmiyyətin inkişafında ən ümumi 
meylləri müəyyən edir. 2) əvvəllər təşəkkül tapmış şəraitin 
nəticəsi olan sosia qanunlar. Bunların fəaliyyəti cəmiyyəti 
təşkil edən qrupların, fərdlərin iradəsindən, fəaliyyətindən 
əhəmiyyətli dərəcədə asılı olub, fərdi və təkrarolunmaz xa
rakter daşıyan ən müxtəlif amillərlə şərtlənir.

Beləliklə, həın tarixi, həm müasir gerçəkliyə aid olan 
sosial qanunauyğunluq olduqca mürəkkəb xarakterə malikdir. 
Bu qanunauyğunluq inkişaf meyllərinin bütün məcmusunu nə
zərə almağı tələb edir; ümumi məqamlarla yanaşı saysız- 
hesabsız təsadüflərin roluna diqqət yetrilməlidir. Həm tarixi, 
həm də sosial qanunauyğunluqların fəaliyyəti araşdırılarkən 
təkcə mövcud sosial iqtisadi həyat şəraiti yox, həm də sosial 
qüvvələrin hərəkət ərini səciyyələndirən real məzmun zəng
inliyi (insanların fəallığı, mənafeləri, sərvət yönümləri və s.), 
yə'ni sosial prosesin bütün amilləri nəzərə alınmalıdır.

Sosiologiya insanların müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı 
fəaliyyətini, ailə və ictimai tərbiyə, mə'nəvi həyat problem
lərini və s. öyrənərkən etika, estetika, pedaqokika sahəsində 
aparılan tədqiqatlara, çıxarılan nəticələrə müraciət etməli olur. 
Bir sözlə, müxtəlif elmlərlə sosioloji bilik arasında maraqlı 
qarşılıqlı zənginləşmə prosesi gedir,

Sosiologiya ilə təbiət elmləri arasında xüsusi əlaqə möv
cuddur. Bu əlaqə müasir təbii-elmi metodologiyanın sosial 
tədqiqatların, bütövlükdə cəmiyyətşünaslığın inkişafına get
dikcə artan tə'sirin n ifadəsi hesab edilməlidir. Sosial hadisə
lərin, proseslərin tədqiqində təbii-elini və riyazi dəqiqliyə nail 
olmağa səy göstərilməsi sosiologiyanın inkişafında dərin iz 
buraxmışdır. Söhbət təbiət elmlərinin və dəqiq elimlərin anla
yışlarından mexaniki surətdə istifadə olunmasından, təbiət və
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cəmiyyət qanunlarının eyniləşdirilməsindən getmir. Cəmiyyət 
hadisələrinin tədqiqinə elə təbii-elmi və dəqiq mövcudların 
tətbiqi nəzərdə tutulur ki, onlar təbiət elmlərində və dəqiq 
elmlərdə olduğu kimi öz səmərəliliyini sübut etsin.

Hazırda kibernetikanın, informasiya nəzəriyyəsinin və 
s.-nin işlənib hazırladıqları riyazi metodlar sosiologiyada get
dikcə daha artıq dərəcədə tətbiq olunur. Sosioloji tədqiqatların 
vəzifələrinə uyğunlaşdırılmış xüsusi riyazi metodlar və nəzə
riyyələr (şkala, amil, səbəbiyyət və s. baxımından aparılan 
təhlillər) də yaradılır. Ayrı-ayrı istehsal prosesləri, sahələri 
çərçivəsində insan-texnika sisteminin tədqiqi zamanı sosio
logiya ilə texniki elmlərin müəyyən qarşılıqlı münasibətləri 
qərarlaşır. Belə münasibətləri, məsələn, istehsalın avtomatlaş
dırılması və mexanikləşdirilməsinin sosial aspektlərini öyrə
nərkən xüsusilə aydın müşahidə etmək mümkündür.

Deməli, sosiologiya ən müxtəlif bilik sahələri ilə sıx 
qarşılıqlı əlaqə şəraitində fəaliyyət göstərir. Lakin bu əlaqə 
hər bir konkret halda öz spesifik aspektlərinə malikdir.
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FƏSİL II

CƏMİYYƏT SOSİAL SİSTEMDİR 

§  1. Cəmiyyət bütöv sosial sistemdir
Cəmiyyət sosiologiyanın mərkəzi kateqoriyalarından bi

ridir. Sözün geniş mənasında cəmiyyət təbiətin spesifik bir 
hissəsi olmaqla, insanların həyat fəaliyyətinin tarixən inkişaf 
edən formalarını özündə maddiləşdirən sosial dünyanın xüsusi 
sferasıdır. Konkret mənada isə «cəmiyyət» anlayışı özündə 
bəşər tarixinin müəyyən mərhələlərini (ictimai-iqtisadi for
masiyaları, formasiyalararası və formasiyadaxli mərhələləri) 
və ya ayrıca, fərdi (konkret) cəmiyyəti özündə ehtiva edir. 
Sosiologiya cəmiyyəti onun təşkilinin müəyyən səviyyələrin
də (bütövlükdə insan cəmiyyətindən kiçik qruplara qədər), özü 
də müxtəlif zaman və məkan hüdudlarında öyrənir.

İnsan cəmiyyətinin mahiyyətini izah etməyə cəhd edən 
bütün nəzəriyyələr həmişə bu və ya digər dərəcədə belə bir 
suala cavab tapmağa çalışmışdır ki, bəşər cəmiyyəti ilə təbiət 
arasında hansı qarşılıqlı münasibətlər mövcuddur. Bu cəhdlər 
özünü daha çox insan birlikləri ilə canlı təbiət arasındakı oxşar 
və fərqli cəhətləri müəyyən etməkdə göstərir. Sözün geniş 
mənasında təbiət deyəndə özünün çoxsaylı formaları ilə bütün 
dünya nəzərdə tutulur. «Təbiət» sözü «materiya», «univer- 
sum», «kainat» anlayışları ilə sinonim kimi işlədilir. Bütün 
hallarda insan cəmiyyəti ilə təbiət arasındakı qırılmaz əlaqəni, 
onların bir-birinə qarşılıqlı təsirini təsdiqləmək həqiqəti mey
dana çıxır. Təbiət insan cəmiyyətini yaratmış olsa da, sonralar 
öz üzərində onun pozitiv olmayan təsirini də hiss etmişdir.

Təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı dialektik təsirini izah et
mək baxımdan «həyat», «sosial həyat» kateqoriyaları ilə ya
naşı, «insan» anlayışının mahiyyətini də aydınlaşdırmaq məq
sədəuyğundur.

Həyat materiyanın mövcudluq formalarından biri olub, 
onun inkişafı prosesinin müəyyən şəraitində meydana gəlir. 
Orqanizmlər qeyri- canlı obyektlərdən maddələr mübadləsi, 
həssaslığı, çoxalma, böyümə, inkişaf qabiliyyəti, hərəkətin
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müxtəlif formalarında öz funksiya və tərkibini fəal surətdə ni
zamlaması, ətraf mühitə uyğunlaşması ilə fərqlənir.

Canlı orqanizmlərin təkamülü gedişində onlann yüksək 
şəraitə uyğunlaşması prosesi də təkmilləşir; bu, sərbəst hərə
kət edən canlılarda mərkəzi sinir sistemi ıin inkişafına kömək 
edirdi. Nəticədə insanların əcdadlarında əməyin təsiri altında 
ali sinir fəaliyyətinin inkişafı həyatın scsial səviyyəyə keç
məsi üçün ilkin şərait yaratdı. Bu cəhət insana xas olan hərə
kətin ali forması ilə əlaqədar idi.

Sosial həyat bütövlükdə təbiətin təkamülünün, xüsusilə 
həyatın bioloji formasının müəyyən mərhələsində meydana 
gəlmişdir. O, insanın simasında, mahiyyətində, fəaliyyətinin 
xarakterində, sosial həyatın obyekt və subyektləri qismində in
sanların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələrində özünü təzahür etdirir.

İnsan yer üzündə canlı orqanizmlərin inkişafının ali də
rəcəsi, ictimai-tarixi fəaliyyətin və mədəniyyətin subyekti ki
mi səciyyələnir. Onu fərqləndirən xüsusiyyət əmək alətlərini 
istehsal etmək qabiliyyətidir, eləcə də ətraf aləmə təsir etmək 
üçün bunlardan istifadə etmək bacarığıdıı. İnsan Öz təbiəti eti
barilə bütöv sosial varlıqdır, onda bioloji və sosial keyfiyyətlər 
dialektik vəhdətdə, qarşılıqlı təsirdədir. İnsanın inkişafının 
müəyyənedici amili onun sosial əhəmiyyətli keyfiyyətləridir. 
Bunların da məcmusu «şəxsiyyət» anlayışını təşkil edir. İnsan 
ümumi (ümumbəşəri), xüsusi (formasiya, mərhələ, sosial- 
sinfi) və təkcənin (fərdi) mövcudluq üsulunun dialektik vəh
dətini özündə təcəssüm etdirir.

Sosiologiyada insan hər şeydən əvvəl şəxsiyyət kimi nə
zərdən keçirilərək iki aspektdə müəyyənləşdirilir. Əvvəla, 
fərdi cəmiyyət, birlik, qrup, təbəqə və sinfin üzvü qismində 
sosial əhəmiyyətli keyfiyyətlərin möhkəm-sabit sistemi kimi, 
ikincisi isə şüurlu, iradi fəaliyyətin azad, məsuliyyətli subyek
ti, həmin sosial keyfiyyətlərin fərd daşıyıcısı mənasında.

İnsan-şəxsiyyət-qrup-cəmiyyət bııtün maddi dünyanın 
təkamülünün törəməsi kimi bir-biri ilə sıx surətdə bağlıdır. Bu 
qarşılıqlı əlaqə və təsir isə cəmiyyətin inkişafına uyğun olaraq 
daim yeniləşməkdədir. Sosial sistem kimi səciyyələnən icti
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mai həyatın başlıca ünsürləri məhz insanlar, onlann əlaqələri, 
qarşılıqlı fəaliyyəti və münasibətləridir. Bu əlaqə, qarşılıqlı 
fəaliyyət və münasibətlər davamlı inkişaf xarakteri daşıyır, 
tarixi prosesdə təkra ' istehsal olunur və nəsildən nəslə keçir.

Cəmiyyətin mahiyytinin tədqiqinə, izah edilməsinə müxtə
lif tarixi dövrlərin al mləri sıx qarşılıqlı əlaqədə olan ünsürlərin 
bütöv sistemi kimi y;inaşmışlar. Belə metoda üstünlük verilməsi 
tamamilə təbiidir. Cəmiyyətin bu cür araşdırılması elmdə sistemli 
yanaşma adlanır. Cəmiyyətin tədqiq edilməsinə sistemli yanaş
manın əsas vəzifəsi onun haqqında olan müxtəlif bilikləri bütöv 
sistemdə birləşdirməkdən ibarətdir. Cəmiyyət haqqında nəzə
riyyələrin - cəmiyyətə bütöv sistem kimi yanaşmanın başlıca 
prinsiplərini araşdırmaq üçün aşağıdakı əsas anlayışları müəy
yənləşdirmək zəruric ir. Bunlardan biri sistem anlayışıdır. Sistem 
müəyyən tərzdə nizamlanmış, öz aralarında qarşılıqlı əlaqədə 
olan və vahid bir tamı yaradan ünsürlər çoxluğudur. Bütöv tam 
sistemlərin daxili təniətini, məzmun tutumunu, onlann təşkilinin 
maddi əsasını, ünsürlərinin tərkibini, düzümünü müəyyən edir. 
İkincisi, sosial sistemdir. O, bütövlük kəsb edən anlayışdır və 
əsas ünsürlərini insanlar, onlann qarşılıqlı əlaqələri, təsir və mü
nasibətləri təşkil ed r. Üçüncüsü, sosial əlaqə anlayışıdır. Bu, 
müəyyən məqsədə nail olmaq üçün konkret birliklərdə və kon
kret vaxtda birgə fəaliyyəti şərtləndirən faktların məcmusu kimi 
səciyyələnir. Sosial əlaqələr insanların əhval-ruhiyyəsi ilə deyil, 
obyektiv surətdə yanmır. Həmin əlaqələrin təşəkkülünü fərdlərin 
yaşadığı və fəaliyyət göstərdiyi sosial şərait müəyyənləşdirir. 
Sosial əlaqələrin mahiyyəti bu və ya digər sosial birliyi təşkil 
edən insanların fəaliyyətinin xarakter və məzmununda ifadə olu
nur. Bir çox sosioloqlar sosial əlaqələri qarşılıqlı münasibətlər, 
qarşılıqlı təsir əlaqələri, sosial nəzarət əlaqələri, təminatlı əlaqə
lər və təşkilati əlaqələr kimi səciyyələndirir və qruplaşdınrlar. 
Belə qruplaşdırma mütləq xarakter daşımasa da, həmin əlaqələr 
barəsində nisbətən dolğun təsəvvür yaradır. Cəmiyyətə sistemli 
yanaşmanın digər prinsipi sosail qarşılıqlı təsirdir. Sosial qarşı
lıqlı təsir prosesində insanlar bir-birinə təsir göstərir və biri dig
ərinin təsirini hiss edir. Sosial qarşılıqlı təsir mexanizminə bu və
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ya digər fəaliyyəti həyata keçirən fərdlər, həmin fəaliyyətin nə
ticəsində sosial birliklərdə və ya bütövlükdə cəmiyyətdə baş ve
rən dəyişikliklər, bu dəyişikliklərin sosial birliyi təşkil edən digər 
fərdlərə təsiri, nəhayət, fərdlərin əks reaksiyası daxildir. Qarşı
lıqlı təsir yeni sosial münasibətlərin bərqərar olmasına gətirib 
çıxarır. Sosial münasibətlər isə fərdlər və sosial qruplar arasında 
nisbi dayanıqlı, möhkəm və müstəqil əlaqələrdir. Beləliklə, cə
miyyət çoxlu fərdlərdən, onların sosial əlaqələrindən, qarşılıqlı 
təsir və münasibətlərindən yaranır. Eyni zamanda cəmiyyət fərd
lərin, onlann qarşılıqlı təsir, əlaqə və münasibətlərinin sadəcə 
məcmusu deyildir. Cəmiyyətin öyrənilməsinə sistemli yanaşma
nın tərəfdarı olan tədqiqatçıların nöqteyi-nəzərincə o, bütöv sis
temdir, yəni cəmiyyət səviyyəsində fərdi fəaliyyət, əlaqə və mü
nasibətlər həm də yeni sistem keyfiyyəti yaradır. Sistem key
fiyyəti isə xüsusi keyfiyyət halıdır ki, ona da ünsürlərin sadəcə 
məcmusu kimi baxmaq olmaz. İctimai qarşılıqlı təsir və münasi
bətlər fərdin və şəxsiyyətin fövqündə duran anlayış xarakteri 
kəsb edir, yəni cəmiyyət fərdlərə münasibətdə ilkin olan, 
müəyyən qədər müstəqil varlıqdır. Dünyaya gələn hər bir fərd 
əlaqə və münasibətlərin müəyyən struktura ilə qaşnlaşır, sosial- 
laşma prosesinə məruz qalaraq ona qovuşur.

Bütöv sistemə çoxsaylı əlaqə, qarşılıqlı təsir və münasi
bətlər xasdır. Onlardan ən səciyyəvisi korrelyativ əlaqə və 
münasibətlərdir ki, ona da ünsürlərin koordinasiya və subordi
nasiyası daxildir. Koordinasiya bütöv sistemin saxlanmasını 
təmin etmək üçün ünsürlərin ardıcıllığının müəyyən düzümü, 
onların qarşılıqlı asılılığının xüsusi xarckteridir. Subordina
siya isə bir səciyyəli və ya bərabər tabelikdir. O, bütöv sis
temdə ünsürlərin eyni olmayan əhəmiy/ətini, onlann xüsusi 
spesifik yerini səciyyələndirir.

Nəticədə cəmiyyət elə bir bütöv sistem kimi təşəkkül 
tapır ki, onun keyfiyyətləri həmin sistemə daxil olan ünsürlə
rin heç birində ayrılıqda mövcud olmur. Sosial sistem özünün 
inteqral keyfiyyətləri sayəsində onu təşkil edən ünsürlərə 
münasibətdə müəyyən müstəqillik əldə edir, öz inkişafının 
nisbi müstəqil üsuluna nail olur.

Cəmiyyətə sistemli yanaşma sosiologiyada determi
nizm və funksionalizm münasibətləri ilə zənginləşdirilir.
Cəmiyyətin öyrənilməsinə determinist münasibət tərzi mar
ksizm təlimində diqqəti daha çox cəlb edir. Marksizmə görə, 
cəmiyyət bütöv bir sistem olaraq iqtisadi, sosial, siyasi və ideo
loji yarımsistemləri özündə ehtiva edir. Bu yarımsistemlərin 
hər biri ayrılıqda bütöv sistem kimi nəzərdən keçirilir. Bu mə
nada həmin yarımsistemləri bütöv sosial sistemdən fərqləndir
mək üçün onları sosietal sistemlər adlandırırlar. Qeyd olunan 
sistemlər arasındakı qarşılıqlı münasibətlərdə on mühüm rolu 
səbəb və nəticə əlaqələri oynayır, yəni yanmsistemlərdən hər 
biri ayrılıqda deyil, digər sistemlərlə səbəb-nəticə asılılığında 
mövcuddur və bu münasibətlər iyerarxiyalı struktura malikdir. 
Bu isə o deməkdir ki, onlar subordanasiya nisbətində olmaqla 
müəyyən sıra qaydasında tabelik vəziyyəti ilə səciyyələnirlər. 
Marksizm təliminə görə, iqtisadi sistemin xüsusiyyətləri bütün 
sistemləri şərtləndirir. Eyni zamanda marksizm təlimi digər sis
temlərin iqtisadi sistemlə dialektik əlaqəsini təsdiqləyir, sosial 
determinizmin belə sadə, birtərəfli izahının əleyhinədir ki, icti
mai münasibətlərin bütün məcmusu yalnız iqtisadi sistemlə 
müəyyənləşir. Marksizm tolimi iqtisadi sistemi məhz, başlıca 
səbəb kimi əsaslandıraraq, diqqətə çatdırır ki, ictimai həyatın 
digər sistemlərinin inkişafı onunla şərtlənir.

Sosietal sistemlərin bilavasitə qarşılıqlı əlaqəsi və qarşı
lıqlı fəaliyyəti dialektik xarakter daşıyır.

Cəmiyyətə münasibətdə funksionalizm mövqeyi cə
miyyət həyatında müəyyən sosial proses və təsisatların rolları
nın müəyyən edilməsini və onlann reallışdırılmasını nəzərdə 
tutur. Məs: cəmiyyətdə dövlətin, ailənin rolu, funksiyaları və 
s.; müxtəlif rolların inteqrasiyası və yerinə yetirilməsi nəticə 
etibarilə bütöv sosial orqanizm kimi cəmiyyətin mövcudluğu
nu və tamlığını müəyyən edir. Cəmiyyət sistem olmaq etibari
lə üzvi sistemlərdən bütöv sistemə keçilməsi ilə təşəkkül tapır. 
Üzvi sistemin inkişafı differensial xarakter daşıyır. Bu, inkişafı 
konkret funksiyaların və ya sistemin müvafiq ünsürlərinin 
formalaşması proses kimi səciyyələndirir. İctimai sistemdə ye
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ni funksiyaların formalaşması əmək bölgüsü əsasında baş ve
rir. Bu prosesin hərəkətverici qüvvəsi isə ictimai tələbatdır.

Ümumilikdə tələbatlar bütövlükdə cəmiyyətin, sosial və 
digər qrupların, şəxsiyətin və nəhayət orqanizmin həyat fəa
liyyətini lazımi səviyyədə saxlamaq üçün zəruri şeylərə olan 
ehtiyacdır, fəallığın daxili təhrikedicisidir. Dərk edilmiş tələ
batlar mənafe keyfiyyətində təzahür edir. Tələbatlar bir sıra 
prinsiplər əsasında təsnif edilir. Məs: fəaliyyət sferasına görə 
- əməyə, idraki fəaliyyətə, ünsiyyətə, istirahətə və s. olan tə
ləbat. Obyektə görə tələbatlar maddi və mənəvi, etik, estetik 
və s. olurlar. Subyektə görə onları fərdi, qrup, kollektiv, icti
mai tələbatlara bölürlər. Funksional roluna görə hakim və 
ikinci dərəcəli, mərkəzi və əyalət, situativ və səbatlı, dayanıq
lı tələbatları qruplaşdırırlar. Bunlardan başqa tələbatların digər 
meyarlar əsasında da təsnifatı verilir.

Mənşəyinə görə tələbatları bir tərəfdən təbii (biogen) və 
ya ilkin, digər tərəfdən isə sosiogen və ya ikinci kimi fərqlən
dirirlər. Təbii (biogen) xarakterli qrupa özünümiıhafızə tələbat
ları (yeməyə, içməyə, istirahətə, yuxuya, sağlamlığın qorunma
sına, təkrar istehsala və s. olan tələbatlar) aid edilir. Sosiogen 
xarakterli qrupa özünütəsdiqə, ünsiyyətə, biliyə, inkişafa, yara
dıcılığa, özünümüdafiəyə olan tələbatlar aiddir. İkinci qrupa aid 
edilən tələbatlan bir qayda olaraq cəmiyyət tərəfindən yaradıl
mış ictimai və ya sosial tələbatlar adlandırırlar. Qeyd edək ki, 
insanların ilkin ( təbii, biogen) tələbatları da digər canlılardan 
fərqli olaraq, həm də ictimai xarakter daşıyır. Bu təlabatların 
belə xarakter kəsb etməsi isə xeyli dərəcədə insanın fəaliyyəti 
ilə, ictimai istehsal və bütövlükdə cəmiyyətlə əlaqədardır. 
Məhz cəmiyyətin özü ilkin, təbii tələbatlann üzə çıxarılmasının 
və ödənilməsinin konkret fonnalarını müəyyənləşdirir. Beləlik
lə, bütövlükdə insanların tələbatlannın meydana gəlməsi, onla
rın sağlam tələbat kimi tənzimlənməsi və ödənilməsi cə
miyyətdə reallaşır, eləcə də cəmiyyət insanın tələbatlarını 
ödəmək üçün müəyyənedici imkanlara malik olur. Tələbatlann 
cəmiyyətin inkişafı ilə dialektik əlaqəsi bütün tarixi dövrlərdə 
öz aktuallığını saxlamışdır və saxlayır.

İctimai inkişaf tarixi göstərir ki, bütün elmlərdə problem
lərə sistemli yanaşma səmərəli nəticə verir. Sosietal sistem 
(bütövlükdə cəmiyyət səviyyəsində nəzərdən keçirilən münasi
bətlər və proseslər sistemi) və sosial sistem (insanlar, cəmiyyət
lər, təşkilatlar, birliklər, sosial və digər qruplarla, həmçinin on- 
lann arasında meydana gələn münasibətlərlə təmsil olunan sis
temlərin xüsusi sinfi.) mühüm anlayışlardır. Sistemlərin bir çox 
digər növləri və onların məzmun xarakteristikası cəmiyyətə tət
biq edilə bilər, lakin yuxarıda qeyd etdiyimiz iki sistem xüsusilə 
əhəmiyyətlidir. Məlum olduğu kimi, cəmiyyət hər şeydən əv
vəl böyük sistemin növü kimi nəzərdən keçirilə bilər, çünki o, 
kiçik səviyyəli yarırnsistemləri özündə təcəssüm etdirir. Böyük 
sistem kimi o, ictimai fəaliyyətin yanmsistemləri olan sosial, 
iqtisadi, siyasi və mənəvi sferaları özündə üzvi surətdə birləş
dirir. Öz növbəsində bu sferalardan hər biri qarşılıqlı əlaqədə 
olan komponentlərdən ibarət struktura malikdir. Cəmiyyət bir 
tərəfdən statik sistem (məlum zaman ərzində müəyyən daimi- 
liyi ilə səciyyələnir), digər tərəfdən isə dinamik sistem (zaman 
ötdükcə müəyyən keyfiyyət dəyişikliyinə, bəzən isə inqilablar, 
yenidənqurmalar kimi sürətli keyfiyyət dəyişikliyinə məruz q a 
lır) kimi öz qanunauyğun izahını tapır.

Təbiidir ki, cəmiyyət həm do informasiya sistemidir, çün
ki informasiyalar ictimai zərurət kimi cəmiyyətdə təzahür edir.

Cəmiyyətin strukturlaşması ilə bağlı digər elmi mövqe
lər də diqqət cəlb edir. Bunlardan biri «vətəndaş cəmiyyəti
nin» bütövlükdə insan comiyyətinin tərkib hissəsi kimi araşdı- 
nlmasıdır. Vətəndaş cəmiyyətini cəmiyyət üzvlərinin müxtəlif 
mənafe və tələbatlarını ifadə edən qeyri-dövlət ictimai əlaqə 
və münasibətlərinin məcmusu kimi başa düşmək lazımdır. Və
təndaş cəmiyyəti insanların hoyat fəaliyyətinin bütün sferala
rım- siyasi, iqtisadi, mənəvi və sosial sferaları əhatə edir. Siy
asi sferada insanlar öz fəaliyyət forması kimi partiyaları, icti
mai hərəkatları və s., iqtisadi sahədə təsərrüfatın xüsusi (qey
ri-dövlət) formalarını, həmkarlar ittfaqlarını və s., mənəvi sa
hədə yaradıcılıq ittfaqlarını, mənafe qruplarını və s., sosial sa
hədə isə ailəni və digər birləşmələri yaradırlar.
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Beləliklə, vətəndaş cəmiyyəti özünün bütün komponent
ləri ilə sistem kimi səciyyələnir və cəmiyyətin qeyri-dövlət 
tərəfi kimi çıxış edir. Əlbəttə, belə cəhət şərti xarakter daşıyır. 
Vətəndaş cəmiyyəti və dövlət öz aralarında qarşılıqlı təsirə 
malikdir və bir-birinə qarşı durmamalıdırlar. Əks halda, yəni 
onlardan hər hansı birinin (xüsusilə dövlətin) rolu mütləqləş- 
diriləndə bütövlükdə cəmiyyət öz fəaliyyətində və inkişafında 
çətinliklərə rast gəlir. Totalitarizm rejimi, məhz dövlətin belə 
səciyyəli rolu ilə şərtlənir.

Sosiotexniki sistem mənasında cəmiyyət istehsalda in
san amili və onun texniki-texnoloji bazasının qarşılıqlı əlaqəsi 
ilə səciyyələnir. Bununla əlaqədar olaraq, həmin sistemin ən 
mühüm komponentləri kimi istehsal, istehsal üsulu, məhsuldar 
qüvvələr və istehsal münasibətləri çıxış edir.

İstehsal geniş mənada bütün ictimai fəahyəti, o cümlə
dən elm, incəsənət, siyasət, insanın özünün təkraristehsalı sa
həsində fəaliyyətini əhatə edir. Təsadüfi deyildir ki, tədqiqat
çılar istehsalı çox vaxt maddi və qeyri-m addi istehsal kimi 
əsaslandırırlar. Maddi istehsal cəmiyyətdə insanların normal 
həyat fəaliyyəti üçün zəruri olan maddi nemətlərin yaradılması 
prosesidir. Maddi istehsala 1) məqsədyönlü fəaliyyət və ya 
əmək, 2) əmək əşyaları (müxtəlif materiallar, təbii sərvətlər), 
3) əmək vasitələri (alətlər, maşınlar, avtomatlar və s.) daxildir. 
Mənəvi və ya qeyri-maddi istehsal sferasına isə ideyalar, ba
xışlar, elmi biliklər, ideallar, həmçinin mənəvi sərvətlərin is
tehsalı, mübadiləsi, bölgüsü, istehlakı və saxlanılmasını əhatə 
edən bütün fəaliyyət sistemi daxildir.

Cəmiyyətin inkişafının müəyyən mərhələsində istehsa
lın spesifikliyi istehsal üsulu kimi təzahür edir. İstehsal üsulu 
cəmiyyətin əsasını, yəni məhsuldar qüvvələr ilə istehsal mü
nasibətlərinin üzvi vəhdətini özündə əks etdirir. Cəmiyyətin 
təsnifatlaşdırılması sistemindən asılı olaraq, alimlər istehsal 
üsulunun müxtəlif növlərini bir-birindən fərqləndirirlər. Ən 
geniş yayılmış təsnifata görə, ibtidai icma, quldarlıq, feodal, 
kapitalist və sosialist istehsal üsulu mövcuddur.
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Məhsuldar qüvvələr istehsal üsulunun bir tərəfi olub, 
müəyyən vərdişə, təcrübəyə,ixtisasa, əmək predmeti və əmək 
vasitələrinə sahib olan insanların məcmusunu təcəssüm etdirir.

İstehsal münasibətləri istehsal üsulunun digər tərəfi ol
maqla istehsal prosesində insanlar arasında yaranan münasi
bətlərdir. İstehsal münasibətləri mülkiyyət münasibətləri, 
mülkiyyət formaları (insanların, qruplann və s. mülkiyyətə 
hansı formada və nə dərəcədə sahib olmaları nəzərdə tutulur), 
sərvətlərin əldə edilməsi üsulu və miqdarı (bölgü münasibət
ləri), istehsal edilən maddi, mənəvi və digər nemətlərin isteh- 
lakının strukturu və növü ilə səciyyələnir.

İqtisadi nəzəriyyədə və bir sıra elmi tədqiqatlarda icti
mai-iqtisadi nöqteyi-nəzərdən araşdırılan cəmiyyətin əsas 
struktur ünsürləri kimi bazis və üstqurum ayırd edilir. Cə
miyyətin iqtisadi quruluşu olan bazis istehsal münasibətlərinin 
məcmusundan yaranır. Üstqurum isə ideoloj münasibətlərin 
və baxışların (siyasət, hüqüq, əxlaq, din, fəlsəfə, incəsənət), 
onlara uyğun olan təşkilat və müəssisələrin (dövlət, partiya, 
məscid, kilsə) məcmusunu özündə əks etdirir.

§  2. Camiyyatin taşakkiilii va taşkilinin tarixi tiplari
İnsanların şüuru həmişə onların həyat fəaliyyəti şərai

tini əks etdirir. Ən qədim dövrlərdən başlayaraq indiyə qədər 
insanların cəmiyyət haqqunda təsəvvürlərini, eləcə də bir sıra 
problemlərin genezisini izləmək xüsusi əhəmiyətə malikdir. 
Herodot, Sezar, Tatsit və s. kimi qədim müəllflərin, sonrakı 
tarixçilərin, müasir etnoloq və sosial antropoloqların əsərləri 
və tədqiqatları icma cəmiyyəti insanlarının şüurunda altı əsas 
xüsusiyyəti qeyd etməyə imkan verir.

I. Həmin insanların dünyagörüşünün bütövlüyü. Müasir 
dövr insanlarının şüurunda daha çox adilik, elmi-nəzəri, təbiətşü
naslıq və coıriyyətşünaslıq şüuru, daha sonra sosial, iqtisadi, siy
asi, ekoloji, hüquqi, əxlaqi, estetik şüur formaları nəzərə çarpır. 
İbtidai cəmiyət insanlarının şüurundakı bütövlük ilk növbədə on
ların dünyagörüşünün kifayət qədər inkişaf etməməsinin, bəsit- 
liyinin nəticəsi idi. Qədim insanların şüurunun qeyri-differensial-
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lığının səbəbi ondan ibarətdir ki, onlar özlərini təbiətdən ayır
mırdılar, ibtidai cəmiyyəti isə təbiətə qarşı qoymurdular, özlərini 
təbiətin və cəmiyyətin üzvi hissəsi kimi qiymətləndirirdilər.

П. Şüurun bəsit mahiyyəti. Həmin dövrün insanlarının şüuru 
icma (ictimai) mülkiyyətinin möhkəmləndirilməsinə, əməyin və 
bölgünün kollektivçiliyinə, davranışın kollektiv normalanna əsasla
nırdı. Bunlar primitiv cəmiyyətlərdə real surətdə həyata keçirilirdi.

III. Mifologiyalılıq yəni təbiət və cəmiyyətin anlaşılmaz 
hadisələrinin müxtəlif fantastik surətlərin-allahların, qəhrə
manların, qeyri -adi nağıl canlılarının köməyi ilə izah edilməsi. 
Mifologiya ibtidai icma insanlannın dünyagörüşünün bütöv
lüyünün təzahür forması olub, dinin, əxlaqın, estetikanın, incə
sənətin və digər ictimai şüur formalarının ünsürlərini özündə 
ehtiva edir. Bəşər tarixinin sonrakı dövrlərində də ictimai şüur 
mifologiyadan tamamilə azad ola bilməzdi. Müasir dövrdə də 
mürəkkəb sosial hadisələrin səbəb, nəticə əlaqələrinin izahında 
həqiqətdən uzaq təsəvvürlərə rast gəlmək olur. Bu isə bəzi in
sanların sosial davranışına təsir göstərir.

IV. Totemizm- qəbilə və ya tayfanın mənşəyinin hər 
hansı heyvan və ya bitkinin mənşəyi ilə ümumi olmasına, «qan 
qohumluğuna» inamı nəzərdə tutur. Totemizm miflərdən, ilkin 
dinlərdən biri kimi əvvəla, insanların özlərini birlik kimi dərk 
etmək cəhdləri, ikincisi təsərrüfatın tipi (ovçuluq, yığıcılıq), 
fauna və floradan asılılıq vəziyyəti, nəhayət, ibtidai icma cə
miyyətinin strukturunda qan qohumluğu əlaqələrinin üstünlük 
təşkil etməsi ilə şərtlənir. Totemizmin qalıqları yalnız folklorda 
və müasir dinlərdə deyil, bəzən bir sıra insanların sosial şüurun
da da özünü göstərir. Bu qalıqlar bəzən müxtəlif etnosların ya
şadığı cəmiyyətləri «biz» və «onlar», «bizimkilər» və «qan 
düşmənləri» kimi ayn-ayn cəbhələrə bölür, milliətçilik ideo
logiyasını, etnoslararası münaqişələri qidalandınr.

V. Antropomorfizm (yunan sözüdür: anthros-insan və 
morphe-forma deməkdir) bu və ya digər hər hansı bir insanın 
keyfiyyətlərinin təbiət və cəmiyyətin hadisələrinə, totemlərə, 
mifoloji surətlərə (allahlara) aid edilməsi, onlarla eyniləşdiril
məsi kimi izah edilir.

Cəmiyyətin antropomorf xarakterdə dərk edilməsi özü
nün cılızlığı, bəsitliyi ilə yanaşı belə bir ideyanı da ehtiva edir 
ki, a) cəmiyyət canlı və daim dəyişən orqanizmdir; b) cə
miyyətin öyrənilməsi üçün onun orqanları arasında funksional 
asılılığı öyrənmək lazımdır.

VI. Dirıilik-təbiət və cəmiyyət həyatının fövqəltəbii 
qüvvələr tərəfindən müəyyən edilməsinə inamı nəzərdə tutur. 
Özlərinə, icmaya və təbiətə allahın iradəsi kimi münasibət 
bəslənilməsi mövcud ictimai qaydaları qoruyub saxlayır, ibti
dai icmaların fəaliyyətinin uzun müddət ərzində dəyişməz 
qalmasını təmin edir, o dövrün insanlarına öz hərəkətlərini, 
əlaqələrini icma çərçivəsində qəbul ediləcək səviyyədə qoru
mağa imkan verirdi. Cəmiyyətin dini mövqedən dərk edilməsi 
nəticə etibarilə determinizm ideyasının yaranmasına kömək 
edirdi. Determinizm obyektiv qanunların və səbəb-nəticə əla- 
qəlrinin qəbul edilməsini nəzərdə tutur. Bu ideyanın inkişafı 
və onun tədricən bəsit dini istiqamətdən uzaqlaşması sosioloji 
elmin formalaşmasının mühüm amilidir.

Qədim Yunanıstanda insan və cəmiyyət, onların həyati 
qüvvələri, dərkedilməmiş dünyada, möhtəşəm kosmosda təbi
ətlə qarşılıqlı asılılıq ilk dəfə olaraq Avropa sosiomədəni ənə
nələrinin bütöv sosial-fəlsəfi, dini-əxlaqi təhlilinin sistemli 
dərketmə obyektinə çevrilir. Avropada dünyanı sosiomədəni 
dərketmənin, ictimai və təbii, ictimai və şəxsi-fərdi qarşılıqlı 
əlaqələrin başa düşülməsinin ilkin mərhələsi meydana gəlir.

İbtidai icma quruluşunun dağılması, quldarlığın bərqərar ol
ması dövründə Avropada sosial idrak bir tərəfdən baş verən icti
mai transformasiyanı əks etdirərək kəskin şəkildə dəyişir, digər 
tərəfdən isə həmin transformasiyanı stimullaşdırır. Bu nəticə bizə 
məlum olan qədim yunan mütəfəkkirlərinin əksəriyyətinin təlim
lərində öz əksini tapır. Ksenofan (e.ə.VI-V ə.), Levkipp və De- 
mokrit (e.ə.V-IV ə.), Sokrat (e.ə.469-399 -cu illər), Platon (e.ə. 
428-348-ci illər), Aristotel (e.ə.384-322-ci illər), Epikür (e.ə. 
341-270-ci illər), Lukretsi Kar (e.ə.99-55-ci illər) və digər qədim 
yunan mütəfəkkirlərinin, filosof-alimlərinin dünyabaxışlan, təbiət, 
cəmiyyət, inkişaf və s. haqqında fikir və mülahizələri müxtəlifliyi
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ilə yanaşı digər ictimai elmlər tərəfindən geniş tədqiq və tədris 
olunur. Buna görə bütövlükdə Qədim Yunanıstanda cəmiyyət 
haqqında təlimlərin əsas xarakterik cəhətləri bundan ibarətdir ki, 
əwəla, ibtidai icma quruluşunda cəmiyyət haqqında formalaşmış 
təsəvvürlərə əsaslanırdı, bu və ya başqa formada onu inkişaf etdi
rirdi; 2) o dövrdə baş verən ictimai dəyişiklikləri əks etdirirdi; 3) 
fəlsəfi forma kəsb edir, təbiətin fəlsəfi dərk edilməsindən kəskin 
şəkildə təcrid olunmurdu; 4) materializm-idealizm, ateizm-din, 
fərdiyyətçilik-kollektivçilik istiqamətində kəskin ziddiyyətə malik 
idi; 5) bəzən utopik, həyata keçməsi mümkün olmayan humanist 
xarakter daşıyırdı; 6) bütünlükdə və başlıcası cəmiyyətşünaslığm, 
o cümlədən sosiologiyanın bərqərar olması yolunda xüsusi və 
mühüm mərhələni təşkil edirdi.

Avropada sosioloji biliklərin elm kimi formalaşmasının 
əsasını qoyan, İntibah dövründə yaşamış sosial mütəfəkkirlər 
insanın həyati qüvvələri probleminə, onun təbii və sosial əsas
larına xüsusi əhəmiyyət verirdilər. O dövrün azadfıkirliliyinin 
bütün tarixi, eləcə də onun təsiri altında inkişaf edən incəsə
nətin tarixi tamamilə bu ruhda idi. Lakin ictimai şüurun inkişa
fındakı həmin meyl orta əsrlərdə Avropada ənənəvi inanclarla 
qəti şəkildə məhdudlaşdırılırdı. Avropa sosiomədəni ənənələ
rində yeni eranın ilk əsrlərində və orta əsrlərin başlanğıcında 
cəmiyyət haqqında mövcud olan təsəvvürlərin məzmununu 
qədim yunan mütəfəkkirlərinin ideyaları müəyyən edirdi. Av
ropada quldarlığın dağılması və feodalizmin formalaşması 
dövründən indiki vaxta qədər gəlib çatan yazılı mənbələrdən 
birmənalı şəkildə aydın olur ki, həmin dövrdə heç bir prinsipi
al yeni ictimai konsepsiya meydana gəlməmişdir. Bu cəhət ilk 
növbədə o dövrün ictimai həyatanın vəziyyəti ilə əlaqədar idi. 
Feodalizm dövründə istehsal natural xarakterli, feodal təsərrü
fatı isə qapalı, məhdud səviyyəli idi, mövcud olan dövlətlər 
arasında sıx iqtisadi, siyasi, mənəvi-mədəni əlaqələr yox idi, 
çoxsaylı müharibələr, allahın verdiyi cəza kimi qəbul edilən 
epidemiyalar və digər fəlakətlər, dini cəhalət və inkivizisiya 
mövcud idi. Belə şərait isə təbii olaraq kilsənin, din xadimlə
rinin ön plana keçməsinə imkan verirdi. Katolik kilsəsi dünyə

vi hakimiyyətlə müb ırizə aparırdı. Din xadimləri (məs: Foma 
Akvinski 1225-1274 və b.) iddia edirdilər ki, cəmiyyət və 
onun bütün qayda-qanunları allahın iradəsi ilə yaradılmışdır, 
ona görə də cəmiyyətə allahın iradəsini yerinə yetirən kilsə, 
din xadimləri rəhbərlik etməlidirlər. Belə mülahizələri katolik 
kilsəsinin rəsmi doktrinasının əsasını təşkil edirdi. Tomizm 
adlanan həmin doktrina modernləşdirilmiş formada (neoto- 
mizm) bu gün də müəyyən hallarda öz əhəmiyyətini saxlayır.

XIV əsrdən Avropanın cənubunda (birinci olaraq İtaliyada) 
feodalizm cəmiyyətinin məhvinin və ilkin burjua cəmiyyətinin 
meydana gəlməsinin əlamətləri görünməyə başlayır. O dövrün 
qabaqcıl adamları tərəfindən bu proseslərin dərk edilməsi həmin 
dövrdə hakim olan dini sxolastikanın, o cümlədən tomizmin ciddi 
müqavimətinə rast gəlirdi. Bu dərketmə öz ifadəsini 1) qədim 
yunan filosoflarının (R.Petrarka, 1.Valla və s.) materialist, fər- 
diyyətçilik və humanizm ideyalarının dirçəldilməsi və inkişaf 
etdirilməsində, 2) kommunist ideologiyasının, mülkiyyətin icti- 
maileşdirilmosi tələblərinin güclənməsində, əməyin kollektivçi- 
liyi, bölgünün bərabərliyi, kollektivizm uğrunda mübarizdə 
(T.Münser, T.Mor, T.Kampanclla), 3) təbiət qanunlarının təcrü
bi-riyazi tədqiqi əsasında naturfəlsəfənin meydana gəlməsində 
(C.Bruno, N.Kuzanski, B.Telczio, N.Kopemik, L.Vinçi, Q.Qa- 
liley, İ.Kepler və s.) tapırdı. Bütün bunlar isə yeni cəmiyyətşü- 
naslıq konsepsiyalarının meydana gəlməsini şərtləndirirdi.

Feodalizmin məhvi, burjua inqilabları və ilkin kapitalizmin 
meydana gəlməsi dövrünün (XVII-XVIII əsrlər) mütəfəkkirləri öz 
xələflərinin ideyalarından da istifadə etmək şərti ilə cəmiyyət və 
onun inkişaf qanunlan haqqında axtanşlar aparırdılar. Qeyd edək 
ki, dövlət və cəmiyyətin meydana gəlməsi haqqında ictimai 
müqavilə nəzəriyyəsi də məhz bu dövrün məhsuludur (T.Hobbs- 
1588-1679, C.Lokk- 1632-1704, B.Spinoza- 1632-1677).

Bəhs etdiyimiz dövrdən etibarən cəmiyyətin təşəkkülü, 
mahiyyəti, inkişaf qanunlan və perspektivləri haqqında xeyli 
nəzəriyyə və konsepsiyalar meydana gəldi.

Orta əsr mütəfəkkirləri sırasında cəmiyyət haqqında 
dünyəvi fikirləri ilə şöhrət qazanan məşhur ərəb alimi İbn
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Xaldun (1332-1406) olmuşdur. O, ictimai həyatı sosial hadisə 
kimi qəbul edir və əsaslandırırdı ki, ictimai gerçəklik coğrafi 
mühit və iqlimlə müəyyənləşir. Onun cəmiyyətə aid baxışlan 
elmi xarakter daşıyan bütöv sistem kimi səciyyələnir. İbn Xal
dun yazırdı ki, bəşər cəmiyyətinin inkişafı və bütün sosial ha
disələr insanlanlann iradəsindən asılı olmayan istehsal üsulu 
ilə müəyyən olunan sərt qanunlara tabedir.

Səciyyələndirdiyimiz dövrdə cəmiyyətşünaslığm inkişafında 
yüksək mərhələ olan Cambattista Vikonun (1668-1744) təlimi 
meydana gəldi. O, özünün başlıca əsəri olan «Millətlərin ümumi 
təbiəti haqqında yeni elmin əsaslan» əsərində sübut etməyə çalı
şırdı ki, insan cəmiyyəti daxili, qanunauyğun səbəblərin sayəsində 
inkişaf edir. O, «tarix təsadüflərin məhsuludur» fikrinin tərəfdarlan 
ilə razılaşmır və iddia edirdi ki, ayn-ayn ictimai hadisələr 
müəyyən vaxtda və şəraitdə meydana gəlir, həmdə onlan yaradan 
mühit qaldıqca mövcudluğunu davam etdirir. C.Viko müxtəlif 
dövrlərin və bəşəriyyətin inkişafının tarixən şərtləndyini, labüd- 
liiyünü əsaslandırmağa cəhd edirdi. C. Vikonun tarixi dövretmə 
nəzəriyyəsi müəyyən nöqsanlara malik olsa da ictimaiyyətçiləri 
sosiologiyanın yardılmasma yaxınlaşdırdığına görə əhəmiyyətlidir.

Yeni dövrdə cəmiyyətin yaranması, mahiyyəti və inkişafı 
haqqında N.Makiavelli (1469-1527), T.Boden (1530-1596), 
Ş.Monteskye (1689-1755) və digər mütəfəkkirlər ciddi maraq 
doğuran, dərin tədqiqatlara əsaslanan mülahizələr irəli sürmüşlər.

Sosiologiyanın elm kmi təşəkkül tapdığı yeni dövrdə isə 
sosial sistemin mahiyyətinə dair elmi əsaslara söykənən fikir
lər meydana gəlir. E.Dyürkheym (1858-1917) cəmiyyəti ford- 
lər üzərində yüksələn kollektiv təsəvvürlərə əsaslanan mənə
vi reallıq kimi qiymətləndirir. M.Veberə (1864-1920) görə 
cəmiyyət insanların qarşılıqlı fəaliyyətini əks etdirən, digər 
insanlann fəaliyyətinə istiqamətlənən və sosial hadisələrin 
məhsulu kimi səciyyələnən gerçəklikdir. T.Parsonsun fikrincə, 
cəmiyyət insanlar arasındakı münasibətlər sistemidir. Həmin 
münasibətlər isə normalar və dəyərlərlə əlaqədardır.

Burjua siyasi iqtisadının klassiklərindən biri kimi tanınan 
Adam Smitt (1723-1790) cəmiyyəti yalnız dövlət kimi deyil,
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həm də iqtisadi sistem kimi dərk etməyin tərəfdarı idi. O özü
nün «Xalqların sənətlərinin təbiəti və səbəbləri haqqında» 
əsərində qeyd edirdi ki, hər bir xalqın və dövlətin ictimai həy
atı ayrılıqda hər bir insanın maddi rifaha, daha yüksək sosial 
şəraitə can atması ilə əsaslanır və bu da hər şeydən əvvəl 
əmək vasitəsi ilə reallaşır.

Karl Marks (1818-1883) A.Smitin, Sen Simonun, 
O.Kontun, H.Spense rin təlimlərinin güclü tərəfini inkişaf et
dirdi, bütövlükdə bəşəriyyətin, həmçinin kapitalizm cəmiyyə
tinin inkişaf qanuni arını izah edən ümumsosioloji nəzəriyyə 
irəli sürdü. Tarixi materializm adlanan bu nəzəriyyədə bütün 
sosioloji problemlər tam həllini tapmasa da, elmi mənada diq
qəti xüsusi cəlb edir. «Cəmiyyət nədir?» sualına Marks belə 
cavab verirdi ki, o, insanların qarşılıqlı təsirinin məhsuludur, 
«insanın mahiyyəti ictimai münasibətlərin məcmusudur».

Obyektiv qanunlar əsasında fəaliyyət göstərən və inkişaf 
edən, cəmiyyətin məzmun və xarakterini müəyyənləşdirən 
insanlararası qarşılıqlı təsirləri K.Marks ictimai münasibətlər 
adlandırırdı və icrimai münasibətlərin üç tipini-iqtisadi, 
siyasi və mənəvi tiplərini bir-birindən fərqləndirirdi.

İctimai həyatda iqtsadiyyatı birinci dərəcəli əhəmiyyətə 
malik hesab edən K.Marksdan fərqli olaraq, V.Rareto (1848- 
1923) ictimai sistemi yaradan səbəblər arasında insanlann in- 
stinktlərini, yəni onl ınn davranışlanmn qeyri-şüurlu impıılsları- 
nı, qeyri-məntiqi hə'əkətlərini birinci dərəcəli, insanların özlə
rinin bu hərəkətlərilə haqq qazandırmaq üçün düşünüb yarat
dıqları ideologiyaları ikinci və nəhayət, iqtisadi amilləri üçüncü 
dərəcəli hadisə kim qiymətləndirir. Daha sonra V.Paretto bun
lara insanlann və sosial qruplann qeyri-bərabərliyi ideyasını, 
eləcə də sosial mobilliyi və elitalann dövr etməsini əlavə edir.

Göründüyü kimi, müasir dövrümüzə qədər cəmiyyət 
haqqında çoxsaylı nəzəriyyələr və konsepsiyalar yaradılmış, 
təkmilləşdirilmiş, inkişaf etdirilmişdir. Bu proses indi də da
vam edir və cəmiyyətin dəyişiklikləri, inkişafı ilə əlaqədar 
həmin nəzəriyyələr də daim təkmilləşərək, cəmiyyətin bütün 
fəaliyyət sahələrini əhatə edir. Cəmiyyətin tarixi tipləri haq
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qında danışarkən qeyd etmək lazımdır d, sosiologiyada cə
miyyətlərin bir neçə təsnifatı təklif olunmuşdur.

1. F.Tönnis əhəmiyyətli olan belə bir ideya irəli sürür ki, 
cəmiyyət ilə icma arasında sərhədləri ayırmaq lazımdır. F.Tö- 
nnisin fikrincə, insanların fərdi hərəkətlərinin, həmçinin onlann 
kollektiv fəaliyyətinin əsasında onlann iradəsi durur (Bu ideyanın 
meydana gəlməsində F.Tönnisə A.Şopenhauerin və F.Nitşenin 
böyük təsiri olmuşdur). Bu fikrə əsaslanaraq F.Tönnis cəmiyyəti 
və icmanı təşkil edən iki tip iradənin mövcudluğunu iddia edir.

İcma ailənin emosional münasibətlərinə əsaslanan ənə
nəvi cəmiyyəti təzahür etdirir. İcmanın əsasını əməkdaşlıq, 
qarşılıqlı anlaşma və məhəbbət normalarında təzahür edən tə
bii iradə təşkil edir. Cəmiyyət isə sənaye-şəhər cəmiyyəti 
olub, daha çox mexaniki, yadlaşma xarakteri daşıyır. O, rasio
nal iradəyə əsaslanmış olur və nəticə etibarilə özünü əməyin, 
istehlakın və iqtisadi faydanın qeyri-şəxsi, süni münasibətləri 
və normaları kimi göstərir.

2. K.Marks cəmiyyətin tarixi tiplərini səciyyələndirmək 
üçün ictimai-iqtisadi formasiya adlanan məlum təlimi irəli sürdü. 
Onun ictimai-iqtisadi formasiya anlayışı bütövlükdə cəmiyyət ta
rixini ümumiləşdirilmiş nəzəri təfəkkür səviyəsində izah edir. 
Həmin anlayış məhz sosial-fəlsəfi məna daşıyır, onu xronoloji və 
coğrafi əlamətlərə müncər etmək olmaz. K.Marks elmi idrakın 
ideallaşdırma metoduna əsaslanaraq, tari>i prosesdə baş verən 
çoxsaylı, müxtəlif hadisələri nəzəri cəhətdən ümumiləşdirdi. Nə
ticədə tarixi prosesin obyektiv məntiqi gedişini, onu dövrlərə böl
məyin eimi meyarını əsaslandırmağa cəhd etdi. İctimai-iqtisadi 
formasiya anlayışı cəmiyyətin inkişafına tarixi səpgidə yanaşmaq 
və təhlil etmək imkanı verir. Bu cəhət isə konkret formasiya ilə 
bütövlük kəsb edən cəmiyyət arasındakı fərqin açılmasına şərait 
yaradır. Cəmiyyət anlayışı ümumi xarakter daşıyır, bütövlükdə 
ictimai həyatı, onun inkişaf qanunlarını, keçmişini, müasir və
ziyyətini və gələcəyini ifadə edir. Bundan fərqi olaraq, ictimai- 
iqtisadi formasiya anlayışı konkret məna kəsb edir, ümumiyyətlə 
cəmiyyəti deyil, onun müəyyən inkişaf mərhələsini göstərir.

Marksisit ictimai elmi ictimai-iqtisad formasiyanı cə
miyyətin tarixi tipi kimi təsdiq edərək göstərirdi ki, cəmiyyətin
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hər bir tarixi tipi başqalarından özünün spesifik ictimai-iqtisadi 
bazisi və ona uyğun üstqurumu ilə fərqlənir. Marksist cə- 
miyyətşünaslar belə hesab edir ki, bu elm cəmiyyətin inkişafı
nın bir ictimai-iqtisadi formasiyadan digəmə keçilməsi ilə fəa
liyyət göstərən ümumi qanunu kəşf etmişdir. Formasiya anlayı
şının əsas tələbi büdür ki, ictimai varlığın əsasında maddi isteh
sal münasibətləri durur. İctimai-iqtisadi formasiyanın əsasını 
hakim istehsal üsulu təşkil edir. Bu müddəa göstərir ki, mövcud 
cəmiyyətdəki real münasibətlər müxtəlif sistemlərin məhsulu
dur. Mövcud sistemlərdə istehsal münasibətləri müəyyənedici 
rol oynayır. Hər hansı bir cəmiyyətin bu və ya digər formasiya
nın tarixi tipinə aid olması məhz onunla müəyyən edilir. Fəlsə
fə dərsliyində qeyd edildiyi kimi ictimai-iqtisadi formasiya de
dikdə tarixi inkişafın müəyyən mərhəlsində duran konkret cə
miyyət nəzərdə tutulur. Bu cəmiyyət məhsuldar qüvvələrin 
müəyyən inkişaf səviyyəsi, ona uyğun istehsal münasibətləri 
sistemi, bu iki tərəfin bilavasitə təsiri altında formalaşan müxtə
lif ideya və təsisatlar sistemi, ailə tipi və s. münasibətlərlə 
səciyyələnir. Göründüyü kimi, ictimai-iqtisadi formasiya cə
miyyət həyatının bütün tərəflərini (istehsal üsulunu, iqtsadi qu
ruluşu və onun üzərində yüksələn üstqurumu) vəhdətdə 
götürür. Həmin anlayış ictimai quruluşu özünün spesifik yaran
ma, fəaliyyət vo yüksək formaya keçmə qanunlarına malk olan 
spesifik sosial orqanizm kimi səciyyələndirir. Deməli, ictimai- 
iqtisadi formasiya cəmiyyətin konkret tarixi tipi və ümumdünya 
tarixinin mərhələsi olmaqla müəyyən istehsal üsulu ilə şərtlə
nən bütöv sosial sistemdir. K.Marks cəmiyyətin tarixi tipləri 
kimi ibtidai icma quruluşunu, sinfi cəmiyyətlər olan quldarlıq 
quruluşunu, feodalizm və kapitalizmi, daha sonra isə ilk mərhə
ləsi sosializm olacaq kommunizm formasiyasını göstərmişdir.

3. Cəmiyyətin tarixi tipləri haqqında müasir dövrdə daha 
çox məşhur olan təsnifata görə cəmiyyət sənayeyoqədərki (ar- 
xaik), sənaye-(industrial) və sənayedənsonrakı (postindustrial) 
(Amerika sosioloqu D.Bell, 1974-cü il) inkişaf mərhələlərini 
keçmişdir. Sənayeyəqədərki cəmiyyət kənd təsərrüfatının, ai
lənən və ənənələrin üstünlük təşkil etməsi ilə, sənaye cə
miyyəti iqtisadi yüksəliş, sənaye və yeniliklərin dərhal qəbul

49



edilməsi ilə, sənayedən sonrakı cəmiyyət isə informasiyanın 
başlıca rolu və gələcəyə orientasiya ilə səciyyələnir.

4. Bəzi tədqiqatçılar vətəndaşlıq nöqteyi-nəzərindən 
cəmiyyətin aşağıdakı tiplərini ayırırlar:

I. Qeyri-vətəndaş cəmiyyəti. Bu tip cəmiyyət dövlətlə
rin meydana çıxmasına qədər mövcud olan insan toplularını 
nəzərdə tutur.

II. Vətəndaş cəmiyyətinə qədərki cəmiyyət. Bu halda cə
miyyətin malik olduğu dövlət əsasən onun vətəndaşlannın azad
lığını bu və ya başqa dərəcədə və formada boğmaqla məşğul 
olur. Bu tip dövlətsiz cəmiyyətlərlə müqayisədə irəliyə doğru bir 
addım olsa da, belə cəmiyyəti də sosioloji nöqteyi-nəzərdən və
təndaş cəmiyyəti adlandırmaq qeyri-mümkündür.

III. Vətəndaş cəmiyyəti. Şəxsiyyətin azadlığı cəmiyyətin 
vətəndaş cəmiyyəti olmasının başlıca, əsas göstəricisi kimi 
çıxış edir. Vətəndaş cəmiyyəti müxtəlif siyasi qüvvələrin ha
kimiyyət uğrunda mübarizəsi, qanunların al iliyi və dövlət ida
rəçiliyi ilə əlaqədar olmayan sosial münasibətlərin məcmusu 
kimi dərk edilir. Vətəndaş cəmiyyəti ən bəsit formada dövlət 
əmələ gəlməzdən əvvəl də mövcud olmuşdur. Əhalinin böyük 
əksəriyyətinin xüsusi mülkiyyətə sahib olması, inkişaf etmiş 
qeyri-siyasi təşkilatların mövcudluğu, aşağıdan yuxarıyadək 
bütün səviyyələrdə demokratiyanın bərqərar olması və s. və
təndaş cəmiyyətini səciyyələndirən əlamətlərdir.

Müasir sosiologiyada və mədəniyyət nəzəriyyəsində mə
dəniyyət və cəmiyyət arasındakı münasibətlərin müəyyənləş
dirilməsi ilə bağlı müxtəlif baxışlar mövcuddur. Belə baxışlar 
iki istiqamətdə diqqəti cəlb edir. Birinci istiqamətə görə, mə- 
dəniyət özünəməxsus müstəqil bütövlük kəsb etdiyi üçün onu 
cəmiyyətdən asılı olmayan sistem kimi öyrənmək lazımdır. 
İkinci istiqamətin tərəfdarları isə cəmiyyətə mədəniyyətin hər 
şeyi əhatə edən konteksti kimi baxırlar. Lakin bu halda da cə
miyyət və mədəniyyət anlayışları eyniləşdirilmir. Bir çox təd
qiqatçılar mədəniyyətlə sivilizasiyanı eyniləşdirməyə, digərləri 
isə əksinə, onlan qarşı-qarşıya qoymağa çalışırlar. Bəzi tədqi
qatçılar mədəniyyət deyərkən mənəvi mədəniyyəti, sivilizasiya
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deyərkən isə maddi mədəniyyəti nəzərdə tuturlar. Əslində isə 
mədəniyyət və sivilizasiya bir-birinə nə qədər yaxın anlayışlar 
olsa da, onları fərqləndirən cəhətlər vardır.

Mədəniyyətlə sivilizasiyanın qarşılıqlı əlaqələrindən da
nışarkən unutmaq olmaz ki, mədəniyyət cəmiyyətin toplamış 
olduğu təcrübənin, onun qorunmasının və nəsillərə ötürülmə
sinin fəaliyyət proqramının ifadəsidir. Mədəniyyətin reallaş
masında nisbi real vasitə və nəticələri sivilizasiya adlandırmaq 
olar. Bu baxımdan sivilizasiya tarixi proseslərin inkişafında 
fasilədirsə, mədəniyyət bu prosesdə fasiləsizlikdir. Mədəniyət 
sivilizasiyaya nisbətən aksioloji qüvvəyə malikdir. Sivilizasiya 
tərəqqinin ali nümunələrinə uyğun inkişafın səviyyə və nə
ticələrini göstərirsə, mədəniyyət bu nailiyyətlərin mənimsə
nilməsi mexanizminin üsul və metodlarını ifadə edir.

Sivilizasiya aşağıdakı səciyyəvi cəhətlərə malikdir: 1) 
sivilizasiya boşəriyyotin sosial təşkili formasıdır. Onun yaran
ması insanların heyvanat aləmindən sözün əsl mənasında cə
miyyətə keçməsinin başa çatması, əhalinin qan qohumluğu 
üzrə deyil, ərazi və etnik prinsip üzrə təşkili, bioloji qanunların 
arxa plana keçərək öz yerini sosial qanunlara verməsi ilə 
bağlıdır; 2) sivilizasiya ictimai əmək bölgüsü və informasiya- 
nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı ilə səciyyələnir; 3) sivili
zasiyanın məqsədi cəmiyyətin malik olduğu maddi və mənəvi 
sərvəti təkrar istehsal etmək və çoxaltmaqdır. Sivilizasiyanın 
qədim, müasir, qərb və şərq tipləri mövcuddur.

Müasir şəraitdə dünya sivilizasiyası cəmiyyətin, insanla 
təbiət arasında qarşılıqlı münasibətlərin daha da inkişafı ilə 
səciyyələnir. Bununla yanaşı, hazırda ictimai tərəqqi həm də 
bir sıra qlobal ümumbəşəri problemlər doğurur ki, dünya sivi
lizasiyasının taleyi, bəşəriyyətin bu günü və gələcəyi onların 
həllindən sox asılıdır. Bu problemlərin meydana gəlməsi və 
həlli ilə əlaqədar müasir dövrün xarakterik cəhəti kimi qlobal
laşma prosesini müxtəlif cəmiyyətlərin müxtəlif niyyətli nü- 
mayəndəlri getdikcə daha çox diqqət mərkəzində saxlayırlar.

Qloballaşma deyərkən iqtisadiyyat, siyasət, mədəniyyət 
sferasında dünya proseslərinə təsir göstərən milli strukturların
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fövqündə duran (yəni qlobal) quruluşların yaradılması başa 
düşülür. «Qloballaşma» termini etimoloji mənada latın sözü 
olan və yer kürəsi mənasını verən «qlobus» sözü ilə əlaqədar 
olub, bu və ya digər prosesin ümumdünya xarakteri kəsb etmə
sini bildirir. Lakin proseslərin qlobollaşması onların təkcə 
bütün dünyanı əhatə etməsi, hər yerdə mövcud olması demək 
deyildir. Qlobollaşma hər şeydən əvvəl Yer üzərində bütün 
ictimai fəaliyyətin inteqrasiyası ilə əlaqədardır. Bu inteqrasiya 
isə müasir dövrdə bütün bəşəriyyət vahid sosial-mədəni, iqtisa
di, siyasi və digər əlaqələr, qarşılıqlı təsir və münasibətlər sis
teminə daxil olur. İqtisadiyyat sahəsində bu özünü Beynəlxalq 
Valyuta Fondu, Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, 
transnasional korporasiyalar və s. kimi maliyyə və digər təşki
latların meydana gəlməsində, siyasət sferasında BMT, YUNE
SKO, həmçinin müxtəlif hərbi bloklar kimi qurumların yaradıl
masında göstərir. Mədəniyyət sahəsində isə rabitə vasitələrinin 
inkişafı (məs: internet və s.) nəticəsində həyat tərzinin müəy
yən dərəcədə vahid şəklə salınmasında müşahidə edilir.

Qloballaşma prosesinə iki əsas yanaşma mövcuddur:
I. Bir qrup alimlər qloballaşmanı dünyanın bütövlüyünün 

və inkişafının təminatı olan proses kimi nəzərdən: keçirirlər. Belə 
yanaşma bəşəriyyət üçün böyük təhlükə törədən xəstəliklərin 
(QİÇS, xərçəng, atipik sətəlcəm və s.) səbəblərinin öyrənilməsi, 
aradan qaldııması, Yer kürəsi əhalisinin su, ərzaq və s. ilə təmin 
edilmsi sahəsində əlaqələndirilmiş fəaliyyəti nəzərdə tutur.

II. Digər qrup almlor qlobal strukturların bərqərar olması 
prosesinə daha çox diqqət edərək, qlobollaşmanı vesterniza- 
siya adlandırırlar, yəni qloballaşma prosesini Avro-Amerika 
mədəniyyəti üçün səciyyəvi olan dəyər və normaların yayıl
ması kimi qiymətləndirirlər.

Vestemizasiya adlanan prosesin özünə də qiymət veril
məsində tədqiqatçılar qrupu arasında yekdillik yoxdur. Belə ki, 
belə prosesi həm müsbət, həm də mənfi meyl, istiqamət kimi 
qiymətləndrənlər vardır. Bu prosesdən söhbət gedərkən onu 
müsbət mənada inkişaf, nailiyyətlərin mənimsənilməsi kimi, 
mənfi mənada isə mədəni imperializm kimi qiymətləndiridir.
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Qloballaşma problemi ilə əlaqədar belə bir konsepsiya 
mövcuddur ki, inkişaf etmiş, postindustrial cəmiyyət mərhələ
sinə çatmış ölkələr üçün bu proses faydalı hesab olunur. Əya
lət və yanməyalət səciyyəli ölkələr üçün isə həmin proses 
ziyanlı və hətta dağıdıcı xarakterə malik reallıq kimi qiymət
ləndirilir (Bu qəbildən olan ölkələr sırasına iqtisadiyyatı fəal 
inkişafda olan Çin, Braziliya kimi ölkələr aid edilir).

Beləliklə, keçmiş tarixi dövrlərlə müqayisədə müasir 
dövrdə bəşəriyyətin ümumdünya miqyasında vəhdəti ölçü
yəgəlməz dərəcədə yüksəlmişdir ki, bu da ümumi məsuliyyət 
və ümumi tale ilə birləşən, prinsipcə yeni olan supersistemdə 
təzahür edir.
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FƏSİL III

ŞƏXSİYYƏTİN SOSİOLOGİYASI 
§1. Şəxsiyyətin mahiyyəti v? tipləri

Şəxsiyyət müxtəlif bilik sahələri tərəfindən öyrənilir. 
Sosioloji təhlil şəxsiyyətə sosail sistem kimi yanaşır, onun so- 
siallaşması prosesinin yollan və mərhələlərini araşdırır, sosial 
fəaliyyət və davranış mexanizmlərini təhlil edir, bu proseslər
də sosial amillərin rolunu aşkara çıxarır.

Şəxsiyyətin sosioloji təhlilinin çıxış nöqtəsi hər bir in
sanda bioloji və sosial tərəflərin aynlmaz vəhdətdə götü
rülməsidir. Şəxsiyyətin sosiologiyasının əsas məsələlərini 
təhlil etməzdən əvvəl qısa şəkildə «fərd» və «şəxsiyyət» an
layışlarını izah etmək məqsədəuyğundur.

«Fərd» dedikdə bu və ya digər sosial birlik formasının 
aynca bir nümayəndəsi nəzərdə tutulur. Bu anlayış insanın real 
həyatının və fəaliyytinin xüsusiyyətlərini ifadə etmir. Şəxsiyyət 
anlayışı isə bundan fərqli olaraq insanın konkret mahiyyətini 
göstərir, onda yaşadığı cəmiyyətin sosial əhəmiyyət kəsb edən 
cəhətləri və sosial münasibətləri təmərkəzləşmiş şəkildə təcəs
süm olunur. Şəxsiyyətin başlıca cəhəti insanın fiziki təbiəti 
deyil, onun sosial fəaliyyətində təzahür edən sosial keyfiyyətlə
ridir. Bu keyfiyyətlər onun mənlik şüuruna, sərvətlər oriyeta- 
siyasına malik olması, cəmiyyətə münasibətdə nisbi müstəqil 
mövqe tutması və öz hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşıması
dır. Onlar öz-özünə yaranmır, mövcud ccmiyyətin sosial müna
sibətləri sisteminin məhsulu kimi çıxış edir. Lakin şəxsiyyət 
sosial mühitin passiv nəticəsi deyildir, o özünün praktiki fəa
liyyətində həmin mühitə fəal dəyişdirici ləsir göstərir.

Sosiologiya bu və ya digər konkret tarixi şəraitdə fəa
liyyət göstərən şəxsiyyətləri daha dərindən öyrənmək üçün 
onları daxil olduğu sosial birliklərin tərkibində nəzərdən keçi
rir. Bununla əlaqədar olaraq sosioloji fikirdə şəxsiyyətin 
müəyyən sosial tiplərə aurılması mühüm yer tutur. Belə aurıl- 
manın əsasında müxtəlif şəxsiyyətlərdə onların sosial birliklər 
üzrə fəaliyyətində rast gəlinən ümumi xarakterli və təkrar olu
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nan sosial əlamətlər durur. Bunlar aşağıdakılardır: fəaliyyətin 
sosial məqsədi; şəxs.yyətin sosial həyatda statusu və oynadığı 
rol; öz fəaliyyətindc rəhbər tutduğu normalar və sərvətlər; 
yerinə yetirdiyi işlər sistemi; malik olduğu biliklərin səviyyəsi; 
sosial-psixoloji xüsusiyyətlər və fəallıq dərəcəsi.

Bununla yanaşı şəxsiyyət sosiologiyasında şəxsiyyətin 
tarixi tipləri, müxtəlif dövrlərdə insanla cəmiyytin qarşılıqlı 
münasibətlərinin öyrənilməsi də mühüm yer tutur. Bu məsələ
lərin izahında o belə mövqedən çıxış edir ki, hər bir konrket 
dövrdə insanla cəmiyyət arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin 
xarakteri maddi, sosial və mənəvi şətrlərin birgə təsiri altında 
formalaşır. Tarixi tərəqqi gedişində cəmiyyət ilə şəxsiyyətin 
qarşılıqlı münasibətləri daha rəngarəng və çoxtərəfli olur, 
təkmilləşir. Burada osas istiqamət bir tərəfdən, onlar arasında 
vəhdətin və qarşılıqlı asılılığın güclənməsi, digər tərəfdən isə 
şəxsiyyətin azadlığının hüdudlarının genişlənməsidir.

«Şəxsiyyət» anlayışı biososial varlıq olan insanın ancaq 
sosial tərəfini ifadə edir. Şəxsiyyət yüksək zəkalılığı, öz hərə
kət və davranışı üçün məsuliyyət hissini, şəxsi ləyaqəti və 
başqa yüksək mənəvi keyfiyyətləri özündə təcəssüm etdirən 
insandır. Şəxsiyyət müstəqil, sosial cəhətdən fəal olan adamdır. 
Şəxsiyyətin başlıca cəhəti onun sosial fəaliyyətidir.

insan anadan fərd kimi doğulur, tədricən şəxsiyyət kimi 
formalaşır. Əgər foıd anlayışı insanın ictimai münasibətlərinin 
məhsulu olduğunu göstərirsə, şəxsiyyət anlayışı onu daha çox 
bu münasibətlərin sabyckti kimi səciyyələndirir.

Əgər şəxsiyyət öz mahiyyətinə görə sosialdırsa, möv
cudluq üsuluna görə fərdidir. Fərd şəxsiyyətə çevrildikdə həm 
də fərdiyyət xüsusiyyətini kəsb edir. Fərdiyyət hər bir fərdi 
başqalarından fərqləndirən spesfık, özünəməxsus konkret 
bioloji və sosial cəhətlərin məcmusudur. Flər bir adamın 
fərdiliyi bir tərəfdən bioloji amillərlə, digər tərəfdən isə sosial 
mühitlə, ictimai münasibətlər sistemi ilə şərtlənir. Beləliklə, 
«fərdiyyət» və «şəxsiyyət» anlayışları məzmunca qismən 
yaxındır. Bu yaxınlıq onda təzahür edir ki, bir tərəfdən bütün 
şəxsiyyətlər özünəməxsus keyfiyyətlərə malikdir, fərdidir,
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təkrarolunmazdır, digər tərəfdən məhz fərdilik şəxsiyyətin 
spesifikliyini ifadə edir. Lakin həmin anlayışları tam eyniləş
dirmək olmaz. Belə ki, əgər fərdiyyət anlayışı insanın təkra
rolunmaz xüsusiyyətlərini, orijinallığını ifadə edirsə, şəxsiyyət 
anlayışı daha çox insan müstəqilliyini, əqidə möhkəmliyini, 
şəxsi simasını, prinsipiallığını, çətin vəziyyətlərdə sərbəst qə
rar qəbul etmək qabiliyyətini göstərir.

Şəxsiyyətin sosial təcrübəni mənimsəməsi prosesi onun 
daxili aləmi vasitəsilə həyata keçirilir. Insamn özünün nə etdiyinə 
və onunula nə edildiyinə münasibəti də bunda ifadə olunur.

Şəxsiyyət fərdin sosial keyfiyyətlərinin məcmu ifadəsi
dir, onun obyektiv və subyektiv xarakteristikalarının vəhdəti
dir. Lakin bu heç də bioloji və psixoloji amillərə laqeyidlik 
göstərmək üçün əsas vermir.

Müasir elmi ədəbiyyatda şəxsiyyətin sosial strukturu 
haqqında qızğın mübahisələr gedir. Bu stıuktur insanın davra
nışının başlıca istiqamətini müəyyən edən obyektiv və sub
yektiv amillərin, habelə onların tərkib ünsürlərinin məcmusu 
olub, təkcə şəxsiyyət problemini öyrənmək üçün yox, həm də 
ona təsir göstərmək baxımından əhəmiyyətlidir. Deməli, 
şəxsiyyətin sosial strukturu bunu aşkara çıxannalıdır ki, 
məlum cəmiyyətin xarakterik cəhətləri fərddə necə təkrar 
istehsal olunur. Fərdin sosial keyfiyyətləri onun obyektiv 
surətdə daxil olduğu birliyin təsiri altında onun fəaliyyəti 
prosesində təşəkkül tapıb inkişaf edir. Şəxsiyyətin sosial 
strukturunda aşağıdakı ünsürləri ayırd etmək olar: a)
fəaliyyətin müxtəlif növlərində sosial keyfiyyətlərinin həyata 
keçirilməsi üsulu; b) şəxsiyyətin obyektiv tələbatı və 
mənafeləri; c) cəmiyyətin mənəvi sərvətlərinə yiyələnmə 
dərəcəsi, yəni şəxsiyyətin mənəvi aləmi; ç) şəxsiyyətin rəhbər 
tutduğu əxlaqi normalar və prinsiplər; d) əqidə.

Hər bir şəxsiyyətdə bu struktur ürsürləri müşahidə et
mək olar. İnkişaf prosesində şəxsiyyətin sosial strukturu daim 
dəyişilir, təkmilləşir. Şəxsiyyət sosial mühitlə qarşılıqlı təsir 
prosesində formalaşır. Qarşılıqlı təsir fəaliyyət sayəsində 
mümkün olur. Həmin fəallığın səbəblərini aşkara çıxarmaq
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şəxsiyyəti mühüm həyati münasibətlər cəhətdən xarakterizə 
etmək deməkdir.

Şəxsiyyətin fəallığının mənbəyini onun tələbatı təşkil 
edir. Məhz tələbat insanı müəyyən tərzdə və müəyyən isti
qamətdə iş görməyə təhrik edir. Tələbat şəxsiyyətin konkret 
varlıq şəraitində asılılığım ifadə edir. Tələbat şəxsiyyətin 
fəallığının mənbəyi kimi meydana çıxır. Şəxsiyyətin fəallığı 
isə tələbatlamı təmin olunması prosesində təzahür edir.

Hər bir şəxsiyyət təkrarolunmaz xüsusiyyətlərə malik
dir. Çünki o, tipik olanla fərdi olanın dialektik vəhdətidir. 
Lakin ayrı-ayrı adamların fəaliyyətində, davranışında uyğun 
cəhətlər də vardır. Ona görə də insanları uyğun, oxşar sosial 
əlamətlərinə görə qruplara ayırmaq olar ki, bu da adətən 
şəxsiyyətin sosial tipləri adlanır. Şəxsiyyətin sosial tipi insanın 
müxtəlif fəaliyyəti növlərini həyata keçirmək üsuludur. Aydın 
məsələdir ki, şoxsiyətin sosial tipi öz sinfinin, sosial qrupunun 
mənafeyi ilə obyektiv surətdə şərtlənmişdir. Laikn müəyyən 
istisnaların olması da mümkündür.

Şəxsiyyətin sosial tipi çox maraqlı və mürəkkəb məsə
lədir. O, şəxsiyyətin həyat fəaliyyətinin, qarşılıqlı təsirdə ol
duğu mədəni-tarixi və sosial-iqisadi şəraitin məhsuludur. 
Şəxsiyyətin sosial tiplərinin müxtəlif variantları mövcuddur. 
Məsələn, M.Veber şəxsiyyətin sosial fəaliyyətini, K.Marks 
onun mənsub olduğu formasiyanı və sinfi əsas götürürdü.

Şəxsiyyətin sosial tipologiyası məsələsində müxtəlif mövqe
lərin hamısını nəzərdən keçinnok imkanı olmadığından onlardan 
yalnız bəziləri üzərində dayanmağı məqsədəuyğun hesab edirik.

Şəxsiyyətin konkret elmi tipologiyası baxımından diqqəti 
cəlb edən psixoloji və sosial-psixoloji tipologiyasıdır. Alman 
mütəfəkkiri E.Şpranqer (1882-1936) şəxsiyyətin 6 tipini nəzər
dən keçirir və onların hər birinə fəallığın müəyyən növünün 
uyğun gəldiyini qeyd edir: nəzəri tip (həqiqəti aşkara çıxarmağa 
meyllilik, rasionalizm və tənqidi yanaşma); iqtisadi tip ( iqtisadi 
tip (faydaya meyllilik və prgktiklik); estetik tip (ahəngdarlığa 
və dünyanın obrazlı qurulmasına meyllilik); sosial tip (insanlara 
sevgi, özünü fəda etməyə meyllilik); siyasi tip (hakimiyyətə və
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liderliyə meyllilik); dini tip (həyatın mənasını və dünya quru
munun vəhdətini axtarmaq, fövqəltəbiliyə inam ).

K.Xofni (1885-1952) şəxsiyyətin 3 tipini ayırd edirdi: 1) 
güzəştə gedən (insanlara istiqamətlənmə); 2) təcrid edilmiş 
(insanlardan); 3) düşmən (insanlara qarşı).

K.Yunq (1875-1961) əsas psixoloji tipi (ekstravertlər və 
intravertlər) xarakterizə edir. Ekstravertlər başqalanna, intravert- 
lər isə özünə, öz daxili aləminə istiqamətlənmişdir. E.Fromm 
(1900-1980) isə şəxsiyyətin tiplərini xarakterlər baxımından təh
lil edir və xarakterlərin 5 tipini (reseptiv, istismarçı, yıgıcı, bazar, 
məhsuldar) göstərir.Psixoloji və sosial-psixoloji yanaşma, görü
ndüyü kimi, daha çox psixoloji xüsusiyyətləri ön plana çəkir.

Antropoloji tipologiyanın məhşur nümayəndələri sırasına 
R.Linton, A.Karmer və M.Mid aid edilə bilər. R.Linton (1893- 
1953) bazis tipli və status tipli şəxsiyyət konsepsiyalarının müəl
lifidir. O, bazis tipli şəxsiyyət dedikdə fərdin mədəni mühitə in
teqrasiyasının xüsusi tipini başa düşürdü; bu inteqrasiya məlum 
birlik üzvlərinin sosiallaşması təcrübəsi əsasında baş verir. Şəx
siyyətin bazis strukturu məhz mədəniyyət vasitəsilə nəsildən 
nəslə ötürülür. Müəyyən statuslar üçün təsbit olunan standartlaş
dırılmış rolların məcmusu isə status tipli şəxsiyyəti doğurur. So- 
nralar şəxsiyyətin bazis xarakteristikalarını empirik baxımdan 
əsaslandırmaq üçün «rnodal-şəxsiyyət» anlayışı elmi dövriyəyə 
daxil edildi. Bu anlayışın müəlliflərindən biri oları F.Boas (1858— 
1942) belə hesab edir ki, modal şəxsiyyət məlum mədəniyyətdə 
çox tez-tez rast gəlinən şəxsiyyət tipidir.

Sosioloji tipləşdirmə baxımından R.Mcrtonun mülahizələri 
xüsusilə maraqlıdır. Onun təklif etdiyi tipologiya şəxsiyyətin dav
ranışını məqsəd və vasitələrə münasibətdən asılı olaraq nəzərdən 
keçirir. Onun fikrincə, bütün davranış növlərini 5 qrupda birləş
dirmək olar : 1) konformist -  cəmiyyətin loyal üzvüdür; o, cə
miyyətdə bəyənilmiş mədəni məqsədləri və təsisatlaşmış vasitə
ləri qəbul edir; 2) novator -  cəmiyyətin elə üzvüdür ki, o, öz məq
sədlərinə qeyri-təsisatlaşmış vasitələrlə, o cümlədən qeyri-qanuni 
vasitələrlə çatır; 3) ritualist - vasitələri mütləqləşdirən və xatirinə 
fəaliyyətin həyata keçirildiyi məqsədlərə laqeydlik göstərən şəx
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sdir; 4) təcrid edilmiş tip həm mədəni məqsədlərdən, həm də tə- 
sisatlaşmış vasitələrdən yan keçir; 5) qiyamçı -  cəmiyyətdə qəbul 
olunmuş məqsəd və vasitələrdən yan keçir, başqa dəyərləri və 
nonnalan onlara qarşı qoyur.

Tanınmış qərb sosioloqu R.Darendorf şəxsiyyəti mədəniy
yətin inkişaf məhsulu kimi nəzərdən keçirir. O, 4 tipi ayırd edir :

1) zəhmətkeş insan (ictimai cəhətdən faydalı nemətlər 
yaradan şəxsiyyət, məsələn, kəndli, siyasətçi, hərbiçi və s.);
2) istehlak edən insan (kütləvi istehlakla formalaşan şəxsiyyət);
3) universal insan (müxtəlif fəaliyyət növləri ilə məşğul ola 
bilən şəxsiyyət); 4) totalitar insan (totalitar dövlətdən asılı 
olan şəxsiyyət).

Beləliklə, sosioloji yanaşma insanların rol davranışının 
ümumi xarakteristikalarını, onların oxşar vəziyyətlərdə fəa
liyyətinin məqsəd və vasitələrinə münasibətini ifadə edir.

§2. Şəxsiyyətin sosiallaşması

Cəmiyyətlə şəxsiyyət arasında ki münasibətlərdə sosial 
birlik formaları əlaqələndirici vasitə kimi çıxış edirlər. Məhz on
ların təkibinə daxil olmaq vasitəsilə bu və ya digər insan sosial 
həyata, ümumilikdə sosial münasibətlər sisteminə qovuşıılur. 
Hər bir fərd müəyyən sosial birlik formasına daxil olarkən onun 
ümumi mədəniyyətini, sosial normalarını və sərvətlərini qəbul 
edir. Bütövlükdə ayrıca bir fərdin sosial birliyə və onun vasitəsilə 
cəmiyyətə qovuşması prosesi şəxsiyyətin sosiallaşması adlanır.

Bu proses çox mürəkkəb olub, müxtəlif mərhələlərdən 
keçir. Fərdin sosiallaşması ilə əlaqədar olaraq iki mərhələni- 
sosial adaptasiya (uyğunlaşma deməkdir) və sosial ıntcrioriza- 
siya, (cəmiyyətin \ə  ya müəyyən sosial birliyin norma və sər
vətlərinin insanın daxili aləminə keçməsi nəzərdə tutulur) 
ayırd edilir. Fərdin sosiallaşması adlanan prosesin birinci 
mərhələsi -sosial adaptasiya onun cəmiyyətdə müxtəlif həyat 
fəaliyyəti səviyyələrində qərarlaşmış olan sosial-iqtisadi və 
mənəvi şəraitə, sosial normalar sisteminə, sosial qruplara, təş
kilatlara və institutlara uyğunlaşmasını ifadə edir. İkinci mər
hələdə normaların və sərvətlərin fərdin «daxili Məninə» keç
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məsi, bir növ hopması prosesi baş verir. Əlbəttə, bu, avtoma
tik surətdə baş vermir, hər bir konkret şəxsin malik olduğu 
təcrübədən asılı olaraq həyata keçirilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, şəxsiyyətin sosiallaşması onun 
şəxsi keyfiyyətlərinin sosial mühitdə əriyib itməsi, nisbi 
müstəqilliyinin aradan qaldırılması demək deyildir, əksinə 
şəxsiyyət sosail sistemə nə qədər dərindən və hərtərəfli qovu
şarsa, o, özünəməxsus keyfiyyətlərini inkişaf və təzahür et
dirmək üçün daha çox imkanlar əldə edir. Sosiologiya bunu 
əsas götütür ki, insan fəal ictimai qüvvədir, o həm ayrılıqda öz 
həyatının, həm bütövlükdə sosial həyatın yaradıcısıdır. Sonun- 
çu səpki sosiallaşmış şəxsiyyətdə, o, müxtəlif sosial sistemlə
rə, birliklərə daxil olduqda, başqaları ilə qarşılıqlı təsir prosesi 
intensivləşdikdə daha parlaq şəkildə üzə çıxır.

Şəxsiyyətin sosiallaşması gedişini araşdırarkən bu pro
sesdə işarələr sisteminin mühüm rolunu qeyd etmək lazımdır. 
Məsələ bundadır ki, sosiallaşma gedişində başqa şəxslərlə sıx 
qarşılıqlı təsirdə və təmasda olan bu və ya digər fərd sanki güz
güyə baxmış kimi öz hərəkətlərinə və davranışına müəyyən 
düzəlişlər edir. İşarələr sistemi (nitq, hərəkət nümunələri və s.) 
hər bir sosial birlik formasının, ona daxil olan insanların fəa
liyyətinin təşkilində, mühüm vasitə rolunu oynayır. Belə ki, 
fərd müəyyən sosial birliyə daxil olduqda burada qəbul edilmiş 
olan işarələr sistemini mənimsəyir və öz fəaliyyətində onlardan 
istifadə edir.

Sosiologiyada şəxsiyyətin sosial fəaliyyəti və davranışı 
mexanizmlərinin aşkar edilməsi mərkəzi yerlərdən birini tutur. 
Obyektiv qanunauyğunluqların tələblərinin adekvat surətdə 
əks olunması insanın sosial fəaliyyətinin, sosial davranışının 
məzmununu şərtləndirir. Bununla yanaşı insan fəaliyyəti və 
davranışında həmin qanunauyğunluqların konkret şəraitdə tə
zahürü xüsusiyyətləri, ona təsir edən hadisələr çoxluğu, onla
rın qarşılıqlı əlaqələri də nəzərə alınmalıdır.

Şəxsiyyətin fəaliyyətinin əsasında duran təlabatlar insan hə
min tələbatlan ödəmək üçün şərait və vasitələr axtarmağa sövq edir. 
Tələbatlar təbii və sosial olmaqla iki qrupa bölünür. Birincilər
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insanın gündəlik qidaya, paltara, mənzilə və s. olan ehtiyaclarım ifa
də edir. İkincilərə isə sırf sosial həyatın məhsulu olan ehtiyaclar 
(əmək fəaliyyəti, sosial fəallıq, məişəti yaxşılaşdırmaq, mə'nəvi 
mədəniyyəti inkişaf etdirmək və s.) daxildir. Bunlarla yanaşı fərdlə- 
rin sosial birlik formalanna qovuşmasına, sosail norma və sərvətlərə 
yiyələnməsinə olan təlabatlan da mütləq nəzərə alınmalıdır.

İnsanın tələabatları özünün yüksək səviyyəsini müəyyən 
qəbildən olan sərvətlərin mənimsənilməsində tapır. Sərvətlərə 
orientasiya prosesində şəxsiyyətin fəaliyyət amalı formalaşır ki, 
onlar da fəaliyyətin real gedişində çox mühüm rol oynayır. Şəx
siyyət üçün onun nail olmaqa çalışdıqı sərvətlər bəzən o qədər 
əziz olur ki, o, həyatını da bu yolda qurban verməkdən çəkinmir. 
Məsələn, tarixdə azadlıq, həqiqət, demokratiya, humanizm, sevgi 
yolunda öz canlanndan keçən şəxsiyyətlər az olmamışdır.

Məlumdur ki tələbatlarla onları doğuran şərait arasında 
sıx əlaqə mövcuddur. Əgər şərait fəaliyyətin statik, dayanıqlı, 
sabit tərəfini ifadə edirsə, tələbat bu prosesin mütohərrikliyini 
göstərir. Fəaliyyətin şəraiti çox müxtəlif amillər qrupunu əhatə 
edir. Buraya aşağıdakıları aid etmək olar: fəaliyyətin baş verdiyi 
müvafiq maddi şərait; sosial birlik formaları daxilində və onlar 
arasında ünsiyyətin vəziyyəti; konkret sosial birlik formasında 
və cəmiyyətdə möv'cud olan norma və sərvətlər; cəmiyyətdə 
sosial institutların və sosial təşkilatların işinin vəziyyəti.

Şəxsiyyət öz tələbatları və mənafeləri baxımından fəa
liyyət şəraitini qiymətləndirir, ondan ya razı qalır, ya da narazı 
olur. Sonuncu hal həmin şəraiti öz təlabatlarına uyqun şəkildə 
dəyişdirmək fəaliyyətinə sövq edir.

Şəxsiyyətin sosioloji fəaliyyətini şərtləndirən amillər 
şərti olaraq iki hissəyə ayrılır. Bunlardan birincisi cəmiyyət
dəki sosial birlik formalarının bütün növləri tərəfindən həyata 
keçirilməklə ümumilikdə ictimai inkişafın məqsəd, mənafe və 
tələbatlarını ifadə edir. İkinci qrupda isə, daha çox subyektiv 
xarakter daşıyan amillər (sərvətlər orientasiyası, şəxsiyyətin və 
sosial birliklərin mənafe və məqsədləri) daxildir.

Şəxsiyyətin mənafeyi onu mövcud şəraiti qoruyub saxla
maq və ya dəyişdiımək üçün fəaliyyətə səfərbər edən güclü
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motivlərdəndir. Obyektiv sosial qanunların təlabatlar kimi ba
şa düşülməsini ifadə edən mənafelər məzmun etibarilə müxtə
lif olur. Burada real surətdə təzahür edən mənafeləri, amal xa
rakterli və səmtləşmə xarakterli mənafeləri ayırmaq olar.

Şəxsiyyətin sosial fəaliyyəti mexan zmində mənafelərin 
böyük rolu həm də bundadır ki, onlar o fəaliyyətin məqsədini 
müəyyən edir. Mənafelərin məqsəd kimi ifadə olunması isə 
mahiyyət etibarilə onları reallışdırmağa yönələn məqsədyönlü 
fəaliyyətin başlanmasını göstərir. Birlikcə götürülən mənafe 
və məqsəd fəaliyyətin daxili motivlərini təşkil edir. Motivlər 
öz mahiyyətinə görə insanın konkret şəraitdə fəaliyyətinin da
xili sövqediçiləridir. Lakin şəxsiyyətin real fəaliyyətə başlan
ması üçün təkcə daxili motivlərin olması kifayət deyildir. Bu 
prosesdə həm də kənar sövqedici amillər- stimullar mühüm rol 
oynayır. Stimullar daxili məzmuna görə iki qrupa ayrılır: 
maddi və mənəvi stimullar.

Sosioloji fəaliyyət belə bir mövqe>ə əsaslanır ki, mü
nasibətləri bir-brindən təcrid olunmuş halda öyrənmək qeyri- 
mümkündür. Cəmiyyət-şəxsiyyət münasibətləri biri digərin
dən ayrılmazdır. Məhz buna görə də sosialogiyanın əsas 
obyektini sosial münasibətlərin araşdırılması təşkil etsə də, 
baxmayaraq, o, şəxsiyyət səviyyəsində qərarlaşan münasibət
lərin təhlilinə geniş yer verir. Fərdi səviyyədən sosial münasi
bətlərə keçidin mexanizmi başlıca olaraq şəxsiyyətlə müvafiq 
sosial sistemin qarşılıqlı təsirinin xarakteri ilə şərtlənir.

Cəmiyyətin müxtəlif həyat fəaliyyəti səviyyələrində 
(ayrıca götürülmüş bir şəxs, sosial qrup, sinif və bütövlükdə 
cəmiyyət) qərarlaşan sosial münasibətlərdə onun inkişafının 
obyektiv sosial qanunauyğunluqlarının tələbləri ifadə olunur. 
Ayrıca bir şəxsin və sosial qrupun məqsədi və sərvət orienta- 
siyaları isə bu ümumi tələblərə uyğun gələ və gəlməyə bilər. 
Sonunçu hal baş verdikdə konkret sosial subyektlər nəticə eti
barilə ümumi tələblərə uyğunlaşmalı olurlar.

Şəxsiyyət səviyyəsində olan münasibətlərlə sosial mü
nasibətlərin qarşılıqlı təsirində ikinci tərəf aparıcı yer tutur. 
Lakin bu heç də sosial münasibətlərin formalaşması prosesinə
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bu və ya digər şəxsin təsirini inkar etmək demək deyildir.
Bundan əlavə, sosial münasibətlərin formalaşması və in

kişafı gedişində müxtəlif fəaliyyət sahələrində çalışan insanla
rın sərvət yönümlər nin, davranış normaların və s. biri ilə uz
laşdırılması zəruridir. Lakin bəzi hallarda müəyyən bir sahədə 
fəaliyyət göstərən insanların davranış normaları ilə digər sfe
ralarda məqbul sayılan sərvət yönümləri, sərvət yönümləri 
davranış, normaları arasında xeyli fərq nəzərə çarpır və gü
zəştli barışıq əldə ecilməsi lazım gəlir.

§3. Şəxsiyyətin y.osiallaşması prosesində sosial nəzarət
Ayn-ayn fərdlərlə bütövlükdə cəmiyyət arasında sosial 

münasibətlər özbaşına tənzim olunmur. Bu işdə sosial nəzarət 
müstəsna rol oynayır. Sosial nəzarət dedikdə sosial sistemin onu 
təşkil edən element ərin qarşılıqlı təsirini normativ nizamlama 
vasitəsilə öz-özünə ənzim etməsi üsulu nəzərdə tutulur. O, çox 
mühim funksiya yerinə yetirir: cəmiyyətdə mövcud sosial müna
sibətlərin və sosial strukturların normal inkişafını təmin etməyə 
yönəlir. Ayrı-ayrı fərdlərlə bütövlükdə cəmiyyət, vətəndaşlarla 
dövlət arasında ki münasibətlər sözün əsl mənasında qarşılıqlı 
xarakter daşıyır, yəni nəinki təkcə sosial münasibətlər fərdi key
fiyyətlərə tə'sir edir, həm də sonuncular öz növbəsində ümumi 
ictimai sistemdə fəal rol oynayır. Ymumi sosial informasiya sosi
al idaroetmo mexanizmində fərdi şüur səviyyəsində konkretləşir, 
yeni xassələr əldə edir. Bunlar isə vaxtı çatmış təlabatı ifadə et
dikdə sosial nəzarət sisteminə əhəmiyyətli təsir göstərib, onun 
xarakterində dəyişikliklər yaradır.

Sosial nozaret sistemində fərdi hərəkətlərlə, yo'ni sosial 
institutların nəzarətedici fəaliyyəti vəhdətdə çıxış edir. O, 
fərdlərin sosial davranışını təkcə dövlət mövqeyindən deyil, 
həm do mənəvi-eti < münasibətdən tənzim edir.

Qeyd etmək azımdır ki, sosial nəzarət baxımından ay
rıca götürülmüş fərd ilə cəmiyyətin qarşılıqlı təsiri heç də hə
mişə rəvan və asan olmur. Bu prosesdə iştirak edən tərəflərin 
hər birinin spesifik mənafelərindən irəli gələn müəyyən zid
diyyətlər də özünü göstərə bilir.
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Yuxanda deyildiyi, kimi sosial nəzarət sistemində fərdi 
və sosial davranış əsas yer tutur. Lakin burada sosial xarakterli 
bir sıra əlavə ünsürlər iştirak edir ki, onların həmin prosesə cid
di təsiri nəzərə alınmalıdır. Subyektin öz-özünü qiymətləndir
məsini və subyekt tərəfindən konkret sosial şəraitin qiymətlən
dirilməsini buna misal göstərmək olar. Qeyd olunan hər iki 
ünsür həm fərdi səviyyədə, həm də qrup səviyyəsində olan 
davranış aktlannın məzmun və istiqamətinə mühüm təsir göstə
rir. Əlbəttə, onlan birmənalı qiymətləndirmək doğru olmazdı.

Bütövlükdə sosial nəzarət sisteminin tərkibində aşa
ğıdakı ünsürləri ayırmaq olar: fərdin sosial mühitlə adapta
siya xarakterli fəal qarşılıqlı təsirində ifadə olunan hərəkət 
aktlan; sosial qiymətləndirmə şkalasının nəticəsi kimi çıxış 
edən fərdi aktlann müəyyən kateqoriyalara bölünməsi; içti- 
mai həyatın özünüdərketmə şüurunun vəziyyəti; fərdin sosial 
hərəkətə qarşı verdiyi reaksiya; fərdin öz mənlik şüuru sə
viyyəsinə uyğun olaraq öz hərəkətlərini təsnif etməsi və s.

Sosial nəzarət sisteminin fəaliyyətinin ilkin mərhələsini fər
di hərəkət aktlanm qiymətləndirməyin sosial şərtlənmiş prosesi 
təşkil edir. Məhz bu mərhələdə fərdi hərəkə lər sosial aləmə daxil 
olur, sosial mahiyyət kəsb edir. Bu mərhələdə həm də fərdi akta 
cəmiyyət tərəfindən müəyyən reaksiya edilir. Həmin reaksiyanın 
xarakteri fərdi aktlann sonrakı gedişinə mühüm təsir göstərir (hə
min akt ya təkrar olunur, ya dəyişdirilir, ya da dayandmlır).

Fərdi hərəkətlərin sosial cəhətdən qiymətləndirilməsi bu 
və ya digər sosial birlik fomasının malik olduğu normalara, 
sərvətlərə və ideallara uyğun baş verir. Burada öz məzmununa 
görə konkret akt ya kəskin surətdə pislənə, ya neytral qiymət 
ala bilər, ya da maksimum müsbət şəkildə qiymətləndirilə bilər. 
Sosial qiymətlər şkalası hüquqi (məcburi normaları) və əxlaq, 
peşə etikası normalanm da ifadə edə bilər. Bu və ya digər fər
din konkret hərəkətinin qiymətləndirilməsi meyarlan həm 
ümumdövlət səviyyəsində (qanun şəklində), həm də sosial bir
lik (qrup) səviyyəsində işlənib hazırlanır. Fərdi aktın sosial ba
xımdan təsnif olunması prosesi iki məqam a səciyyələnir:

a) bu akt mövcud sosial hərəkətlərin müəyyən kateqo
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riyasına aid edildikdən sonra onun spesifikliyi, unikal xarakteri 
aradan qalxır, b) fərdi aktın sosial nəzarət baxımından əhə
miyyət kəsb edən bu və ya digər keyfiyyəti ümumiləşmiş mə
na kəsb edir və ondan gələcəkdə belə aktların təsnif olunma
sında bir meyar kimi istifadə oluna bilir.

Fərdi aktın kateqoriyalara ayrılması sosial nəzarətin, so
sial qarşılıqlı təsiri sahmanlamağın mühüm mərhələsi olmaqla 
ictimai şüur hadisələri ilə (xüsusilə də ictimai baxımdan özünü 
qiymətləndirmə və sosial şəraitin qiymətləndirilməsi ilə) sıx 
baqlıdır. Onların vəziyyəti sosial tamın fərdi akta verdiyi reak
siyanı bir çox cəhətdən müəyyən edir. Sosial qrupun özünü 
dərketmə səviyyəsi, yəni cəmiyyətdə öz yeri və rolunu, məq
sədlərini nə dərəcədə düzgün başa düşməsi onun fəaliyyət gö
stərdiyi sosial şəraiti qavramaqda çox mühümdür.

Sosial nəzarətin mctodlan müxtəlifdir, burada təkçə neqativ 
sanksiyalar hökm sürmür. Əksinə, apanlmış sosioloji eksperimentlər 
sübut edir ki, neqativ sanksiyaların tətbiqi arzuolunmaz sosial dava- 
ranışın yalnız müvəqqəti qarşısını alır, bir müddət keçdikdən sonra, 
yəni neqativ sanksiyanın vaxtı bitdikdən sonra onun yenidən can
lanması meyli baş verir. Həm də qeyd olunmalıdır ki, sosial nəzarət
də həmin metodlardan daha çox istifadə edilməsi humanizm baxı
mından özünü doğrultmur. Buna görə də sosial nəzarətdə inandır
ma metodlar (qarşılıqlı təsirin sosial baxımdan bəyənilməsi, mə
nəvi-əxlaqi tənbehetmə) getdikcə daha mühüm rol oynayır.

Sosial nəzarətdən danışarkən belə bir cəhət də qeyd 
olunmalıdır: ləkcə cəmiyyətin (dövlət hüquq) fərdi qiymət
ləndirilməsi ilə iş bitmir, fərd də öz növbəsində həm cə
miyyəti, həm do öz-özünü səciyyələndirir və qiymətləndirir. 
Deməli, şəxsiyyətin malik olduğu mənlik şüurunun səviyyəsi 
sosial nəzarətin təsirində özünəməxsus yer tutur.

Mənlik şüurunun formalaşmasının mühüm bir mənbəyini 
fərdin, hərəkətləri haqqında onu əhatə edən şəxslərin tə
səvvürləri təşkil edir. Ətrafdakılar tərəfindən onun hərə
kətlərinə verilən reaksiya, ona verilən qiymət həmin adamın 
necə olduğu barədə təsəvvür yaradır.

Ümumiyyətlə, bu və yä digər cəmiyyətdə sosial nəza
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rətin həyata keçirilməsində yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı 
ideoloji fəaliyyət, tərbiyə, ictimai rəy, təbliğat və təşviqat 
da mühüm yer tutur.

Ətraf aləm obyektlərinin insan və cəmiyyət üçün müsbət 
və ya mənfi əhəmiyyətini aşkara çıxaran səciyyəvi sosial təyi
nat sərvətlərdir. Zahirən sərvətlər həmin predmetin və ya hadi
sənin xassələri kimi çıxış edir, lakin sərvətlər həmin predmetə 
və ya hadisəyə, ona görə məxsusdur ki, həmin obyekt insanın 
ictimai varlıqı sahəsinə cəlb edilmiş və müəyyən sosial münasi
bətlərin daşıyıcısına çevrilmişdir. Subyektə (insana) münasibət
də sərvətlər onun mənafelərinin obyekti kimi çıxış edir, onun 
şüuru üçün isə predmet və baxımdan sosial gündəlik istiqamət
lər, rolunu, əhatə olunduğu predmet və hadisələrə müxtəlif 
praktik münasibətlərinin qeyd edilməsi rolunu yerinə yetirir. 
Məsələn, stəkan su, şirə və s. içmək üçün əşya olduğundan, 
özünün bu faydalı xassəsini istehlak dəyəıri kimi, maddi nemət 
kimi aşkara çıxarır. Əməyin məhsulu və əmtəə mübadiləsi ola
raq stəkan iqtisadi sərvətlər kimi, dəyər kimi çıxış edir. Əgər 
stəkan incəsənət predmetidirsə, o, həmçinin estetik sərvət, gö
zəllik xüsusiyyəti qazanır. Bütün xassələr insanın həyat fəa
liyyəti sisemində müxtəlif funksiyaları ifadə edir və insanın da
xil olduğu müəyyən ictimai münasibətlərin predmet işarələri, 
rəmzləri kimi aşkara çıxarır. Bununla yanaşı sərvətlərlə, icti
mai şüurun məlum mənafeləri ideal formada (xeyir və şor, əda
lət və ədalətsizlik anlayışları, ideallar, əxlaqi normativlər və 
prinsiplər) ifadə edən bir sıra hadisələr də sərvət kimi çıxış edir. 
Şüurun bu formaları reallığın hər hansı gerçək və ya xəyali ha
disələrini sadəcə olaraq təsvir etmir, həm do onları qiymətlən
dirir, bəyənir və ya pisləyir, onların yerinə yetirilməsini və ya 
ləğvini tələb edir. İdeoloji meydanda müxtəlif və bir-birinə əks 
dəyərlərin toqquşması arxasında sosial qrupların cəmiyyət və 
onun inkişafı haqqında bütöv baxışlar sistemində ifadə olunan 
sosial-siyasi mənafelərinin mübarizəsini, nəticə etibarilə tarixi 
prosesin obyektiv məntiqini görmək lazımdır.

Fərd tərəfindən sosial-mədəni təcrübənin, toplanmış 
və nəsildən-nəsilə verilən əmək vərdişlərinin, biliklərin,
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normaların, dəyərlərin, ənənələrin mənimsənilməsi və da
ha da inkişaf etdirilməsi, fərdin ictimai münasibətlər sis
teminə daxil olması və sosial keyfiyyətlərin formalaşması 
prosesi sosiallaşmadır. Dərk olunmuş təcrübənin başqalarına 
verilməsi, fəaliyyətin müxtəlif formaları və üsullarının öyrə
nilməsi təlim-tərbiyə vasitəsilə vo xarici mühitin təsiri vasitə
silə həyata keçirilir. Təcrübənin ötürülməsi vasitələri dil və 
insan fəaliyyətinin əşyalaşmış nəticələri, hər şeydən əvvəl 
əmək alətləridir. Bioloji məhdudluqdan azad olması insan qar
şısında universal inkişafı üçün, onun humanistləşməsi sürətinin 
tezləşdirilməsi üçün yeni imkanlar açmışdır; insanın bioloji 
xassələri sosiallaşma prosesində onun sosial keyfiyyətləri ilə 
qarşılıqlı təsirdə və onlara inteqrasiya olunmaqla fəaliyyət gö
stərir. Sosiallaşma hər bir çəmiyyotdə baş verir; onun xarakteri 
və miqyası mövcud sosial-iqtisadi strukturun, ictimai şüur for
malarının spesifikası ilə müəyyən olunur. Sosiallaşma mövcud 
sosial «fonnannın fərd üzərinə mexaniki köçürülməsi vasitəsi
lə deyil, onun subyektiv aləmi, fərdiliyi vasitəsilə həyata ke
çirilir. Buna görə də hər bir ayrıca insanın sosiallaşma ölçüsü 
fərdidir: sosial fəallığı, yaradıcılığa və öz qabiliyyətini inkişaf 
etdirməyə tələbatı nə qədər çoxdursa, bu ölçü də bir o qədər 
böyükdür. Fərdi sosiallaşmanm baş verdiyi mühit ailə, tərbiyə 
və tədris müəssisələri, əmək kollektivləri, təşkilatlar, dost- 
tanışlardır. Ən yaxın sosial əhatənin, mürəkkəb və rəngarəng 
«mikroşəraitin», fərd tərəfindən mənimsənilmiş sosial təcrü
bənin müxtəlifliyi onun sosiallaşmasmın məzmununa və sə
viyyəsinə təsir göstərir.

Tarixən konkret fəaliyyət növləri və ictimai münasibətlər pro
sesində formalaşan sosial keyfiyyətlər aspektində götürülmüş insan 
fərdi şəxsiyyətdir. Şəxsiyyətin təbii əsasını bioloji xüsusiyyətlər təşkil 
etsə də, onun inkişafinın müoyyənedici amilləri (mahiyyət əsası) təbii 
keyfiyyətləri (məsələn, ali sinir fəaliyyətinin bu və ya digər tipi) dey
il, sosial keyfiyyətləridir - baxışlar, qabiliyyətlər, tələbatlar, mənafelər 
və s.dir. Şəxsiyyət insanın şüur və fəaliyyətinin fərdi xüsu
siyyətlərində ifadə olunmuş intellektual, sosial-mədəni və əxlaqi- 
iradi keyfiyyətlərinin dinamik, nisbi sabit, bütöv sistemidir. Şəx
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siyyət ümuminin, xüsusinin və ayncanm dialentik vəhdətidir. Konkret 
tarixi vəziyyətlərdə şəxsiyyət müəyyən sosial sistemdən irəli gələn 
tam kimi, bütövlük kimi çıxış edir. Şəxsiyyətin sosial keyfiyyətləri 
hərəkətlərində, davranışında və başqa adamlara münasibətlərin təza
hür edir. Bu təzahürlərə görə müəyyən mənada insanın daxili aləmi, 
mə'nəvi və əxlaqi keyfiyyətləri (istər müsbət və istərsə mənfi) haq
qında fikir yürütmək olar. Şəxsiyyətin subyektiv aləmi rəngarəng xa
rici təsirlərin mexaniki nəticəsi deyil, şəxsiyyətin özünün daxili işinin 
nəticəsidir, elə bir işin ki, onun gedişində xarici olan şəxsiyyətin 
subyektiv aləmi içərisindən keçərək yenidən işlənilir, və praktik fəa
liyyətdə tətbiq olunur. Təlim-tərbiyə nəticəsində əldə edilmiş və fərd 
tərəfindən müstəqil qazanılmış sosial keyfiyyəliərin bu yolla təşəkkül 
tapmış sistemi şəxsiyyətin ətraf aləmə qarşılıqlı təsirini əks etdirən 
subyektiv formada təzahür edir (ideyalar, dəyərlər, mənafelər və i.a.). 
İctimai münasibətlərin xarakterindən, bilik və iradə qüvvəsinin sə
viyyəsindən asılı olaraq fərd özünün inkişaf amillərinə çox və ya az 
dərəcədə təsir göstərmək imkanı əldə edir.

Şəxsiyyətin inkişaf dərəcəsi birbaşa daxil olduğu real 
münasibətlərin zənginliyindən asılıdır. Onun inkişafındakı 
keyfiyyət dəyişiklikləri ictimai münasibətlərdəki tipindəki 
dəyişikliklərlə sıx bağlıdır. Bunların hərtərəfli araşdırılması 
şəxsiyyətin inkişafı üçün yeni imkanlar açır, mövcud üsulları, 
vasitələri təkmilləşdirməyə kömək edir.
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FƏSİL IV
CƏMİYYƏTİN SOSİAL STRUKTURU VƏ 

SOSİAL STRATİFİKASİYASI

§1, Sosial struktur anlayışı.
Cəmiyyətin sosial strukturu sosiologiyada mərkəzi prob

lemlərdən biridir. Təsadüfi deyildir ki, Qərbdə nəşr olunmuş bir 
sıra elmi əsərlərdə və tədris vəsaitlərində sosiologiya cəmiyyə
tin sosial strukturu, sosial qruplar və onların insanların davranışı
na təsiri haqqında elm kimi müəyyən edilir. Sosiologiyaya başqa 
təriflər də verilib, lakin cəmiyyətin sosial strukturu sosiologiyada 
mərkəzi problem olaraq qalır. Təxminən eyni vəziyyət yerli so
sioloji ədəbiyyatda da mövcuddur. Sosial strukturun əsas mə
qamlarını ifadə etməyə çalışaq.

Struktur anlayışı latınca «struere» sözündən olub «qurmaq» 
və ya «birləşdirmək >> deməkdir. Əvvəllər bu sözdən yalnız me
marlıqda, sonralar isə qrammatika, anatomiya və biologiya kimi 
başqa elm sahələrində də geniş istifadə olunmağa başladı. İngilis 
sosioloqu H.Spenser (1820-1903) «struktur» anlayışını öz sosio
loji nəzəriyyəsinə daxil etmiş və onu özünün «Sosiologiyanın 
prinsipləri» adlı böyük əsərində xysusi olaraq nəzərdən keçir
mişdir. Lakin H.Spenser cəmiyyətin sosial strukturunu hissələrin 
tamla münasibəti baxımından açmamışdır. Belə baxış O.Kontun 
(1798-1857) və K.Marksın (1818-1883) əsərlərində öz əksini 
tapmışdır.

Sosiologiya elminin bütün təşəkkül tarixi cəmiyyətə 
əsasən fovqəl fərdiisti struktur kimi baxışın formalaşması ilə 
əlaqədardır. Cəmiyyət fərdlərin cəmindən daha böyük an
layışdır: o, ayrı-ayrı üzvlərinin istəyi ilə deyil, öz qanunlarına 
əsasən yaşayır və fəaliyyət göstərir.

O.Kont, H.Spenser, K.Marks, M.Veber, T.Parsons və bir 
çox başqa sosioloqlar sosial struktur anlayışının mahiyyətini nə
zərdən keçirmişlər. Bu anlayış haqqında bütün deyilənləri ümu
miləşdirməyə çalışsaq, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, cə
miyyətin sosial strukturu sosial qrup və insan birliklərinin iqtisa
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di, sosial, siyasi və onların həyat fəaliyyətinin mənəvi şəraitinə 
görə daxil olduqları əlaqə və münasibətlərin vəhdətidir. Başqa 
sözlə, sosial struktur -  sosial sistemdə elementlərin davamlı əqa- 
ləsidir. Cəmiyyətin sosial strukturunun əsas elementləri müəyyən 
mövqe (status) tutan və müəyyən sosial funksiyaları (rolları) ye
rinə yetirən fərdlər və bu fərdlərin qruplarc a status əlamətlərinə 
əsasən sosial- ərazi, etnik və digər birlikləridir. Sosial struktur 
insanların çoxsaylı meyarlara görə bir-birinə münasibətdə 
müxtəlif vəziyyətlərini göstərərək cəmiyyə:in birliklərə, siniflə
rə, təbəqələrə, qruplara və s. obyektiv bölünməsini ifadə edir. 
Hansı elementin əsas kimi seçilməsindən asılı olaraq, cəmiyytin 
strukturu qrup, sinif, birlik, stratifıkasiya, ins.itusional, təşkilati və 
s. sistem kimi təsəvvür edilə bilər. Beləliklə, sosial struktur 
bütövlükdə cəmiyyətin qurulması, onun əsas elementləri ara
sında əlaqələr sistemidir. Bu tərifdən bir neçə nəticə çıxarmaq 
olar: 1) insanlar təsadüfi deyil, müəyyən daimiliyi olan sosial 
münasibətləri formalaşdırırlar; 2) sosial həyat amorf deyil, qarşı
lıqlı asılılıqda və ya funksional qarşılıqlı əlaqədə olan sosial 
qruplar, institutlar diferensiallaşmışdır. Cəmiyyətin sosial struktu
ru anlayışı insanlann öz hərəkətlərinin seçimində tam sərbəst 
olmadığım və onların seçiminin yaşadıqlaıı ailə tərəfindən və 
iştirak etdikləri sosial münasibətlər tərəfindən məhdudlaşdığını 
göstərir. Sosial struktur bezən, sadəcə olaraq, sosial bütövün 
üzvləri arasında davamlı sosial münasibətlər və ya bu münasibət
lərin müntəzəm və təkrarolunan aspektləri kimi müəyyən edilir.

Sosial strukturun inkişafının əsasında: 1) əməyin ictimai 
bölgüsü; 2) istehsalat vasitələrinə və onun məhsullarına 
mülkiyyətçilik münasibətləri durur.

Əməyin ictimai bögüsü siniflərdən, peşə qruplarından, 
habelə şəhər və kənd əhalisindən, əqli və fiziki əmək nümay
əndələrindən ibarət böyük qrupların yaran ııasını və mövcud
luğunu şərtləndirir. İstehsal vasitələrinə mülkiyyətçilik müna
sibətləri cəmiyyətin daxili bölgüsünü və onun daxilində quru
lan sosial strukturu iqtisadi cəhətdən möhkəmləndirir. İcitmai 
əmək bögülsü kimi mülkiyyətçilik münasi Dətləri də cəmiyyə
tin sosial strukturunun inkişafı üçün obyektiv sosial-iqtisadi
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zəmindir.
Vaxtilə O.Ko ıt, E.Dürkheym, M.İ.Tuqan - Baranovski, 

P.Sorokin və başqaları cəmiyyət həyatında insanların müxtəlif 
fəaliyyət mövqelərinin yaranmasında, maddi istehsal və m ə
nəvi mədəniyyətin inkişafında əmək bölgüsünün böyük rol 
oynadığını göstərmişlər. Tarixi prosesdə, o cümlədən cə
miyyətin sosial strukturunun inkişafında əməyin icitmai bö
lgüsünün rolu haqdı geniş təlim öz əksini marksizmin sosial- 
iqtisadi nəzəriyyəsi idə tapır.

Marksist sosiologiyada başlıca yer cəmiyyətin sosial- 
sinfi strukturuna verilir ki, o da b 3 əsas elementin: siniflərin, 
ictimai təbəqələrin və sosial qrupların qarşılıqlı təsirini ifadə 
edir. Bu təlimə görə, sosial strukturun özəyi siniflərdir. 
Cəmiyyətdə siniflərin olması elmdə hələ Marksa qədər XIX 
əsrin əvvəllərində qeyd edilmişdir. Bu anlayışıdan fransız ta
rixçiləri F.Qizo, O.Tyerri, habelə ingilis siyasətçiləri A.Smit, 
D.Rikardo geniş istifadə etmişlər. Lakin siniflər haqqında tə
lim marksizmdə dalıa geniş yer tutur alır. K.Marks və F.Engels 
siniflərin yaranmasının iqtisadi səbəblərini izah edərkən gö
stərirdilər ki, cəmiyyətin siniflərə bölünməsi əməyin ictimai 
bölgüsünün və xüsusi mülkiyyətçilik münasibətlərinin forma
laşmasının nəticəsidir. Siniflərin yaranma prosesi 2 yolla baş 
verir. Qəbilə icmasından istismarçı təbəqənin seçilməsi yolu 
ilə və müflisləşərək maddi cəhətdən öz həınqəbilələrindən 
asılı vəziyyətə düşmüş icma üzvlərinin, eləcədə hərbi əsirlərin 
qula çevrilməsi yolu ilə. Bu iqtisadi yanaşma siniflərə 
V.İ.Leninin «Böyük təşəbbüs» əsərində verdiyi tərifdə də öz 
əksini tapmışdır: «Sinif -  tarixdə müəyyən ictimai istehsal 
sistemində tutduqları mövqeyə görə, istehsal vasitələrinə 
olan öz münasibətlərinə (çox qismi qanunlarda möhkəm- 
lədilib, rəsmləşdirilən bu münasibətlərə) görə, ictimai 
əmək təşkilindəki rollarına görə, deməli, malik olduqları 
ictimai sərvətdən pay almaq üsuluna və bu payın qədərinə 
görə fərqlənən böyük insan qruplarına deyilir. Siniflər elə 
insan quruplarıdır ki, müəyyən ictimai təsərrüfat ukladında 
tutduqları müxtəlif mövqeyə görə bu qruplardan biri digərinin
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əməyini mənimsəyə bilir».
Beləliklə, Leninin fikrincə, sinifin başlıca əlaməti isteh

sal vasitələrinə münasibətdir.
Marksizm əsas və qeyri-əsas siniflə i ayırır. Əsas sinif

lər ictimai-iqtisadi formasiyada hakim olan iqtisadi münasi
bətlərdən, hər şeydən əvvəl, mülkiyyət münasibətlərindən 
(qul və quldarlar, kəndli və feodallar, proletariat və burjuaziya) 
yarananlardır. Qeyri-əsas siniflər isə yeni ictimai-iqtisadi 
formasiyada əvvəlki siniflərin qalıqları /ə  ya yeni ictimai- 
iqtisadi formasiyada sinifi bölgünün əsasını təşkil edəcək si
niflərdir. Əsas və qeyri-əsas siniflərlə yanaşı cəmiyyətin 
struktur elementi ictimai təbəqələrdir (və ya qatlardır). İctimai 
təbəqələr -  istehsal vasitələrinə aydın ifadə olunmuş spesifik 
münasibəti olmayan və deməli, bütün sinfi əlamətlərə malik 
olmayan aralıq və ya keçid ictimai qruplardır. Sosial təbəqələr 
sinifdaxili (sinfin bir hissəsi) və siniflərarası ola bilər. Beləlik
lə, sosialtəbəqə strukturu sinfi ilə tam üst-üstə düşmür.

İdeoloji ehkamların hökmranlıq etdiyi şəraitdə marksist 
sosiologiyada üstünlük sırf iqtisadi yanaşma təşkil etsə də, 
marksist sosioloqların bir hissəsi dərk cd rdi ki, siniflər daha 
geniş qurumdur. Deməli, cəmiyyətin sosial-sinfi strukturunun 
konsepsiyası siyasi, mənəvi və digər əlaqə və münasibətləri 
də özündə birləşdirməlidir. Bu nöqteyi-nəzərlə müxtəlif isti
qamətlərin bir çox sosioloqları razıdırlar.

Cəmiyyətin sosial strukturunun əsas elementlərinə 
aşağıdakıları aid etmək olar: sinifləri, şəhər və kənd əhali
sini, əqli və fiziki əmək nümayəndələrini, sosial- 
demoqrafık qrupları (gənclər, qadınlar, kişilər, yaşlı nəsil), 
milli birlikləri (millətlər, xalqlar, etnik qruplar) və s.

Yuxarıda adı çokilən, bütün elementlər, öz tərkibinə gö
rə yekcins deyil və sosial strukturun nisbi müstəqil elementlə
ri kimi ayrı-ayrı təbəqələrə və qruplara bölünür. Belə ki, sosi
al struktur hər hansı bir cəmiyyətdə kifayət qədər mürəkkəb
dir və təkcə sosioloqlar deyil, həm də sosial idarəetmə 
nümayəndələrinin, habelə siyasətçilərin, dövlət xadimlərinin 
diqqət mərkəzindədir. Cəmiyyətin sosial strukturunu bilmə

dən, onun daxilində hansı sosial qrupların olduğunu və onların 
maraqlarını, yəni onların hansı istiqamətdə hərəkət edəcəklə
rini aydm təsəvvür etmədən cəmiyyəti idarəetmə prosesində, 
o cümlədən iqtisadiyyat sahəsində, sosial, siyasi və mənəvi 
həyatda irəliyə doğru uğurlu bir addım da atmaq qeyri 
mümkündür.

Cəmiyyətdə mövcud olan sosial qrup və insan birlikləri
nin qarşılıqlı əlaqəsi heç də statik deyil, o daha çox dinamik
dir; bu özünü insanların tələbatlarının ödənilməsindəki və ma
raqlarının reallaşdınlmasındakı qarşılıqlı təsirdə daha aydm 
göstərir. Belə qarşılıqlı təsir iki əsas amillə xarakterizə edilir: 
1. Cəmiyyətin hər bir subyektinin müəyyən məqsədlərə (so
sioloqlara çox vaxt elə məhz bunu aşkar etmək lazımdır) isti
qamətlənmiş fəaliyyəti; 2. Sosial subyektlərin öz tələbat və 
maraqlarını ödəmək naminə daxil olduqları ictimai münasibət
lərlə.

Maraqlar -  fərdlərin, qrupların və digər birliklərin öz 
fəaliyyətlərində şüurlu və ya qeyri-şüurlu olaraq rəhbər tut
duqları və onların sosial sistemdə vəziyyətlərini şərtlən
dirdikləri real həyat cəhətləridir.

Sosial maraqlarda bu və ya digər birlik nümayəndələri
nin aktual tələbatları daha ümumiləşmiş ifadəsini tapır. Ma
raqlar cəmiyyətdə fasiləsiz baş verən sosial müqayisə, yəni 
başqa sosial qrupların həyat şəraitinin müqayisəsi prosesinin 
gedişində dərk edilir.

Varlığın maddi vasitələrinin və insanın özünün təkrar is
tehsalı hüdudlarında hər hansı bütövlük kimi konkret birliklə
rin sosial strukturunun təşəeeülü xüsusiyətləri və inkişafı nə
zərə alınmalıdır. Bu mənada hər hansı bütölük «sosial orqa
nizm» adlandırıla bilər. Müasir cəmiyyətdə oxşar sosial orqa
nizmlər kimi milli-dövlət birlikləri qəbul edilməlidir. Onların 
başlıca funksiyası sosial qrupların hər hansı bütövdə birləşmə
sidir ki, bunun da hüdudlarında sosial qarşılıqlı fəaliyyət həya
ta keçirilə bilər və yaxud sosial proseslər baş verə bilər. Biz 
belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, sosial struktur sosial qrup
ların, sosial institut və təşkilatların vəhdəti və ya qarşıqlı
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fəaliyyətdə olan sosial qrupların, habelə sosial institutların 
və onlar arasındakı münasibətlərin vəhdətidir. Deməli, so
sial struktur cəmiyyətin anatomik elə skeletidir ki, burada da
xilən obyektin quruluşunu təşkil edən, funksional qarşılıqlı 
əqalədə olan elementlərin sıx vəhdəti mövcuddur.

§ 2. Sosial strukturun tərkib hissələri

Cəmiyyətin sosial strukturuna təkcə siniflər deyil, həm 
də qruplar və institutlar daxildir.

Sinfilər haqqında əvvəlki paraqrafda artıq bəhs edilmişdir. 
Sosial qrupa gəlincə o, sosial birliyin əsas formalarından biridir. 
Əməyin inkişafı səviyyəsindən, bölgüsündən, sosial-iqtisadi 
münasibətlərindən və s. asılı olaraq, sosial strukturun müxtəlif 
tipləri formalaşır. Beləliklə, cəmiyyət öz konkret həyat reallığın
da bir çox sosial qrupların vəhdəti kimi çıxış edir. İnsanın anadan 
olduğu gündən vəfatınadək bütün Ömrü bu qruplarda: ailə, təhsil 
müəssiəsi, istehsalat, ordu kollektivlərində, idman komandasında, 
dostların dairəsində və s. keçir.

Sosial qrup fərdlə cəmiyyət arasında özünəməxsus va
sitəçidir. Bu, sosial proseslərin baş verdiyi və inkişaf etdiyi 
bilavasitə mühitdir. Bu mənada o, «şəxsiyyət-cəmiyyət» sis
temində əlaqələndirici vasitə funksiyasını yerinə yetirir. İnsan 
cəmiyyətə mənsubluğunu və sosial maraqlarını özünün cə
miyyət həyatında iştirakı vasitəsi ilə, müəyyən sosial qrupa 
mənsubluğu ilə dərk edir. Müxtəlif qruplara üzvliik insanın 
cəmiyyətdəki status və nüfuzunu müəyyən edir.

«Sosial qrup» anlayışı ümumi sosial əlamətəlri olan və 
əməyin ictimai bölgüsü strukturunda ictimai -  zəruri funksiyanı 
yerinə yetirən insanların vəhdətini nəzərə alır. Sosial qruplar 
kütləvi birliklərdən fərqli olaraq aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xa
rakterizə edilir: 1) müəyyən məkan və zaman daxilində öz 
varlığının möhkəmi il iyinə və sabitliyinə kömək edən davamlı 
qarşılıqlı fəaliyyət; 2) nisbətən yüksək dərəcədə birlik; 3) tərki
binin aydın ifadə olunmuş yekcinsliyi, yəni qrupa daxil olan
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bütün fərdlərə məxsus əlamətlərin olması; 4) struktur element
lər kimi daha geniş birliklərin daxil olması .

Sosiologiyada müxtəlif meyarlara görə sosial qrupların 
bir çox təsnifatı mövcuddur. Onları təşkil edən üzvlərin sıx
lığından, əlaqə və qarşılıqlı fəaliyyətlərini həyata keçirmə 
formasından, funksional rolundan asılı olaraq, birinci və ikinci, 
kiçik və böyük, formal və qeyri-formal, referent və s. sosial 
qruplara ayırırlar.

Birinci sosial qrupun xarakter əlamətəlri aşağıdakılar
dır: 1) azsaylı tərkibi; 2) üzvlərinin məkan yaxınlığı; 3) 
möcudluğunun uzun müddətliliyi (davamlılığı); 4) davranışın 
norma və nümunələrinin, qrup sərvətlərinin birliyi; 5) qrupa 
daxil olmanın könüllülüyü; 6) qrup üzvlərinin davranışına qey
ri-formal nəzarət.

«Birinci qrup» terminini sosiologiyaya Ç.Kuli gətirmiş
dir. Onun fikrincə, birinci qruplar üzvlərinin yüksək emosio
nallıq səviyyəsi ilə səciyyələnən bilavasitə şəxsiyyətlərarası 
kontaktlarla fərqlənir. Bu qruplar ona görə «birinci» adlanır ki, 
onların vasitəsi ilə fərdlor sosial birliyin ilkin təcrübəsini qa
zanırlar. Birinci sosial qruplara nümunə olaraq ailəni, məktəb 
sinfini, tələbə qrupunu, dostlar qrupunu, tədqiqat qrupunu və s. 
göstərmək olar. İlkin qruplar vasitəsi ilə fordlərin ilkin sosial- 
laşması, onların davranış nümunələrini, sosial normaları, sər
vətləri və idealları mənimsəməsi baş verir. Məhz bu qruplar 
şəxsiyyətlə və cəmiyyət arasındakı ilkin əlaqələri müəyyən 
edir. Onların vasitəsi ilə insan, cəmiyyət həyatında iştirak edə
rək, müəyyən sosial birliklərə mənsubluğunu dərk edir.

İkinci sosial qrup sosial əlaqə və qarşılıqlı fəaliyyətin 
simasıziaşmış və funksional xarakter daşıdığı sosial birlik
dir. Əgər birinci qrup onun üzvvləri arasında qarşılıqlı əlaqəyə 
istiqamətlənirsə, ikinci qrup məqsədə istiqamətlənir. Bu qrup
larda başlıca əhəmiyyət insanların şəxsi keyfiyyətlərinə deyil, 
onların müəyyən funksiyaları yerinə yetirmə bacarığına verilir. 
Müəssisələrin sosial təşkilində vəzifələrin bölgüsü məhz bu 
cür formalaşır və fəaliyyət göstərir. İnsanın şəxsi keyfiyyətləri
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təşkilat üçün, demək olar ki, əhəmiyyət kəsb etmir, çünki 
ikinci qruplarda rollar dəqiq müəyyən edildiyindən, çox vaxt 
onun üzvləri bir-birini həddindən artıq az tanıyır. Müəssisənin 
sosial təşkilində kommunikasiyanın həm rolu, həm də üsulları 
dəqiq müəyyən edilmişdir. Lakin bu simasızlaşmış ikinci 
qruplarda qeyri-formal münasibətlər əsasında yeni birinci qru
plar yarana bilər.

Birinci qrup lar kiçik sosial q rupların  növ müxtəlifliy
idir. Onlar bir neçə adam arasında müəyyən dərəcədə daimi 
və sıx kontaktlar əsasında, yaxud da hər hansı bir böyük sosial 
qrupun dağılması nəticəsində yaranır.

Çox vaxt hər iki proses eyni zamanda baş verir. Bəzən 
də elə olur ki, bir sıra kiçik qruplar hansısa böyük sosial qru
pun hüdudlarında meydana gəlir və fəaliyyət göstərir. Kiçik 
qrupun minimum sayı iki nəfərdir (diada). Məsələn, iki nəfər
dən ibarət ailə: ər və arvad, ana və övlad və s. Onların birliyi 
birgə fəaliyyətə və ən sadə problemlərin həllinə imkan yara
dır. Kiçik qrupun maksimum sayı 20-40 nəfərə çata bilər. Bir 
çox sosioloqlar hesab edirlər ki, kiçik qrupun optimal sayı 7-9 
nəfər ola bilər (±2). Belə qrupda ona daxil olan adamların 
həyat və fəaliyyətlərinin əsaslı anlarına aid edilən sosial- 
psixoloji kontaktlar daha möhkəmdir. Kiçik qrupu tanışlar, do
stlar qrupu və ya peşə maraqları ilə bağlı olan zavodda, elmi 
müəssisədə, teatrda və sairdə işləyən insanlar təşkil edə bilər. 
Kiçik qruplar çox vaxt elə birinci qrupların özü olur. Onlar 
üçün qrup rəyinin olması xarakterikdir. Şəxsi kontaktlar qru
pun bütün üzvlərinə ümumi rəyinin hazırlanmasında iştirak 
etməyə və qrupun davranışına nəzarət etməyə imkan verir. 
Kiçik qrupların formalaşması hər hansı spesifik məsələnin 
həlli ilə də bağlı olaraq istehsalat briqadası, yaradıcı kollektiv, 
hərbçilərin xüsusi qrupu və s. formasında təşkil oluna bilər. 
Belə qruplarda kiçik qrupların bütün qarşılıqlı fəaliyyət prinsi
pləri saxlanılmaqla birinci qrupların prinsipləri əhəmiyyətli 
dərəcədə zəifləyir.

Kiçik qrupların öyrənilməsində Amerika sosioloqları
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Ç.Kuli, E.Meyo, C.Homans, C.Moreno və başqaları xüsusi rol 
oynamışlar. Son zamanlar kiçik qrupların təhlilinə V.Y.Belski, 
D.Q.Loşakov, A.İ.Kravçenko və başqaları daha çox müraciət 
edirlər.

Qrupun ölçüləri sosial qarşılıqlı fəaliyyətin keyfiyyətinə 
əsaslı tərzdə təsir göstərir. Qrupda insanların sayının artması 
ilə onun üzvləri arasındakı daimi şəxsi kontaktlar zəifləyir. 
Şəxsi kontaktların olmaması üzündən vahid qrup rəyinin işlə
nib hazırlanma imkanı azalır, qrupun özünü müəyyənləşdirmə 
qabiliyyəti zəifləyir. İnsanlar vahid birliyə mənsubluğunu bi
lavasitə dərk etmir.

Böyük sosial qruplar əhəmiyyətli sosial proseslərdə 
birgə fəaliyyət göstərən davamlı insan toplusudur. Böyük 
qruplara onlarla, yüzlərlə və hətta milyonlarla üzv daxildir. 
Bu, siniflər, sosial təbəqələr, peşə qrupları, milli-etnik birlik
lər (xalq, millət, irq), demoqrafik birliklər (kişilər, qadınlar, 
gənclər, təqaüdçülər) və başqalarıdır. Onların çoxsaylılığına 
görə bu qrupların üzvləri zaman və məkan daxilində ayrıla bi
lər və bir-biri ilə bilavasitə ünsiyyətdə olmaya bilərlər. Bu
nunla belə onları birləşdirən bir sıra amillərə görə onlar qrup 
halında müəyyn birliyi təşkil edirlər. Bu və ya digər böyük so
sial qrupa mənsubluq sosial əhəmiyyətli əlamətlərin vəhdəti 
əsasında müəyyən eldilir. Əgər kiçik sosial qrup birinci olduğu 
kimi ikinci də ola bilərsə, böyük sosial qrup yalnız ikinci ola 
bilər.

Rəsmi sosial-hüquqi statusun olub-olmamasından və 
bununla bağlı olaraq müəyyən münasibətlərin mövcudlu
ğundan asılı olaraq, sosial qruplar formal və qeyri-formal ola
raq iki yerə ayrılır.

Formal qrup üzvlərinin davranışı müəyyən norma və ni
zamnamələrlə ciddi məhdudlaşan sosial birlikdir. Bu qrup həl
lində müəyyən birliyin (məktəb, ordu, zavod və s.) marağı 
olan xüsusi məqsədlərə nail olmaq üçün yaradılır. Buna görə 
də formal qruplaıda əməyin ciddi bölgüsü olur. Onların üzvlə
rinin fəaliyyəti isə xüsusi norma və qanunlara tabedir. Formal
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qrup ikinci qrupdur. O, iştirakçılarının say na görə həm böyük, 
həm də olduğu kimi kiçik ola bilər.

Qeyri-formal qrup kiçik qrupun növ müxtəlifliyidir və 
çox vaxt öz-özünə yaranır. Burada qrupı n üzvləri arasındakı 
münasibətlər etimad, dostluq və s. əsasında qurulur. Rolların 
sərt reqlamentasiyası, əmək bölcüsü, müəyyən ciddi qayda və 
quruluş olmur. Qeyri-formal qrup formal qrup hüdudlarında 
olduğu kimi ondan kənarda da yarana biləı.

Qərb sosiologiyasında yerinə yetirdiyi funksiya və sosial 
rollardan asılı olaraq birləşən funksional qaıplara xüsusi diqqət 
yetirilir. Söhbət siyasi, iqtisadi və mənəvi fəaliyyət sahəsində 
məşğul olan peşə qruplarından, müxtəlif ixtisas adamlarının 
qruplarından, fərqli sosial vəziyyətdə olan qruplardan, sahib
karlardan, fəhlələrdən, qulluqçulardan, ziyalı nümayəndələ
rindən, nəhayət, şəhər və kənd əhalisindən, habelə sosial- 
demoqrafık qruplardan gedir.

Sosial qrupların xüsusi növ müxtəlifliyi referent qruplar
dır. Referent qrup fərdlərin etalon hesab etdiyi real və ya 
xəyali sosial birlikdir ki, insanlar özlərinin davranış və özünü- 
qiymətləndirməsində həmin birliklərin norma, rəy, sərvət və 
qiymətlərinə əsaslanırlar. Bu fərdin mənsub olduğu qrup, onun 
üzvü olmaq istədiyi və ya əvvəllər olduğu qrup ola bilər.

Referent qrupları 2 yerə ayırmaq olar: normativ və m ü
qayisəli. Normativ referent qrup fərdlərin davranışını tənzim
ləyən normaların, onlar üçün əhəmiyyətli olan bir sıra prob
lemlərin istiqamətləndirilmosino imkan yaradır. Müqayisəli 
referen qrup fərd üçün etalon və özünüdərk vasitəsi kimi çıxış 
edir. Bir sosial qrup normativ olduğu kiıri, müqayisəli do ola 
bilər. Sosioloqlar həmçinin xəyali referen. qruplaraayırırlar ki, 
bu da fərdin şüurunda olan qiymətli və normativ oriyentirlər
dir, kütləvi informasiya vasitələrinin təsi i altında formalaşan 
etalon və ideallardır. Bu, fərdin öz düşüncə və hərəkətlərində 
istinad etdiyi tanınmış siyasətçilərin, artistlərin, tarixi şəx
siyyətlərin və başqalarının steriotip surəti ola bilər.

Sosial qrupları 2 yerə ayırmaq olar: statistik və real. Çox
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vaxt sosioloqlar sta.istik, yəni üzvlərinin ölçülən meyarlara 
görə toplandığı qrupları ayırırlar. Real qruplar real münasibət
lərin subyekt və obyekti kimi çıxış edirlər. Onların mentaliteti
nin ümumi cəhətləri, oxşar motivasiyaları, həyat tərzi və 
ümumi maraqlan vardır. Onlar üçün özünü təkrar istehsal, baş
qa qruplardan fərqlə oən sosial əlaqələr sistemi xarakterikdir.

Deməli, biz belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, sosial qrup 
oxşar funksiya və xüsusiyyətlərə malik fərdlərin cəmi ilə üst- 
üstə düşmür. Sosial qrup onun tərkibinə daxil olar fərdlərin 
xarakteristikası ilə əlaqələnməyən sistem keyfiyyətlərinin da
şıyıcısıdır. Bu keyfiyyətlər cəmiyyətin inkişaf və fəaliyyətinin 
bütün ictimai-tarixi təcrübəsinin təhlilindən yerini, onun fun- 
kisyalarını, inkişaf tüsusiyyətlərini, keçmişini və gələcəyini 
açıb göstərir. Sosia qrup həyatın müxtəlif sahələrində fəa
liyyətin, oxşar formaların, normaların, sərvətlərin, həyat tərzi
nin səbəbli, qarşılıq.ı bağlılıqda mövcud olan şəraitin ümumi
liyi ilə xarakterizə edilən bütövlükdür.

İndi sosial strukturun ikinci əsas elementinin -  «sosial 
institutun» təhlilinə keçmək olar.

«İnstitut» termininin bir çox mənaları vardır. Avropa dil
lərinə bu söz latın dilindən (İnstitutum -  qurulma, yoluna 
qoyma) keçmişdir. Elmdə bu söz iki məna kəsb edir: birincisi, 
dar texniki məna (xüsusi elmin və tədris müəssisəsinin adı, 
məsələn EA-nın Fəlsəfə İnstitutu). Sosioloqlar bu anlayışa 
yeni,qeyd edilən mənadan fərqli məzmun verdilər. Lakin elmi 
ədəbiyyatda institut a bağlı vahid bir fikir yoxdur. Sosiologiy
ada sosial instituta bir yox, bir çox təriflər verilmişdir. Sosial 
instituta geniş şərh verənlərdən biri Amerika sosioloqu və iqti
sadçısı T.Veblen oldu. O, cəmiyyətin təkamülünü sosial insti
tutların təbii seçim prosesi kimi başa düşürdü. Öz təbiətinə gö
rə onlar baş verən dəyişikliklərə, stimullara cavab verən ənə
nəvi üsullardır. R.Mills «institut» analayışı altında sosial rolla
rın məcmusunun ictimai formasını başa düşürdü. Müxtəlif və
zifələri yerinə yetirən institutlar (dini, hərbi, təhsil) institusio- 
nal qayda yaradır. L.Bovyenin fikrincə, sosial institut konkret
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sosial tələbat və ya məqsədlərin təmin edilməsinə yönəldilmiş 
mədəni elementlər sistemidir. Sosial inslitutu qarşılıqlı əlaqə
də olan fərdlər təşkil edir.

S.S.Frolova görə, sosial institut cəmiyyətin əsas tələbat
larım ödəyən əhəmiyyətli ictimai sərvət və hadisələri birləş
dirən sistemdir.

V.F.Anurin sosial institutu həyat fəaliyyətinin müxtəlif 
sahələrində insanların qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyən 
və onları rollar və statuslar sistemindən ;əşkil edən formal və 
qeyri-formal qaydaların, prinsiplərin, normaların, göstərişlərin 
davamlı kompleksi kimi müəyyən edir.

Əgər bütün yanaşma çoxluğunu cəmləşdirsək institutun 
ikinci mənasını aşağıdakı kimi təsəvvür etmək olar. Sosial in
stitut: norma və statusların daxil edildiyi sistemi; adətlər, ənə
nələr və davranış qaydalarının vəhdətini; formal və qeyri- 
formal təşkilatı; ictimai münasibətlərin müəyyən sahəsini tən
zimləyən norma və mexanizmlərin vəhdətini; sosial hərəkət
lərin ayrıca götürülmüş kompleksini təms 1 edir.

Sosial institutları ictimai münasibətlərin müəyyən sahə
sini (ailə, istehsalat, dövlət, təhsil, din) tənzimləyən norma və 
mexanizmlərin vəhdəti kimi qəbul edən sosioloqlar onları cə
miyyətin əsas elementləri kimi izah edirlər.

Sosial institutların əsas təyinatı mühüm həyati tələbatla
rın ödənilməsini təmin etməkdir. Məsələn, ailə institutu insan 
nəslinin davamına və uşaqların tərbiyə edilməsinə olan tələ
batı ödəyir, cinslər, nəsillər arasında münasibətləri tənzimləy
ir. Təhlükəsizliyə və sosial qaydaya olan tələbatı siyasi insti
tutlar təmin edir ki, onlardan ən mühümü dövlətdir .Biliklərin 
qazanılmasına, gələcək nəslin sosiallaşmasma, kadrların hazır
lığına olan tələbatı təhsil institutu təmin edir və s.

Sosial institutlar sosial əlaqələr, qarşılıqlı fəaliyyət və 
konkret fərdlərin, sosial qrupların, təbəqələrin və digər birlik
lərin münasibətləri əsasında yaranır. Lakin başqa sosial sis
temlər kimi onlar da bu şəxslərin, birliklərin və qarşılıqlı fəa
liyyətin cəmi ilə eyniləşdirilə bilməz. Sosial institut öz inkişaf
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dəstixotti olan müstəqil ictimai qurumdur. Bu baxımdan sosial 
institutlar strukturunun davamlılığı, elementlərinin inteqrasiya
sı, funksiyalarının müəyyən dəyişkənliyi ilə səciyyələnən 
mütəşəkkil sosial sistem kimi xarakterizə edilə bilər.

Sosial institutlar öz vəzifələrini (təyinatını) ictimai fəa
liyyətin, əlaqələrin və münasibətlərin qaydaya salınması, stan
dartlaşdırılması və rəsmiləşdirilməsi hesabına yerinə yetirə 
bilir. Bu standartlaşma, rəsmiləşdirmə, qaydaya salma prosesi 
institusionallaşma adlanır. Bu isə sosial institutun fonnalaşma 
prosesindən başqa bir şey deyildir.

İnstitusionallaşma prosesini rəsmiləşdirərkən sosial ins
titutların təşəkkülü üçün labüd olan bir neçə mərhələni gö
stərmək olar:

ödənilməsi birgə fəaliyyət tələb edən tələbatın yaran
ması; ümumi məqsədlərin formalaşması; kortəbii qarşılıqlı 
fəaliyyət prosesində sosial norma və qaydaların meydana gəl
məsi; norma və qaydaların həyata keçirilmə üsulları; norma və 
qaydaların institusionallaşması, yəni onların ictimai əhəmiyyə
tinin üzə çıxması; norma və qaydaların saxlanılması üçün san
ksiyalar sisteminin yaranması, onların tətbiqinin müəyyən hal
larda differcnsasiasiyası və sosial nəzarət mexanizminin qu
rulması; istisnasız olaraq institutun bütün üzvlərini, əhatə 
edən statuslar və rollar sisteminin yaradılması.

İnstitusionalizmin banisi T.Vcblcn və institusionalizm 
məktəbinin ardıcılları sosial institutları həyat tərzindən asılı 
olaraq dəyişən və nəsildən-nəsilə ötürülən ictimai adətlərin, 
davranış vərdişlərinin məcmusu kimi müəyyənləşdirirlər.

İnstitusionalizm anlayışı praktika və ya ictimai münasi
bətlər sahəsinin qanun, yaxud da qəbul olunmuş sosial nonna- 
lar şəklində möhkəmləndirilməsi deməkdir. İnstitusionaliza- 
siya sosial inslitutların inkişafını və tarixən dəyişməsini göstə
rir.

İnstitusionalizasiya sosial normaların, qaydaların, status 
və rolların müəyyən edilməsi və möhkəmləndirilməsi, onların 
müəyyən ictimai tələbatların ödənildməsi istiqamətində fəa
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liyyət göstərə bilən sistemə daxil edilməsi prosesidir. İnstitu- 
sionalizasiya səbəbsiz və eksperimental davranışın gözlənilən, 
modelləşdirilən, tənzimlənən, qabaqcadan görünən davranışla 
əvəz olunmasıdır. Hər hansı bir elmin, deyək ki, sosiologiya
nın institusionallaşması dövlət standartlarının nəşrini, tədqiqat 
institutlarının, büro, xidmət və laboratoriyaların yaradılmasım, 
universitetlərin, kollec və məktəblərin nəzdində müvafiq 
fakültələrin, bölmələrin, kafedra və professional mütəxəssis
lərin hazırlıq kurslarının açılmasını, jurnalların, monoqrafiya
ların və dərsliklərin çapını nəzərdə tutur.

İnstitusionallaşdırma prinsipinin (bu proses isə on illərlə 
davam edə bilər) yekunu kimi bu sosial prosesin iştirakçıları
nın səs çoxluğu ilə qəbul edilmiş və cəmiyyət tərəfindən təs
diq olunmuş dəqiq rol stmkturunun yaranması hesab edilə bi
lər. İnstitusionallaşdırma prosesi kompromisslorin axtarışı və 
müxtəlif sosial qruplar arasında razılığın əldə edilməsi prose
sidir.

Sosial institutların müvəffəqiyyətli fəaliyyəti müəyyən 
şərtlərin reallaşmasından asılı olur: 1) institutların hüdudunda 
insanların davranışını tənzimləyən spesifik sosial norma və 
göstərişlərin olması; 2) institutun cəmiyyətin sosial-siyasi, 
ideoloji və aksioloji strukturuna daxil edilməsi; bu isə bir tə
rəfdən institut fəaliyyətinin formal hüquqi əsasını təmin edir, 
digər tərəfdən isə fəaliyyətin institusional tipləri üzərində so
sial nəzarəti həyata keçirməyə imkan verir; 3) normativ gös
tərişlərin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi və sosial nəzarə
tin təşkili üçün maddi vəsaitlərin və şərtlərin mövcudluğu.

Birinci şərt işçilərin sosial statusunun müəyyən sosial 
institutun normalarına, qaydalarına və davranış nümunələrinə 
uyğunluğunun zəruriliyini göstərir. Göstərilən şərt institusio- 
nallaşdırma prosesini cəmiyyətin inkişafında müxtəlif sosial 
qrupların hərtərəfli maraq və toləbatlarınını nizama salınması
nın əsası olan əmək bölgüsü ilə əlaqələndirir. Dəqiq əmək bö
lgüsü, ixtisaslaşma və müvafiq rol təsnifatı olmadan heç bir 
sosial sistem normal fəaliyyət göstərə bilməz.
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İkinci şərt, əsasən, ideoloji xarakter daşıyır. Rəsmiləş- 
mək üçün sosial institut öz fəaliyyətini bütövlüklə cəmiyyətin 
inkişaf maraqlarına tabe etməlidir. Əgər cəmiyyət sosial insti
tutun funksiya və maraqlarım bütövlükdə özünün maraqlarına 
uyğunluğunu qəbul etmirsə, onda belə sosial institut qeyri- 
formal adlanır.

Üçüncü şərt ondan ibarətdir ki, dövlətyaradan institutla
rın zəruri siyasi yardımı (himayədarlığı) tarazlaşdırılmış fəa
liyyəti istehsa'ın inkişafının müasir səviyyəsinə müvafıqliyi 
olmadan sosial islahatların aparılması qeyri-mümkündür.

Bütövlükdə, sistemin yaxşı fəaliyyəti üçün siyasi insti
tutlar istehsal-istehlak vasitələrinin inkişafı üçün şərait yarat
malıdır. Yalnız bu şərtlər yerinə yetirildikdə insanın özünün 
sosial sistemin mühüm elementinin -  islehsalı və təkrar isteh
salı mümkündür. İnsan sosial institutların fəaliyyətinə onlara 
xas olan sosial status və rolların mənimsənilməsi vasitəsilə 
qoşulur. Buna görə o, həm do institusionallaşdırma prosesinin 
təsirini öz üzərində hiss edir. Fərdin ictimai ierarxiyada tut
duğu yerdən asılı olmayaraq, o, öz statusuna aid edilən norma
tiv tələblərə tabe olmalıdır. Əgər institusionallaşma prosesində 
nəzərdə tutulan hüdudlar pozulursa, deməli, cəza verilməlidir 
(cəzanın forması pozulma dərəcəsindən asılıdır).

Hər bir sosial institutun spesifik xüsusiyyətləri olduğu 
kimi digər institutlarla ümumi əlamətləri də vardır. Bu: 1) 
davranış qaydaları və nümunələri; 2) mədəni simvollar (dövlət 
üçün bu gerb, bayraq, bəy və gəlin üçün nişan üzüyü və s.); 3) 
sosial institutların yüksək mədəni cəhətləri inzibati binaların, 
firma blanklarının olması; 4) şifahi və yazılı davranış məcəllə
ləri (həkimlərdə Hipokrat andı, nigah bağlanarkən verilən 
and); 5) ideologiyanın olması. İdeologiyaya institutun əsas 
qayəsi kimi bizi əhatə edən aləmin institut üzvləri tərəfindən 
qəbul olunmuş terminlərlə izah edilməsi daxildir.

Sosial institutlar əks etdikləri münasibətlərdən (iqtisa
diyyat, siyasət, mədəniyyət, din, hüquq, ailə) asılı olmayaraq, 
ümumi institusional funksiyalar yerinə yetirirlər.

83



Sosiologiyada institutların aşkar (tarixən qəbul olunmuş 
aydın seçilən və asan mənimsənilən funksiyalar) və latent 
(gizli, rəsmən qəbul olunmamış) funksiyalarını ayırırlar. Belə 
ki, qumar oyunlarını qadağan edən qanunun aşkar funksiyası 
bu oyunların dayandırılmasıdır, latent funkisyası isə oyun biz
nesinin gizli imperiyasının yaradılması ola bilər.

Ən ümumi şəkildə sosial institut fərdlərin sosial tələbat
larının ödənliməsinə istiqamətlənmişdir. Bu məqsədə nail ol
manın üsul və yollan sosial institutların aşkar funksiyasını təş
kil edir. Bundan əlavə aşağıdakı funkisyaları göstərmək olar:

İctimai münasibətlərin seçilməsi, möhkəmləndilirlməsi 
və təkrar istehsalı. Sosial sistem kimi cəmiyyət sosial institut
lar vasitəsilə fərdlərin davranışını nizamlayan norma və qay
daları müəyyən edir.

Kommunikativ funksiyalar. Bu funksiya sosial institu
tun fəaliyyətinin lazımi səviyyədə saxlanılması və onun bütün 
hissələrinin daxili qarşılıqlı əlaqəsinin həyata keçirilməsi üçün 
zəruridir. Hər bir sosial institut başqa sosial institutların fəa
liyyəti haqqında xarici informasiyanın alınmasında maraqlıdır.

İnteqrativ funksiya (sosial institutun bütövlüyünün sax
lanılması funkisyası). Bu funksiya institusionallaşmanın gedi
şində kollektiv üzvləri arasındakı daxili və xarici əlaqələrin, 
möhkəmləndirilməsinə istiqamətlənmişdir.

Tənzimləyici funksiya -  davranışın ümumi sosial əhə
miyyətli nümunələrinin işlənib hazırlanmasını təmin edən 
funksiyadır. Davranışın ümumi nümunələrini təkrar istehsal 
edən əsas institut mədəniyyətdir.

Aşkar funksiyalarla yanaşı sosioloqlar latent funksiyaları 
da göstərirlər.

Sosial institutların latent funksiyaları həm sosial sistemin 
inkişafına kömək edə bilər, həm do neqativ hallara gətirib çı
xara bilər. Bu zaman ya onlara kömək etmək, ya da onları nə
zarətə götürmək lazım gəlir. Bunun üçün də sosial institutların 
latent funksiyalarının öyrənilməsi zəruridir.

Cəmiyyət inkişaf etdikcə və mürəkkəbləşdikcə sosial

84

institutlar sistemi çoxalır, differensiallaşır. Ailə, təhsil, sə
hiyyə, maddi və mənəvi istehsalat, asudə vaxt və istirahət, 
cəmiyyət üzvlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və bir 
çox başqa institutlar sosial orqanizmin fəaliyyətini şərtləndirən 
sistem yaradırlar.

Sosial institutda iqtisadi, siyasi, hüquqi, mənəvi və digər 
münasibətlər çox mürəkkəb tərzdə bir-biri ilə qovuşur. Sosial 
institutların sayəsində mədəni sərvətlərin, davranış vərdişləri
nin, normalarının zənginləşməsi və fərdlərin sosiallaşması 
həyata keçirilir.

•j 3. S o s ia l s tra tifikasiya

«Stratifıkasiya» termini sosiologiyaya təbiət elmlərindən 
keçmişdir, o, latın mənşəli söz olub, «stratum» -  döşəmə, qat 
deməkdir. Hidrologiyada stratifikasiya anlayışı altında müxtə
lif sıxlıqda və temperaturda olan su qatlarının yerləşməsi başa 
düşülür. Sosial stratifikasiya sosial təbəqələşmə deməkdir. 
«Təbəqələşmə» termini hərfi mənada bütün cəmiyyətin təbə
qələrə.

Sosial təbəqələşmə əhali arasında təbəqələrin yaranma 
prosesi və onun nəticələridir. Bu prosesin başlanğıc nöqtəsi 
sosial yekcins cəmiyyətdir, yəni insanların əmlak və sosial və
ziyyətinə görə fərqlənmədikləri cəmiyyətdir. Latın dilində 
buna iki termin uyğun gəlir: differensiasiya və stratifikasiya.

«Stratifikasiya» termini daha çox elm sahəsində, «təbə
qələşmə» sözü isə daha çox gündəlik məişətimizdə, bəzən 
elmdə də işlədilir. İş burasındadır ki, təbəqələşmə sözündən 
daha çox cəmiyyətin yoxsullara və varlılara ayrıldığı halda is
tifadə edilir. Bu halda həmin anlayış çoxsaylı orta sinfi əhatə 
etmir. Buna görə də stratifikasiya reallığı daha tam inikas etdi
rir. O, təkcə əhalinin yoxsullara və varlılara ayrılma prosesini 
deyil, həm də cəmiyyətdə orta sinfin yerini və rolunu düzgün 
əks etdirir.

Sosial tərkib aaxımından cəmiyyətin sosial strukturunun 
bütün elementləri i'füqi yerləşdilirib, yəni formal olaraq sis—
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temin tərkib elementləri kimi onlar bərabərdir. Lakin real sosi
al fəaliyyətdə onlar bərabər deyillər. Hər bir konkret cə
miyyətdə müxtəlif fərdlər, qruplar, siniflər, birliklər, stratifi- 
kasiyalar və təşkilatlar qeyri-bərabər vəziyyətdədir.

Sosial bərabərsizlik cəmiyyətin ierarxiyah strukturunun 
olmasını təsdiq edir. Bir fərd, qrup, sinif və təşkilat başqasın
dan yuxanda və ya aşağıda yerləşir. Bu isə o deməkdir ki, on
lar başqası ilə müqayisədə çox və ya az sərvətə, hakimiyyətə 
malikdir. Bərabərsizliyin bu prinsipindən çıxış edərək sosial 
stratifıkasiya sosial qurumların (qrupların, siniflərin, təbəqələ
rin və s.) ierarxiya qaydasında yerləşdirilmiş vəhdətidir. Belə
liklə, stratifıkasiya fərdlərin, qrupların, siniflərin məlum sosial 
sistemdə tutduqları yerə müvafiq olaraq differensiasıyalsıdır.

İnsanların -  sosial birliklərin bərabərsizliyi cəmiyyətin 
bütün tarixi inkişaf boyu onun başlıca xüsusiyyətlərindən biri
dir. İbtidai icma cəmiyyətində bərabərsizlik əsaslı deyildi. Bu
na görə də stratifıkasiya demək olar ki, yox idi.

Müasir cəmiyyətdə insanları gəlirlərinə, təhsil səviyyə
lərinə, hakimiyyətdə iştirakına görə müxtəlif təbəqələrə böl
mək olar. Əvvəl silklər, sonra təbəqələr, caha sonra isə sinif
lər meydana gəlir. Əgər cəmiyyətlərin bir qismində sosial tə
bəqənin (stratın) birindən başqasına keçməsi qadağandırsa, 
başqalarında məhduddur, üçüncüsündə isə tamamilə azaddır. 
Sosial yerdəyişmələrin sərbəstliyi (mobiliık) cəmiyyətin açıq 
və ya qapalı olduğunu müəyyən edir.

Sosial stratifikasiyaya ən lakonik təriflərdən birini ingilis 
sosioloqu Entoni Giddens vermişdir. C, «stratifikasiya»nı 
müxtəlif insan qrupları arasında strukturlaşdırılan bərabərsizlik 
kimi müəyyən edirdi. İnsanlar və ya insan birlikləri (qrupları) 
arasındakı bərabərsizlik onların müxtəlif sosial rifahları: pul, 
maddi və mənəvi sərvətləri, hakimiyyət və nüfuzu əldə etmə
lərinin müxtəlif şərait və imkanlarını göstərir. Strukturlaşdı- 
rılmış bərabərsizlik müxtəlif insan birliklərinin ehtiyat və sər
vətlərə qeyri-bərabər imkanının sosial institutlar vasitəsi ilə 
möhkəmləndirilməsi, deməkdir. Bunun nəl içəsində cəmiyyət
də əlaqələndirilmiş və ierarxik təşkil olnınuş sosial tobəqələ-
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rin (stratların) ciddi sistemi yaranır.
Deməli, əgər sosial struktur əməyin ictimai bölgüsünü 

xarakterizə edirsə, onda sosial stratifıkasiya əməyin nə
ticələrinin, sosial nemətlərin ictimai bölgüsünü xarakterizə 
edir.

İerarxiya nisbətən davamlı sosial qrup (birlik) üçün xa
rakterikdir. İerarxiya bütövün elementlərinin yuxarıdan aşa
ğıya doğru müəyyəıı qaydada yerləşdirilməsidir. Birlik (qrup) 
nümayəndələrinin müəyyən statusu əldə etməsi üçün onların 
kollektivdə fəallığı və professional müvəffəqiyyətləri xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir statusa öz təsir, hakimiyyət və 
nüfuz səviyyəsi uyğun gəlir.

İnkişaf prosesində birlikdə (qrupda) funksional rol və 
statuslar onları icra edən adamların şəxsi keyfiyyətindən ayrılır 
və spesifik bir struktur yaranır. Bu struktura müvafiq olaraq, 
hakimiyyət, nüfuz artıq qrup hüdudlarında konkret şəxslərə 
deyil, statusa, rütbeyə aid edilir. Müxtəlif statusların qeyri- 
bərabər vəziyyəti sosial normalarla, ənənə və mərasimlərlə 
möhkəmləndirilir və sosial nəzarət sistemi ilə təmin olunur. 
Birliyin (qrupun) tərkibi dəyişə bilər, lakin əgər normalar, 
ənənə və mərasimlər onun yeni üzvləri tərəfindən təkrar yara
dılırsa, onda sosial ierarxiya da yenidən qurulur. Beləliklə də, 
sosial birliklərin və qrupların yaranması, inkişafı, şəxsiyyətlə- 
rarası əlaqələrin möhkəmlənməsi labud olaraq statusların ic- 
rarxiyasının formalaşmasına və deməli, birliklərin (qrupların) 
daxilində təsir -  hakimiyyət, nüfuz və s. baxımından bərabər
sizliyin yaranmasına gətirib çıxarır.

Sosial ierarxiya təkcə qrup (birlik) daxilində deyil, həm 
də böyük sosial sistem, bütövlükdə cəmiyyət daxilində təzəhür 
edir. Birinci halda fərdlərin status ierarxiyası, ikinci halda isə 
birlik və qru pların status ierarxiyası nəzərdə tutulur. Seçilən 
meyarlardan asılı o'araq, sosial ierarxiyanın bir çox səviyyəsi 
ola bilər. Lakin bu və ya digər cəmiyyətdə sosial ierarxiya 
haqqında ən ümumi təsəvvür yaratmaq üçün 3 əsas səviyyəni: 
ali, orta və aşağı səviyyələri göstərmək kifayətdir. Əhalinin 
bu səviyyələrə görə ayrılması ümumiləşdirilmiş meyarlara gö
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rə mümkündür. Çox vaxt bu bölgü iqtisadi meyarlara əsasən 
qurulur və iqtisadi bərabərsizlik cədvəli ad anır. Sosial stratifi- 
kasiyanın yönümü, bir qayda olaraq, iqtisadi meyarlara görə 
təsnif edilmiş ali, orta və aşağı təbəqələrin nisbəti ilə 
müəyyən edilir.

Cəmiyyətin ierarxiya strukturunun stabilliyi əhəmiyyətli 
dərəcədə orta təbəqənin və ya «orta sinfinə həcmindən və ro
lundan asılıdr.

«Orta sinif» bir sıra əlamətlərinə: gəlir səviyyəsinə, is- 
tehlak standartlarına, maddi və intellektual mülkiyyətə malik 
olmasına, təhsil və qabiliyyət səviyyəinə, yüksək ixtisaslı 
əməyinə görə seçilir. Hal-hazırda Qərbdə «orta sinfi» xırda və 
orta biznes nümayəndələri, fermer və kəndlilərin, intellektual
ların, mühəndis-texniki işçilərin, qulluqçuların, yüksək ixti
saslı fəhlələrin, iaişə xidməti sahəsində çalışan işçilərin böyük 
əksəriyyəti təşkil edir. İnkişaf etmiş ölkələrdə «orta sinif» 
əhalinin təxminən 60-70%-ni təşkil edir və tutduğu orta və
ziyyətə görə sosial ierarxiyanm qütbləri arasında qarşıdurmanı 
aradan qaldıraraq, özünəməxsus əlaqələndirici rolu həyata ke
çirir. Orta sinfin həcmi artdıqca onun fundamental sərvətləri
nin qədəri də artır. İqtisadi böhranlar zamanı orta sinfin və- 
ziyyətindəki qeyri-sabitlik cəmiyyətdə ciddi sarsıntılara səbəb 
olur.

Unutmaq olmaz ki, sosial ierarxiya sosial qrupda mövc
uddur və bütün sosial sistemlər ierarxiya yolu ilə qurulub. La
kin ictimai ierarxiyanm daimiliyi heç də onun elementlərinin, 
yəni fərdlərin, sosial qrupların və təbəqələrin hərəkətsiz qal
ması demək deyildir. Fərdin, sosial qrupun, sosial təbəqənin 
özünün sosial ierarxiyadakı (sosial strukturdakı) mövqeyinin 
(statusunun) dəyişməsi sosial mobillik adlanır.

Sosial mobilliyin 2 əsas tipi vardır: üfüqi və şaquli.
Üfüqi sosial mobillik və ya yerdəyişmə fərdin, yaxud 

qrupun bir sosial strukturdan statusu (sosiıl mövqeyi) itirmə
dən başqasına keçməsi deməkdir. Üfüqi mobili iyə nümunə 
işçinin bir firmadan başqasına eyni vəzifəyə keçməsini gö
stərmək olar.
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Şaquli sosial mobillik fərdin və ya sosial qrupun (təbə
qənin, sinfin) ictimai ierarxiyanm bir səviyyəsindən başqasına 
keçməsini göstərir.

Yerdəyişmənin istiqamətindən asılı olaraq şaquli sosial 
mobilliyin iki tipini ayırd etmək olar : yüksələn və enən. Öz 
növbəsində, yüksələn mobillik iki əsas formada olur: 1) fərdin 
ierarxiyanm aşağı səviyyəsindən daha yüksək səviyyəsinə 
nüfuz etməsi - fərdi yüksələn mobillik; 2) fərdlərin yeni qrup 
yaratması və bütün qrupun sosial strukturun daha yüksək sə
viyyəsinə nüfuz etməsi -  qrup halında yüksələn mobillik.

Buna müvafiq olaraq enən mobilliyin də iki forması var
dır: 1) fərdin daha yüksək sosial mövqedən onun əvvəllər 
mənsub olduğu qrupu dağıtmadan daha aşağı səviyyəyə enmə
si -  fərdi enən mobillikdir; 2) müəyyən bir qrupun birliyinin 
dağılması və onun başqa qrupların fonunda rütbəsinin enməsi 
-  qrup halında enən mobillikdir.

Nəzəri cəhətdən şaquli sosial mobilliyi sıfra bərabər 
olan stratifikasiyalı cəmiyyət mövcud ola bilər. Bu o deməkdir 
ki, belə cəmiyyətin daxilində yüksəlmə və enmə yoxdur; bu 
cəmiyyət üzvlərinin heç bir yerdəyişməsi mövcud deyildir 
aparılmır, hər bir fərd doğulduğu sosial təbəqəyə həmişəlik 
təhkim edilib. Belə cəmiyyətdə bir təbəqəni o birindən ayıran 
hüdud tamamilə müdaxilə edilməzdir. Onlarda hər hansı təbə
qə nümayəndələrinin digərinə keçə biləcəyi heç bir imkan 
yoxdur. Belə cəmiyyəti tam qapalı cəmiyyət kimi müəyyən 
etmək olar.

Daxili strukturun nəzəri cəhətdən əks tipi şaquli mobil
liyin olduqca intensiv və ümumi xarakter daşıyan tipidir. Bura
da bir pillədən digərinə keçmə imkanları böyükdür. Adamlar 
eyni bir «sosial pillədə» uzun müddət dayanmadan «yuxarı və 
aşağı» hərəkət edirlər. Bu tip cəmiyyəti açıq cəmiyyət kimi 
müəyyən etmək olar. Cəmiyyətin hər iki tipi -  qapalı və açıq 
elmi abstraksiya, ideal modeldir: müxtəlif tarixi dövrlərdə real 
surətdə olan raövcud cəmiyyətdə şaquli mobilliyin intensivliyi 
və ümumiliyi dəyişir. Belə ki, Qədim Hindistanda kastalar qu
ruluşu qapalı cəmiyyət, Fransa isə sosial inqilablar dövründə
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açıq cəmiyyət tipinə daha yaxındır.
Şaquli mobillik cəmiyyətdə müəyyən dərəcədə mövcud 

olduğuna görə ictimai ierarxiyanın səviyyələri arasında fərdə- 
lərin bir təbəqədən başqasına yuxarı və ya aşağı yerdəyişmə
sinin yollan olmalıdır. Sosiologiyada onlar «sosial mobillik 
kanalları» adlanır. Bu, insanın ictimai ierarxiyada öz vəziyyə
tini dəyişdirdiyi sosial institutlar və təşkilatlardır. Sosial m o- 
billiyin əksər cəmiyyətlərdə mövcud olan ən mühüm kanalları 
ordu, kilsə, məktəb, siyasi, iqtisadi, mədəni və həmkarlar tə ş 
kilatlan, ailə və nigahdır. Şübhəsiz ki, bu kanallardan başqa 
ayrı yollar da vardır, lakin onlar az əhəmiyyətlidir.

Bütün dövrlərdə yuxanda xatırlanan institutların hər biri 
müəyyən cəmiyyətdə konkret anda bu və ya digər dərəcədə 
mühüm rol oynayıb. Ordu müharibə və sosial sarsıntılar 
dövründə böyük rol oynayır, lakin sülh şəraitində onun əh ə
miyyəti nisbətən azalır. Orta əsrlərdə kilsənin əhəmiyyəti 
böyük idi, hazırda isə onun əhəmiyyəti xeyli azalmışdır. Bu
na bənzər çox misallar gətirmək olar.

Öz konkret formalarını və miqyaslarını dəyişən şaquli 
mobillik kanalları stratifıkasiyalı cəmiyyətdə mövcuddur və 
onların cəmiyyətdə rolu insan orqanizmində qan damarlarının 
əhəmiyyəti qədər mühümdür.
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FƏSİL V

SOSİAL-ETNİK MÜNASİBƏTLƏRİN 
SOSİOLOGİYASI

§1. Sosial-etnik münasibətlərin mahiyyəti və 
səciyyəvi cəhətləri

Sosial -  etnik münasibətlərin öyrənilməsi xüsusi sosio
loji nəzəriyyələr sistemində mühüm yer tutur. Bu onunla izah 
edilir ki, sosial -  etnik münasibətlər sosial münasibətlər sis
teminin çox mühüm və əhəmiyyəti daim artmaqda olan istiqa
mətlərindən biridir. Onun əsas məzmunu millətlər və digər 
etnik birliklər arasında sosial həyatın istehsalı və təkrar isteh
salı prosesində qərarlaşan əlaqə və münasibətlərin məcmu
sundan ibarətdir.

Sosial -  etnik birliklər bununla səciyyələnir ki, onlarda 
insanların bir - biri ilə sıx əlaqədə olan iki tərəfi-sosial və 
etnik əlamətləri üzvü şəkildə birləşir. Həmin birlik formala
rında sosial əlamətlər çox vacib və əhəmiyyətli yer tutur. 
Bununla yanası onlar həm də etnik keyfiyyətlər və xüsusiyyət
lərlə səciyyələnirlər.

Sosial göstəricilərin, yəni bütövlükdə cəmiyyətin və 
onun struktur elementlərinin yetkinlik dərəcəsindən asılı ola
raq bu və ya digər sosial - etnik birliyin fəaliyyətinin və inki
şafının siyasi, iqtisadi, sosial və mənəvi keyfiyyətləri müvafiq 
surətdə artır və ya azalır.

İnsanların sosial - etnik münasibətlərinin müasir, mü
rəkkəb mərhələsi elə bir tennindən istifadəni zəruri edir ki, 
bu termin onların sosial mahiyyətini inkar etmədən ctııik dər
kini də dolğun əks etdirsin. Belə bir anlayış etnosdur. Etnos 
tarixən müəyyən ərazidə yaşayan, mədəniyyət (dil də daxil 
olmaqla) və psixoloji xarakterin bəzi xüsusiyyətlərinə, 
eləcə də özünəməxsusluğunu və başqalarından fərqlərini 
dərk edən insanların sabit məcmusudur.

Etnosun əsas əlamətləri - dil, xalq incəsənəti, adətlər, 
ənənələr, mərasimlər, davranış normaları və vərdişlərdir, 
yəni mədəniyyətin elə komponentləridir ki, onlar nəsildən
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nəsilə keçir və beləliklə etnik mədəniyyəti formalaşdırır. İn
sanların bu cür dayanıqlı birliyi onların sosial xüsusiyyətlərinin 
vacibliyini ifadə etməklə yanaşı, həmişə özünün etnik mənsu
biyyətini saxlamağa çalışır. Bu, həm bütöv etnosa, həm də 
onun tərkib hissəsi olan etnik qruplara da aiddir. Etnik qruplar 
həm kompakt, həm də yayılmışvəziyyətdə ola bilirlər.

Sosial -  etnik münasibətlərin tarixi təkamülü qəbilə, tay
fa, xalq və millət kimi birlik formalarından keçərək bu günə 
gəlib çatmışdır.

İlk qədim etnik birlik forması ibtidai icma cəmiyyətində 
yaranmış qəbilə hesab olunur. O, qan qohumluğuna əsaslanırdı. 
Bununla yanaşı, qəbilə daxilində birləşən insanlar mənafe 
ümumiliyinə, yaşayış məskəni, dil, adət və etiqadlar ümumiliyi
nə də malik olmuşlar. Öz tərkibində təxminən 30 -  50 nəfəri 
əhatə edən icma qəbiləsinin üzvləri əvvəllərdə ana xətti (matri- 
arxat), sonralar isə ata xətti ( patriarxat) ilə müəyyən olunurdu.

İbtidai cəmiyyətin son dövrlərində iki və daha çox qəbi
lənin birləşməsi nəticəsində tayfa adlı yeni etnik birlik forması 
təşəkkül tapdı. Qəbiləyə xas olan əsas əlamətlər (qan qohum
luğu, dil və ərazi ümumiliyi, adət və etiqadlar ümumiliyi və s.) 
tayfada da özünü göstərmişdir. Bununla yanaşı tayfa birliyində 
əvvəla, sayca daha çox insanlar birləşirdi (bir neçə yüz nəfər
dən min nəfərə qədər), sonra, tayfanın öz adı mövcud idi. Nə
hayət, tayfa vahid mədəniyyət ünsürlərinin daha çox inkişafı 
ilə səciyyələnirdi.

Qəbilə və tayfalar cəmiyyətin inkişafında öz dövrünə 
görə çox mühüm rol oynamışlar. Bununla belə, ic timai həyatda 
baş verən dəyişikliklər (təsərrüfat funksiyalarının mürəkkəb
ləşməsi, ünsiyyətin və gediş -  gəlişin artması, ailə -  nigah 
münasibətlərin inkişafı və s.) prinsipcə yeni etnik birliyin ya
ranmasını zəruri edirdi. Bu tarixi tələbatın nəticəsi kimi yeni 
tarixi birlik forması olan xalq formalaşdı.

Sinfi münasibətlərin inkişafı ilə bağlı olaraq bu formanın 
yenisi ilə əvəz olunması prosesi getsə də, bir çox xalqlarda 
nəsil -  tayfa bölgüsünün qalıqları indi də saxlanılmaqdadır. 
Hazırda onlar Asiyada, Afrikada, Amerikada və Rusiyanın Şi
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mal ərazisində mövc uddur. Qan qohumluğu, klan və tayfaçı- 
lıq əlamətləri hazırki dövrdə də özünü biruzə verməkdədir. 
Xalqda sosial xüsusiyyətlər, əlamətlər çox mühüm rol oynayır.

Əvvəlki birlik formalarından fərqli olaraq xalq qan qohum
luğuna deyil, təsərrüfat və mədəniyyət əlaqələrinin ümumiliyinə 
əsaslanırdı. Xalqı yeni birlik forması kimi səciyyələndirən əsas 
cəhət budur ki, o, artıq sırf etnik birlik forması deyildir. O, ilk də
fə olaraq, sözün əsl mənasında sosial -  etnik birlik forması ma
hiyyəti kəsb etmişdir. Xalq daha mütərəqqi birlik forması kimi 
iqtisadiyyatın, sosial əlaqələrin və mədəniyyətin inkişafında 
mühüm rol oynamışdır. Lakin ictimai tərəqqi gedişində xalqın da 
birlik forması məhdudluğu özünü göstərməyə başladı. Nəticədə 
feodalizmin dağılması və kapitalizmin təşəkkülü dövründə insan
ların keyfiyyətcə yeni birliyi - millət yarandı.

Müasir sosioloji ədəbiyyatda milli - etnik problemlər 
təhlil edilərkən daha çox “millətlərarası” və ya “milli müna
sibətlər” terminlərindən istifadə edilir. Həqiqətən də, XX 
əsrdə məhz millətlərarası münasibətlər müasir sosial müna
sibətlər sistemində çox mühüm yer tutur. Buradan aydındır ki, 
tarixi birliklər arasındakı münasibətlərdən söhbət gedərkən 
birinci növbədə millət anlayışına diqqət yetirilməlidir.

Millət tarixən formalaşmış etnos tipi olub, iqtisadi 
həyatın, dilin, ərazinin ümumiliyi ilə, mədəniyyətin, məişə
tin, psixoloji durumun və etnik xarakterin bəzi xüsusiyyət
ləri ilə səciyyələnən insanların xüsusi tarixi birliyidir. 
Millət xalqa nisbətən daha geniş tarixi birlik forması olub, 
kapitalizmin meydana çıxması və inkişafı ilə bağlıdır.

Millətlərin xalqlan tarixi əvəzloməsi o demək deyildir ki, 
ikincilər yer üzündən silinmişdir. Xalq tarixən insanların tayfa 
birliyindən sonra gələn sosial-etnik birlik formasıdır. Onun 
meydana gəlməsinin başlanğıcı quldarlıq quruluşunun dağıl
ması dövrünə təsadüf edir. Əgər tayfa birliklərinin səciyyəvi 
cəhəti onların qan qohumluğuna əsaslanan əlaqələri idisə, 
xalqlar üçün bu ərazi və təsərrüfat əlaqələridir. Xalq anlayışı 
sözün əsl mənasında feodalizm cəmiyyətinin məhsuludur. La
kin xalqlar sonrakı cəmiyyətlərdə də mövcuddur. Çünki onlar
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bir sıra səbəblərdən (azsaylı olma, inkişafdan geri qalma, 
müəyyən səbəblərdən özlərinin milli dövlət qurumunu yarada 
bilməmələri və s.) millət kimi formalaşa bilməmişlər.

Müasir elmi ədəbiyyatda sosial -  etnik münasibətləri 
səciyyələndirərkən həmçinin “milli azlıq’’, “yerli” və “gəl
mə” kimi anlayışlardan da istifadə edilir. Bunlar əsas etiba
rilə öz millətinin ərazisindən kənarda yaşayan milli (sosial - 
etnik) qruplan nəzərdə tutur. Məsələn, Rusiyada yaşayan 
azərbaycanlılar, beloruslar, gürcülər və s.

Bu qrupların öz daxili tərkibində bir neçə kateqoriya
nı ayırmaq olar (onları həmçinin diaspora da adlandırırlar):

Daxili diaspora (öz respublikalarından kənarda yaşayanlar).
Yaxın diaspora (tarixi vətəni keçrıiş sovet respubli

kaları olan sosial-etnik qruplar).
Uzaq diaspora (tarixi vətəni uzaq xarici dövlətlər olanlar).
Milli-ərazi qurumları olmayan diasporalar (kürdlər, qara

çılar və s.).
Bu və ya digər sosial -  etnik biri iy in tərkibində olan 

etnoqrafik qruplar özünəməxsusluğu ilə seçilir. Onlar əhali
nin əsas hissəsindən mədəniyyətlərinin, dillərinin (ləhcə, 
danışıq tərzi) xüsusiyyətləri ilə fərqlənirlər.

Milli azlıqlar bir qayda olaraq miqrasiya (könüllü və ya 
məcburi), həm də bütöv xalqın deportasiyası nəticəsində 
əmələ gəlir. Bu, Rusiyada yunanların, inqıışların, dağıstanlıla- 
rın və başqa xalqların başına gəlmişdir. Qeyd etməliyik ki, 
məhz buradan da, milli azlıqlar problemi, onların yaşadıqları 
mövcud dövlət quruluşunda hüquq və azadlıqlarının reallaşma
sı ilə bağlı problemlər yaranır. Onları elmi əsaslarla demo
kratik prinsiplərə və sivil qaydalara arxalanmaqla həll etmək 
lazımdır. Lakin bəzən bu belə olmur. Məsələn, azlıqda qalan 
millətin nümayəndələri-Azərbaycan ərazisində yaşayan Dağ
lıq Qarabağ erməniləri dövlət daxilində ‘ dövlət” yaratmağa 
cəhd göstərirlər. Bu cəhd “etnik separatçılıq”dır, beynəlxalq 
hüquq normalarına ziddir və qətiyyətlə dəf edilməlidir.

İnsan birliklərinin sosial və etnik xüsusiyyətlərinin üzvi 
vəhdəti, onların rəngarəngliyi və qarşılıqlı əlaqəsi onlar ara
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sındakı münasibətləri ayrı-ayrı ictimai-iqtisadi formasiya
larda və müxtəlif dövlətlərdə millətlər, xalqlar arasındakı iq
tisadi, ərazi, hüquqi, mədəni və dil, eləcə də digər münasibət
ləri müəyyən etməyə imkan verir.

Sosial - etnik birliklər arasındakı münasibətlərin bu cür 
izahı (ədəbiyyatda bu çox vaxt milli məsələ adlandırılır), 
həm də onların özünəməxsusluğunu şərtləndirir. Yəni, əv- 
vəla, birliklər arasındakı qarşılıqlı münasibətlər hər şeydən 
əvvəl ictimai münasibətlərin iqtisadi, siyasi, sosial və mə
nəvi istiqamətləri vasitəsilə təzahür edir. İkinci xüsusiyyət 
sosial - etnik birliklər arasındakı münasibətlərdə iki tərəfin 
mövcudluğunda üzə çıxır: daxili (ərazi-dövlət qurumları çər
çivəsində münasibətlər) və xarici (müxtəlif ərazi -  dövlət 
qurumları sistemində münasibətlər).

Sonuncu amil keçmiş SSRİ-də mühüm yer tuturdu, çünki 
onun tərkibində 200-ə qədər millət, xalq və etnik qrup ya
şayırdı. Bu həm də postsovet respublikaları, o cümlədən Azər
baycan üçün səciyyəvidir. Burada bir neçə sosial -  etnik qru
pun nümayəndələri yaşayır. Məsələ təkcə müxtəlif birliklə
rin sayının çox olmasında deyildir, həm də bundadır ki, 90- 
cı illərin əvvəlində SSRİ-nin dağılması nəticəsində yerli 
xalqların müəyyən hissəsi öz tarixi vətənlərindən kənarda 
qaldı. Bəzi respublikalarda millətçi -  separatçı qüvvələrin 
səyləri nəticəsində yaranmış problemlər (Dağlıq Qarabağ, 
Abxaziya, Şimali Osetiya və s.) daha da mürəkkəbləşmişdir.

§2. M ü a sir  d iivrdə so s ia l -  e tn ik  m ü n aqişələrin  
kəsk in ləşm əsin in  səb əb ləri

Sosial -  etnik münaqişələr müəyyən səviyyədə cə
miyyətin inkişafının bütün mərhələlərində mövcud olmuşdur. 
Bunun əsas səbəblərini inkişafın qeyri -  bərabərliyi, ərazi, dil, 
mənəvi həyat və adət-ənənələrin müxtəlifliyi, milli mədə
niyyətlərin özünəməxsusluğunun qorunması, sosial nemətlərə 
nail olmaqdakı fərqlər, Öz problemlərini digər xalqların hesa
bına həll etmək cəhdləri təşkil edir.
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Bəzi müəlliflər müxtəlif konsepsiya, nəzəriyyə və tə 
limlərin köməyi ilə sosial -  etnik münaqişələrə haqq qazan
dırmağa çalışırlar. Bu zaman zorakarlığın müxtəlif formaları, 
fərdlərin, qrupların və təbəqələrin inkişafındakı qeyri-bəra
bərliyi təsdiq edən faktlar əsas götürülür. Bunların sırasına 
birinci növbədə müxtəlif sosial - irqi nəzəriyyələri, o cümlə
dən faşizmi və s. aid etmək olar.

Keçmiş SSRİ-də milli siyasət və mil i suverenliklə bağlı 
buraxılmış səhvlər bu gün mövcud olan konfliktlərin əsas 
səbəblərini şərtləndirir. Xüsusilə həmin dövrdə millətlərin 
milli suveren hüquqları -hər bir millətin öz sosial -  siyasi qu
ruluşunu seçmək azadlığı, ərazi bütövlüyü, iqtisadi sərbəstliyi 
və s. hüquqlan kobud surətdə pozulmuşduı.

Məhz buna görə də keçmiş sovet məkanında etnik və 
millətlərarası münaqişələrin kəskinləşməsi səbəbləri üzərində 
daha ətraflı dayanmaq məqsədəuyğundur. Aydındır ki, Sovet 
İttifaqının dağılmasının əsas səbəblərindən biri onun ərazisində 
yaşayan müxtəlif xalqlar, millətlər arasındakı qarşılıqlı münasi
bətlərin kəskinləşməsi olmuşdur. Həm mərkəzdə, həm də 
müttəfiq respublikalarda müəyyən qüvvələr öz dar milli ma
raqlarını təmin etmək üçün köhnə haqq -  aesabları və borclan 
ilə bağlı problemləri qabartmağa çalışırdılar. Bu isə qarşılıqlı 
narazılıqları gücləndirirdi. Digər səbəb sovet cəmiyyətinin iqti
sadi, sosial və mənəvi inkişafda milli mədəniyyətlərin, milli 
dillərin və s. inkişafında buraxılmış nöqsanlar və səhvlər idi.

Şübhəsiz, millətlərarası münaqişələrin yaranmasına 
şəxsiyyətə pərəstiş illərində milli problemlərin həllində yol 
verilmiş ciddi səhvlər və əyintilər də öz mənfi təsirini göstər
mişdi. Xüsusilə, 30-cu illərin əvvəllərindən başlayaraq guya 
SSRİ-də milli məsələnin həll olunduğu ilə əlaqədar olaraq 
ayrı-ayrı müttəfiq respublikalarda fəaliyyət göstərən milli şö
bələr ləğv edilmiş, millətlərin qovuşdur alması prosesi süni 
surətdə gücləndirilmişdir. Əgər 1926-cı i də siyahıya alınma 
zamanı SSRİ-də 200-ə yaxın millət, xalq, etnik qrup qeydə 
alınmışdırsa, 1939-cu ildə bunların sayı 99-a endirilmişdir. 
Deməli, 13 il ərzində bu göstərici 2 dəfə azalmışdır. Xalqların
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etnik xüsusiyyətləı inin nəzərə alınmaması, süni surətdə assi
milyasiya ayrı-ayrı sosial -  etnik qrupların bir-birindən uza
qlaşmasını, yadlaşınasını və son nəticədə ciddi sosial narazı
lıqları şərtləndirirdi. Burada həmçinin kütləvi repressiyalar, 
bütöv xalqların öz ənənəvi yaşayış yerlərindən köçürülməsi, 
bir çox partiya və dövlət xadiminin, milli ziyalıların təqib 
olunması kimi neqrtiv proseslər də nəzərə alınmalıdır.

Millətlərarası münasibətlərin kəskinləşməsi həm də 
dövlətin, mərkəzin yeritdiyi siyasətdə regionların maraqlarının 
lazımi dərəcədə nəzərə alınmaması, nazirliklər və idarələr 
tərəfindən müttəfiq respublikaların, eləcə də digər ərazi- 
dövlət qurumlarının mənafelərinin pozulması ilə əlaqədar idi.

Millətlərarası münasibətlərin kəskinləşməsinin səbəb
lərindən biri də 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəlində 
Sovet İttifaqına rəhbərlik etmiş şəxslərin korrupsiyaya qur- 
şanmasının, ayrı-ayrı mafıoz qruplarla əlaqələrinin nəticəsi 
idi. Həmin dövrdə ölkəyə rəhbərlik etmiş şəxslərdən biri 
Y.K.Liqaçov 1989-cu ilin sentyabrında etiraf etmişdi ki, 
“ötən ilin yazında mən Zaqafqaziyanın iki respublikasının 
sərhədlərinin dəyişdirilməsinin əleyhinə olduğumu birmə
nalı şəkildə deyən kimi bu, millətçiləri hövsələdən çıxardı 
və onların bəd əməllərini çox gözləmək lazım gəlmədi14.

Millətlərarası qarşılıqlı münasibətlərin kəskinləşməsinin 
mühüm səbəblərindən biri sovet cəmiyyətinin uzunmüd
dətli böhran vəzi)yəti olmuşdur. Sosial problemlərin həl- 
lindəki çətinliklər, inflyasiya, cinayətkarlığın geniş vüsət 
alması və s. nəinki xalqlar arasında münasibətləri pisləşdirdi, 
həm də böyük bir ölkənin bir sıra regionlarında geniş
miqyaslı məlum konfliktlərin yaranmasına gətirib çıxardı.

Milli - etnik münasibətlərdəki münaqişələrin səbəblə
rindən danışarkən müstəqil dövlətlərin bir çox liderlərinin və 
parlament üzvlərinin yerli millətə başqalarına nisbətən üstün 
yer verməsi kimi yanlış siyasəti də qeyd etmək lazımdır 
(Pribaltika, Rusiya, Ermənistan, Gürcüstan və s.). Bu, məsə
lən, bir sıra MDB dövlətlərinin qanunvericiliyində diskrimi- 
nasiya hallarına yel verilməsində, milli mənsubiyyətə görə
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adamların işdən çıxarılmasında, qeyri-yerli əhalinin hüquqla
rının pozulmasında, milli şovinizmidə və s. özünü göstərir.

Etnik münaqişələrin qızışdırılmasında bir sıra kütləvi 
informasiya vasitələri də əhəmiyyətli rol oynamışlar və indi 
də belə bir rol oynamaqda davam edirlər. Bəzən informasiya 
vasitələrində verilən məlumatlar qərəzli olur, bir xalqın digə
rinə qarşı nifrətini formalaşdırmağa xidmət edir.

Nəhayət, etnik münasibətlərin müas ir mərhələdəki böh
ranı ictimai proseslərin idarə olunmasının qeyri-effektivliyi, 
hakimiyyətin müxtəlif strukturlarının fəaliyyətinin bir-biri 
ilə razılaşdınlmaması, hətta bəzi hallarda qarşı-qarşıya 
durması, yaranmış problemlərin həlli texnologiyasının ol
maması, bəzən beynəlxalq təşkilatların bu münaqişələrə 
ikili standartlarla yanaşması, bu və ya digər səbəblərdən 
onların həllini istəməməsi ilə izah edilməlidir.

§3. Milli -  etnik problemlərin həlli yolları

Milli-etnik münasibətlərin tənzim olunması sahəsində 
aparılan işdə aşağıdakı iki istiqaməti nəzərə almaq lazımdır.

Birincisi, bütövlükdə cəmiyyətin effektiv fəaliyyətini 
təmin etməyin zəruri şərti kimi əhalinin bütün qruplarının, o 
cümlədən milli-etnik icmaların normal irkişafına əlverişli şə
rait yaradılması, etnik mühitdə münaqişəli vəziyyətlərə, böh
ran hallarına yol verilməməsi və onların qarşısım almaq tex
nologiyalarının işlənib hazırlanmasıdır.

İkincisi, milli-etnik birliklərin və qrupların həyat tərzi 
ilə həmin ərazidə (kənddə, rayonda, vilayətdə və bütün ölkə
də) yaşayan milli azlıqların həyat şərai:i arasında uyğunluq 
yaratmağa yönələn fəaliyyətdir.

Etnik mühitdə sosial tərəfin xüsus yyətləri, hər şeydən 
əvvəl, sosial-etnik birliklərin ayrı-ayrı qruplarının özünə
məxsusluğu ilə əlaqədardır. Bu həm problemin özünün, həm 
də əhalinin bu qruplarının etnik mühiti ilə şərtlənən məsələ
lərin birgə həllini nəzərdə tutur.

Bütövlükdə etnik mühitin səmərəli ləşkili işi bir-biri ilə 
sıx bağlı olan aşağıdakı üç səviyyədə aparıla bilər:
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1. Dövlət səviyyəsində müxtəlif sosial-etnik birliklər 
arasındakı münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi təmin olun
malı, millətlərarası münasibətlər sahəsində düzgün sosial siya
sət formalaşdırılmalı və həyata keçirilməlidir. Etnik birliklərin 
inkişaf imkanlarını məhdudlaşdıra biləcək sosial ədalətsizlik 
halları aradan qaldırılmalıdır.

2. Sözügedən müddəaların həyata keçirilməsi təmin 
edilməlidir. Xalqların milli özünəməxsusluğunun süni surət
də silinməsinə aparan müasir texnoloji sivilizasiyanın, urba
nizasiyanın və küıləvi mədəniyyətin yayılması ilə bağlı 
proseslərin qarşısı alınmalıdır. Bununla yanaşı müxtəlif so
sial -  etnik birliklərin nümayəndələri, yerli və gəlmə sa
kinlər arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan münasibətlərin 
formalaşmasına səy göstərilməlidir.

3. Yerlərdə sosial-etnik birliklərin nümayəndələrinin 
yaşadığı şəraitə uyğunlaşması, onların məskunlaşması, təhsili, 
tibbi xidmətin təşkili ilə bağlı konkret vəzifələr həll edilməli
dir. Sonra, hər bir etnosun nümayəndələrinə öz milli adət və 
ənənələrini, psixologiyasını vo mədəniyyətinin etnik kompo
nentlərini qoruyub saxlamaqda köməklik göstərilməlidir. 
Xalqların öz ərazisində yerləşən və onların həyat tələbatını 
ödəyən təbii ehtiyatlardan müstəqil istifadə etməsinə şərait 
yaradılmalıdır. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsində bütün ha
kimiyyət orqanları, bütün sosial institutlar, o cümlədən so
sial xidmət müəssisələri böyük rol oynamalıdır.

Göründüyü kimi, milli-etnik problemlərin həllinin bütün 
aspektlərində başlıca rolu sosial siyasət oynayır. Məhz buna 
görə də cəmiyyətin siyasi təşkili sistemində sosial - etnik bir
liklərin həyatının bütün tərəfləri ilə, o cümlədən milli məsələ
lərlə məşğul olan orqanlar yaradılmalıdır. Bununla əlaqədar 
qeyd edək ki, müsləqillik əldə edildikdən sonra respublika
mızda milli siyasət məsələləri üzrə dövlət müşaviri (1992-ci 
ildən bu günə qədər) vəzifəsi məhz bu funksiyaların yerinə 
yetirilməsi məqsəddə yaradılmışdır. Bu qəbildən olan orqan
ların fəaliyyətinin effektivliyi bütövlükdə cəmiyyətin inkişaf 
səviyyəsindən, ictimai proseslərin necə idarə olunmasından,
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ölkənin inkişafının müxtəlif mərhələlər ndə dövlətin sosia'i 
siyasətinin məzmunundan və istiqamətlərindən asılıdır.

Aydındır ki, millətlərarası və etnik münasibətlər cə
miyyət həyatının bütün sahələrində, ictimai münasibətlərin 
müxtəlif səpgilərində təzahür edir. Buna görə də həm in sa
hələrin hər birində səmərəli, elmi milli si/asət yeritmək tələb 
olunur. Məsələn, siyasi sahədə diqqəti mərkəzi və yerli ha
kimiyyətlər arasındakı münasibətlərin qumlmasma, milli qu
rumların maraqlarının uyğunlaşdınlmasma yönəltmək lazım
dır. Öz-özünü tənzimləmə fəaliyyətini genişləndirmək pro
blemi milli -  dövlət quruluşu olmayan milli qrup və birliklər 
üçün daha çox aktualdır.

Sosial sahədə milli-ərazi qurumlar nda kadrların se
çilməsi və yerləşdirilməsi məsələləri, bütün xalqlann 
nümayəndələrinin işgüzar və siyasi keyfiyyətlərinə görə 
rəhbər vəzifələr tutmasına bərabər imkanlar yaradan, döv
lət işçilərinin milli mənsubiyyətə görə seçilməsində ədalət
sizliyi istisna edən tədbirlərin görülməs mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir.

Siyasi strukturların mühüm vəzifələrindən biri milli - 
etnik münasibətlərin inkişafının proqnozlaşdırılması kimi ida- 
rəedici funksiyanın həyata keçirilməsi olmalıdır. Bütün bun
lar millətçi ruhlu elementləri vaxtında aşkar etməyə, hadisə
lərin mənfi inkişafını qabaqlamağa imkan yaradır.

Milli - etnik münasibətlərin həllində, əhalinin müxtəlif 
sosial - etnik qruplarının hüquqlarına, sosirl müdafiəsinə həsr 
olunan və ya buna aid maddələri olan beynəlxalq sənədlə
rin göstərişlərinin yerinə yetirilməsi mühüm rol oynayır. Be
lə sənədlər “İnsan Hüquqları Ümumi Beyannamə”si (BMT- 
nin Baş Assambleyası tərəfindən 10 dekabr 1948-ci ildə qə
bul olunub), «Milli və ya etnik dini və dil azlıqlarına məxsus 
şəxslər haqqında Bəyannamə» (İnsan Hüquqları üzrə Komi
tə tərəfindən 1993-cü ildə qəbul olunub) və s. aid edilə bi
lər.

Hər bir ölkə beynəlxalq sənədlərin əsas müddəalarını 
yerinə yetirməyə, eləcə də milli-etnik problemə aid özünün
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milli qanunverici və digər sənədlərini həyata keçirməyə ça
lışmalıdır. Azərbaycanda bu qəbildən olan məsələlər Konsti
tusiyada hərtərəfli əsaslandırılmış və hüquqi cəhətdən təsbit 
olunmuşdur. Bundan əlavə, “Məcburi köçkünlər və onlara 
bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında" (1999) 
və “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində 
köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında” (1999) və s. aktla
rın da xüsusi rolunu qeyd etmək lazımdır. Bu sənədlərdə 
söhbət cinsindən, irqindən, milliyyətindən, mənşəyindən və 
dil fərqindən asılı olmayaraq insanların bərabər hüquqlarının 
təminatından, qaçqın, məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş 
vətəndaşlara qayğı göstərilməsindən gedir.

Beynəlxalq dünya birliyinə və keçmiş Sovet İtttifaqına 
daxil olan ölkələrin təcrübəsi göstərdi ki, artıq yaranmış və 
kəskinləşən ernik konfliktlərə tezliklə, fövqəladə reaksiya me
xanizmlərinin yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
mexanizmlər münaqişəli vəziyyətlərin qarşısını ala bilən 
xüsusi özünümüdafiə dəstələrinin yaradılmasını, ayrı-ayrı 
rayonlarda fövqəladə vəziyyətin elan edilməsini, qanunsuz si
lahlı birləşmələrin buraxılmasını, cinayət işlərinin dərhal 
açılmasını və s. birləşdirə bilər. Tam qətiyyətlə demək olar ki, 
əgər bu tədbirlərin bir hissəsi vaxtında Dağlıq Qarabağda 
(Xankəndində) tətbiq edilsəydi, vəziyyət nəzarətdən çıxmaz 
və məlum hadisələr baş verməzdi. Bu baxımdan etnik, millət- 
lərarası münaqişələrin həlli ilə bağlı beynəlxalq və ölkodaxili 
təcrübənin nəzərə alınması vacibdir.

Milli-etnik münaqişələrin qarşısının alınmasında 
müxtəlif yöniımlü ictimai birliklər, sosial institutlar, elm və 
incəsənət xadimləri, görkəmli yazıçılar, tanınmış mədə
niyyət xadimləri mühüm rol oynaya bilərlər. Təəssüflə qeyd 
etməliyik ki, Dağlıq Qarabağla bağlı məlum hadisələr zamanı 
erməni ziyalıları bu proseslərdə tamamilə əks - provakasion 
mövqedən çıxış etmişdilər.

İqtisadi sahədə sosial-etnik birliklər arasındakı qarşılıq
lı münasibətlər, iqtisadi - təsərrüfat əlaqələri təbii-coğrafi, 
milli-tarixi və tarixən yaranmış əmək bölgüsünü nəzərə alaraq
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yaradılmalıdır. Xüsusilə bazar münasibətlərinin formalaşması 
şəraitində millətlərarası iqtisadi münasibətlər emik birliklərin 
iqtisadi təlabatının təmin olunmasına yönəlməlidir.

Azsaylı və kiçik xalqların əksəriyyətinin yaşadığı ərazilərə 
xüsusi diqqət verilməlidir. Burada insanların sosial vəziyyətinə 
təsir edən təbii iqlim şəraitinin, demoqrafik situasiyanın nəzərə 
alınması sözügedən zəmində yarana bilən münaqişələrin qarşısı
nın alınmasını şərtləndirən mühüm vasitələrdən biridir.

M ənəvi, ideoloji fəaliyyət sahəsində etnik konfliktlərin 
qarşısının alınmasına tarixin «ağ ləkələrin»in aşkar edilməsi, 
ayrı - ayrı etnik birliklərin tarixinin, mədəniyyətinin, adət - 
ənənələrinin öyrənilməsi və həqiqəti əks etdirən elmi əsərlə
rin, dərsliklərin yazılması köməklik edə bilər. Bütün bunlar 
xalqların mənəvi sahədə qarşılıqlı zənginləşməsinə, eyni za
manda onların milli özünəməxsusluğunun saxlanılması və in
kişafına zəmin yaradır. Milli mənəvi mədəniyyət adətən ki
fayət qədər zəngin, eləcə də çoxplanlı hadisə olmaqla, cə
miyyətdəki iqtisadi, siyasi, əxlaqi, dini və digər ictimai müna
sibətlər kontekstində inkişaf edir, öz üzərində onların təsirini 
hiss edir, hətta müəyyən dərəcədə onlardan asılıdır.

Sosioloji tədqiqatlar göstərir ki, insanlarda milli özünü
dərk, sağlam, sivil münasibətlər mədəniyyəti erkən yaşlarda 
formalaşmağa başlayır. Buna görə də ailədə, uşaq müəssisələ
rində, məktəblərdə və s. müvafiq tərbiyəvi işlər aparılmalıdır.

Milli-etnik qrupların nümayəndələrinin bir-biri ilə ünsiy
yət məsələlərinin həllində kütləvi informasiya vasitələri mü
hüm rol oynayır. Bu, başlıca olaraq aşağıdakı amillə izah edilir. 
Azlıq təşkil edən etnik qruplar həm bir - birindən fərqləndiyi 
üçün, həm də yerli əhalinin dilini pis bildiyi üçün onların 
ünsiyyəti əsas etibarilə yerli millətin nümayəndələri vasitəsilə 
həyata keçirilir. Ona görə də kütləvi informasiya vasitələrinin 
nəinki yerli millətin dilində, həm də bu ərazidə yaşayan digər 
milli - etnik birliklərin dillərində fəaliyyət göstərməsi zəruridir.

Etnik münasibətlərlə bağlı problemlərin nəzərdən keçiri
lən həlli yollarının reallaşmasında konkret sosioloji tədqiqatlar 
əhəmiyyətli rol oynayır. Onlar cəmiyyət həyatının konkret siya
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si, iqtisadi, sosial və mənəvi sahələrində etnik münasibətlərin 
daha aktual aspektlərini aşkar etməyə, bununla da bu münasi
bətlərin gələcəkdəki inkişafını proqnozlaşdırmağa kömək edir.

Milli-etnik münasibətlərin bütün kompleksinin ahəngdar
lığının təmin olunması yalnız xalqlar arasındakı sosial -  siyasi 
və digər münasibətlərin müvafiq səviyyədə demokratikləşdi
rilməsi şəraitində mümkündür. Bu istiqamətdə görülən işlər 
bütün xalqlarn mənafeyinə cavab verir və millətlərarası müna
sibətlərin obyektiv inkişaf meyllərinin təsir imkanlarını geniş
ləndirir. Həmin meyllərdən biri millətlərin iqtisadi və siyasi 
müstəqilliyinin inkişafında, dövlətçiliyin təkmilləşməsində və 
onların mənəvi mədəniyyətinin inkişafında ifadə olunur. Başqa 
bir meyl böyük və kiçik xalqların qarşılıqlı surətdə bir-birinə 
yaxınlaşmasında, onların əməkdaşlığının dərinləşməsində, iqti
sadi və siyasi strukturların inteqrasiyasında özünü göstərir.

Bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan bu meyllər bütün 
dünyada gedən milli proseslərdə təzahür edir. Hər bir dövlət 
özünün milli strategiyasını işləyib hazırlayarkən və həyata ke
çirərkən bu meylləri nəzərə almalıdır.



FƏSİL VI
SOSİAL -  ƏRAZİ BİRLİKLƏRİ

İnsanların bütün sosial fəaliyyəti müəyyən sosial-ərazi 
birlikləri hüdudlarında həyata keçirilir. Bu birliklər fərdlərin 
həyat fəaliyyətlərinin mühüm şərtləri və formalarıdır. Sosial- 
ərazi birlikləri sabit iqtisadi, sosial, siyasi, mənəvi-ideoloji 
əlaqə və münasibətlər kimi sistemyaradıcı əlamətlərə malikdir. 
Həmin əlamətlər sosial-ərazi birliklərini nisbi müstəqil 
sistemlər kimi insanların həyat fəaliyyətlərinin müəyyən məkan 
daxilində təşkilini səıiyyəlondirir.

Sosial-ərazi birlikləri müəyyən ərazilərin insanlar tərəfindən 
təsərrüfat cəhətdən mənimsənilməsini, onlann birtipli münasibətlə
rinin qərarlaşmasan ifadə edən toplusu kimi başa düşülə bilər. 
Onlann meydana gəlməsi bəşər tarixində mahiyyətcə keyfiyyət 
sıçrayışı olan mühüm mərhələni ifadə edir. Sosial-ərazi birliklərinin 
səciyyəvi xüsusiyyətləri aşağıdakılarla müəyyən edilir: 1) iqtisadi 
şəraitlə, ilk nəvbədə tarixən müəyyən edilmiş əmək bölgüsü 
ilə; 2) əhalinin sosial-sinfi, peşə və milli strukturu ilə; 3) insan
ların əmək fəaliyyətlərinin xarakterinə, məişətinin təşkilinə və 
həyat tərzinin bir hox başqa cəhətlərinə mahiyyətli təsir 
göstərən ekoloji şəraitlə.

Prinsipcə hər bır sosial-ərazi birliyi özündə bütövlükdə 
sosial orqanizm üxün xarakterik olan bəzi ümumi əlamətləri 
daşıyır. Əhalinin məskunlaşmasının sosioloji nəzəriyyələrində 
başlıca məsələ məskunlaşmanın müxtəlif tiplərinin ictimai 
mahiyyətinin üzə çıxarılmasıdır.

Məsələyə bu cür yanaşma aşağıdakılan tələb edir: 
məskunlaşmanın meydana gəlməsi, fəaliyyəti və inkişafının ictimai 
cəhətdən şərtiənməsinin araşdırılması; məskunlaşmanın cəmiy
yətdə rolunun və funksiyalarının müəyyən edilməsi; 1) bu rolun 
və funksiyaların inkişafın bir mərhələsindən digərinə keçməsi 
ilə bağlı olaraq dəyişilməsinin öyrənilməsi; 2) əhalinin 
yerləşdirilməsinin, həmçinin insanların sosial və istehsal
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fəaliyyətlərinin ətraf mühitə təsirinin aydınlaşdırılması.
Sosial-ərazi birliklərinin strukturuna şəhər, kənd və region 

daxildir. Əhalinin məskunlaşmasının sosiologiyası şəhər və 
kəndin bütöv bir sisıcm kimi inkişaf və fəaliyyətinin genezisini 
(meydana gəlməsini yaranma prosesini), mahiyyətini və ümumi 
qanunauyğunluqlarını öyrənən sosioloji biliklər sahəsidir.

Orta səviyyəli sosioloji nəzəriyyələr (xüsusi sosioloji 
nəzəriyyələr) içərisində şəhər və kəndin problemlərinin öyrə
nilməsi bir qayda elaraq aparıcı yer tutur. Şəhərin və kəndin 
sosiologiyasının bir çox ümumi cəhətləri məvcuddur. Bunlar
dan ən mühümləri şəhər və kəndin bütöv bir sistem kimi əsas 
metodoloji prinsiplərinin işlənilməsidir.

Şəhərin və kəııdin sosiologiyasının problemləri dairəsinə 
aşağıdakılar daxildir: 1) şəhər və kəndin cəmiyyətdə və 
əhalinin yerləşdirilməsi sistemində yerinin müəyyən edilməsi; 
2) şəhərin və kəndin fəaliyyət və inkişafına təsir edən əsas 
səbəblər və amillər. 3) əhalinin sosial strukturu; 4) şəhər və 
kəndin həyat tərzlərinin xüsusiyyətləri; 5) ətraf coğrafi mühitlə 
əlaqə; 6) şəhər və kəndin idarə edilməsi və özünüidarəetmə 
ənənələrinin dirçəlişi problemləri; 7) əhalinin miqrasiyasının 
(kənd-şəhər, şəhər-kənd) sosial amilləri, nəticələri və s.

Sosioloqlar şəhər və kəndi öyrənərkən hər şeydən əvvəl 
onlar çıxış edirlər k>, insanların ərazi birliklərinin fəaliyyəti və 
inkişafı təbii və macdi-əşyavi mühitlə müəyyən edilir. Şəhər və 
kəndin xüsusi sosioloji nəzəriyyələri həmin ünsürləri vəhdətdə, 
sosial orqanizmin özəyi kimi, konkret tarixi cəmiyyətin hissəsi 
kimi nəzərdən keçirirlər. Onlarda bütöv ictimai struktur təkrar 
istehsal olunur, konkret sosial orqanizmin (dövlətlər, ölkələr 
qrupunun) bütün sistemlərinin elementləri və münasibətləri öz 
əksini tapır. Şəhər ^ə kənddə məhsuldar qüvvələr və istehsal 
münasibətləri, texnoloji və təşkilati-idarəetmə strukturları, 
siniflər və sosial təbəqələr, sosial və ideoloji-mənəvi 
münasibətlər, spesilik mədəni-mənəvi mühiti, tarixi, milli və 
peşə adət-ənənələri məvcuddur.
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Sosial-ərazi birliklərini tədqiq edərkən çoxlu oxşar prob
lemlərlə rastlaşırıq. Ancaq çox mühüm sosial sistem kimi şəhər 
və kəndin fəaliyyətinin spesifikliyi onlann xüsusi olaraq 
öyrənilməsini tələb edir.

Şəhər və kənd həyatı problemlərinin öyrənilməsi uzun bir 
tarixə malikdir. Qərbdə şəhərin sosiologiyası problemləri üzrə ilk 
başlıca nəşrlər XX əsrin əvvəllərində meydana gəlmişdir. Məsə
lən, M.Veber (1864-1920) “Şəhər” əsərində sübut edir ki, şəhər 
şəxsiyyətin fərdi əlamətlərinin inkişafını şərtləndirir və tarixi 
dəyişikliklərin alətidir. Həmçinin Qərb sosioloqu G.Zimmelin 
(1858-1918) şəhər həyatının sosial-psixoloji aspektlərini, şəhər 
təmaslarının funksional xarakterini açan əsərləri məlumdur.

“Şəhər” sosioloqlarının başqa liderləri “insan ekologiya
sı” məktəbinin yaradıcıları olan R.Park, E.Bercess, D.Virt şə
hərlərin əlçülərinin, arxitekturalarının və i.a. cinayətkarlığa 
təsirini tədqiq etmişlər. Hazırda Qərb sosiologiyasında yeni 
texnologiyaların (texnoloji inqilabların nəticələrinin) şəhər və 
regional inkişafa təsirini öyrənməyə xüsusi diqqət yetirirlər.

Təxminən eyni sözləri Qərb kənd sosiologiyası haqqında da 
demək olar. Qərbdə kənd sosiologiyası üzrə tədqiqatçıllar yeni tex
nologiyaların kənd təsərrüfatına tətbiqi nəticəsində yaranan sosial və 
ekoloji problemləri öyrənirlər (məsələn, A.Anderson. S.Brunner və 
başqaları). Qərbdə bu istiqamət hazırda daha çox ön plana çıxmışdır.

Ölkəmizin keçmiş Sovet İttifaqı tərkibində olduğu dövrdə 
şəhər və kəndin həyat tərzləri və xüsusiyyətlərinin tədqiqi ilə 
nrşğul olan sovet mütəxəssisləri, o cümlədən Azərbaycan alimlən 
də geniş tədqiqat işləri aparmışlar. Ancaq bu tədqiqatlar ideoloji 
pr ısiplər çərçivəsində aparıldığına görə şəhər və kəndin sosiolo
giyasının bir sıra problemləri diqqət mərkəzindən kənarda qalmış
dır. Buna görə də Qərbdə tədqiq olunan şəhər və kəndin sosiologi
yasının bir çox problemləri Azərbaycanın sosioloq-alimləri və 
praktikləri üçün böyük əməli və nəzəri əhəmiyyət kəsb edir.

İnsanların ilk daimi məskunlaşması əkinçiliyin meydana 
gəlməsi ilə birlikdə yaranmışdır. Bəşəriyyətin məskunlaşması
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na, insanların həyatları üçün şərait yaratmalarına təbii-tarixi 
prosesin qanunauyğun nəticəsi kimi baxmaq lazımdır. Məs
kunlaşma insanların tələbatları və obyektiv maraqlan ilə sıx 
surətdə bağlıdır. Hazırkı şəraitdə məskunlaşmanın coğrafiyası
nı coğrafi mühitdən daha çox sosial-iqtisadi amillər şərtləndirir. 
Məskunlaşmanın daimi yaşayış yeri kimi mövcud olduğu 
vaxtdan etibarən insanın bu məskunlaşmaya bağlılığı mexaniz
mi -  iş, ailə, qeydiyyat və i.a. meydana gəlmişdir.

Şəhərin fəaliyyət spesifikası. Şəhərin kənddən aynl- 
ması istehsaldakı dəyişikliklərə əsaslanır və xüsusi məzmuna 
malikdir. Əməyin sənaye növləri kənd təsərrüfatı ilə müqayi
sədə təbiətlə dolayı yolla əlaqədədir. Belə əməyin tətbiq olun
duğu məskəndə təbiət əməyin bilavasitə predmeti deyil, sənət
kar əməyi isə bazarın mövcud olduğu yerdə ola bilər. Şəhərin 
kənddən ayrılması prosesi əməyin maddi və mənəvi (fiziki və 
əqli) əməyə ayrılması ilə bağlıdır.

Şəhər daha çox müstəqildir, yaranma yerinin seçilməsinə görə 
böyük imkanlara malikdir, çünki təbii amillər ona daha az təsir 
göstərir. Şəhərdə ərazi daha intensiv şəkildə mənimsənilir, çünki 
burada istehsal özünün fəaliyyəti üçün zəmini, ilkin şərtləri özü 
yaradır. Şəhər istehsal prosesini məhdud bir ərazidə mərkəzləşdirir.

Ancaq şəhər təkcə əməyin yeni növü deyil, həm də 
insanların birliyinin keyfiyyətcə yeni formasıdır, daha doğrusu 
qan qohumluğu əsasında deyil, ictimai münasibətlər əsasında, 
insanların özlərinin və cəmiyyətin yaratdığı əlaqələr nəticə
sində yaranan birliyinin yeni formasıdır.

Şəhərin yaranması mülkiyyət formalarının təkamülü ilə 
şərtlənir; işçilərin istehsal vasitələri ilə əlaqələrinin keyfiyyətcə 
yeni formaları yaranır, yəni işləyən mülkiyyətçi-sənətkar 
meydana gəlir. Mülkiyyətin müxtəlif formaları həm istehsalın 
özünün, həm də insanların məskunlaşmasının təkamülünün 
mühüm və labüd amili kimi çıxış edir.

Məskunlaşma fərdin ictimai həyata, onun sosiallaşması 
mühitinə birləşməsi, daxil olması formasıdır. Məskunlaşma fərd-
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də müəyyən sosial keyfiyyətlər formalaşcınr. Məskunlaşmanın 
istənilən tipi insanın həyat fəaliyyətinin bilavasitə mühitidir.

Həyat şəraitinin müxtəlifliyi sosial-ərazi fərqləri yara
dır. Şəhər və yaxud kənd insanın həyat fəaliyyətinin bilavasitə 
mühiti kimi sözün geniş mənasında ən mühüm inteqrasiya 
funksiyasını -  insanın, əhalinin sosial inkişafı funksiyasım 
reallaşdırır. Müəssisədən fərqli olaraq məskunlaşma insanın 
həyat fəaliyyətinin demək olar ki, bütün sahələrini -  ictimai 
həyatı, mədəniyyəti, təhsili, məişəti və i.a. şərtləndirir.

İnsanların məskunlaşmanın müxtəlif tiplərinə, sosial- 
iqtisadi həyat şəraitinin müxtəlif “dəstlərinə” bağlanması onlan 
spesifik sosial qurumlara -  məskunlaşma birliklərinə çevirir. 
Bu cür spesifik birlikləri həm şəhərlərdə, həm də kəndlərdə 
asanlıqla müşahidə etmək olar. Bu birliklər hər şeydən əvvəl 
ümumi maraqlara malikdirlər. Sosial-iqtisadi fərqlər nəti
cəsində məskunlaşmanın bu və ya digər tipinin həyat fəaliyyəti 
şəraitində şəhər və ya kənd əhalisinin ümumi maraqlan rayon, 
vilayət, region mərkəzlərinin ümumi maraqlanndan fərqlənir. 
Buradan da belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, insanların 
məskunlaşması üzrə yaranan birliklər ərazi bölgüsü nəticəsin
də, yəni ərazi planında cəmiyyətin sosial strukturunun bölgüsü 
nəticəsində təzahür edən sosial münasibətlərin daşıyıcılarıdır. 
Bu məskunlaşma birlikləri cəmiyyətin sosial-ərazi strukturunun 
ilkin özəyidir.

Urbanizasiya və meqopolisiər. Urbanizasiya insanın 
məskunlaşmasının tarixən zəruri bir mənələsidir. Onun əsas 
əlamətləri istehsalın və əhalinin mərkəzləşdirilməsindən, şəhərlə 
kənd arasında sosial-ərazi fərqlərinin yaranmasından, süni 
sahələrin çoxaldılmasından və i.a. ibarətdir Göstərilən əlamətlər 
bütün dövrlər üçün ümumidir. Bu əlamətlər ictimai istehsalın 
cəmiyyətin ərazi cəhətdən təşkilinə təsirini əks etdirir. Məh
suldar qüvvələrlə istehsal münasibətlərinin inkişafı cəmiyyətin 
urbanizasiyasının formalarına və təkamülünə böyük təsir 
göstərir. Urbanizasiya prosesi hələ uzun müddət davam
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edəcəkdir.
Nəhəng şəhərlərin sayı isə getdikcə artır. Proqnozlar göstə

rir ki, yaxın gələcəkdə milyonçu şəhərlərin sayı daha da çoxala
caqdır. Bu, prinsipial texniki irəliləyişlərlə və iqtisadiyyatın 
struktur cəhətdən yenidən qurulması ilə şərtlənir. Yeni texnologi
yalara keçid milyonçu şəhərlərin məskunlaşmasının daha böyük 
forması olan meqapolislərə (yunanca meqalu -  böyük, polis -  
şəhər sözlərindən əmələ gəlib, mənası böyük şəhər deməkdir) 
çevrilməsinə gətirib çıxanr. Mcqapolislərdə istehsalın, ticarətin 
təşkili, elmi, mədəni, təhsil komplekslərinin və i.a. yaradılması 
əlverişlidir. Onlarda ictimai istehsalın əməyi yüksəkdir.

Ayn-ayn sahələrin inkişafı müxtəlif qazların, kimyəvi 
maddələrin, sənaye və kommunal tullantılarının və i.a. atılma
sına qarşı sən. məhdudiyyətlərin qoyulmasını tələb edir. Məsə
lən, Tokionun sürətli və nəzarətsiz böyüməsi onda avtomobil
lərin sayının kəskin şəkildə artmasına səbəb olmuş, bu isə 
avtomobil tıxaclarının yaranmasına gəlirib çıxarmışdır.

Mcqapolislərin həyatı insanı, onun təbiəti qavramasını və 
onun psixologiyasını gözlənilməz dərəcədə dəyişir. Bıı isə 
bəşəriyyətin gələcəyi üçün təhlükə təşkil edə bilər. Nəhəng 
şəhərlərin həyat şəraiti bir çox hallarda insanın genetik 
uyğunlaşması ilə ziddiyyət təşkil edir. Antropogene/in ilkin 
çağlarında insanlar ya böyük ailələr, ya da balaca icınalaı şək
lində yaşamışlar. Onlar rəqabət şəraitində deyil, qarşılıqlı yar
dım və kömək əsasında fəaliyyət göstərmişlər. Bütün bunların 
hamısı müəyyən psixoloji stereotip və psixi ovqat yaradaraq, 
insanların psixi sağlamlığının mənbəyi olmuş və insanların 
təbiətlə vəhdət hissini inkişaf etdirmişdir. Bu cür həyat tərzi iki 
milyon ildən artıq davam etmişdir.

İndi nəhəng insan kütlələri təbiətdən uzaqlarda, mənzil
lərdə -  daş yuvalar arasında yaşayırlar. Fərd şəhər reallığı uğ- 
runda mübarizə aparır ki, biilün bunlar da insanda bioloji cə
hətdən səciyyəvi olmayan xarakter və keyfiyyətlər yaradır. 
Sərxoşluq, narkomaniya, xuliqaııhq və i.a. kimi cinayətkarlıq
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növlərinin meydana gəlməsi meqapolislər üçün xarakterik 
cəhətlərdən biridir.

Meqapolislər ümumplanetar böhranın təzahürlərindən 
biridir. Onu yalnız yeni sivilizasiya, sosial münasibətlərin və 
dəyərlərin yeni strukturu çərçivəsində dəf etmək olar. Ancaq 
düşünülməmiş sosial mühəndislik yolu ilə getmək də risqli 
işdir. Düşünülmüş, ölçülüb-biçilmiş tədbirlər lazımdır. Bunla
rın tərkibinə “İnsan biosfer elementidir və o, yalnız inkişaf et
məkdə olan biosferdə inkişaf edə bilər” prinsipinin mənim
sənilməsi də daxil edilməlidir. Bu prinsip insanın və biosferin 
birgə təkamülünü ifadə edir. Üçüncü minilliyin əvvəllərində 
insanlara Yer kürəsində yaşamağı öyrətmək lazımdır ki, təbiət 
və cəmiyyət birgə inkişaf edə bilsin. İnsan özünün biosferdə 
yaratdığı süni hadisələri artırmalıdır ki, onlar insanı inkişaf 
etdirə bilsin. Maddələrin bu yeni dövranı təbiətin imkanlarına 
və onun inkişafı və sabitliyinə uyğunlaşdırılmalıdır.

Buradan da meqapolislərin yaradılması üçün bir çox tə
ləblər meydana çıxır: yaşayış tikililəri prinsipi, sənaye müəs
sisələrinin planlaşdırılması və yerləşdirilməsi, park zonalarının 
genişləndirilməsi, təbii zonalarla təmasların əlverişli və asan 
olması və i.a. Bu prinsiplərin reallaşması (təbii rasionallıq) iki 
çətin və mühüm tədbirin həyata keçirilməsini tələb edir:

Birincisi, təbii səmərəlilik prinsipi əsasında meqapolis
lərin perspektiv sxeminin işlənilib hazırlanması vacibdir. Bu 
prinsip isə ayn-ayn vətəndaşların və şəxslər qrupunun (hər 
şeydən əvvəl istehsal və kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul 
olanların) şəxsi maraqlan ilə ziddiyyət təşkil edəcəkdir.

İkincisi, meqapolisləri güclü, sivil hakimiyyət və şəhəri 
düşünülmüş şəkildə inkişaf etdirmək qabiliyyətinə malik olan, 
eqoizmdən uzaq olan, istənilən korrupsiyam dəf etmək bacarı
ğına malik olan şəxslər idarə etməlidir.

Məhsuldar qüvvələrin inkişafı qayda-qanunlu məhdudiy
yətlər tələb edir. Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadənin real
laşmasına dövlət cavabdehdir, buna görə də həmişə onun rolu
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artmalıdır. Bununla yanaşı bir şəhərli vəzifəsindən, tutduğu 
mövqeyindən və gördüyü işin məzmunundan asılı olmayaraq, 
şəhərin həyatı üçün cavabdeh olmalıdır. O, meqapolisdə yaşa
mağı öyrənməlidir, əks təqdirdə öz gələcəyini məhv edir.

Kəndiri inkişaf problemləri. Şəhər və kəndin bir çox 
funksiyaları oxşardır. Ancaq hər bir məskunlaşma tipinin özü
nəməxsus funksiyaları vardır. Kəndin ən mühüm funksiyaları 
sırasına məkan-kommunikasiya funksiyası da aiddir. Hazırkı 
şəraitdə bu funksiyaya maraq artmaqdadır. Məkan-kommuni
kasiya funksiyası ölkənin ərazisinin gələcək mənimsənilməsi 
imkanlarının üzə çıxarılmasında və kənd əhalisinin ərzaq 
məsələlərinin həllində rolunun qiymətləndirilməsindən daha 
əhəmiyyətlidir. Etibarlı infrastrukturun yaradılması kənd təsər
rüfatının fermer inkişafı yoluna keçirilməsinin həlli üçün 
birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir.

Məkan-kommunikasiya funksiyası ilə bağlı daha bir mü
hüm aspekt kənd əhalisinin mənəvi tələbatlarının dolğun ödə
nilməsi ilk növbədə informasiya aclığının aradan qaldırılması 
problemidir. Burada təkcə kütləvi informasiya vasitələri - 
televiziya, radio, mətbuat nəzərdə tutulmur. Məsələ daha geniş 
qoyulur. Söhbət əhalinin daha yüksək təhsil və yeni mənəvi 
tələbatlar əsasında mənəvi dəyərlərin istehlakı və istehsalı 
fəallığının kəskin şəkildə artmasından gedir.

Uzun tarixi bir müddət ərzində kənd donor funksiyasını 
yerinə yetirir. Kəndlərdəki resurslardan daha çox istifadə 
olunur, əvəzində isə onlara heç nə verilmir. Bunun səbəbi 
kəndlərdən şəhərlərə miqrasiyanın artmasıdır. Şəhər həmişə 
kənd, qəsəbə, rayon və kiçik şəhərlərin əhalisini özünə daha 
çox cəlb etmişdir ki, bu da şəhərdə sənayenin inkişafı, əmək və 
iş yerləri sahələrinin daha geniş seçmək imkanlarının olması, 
rifah səviyyəsi, kommunal və mədəni xidmətin müasir olması 
və i.a. ilə şərtlənir.

Respublikamızda kənddən şəhərə axın nəticəsində Bakı və 
Gəncə şəhərinin əhalisinin sayı xeyli artmış, Sumqayıt, Min



gəçevir və Əli Bayramlı kimi gənc şəhərlər meydana gəlmişdir.
XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq kəndlərdən şəhər

lərə, xüsusilə də Bakı və Sumqayıt şəhərlərinə axın daha sü
rətlə artmağa başladı. Bunun bir səbəbi Sovet imperiyasının 
çökməsi nəticəsində kənddə köhnə iqtisadi strukturların (kol
xoz və sovxozların) dağılması və yeni iqtisadi strukturların ya- 
ranmaması nəticəsində kənd əhalisinin vəziyyətinin ağırlaşması 
ilə bağlı idisə, digər səbəbi həm Ermənistan ərazisindən 1988- 
1991-ci illərdə zorla öz doğma yurdlarından - tarixi Qərbi 
Azərbaycan torpaqlarından deportasiya olunmuş iki yüz əlli 
minə yaxın qaçqının, həm də Ermənistan ordusunun Azər
baycanın ərazisinin iyirmi faizini işğal etməsi nəticəsində öz 
doğma yerlərindən və ev-eşiklərindən didərgin düşmüş bir 
milyona yaxın məcburi köçkünün bir hissəsinin həmin şəhər
lərdə məskunlaşması ilə bağlıdır. İşğal nəticəsində yüzlərlə 
kənd, xeyli şəhər və qəsəbə yerlə yeksan olunaraq yandırılmış, 
minlərlə yaşayış evləri, yüzlərlə məktəb, klub və mədəniyyət 
evləri, kitabxanalar, muzeylər, qəbiristanlıqlar vəhşicəsinə 
məhv edilmişdir. XX əsrdə görünməmiş vandalizm törədilmiş
dir. İşğal olunmuş rayon və kəndlərə maddi ziyanlardan daha 
çox mənəvi zərbə vurulmuşdur. Əvvəla, yandırılmış hər bir 
kəndlə birlikdə həmin kəndin yüzillər, minillər ərzində topla
dığı və nəsillərdən-nəsillərə ötürdüyü milli-mənəvi irsi, adət- 
ənənələri, əmək vərdişləri, təsərrüfat və sənətkarlığın müxtəlif 
sahələri üzrə əmək təcrübəsi və vərdişləri (məsələn, dulus
çuluq, xalçaçılıq, metalişləmə, maldarlıq, əkinçilik, bağçılıq və 
s.) məhv edilmişdir. İkincisi, bu milli-mənəvi irsin, qədim sə
nət sahələrinin, adət-ənənələrin biliciləri və nəsillərdən-nəsil
lərə ötürən daşıyıcıları olan insanlar işğal nəticəsində ya məhv 
olub sıradan çıxmış, ya da köçkünlük nəticəsində müxtəlif 
yerlərdə məskunlaşmağa məcbur olmuşlar. İşğal nəticəsində 
məhv olmuş kəndləri maddi cəhətdən bərpa etmək mümkündür 
və həmin kəndlər işğalçılardan azad edilərək bərpa oluna
caqdır. Ancaq təəssüf ki, həmin kəndlərin minilliklər mövcud-
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luğıı ərzində əldə etdikləri milli-mənəvi sərvətləri yenidən 
bərpa etmək mümkün olmayacaqdır.

Hazırda həm rayon və kəndlərdən iş axtarmağa gələnlərin, 
həm Ermənistan ərazisindən öz doğma tarixi yurdlarından qovul
muş qaçqınların, həm də Ermənistanın işğalı nəticəsində Dağlıq 
Qarabağ və onun ətraf rayonlarından qovulmuş məcburi köçkün
lərin hesabına Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin əhalisinin sayı xeyli 
artmışdır. Şəhər əhalisinin sayının artması isə öz növbəsində bir 
çox sosial problemlərin (işsizlik, mənzil, su, qaz, elektrik, ərzaq 
təchizatı, kommunal xidmət, nəqliyyat və i.a.) yaranmasına, cina
yətkarlığın, oğurluğun, narkomaniyanın, sərxoşluğun artmasına, 
şəhərin ekoloji mühitinin pisləşməsinə səbəb olur.

Hazırda kənddən şəhərə axm nətiıəsində kəndlərdə 
“qocalma” prosesi gedir. Gənclərin kəndi tərk edərək şəhərlərə 
getməsi nəticəsində əmək qabiliyyətli kənd əhalisi içərisində 
yaşlıların və pensiyaçıların sayı getdikcə artır.

Kənddə apanlan torpaq islahatları nəticəsində fermer və 
kəndli təsərrüfatlarının yaranması təsərrüfatın inkişaf etməsinə və 
kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına şərait ya
ratmışdır. Bu isə kənddən şəhərə miqrasiya edən əhalinin yenidən 
əks istiqamətdə kəndə qayıtmasına zəmin yaratmışdır. Şəhərdə 
sosial problemlərin çoxalması bu prosesə müəyyən təsir göstərir.

Kəndin sosiologiyasının başlıca tədqiqat vəzifələrindən 
biri də kəndin sosial infrastrukturu, sosial təyinatlı obyektləri, 
xidmət sahələri, sosial prosesləri və s. ilə bağlı olan problem
lərin (kənddaxili və kəndlərarası yolların vəziyyəti, qaz, elekt
rik, su təchizatı, məktəb, xəstəxana, uşaq bağçaları, mağaza, 
dəyirman, çayxana, yeməkxana, bərbərxana, aptek, kənd tə
sərrüfatı məhsullarını emal edən sexlər, tədarük məntəqələri, 
poçt, rabitə, kitabxana xidmətinin vəziyyəti, səhiyyə, məşğul
luq və miqrasiya problemləri, kənd əhalisinin təsərrüfat fəaliy
yəti, kəndin inkişafında və özünüidarəetməsində iştirakı, 
kənddaxili sosial təbəqələşmə və s.) araşdınimasıdır.
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FƏSİL VII
SOSİAL İNSTİTUTLAR

§1. Sosial institutların mahiyyəti

Cəmiyyət sosial əlaqələrsiz və qarşılıqlı təsirsiz mövcud 
ola bilməz. Belə əlaqə və təsir cəmiyyətin və fərdin ən 
mühüm tələbatlarını ödəyir; o, institusionallaşdıqda möhkəm, 
davamlı və yaradıcı xarakter daşıyır. Cəmiyyətin sosial təşkili 
çərçivəsində sosial əlaqə və münasibətlərin müəyyən 
davamlılığını təmin edən spesifik bilik sahələri sosial 
institutlar adlanır.

İngilis alimi H.Speııser elmə ilk dəfə «sosial institut» 
terminini gətirmişdir. O, sosial institutların beş tipini gös
tərmişdir: sənaye, həmkarlar ittifaqları, siyasi, mərasim, kilsə. 
Professor. Y.Levada isə «Sosiologiyaya dair mühazirələr» 
kitabında sosial institutu canlı orqanizmə bənzədir. 
Ümumiyyətlə, Qərb sosiologiyasında sosial institut dedikdə 
formal və qeyri-formal qaydaların, prinsiplərin, normaların 
davamlıkompleksi başa düşülür. Bu qaydalar, prinsiplər və 
normalar isə həm insanın müxtəlif fəaliyyət sferalarını, həm 
də onların rol və statuslarını nizamlayır.

Sosial institutlar insanların tarixən təşəkkül tapmış 
qarşılıqlı fəaliyyətinin formaları olub, istənilən cəmiyyətin 
yaşamaq qabiliyyətini müəyyən edirlər. «Sosial institutlar» 
dedikdə çox vaxt nizamlama, cəmiyyət əlaqələrinin 
tənzimlənməsi -  cəmiyyət üzvləri arasında daimi və möhkəm 
əlaqələr, onların funksiyaları, hüquq və vəzifələrinin dəqiq 
müəyyənləşdirilməsi və s. başa düşülür.

Sosial əlaqələrin formalaşması və nizamlanmasının tarixi 
prosesi institusionallaşma adlanır. Bu proses maddi, fizioloji və 
mənəvi sahədə sosial tələbat olmadan mümkün deyildir. 
Müəyyən sosial tələbatların meydana gəlməsi və reallaşması 
şəraiti institusionallaşmamn ən mühüm anıdır. Məsələn, ailə 
institutu -  əhali artımı, uşaqların tərbiyəsi, cinslər arasında
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münasibətlərin formalaşması sosial adaptasiya tələbatlarını 
ödəyir. Sosial institutların relyativ və requlyativ funksiyaları 
vardır. Relyativ funksiya -  müxtəlif əlamətlərə (cins, yaş, təh
sil, məşğuliyyət növü, qabiliyyət) görə cəmiyyətin rol struktu
runu müəyyən edir. Requlyativ (nizamlayıcı) funksiya -  fərdin 
fəaliyyətinin cəmiyyət normalarına münasibətdə müstəqil sər
hədlərini müəyyən edir. Bu sərhəddən kənara çıxdıqda isə cə
zanı, cərimələri (sanksiyaları) müəyyən edir. Bu cür institutla
ra sosial nəzarətin bütün mexanizmləri aiddir.

Sosial institutlar mədəni (ideoloji, dini, elm, təhsil, 
incəsənət), habelə inteqrativ (sosial rollarla bağlı olan, 
sosial birliklərin mənafelərinin ödənilməsində məsul olan) 
ola bilər. Sosial institutların inkişaf mənbəyi isə həm endogen 
(daxili), həm də ekzogen (xarici) amillər ola bilər. Eyni 
zamanda görkəmli şəxsiyyətlər də sosial institutlara böyük 
təsiri görkəmli şəxsiyyətlər do göstərə bilir (Şah İsmayıl, 
M.Ə.Rəsulzadə, Makedoniyalı İskəndər və b.). Ənənəvi 
institutlar mərasimlərlə, qohumluq əlaqələri və münasibətləri 
ilə, yeni institutlar isə dövlət institutları, elm, təhsil və s. ilə 
bağlıdır. T.Parsons, R.Beylz, F.Şilz göstərirlər ki, inkişaf etmiş 
ölkələrdə nəsil strukturları yox, sosial intitutlar - dövlət 
institutları, biznes, universitetlər və həmkarlar təşkilatları 
həlledici rol oynayırlar.

Sosial institutların formalaşması kortəbii və ya şüurlu 
surətdə baş verir. Çox vaxt dörd əsas sosial institutu ayırır
lar -  dövlət, ailə, səhiyyə, sosial müdafiə institutu. Ən
mühüm sosial institutlar siyasi hakimiyyətin yaranması və 
müdafiə olunmasını təmin edən institutlar hesab olunur. Döv
lət çərçivəsində istehsal və bölgü funksiyası da həyata keçirilir 
ki, burada idarəetmə və nəzarət, yəni hakimiyyət orqanları 
böyük rol oynayır. Daha geniş planda dövlət çərçivəsində so- 
siallaşma funksiyalarının həyata keçirilməsində təhsil, kütləvi 
informasiya institutları mühüm rol oynayırlar. Dövlət institut
ları çərçivəsində subyektlərin davranışı mükafat və cəza ilə 
nizamlanır. İstehsal prosesini, maddi nemətlərin və xidmətlə
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rin bölünməsini təmin edən iqtisadi institutlar da böyük əhə
miyyətə malikdir. Dövlət çərçivəsində iqtisadiyyat institutu 
mülkiyyət, mübadilə, bank, maliyyə məsələlərini tənzimləyir. 
Fəaliyyəti hüquqi və sosial normalar sistemi ilə müəyyən edi
lən ailə də cəmiyyətin əsas sosial institutlarmdandrr. Sosial- 
mədəni və tərbiyə institutları fərdlərin sosiallaşması problem
lərini həll etməyə kömək edir. Bütövlükdə həm dövlət, həm 
siyasi partiyalar, həm də həmkarlar ittifaqları siyasi insti
tutlara aiddir.

Ümumiyyətlə, bütün sosial institutlar öz funksiyalarını 
nə qədər sabit və nizamlı yerinə yeirirsə, cəmiyyət də bir o 
qədər möhkəm və dinamik inkişaf edir. Sosial institutlar 
ictimai mühitlə sıx qarşılıqlı əlaqədədir. Bu qarşılııqlı əlaqə və 
təsirlər əsasən normal olur, lakin bununla yanaşı anormallıqlar 
da mövcud ola bilər. Sosial institutla ictimai mühit arasında 
qarşılıqlı təsirdə əsas cəhət sosial institutun baş funksiyasının 
həyata keçirilməsi, yəni konkret sosial tələbatın ödənməsidir. 
Ödənilməyən sosial tələbat norimativ şəkildə
tənzimlənməyən fəaliyyət növlərinin meydana çıxmasına 
səbəb ola bilər ki, bunun da nəticəsində qanuni institutların 
funksiyaları pozula bilər. Sosial institutların funksiyalarının 
pozulması isə cinayətkarlığın (quldurluq, mülkiyyətə qəsd vo 
s.) artması ilə müşaiyət olunur. Bu cür hüquq pozuntularının 
qarşısının alınması üçün sosial tələbata uyğun yeni şərait, yeni 
münasibət formalaşmalı və bu tələbat yeni yaradılan sosial 
institutların fəaliyyətində öz əksini tapmalıdır.

Sosial təşkilatlar dedikdə geniş mənada cəmiyyətdəki 
bütün təşkilatlar başa düşülür. Sosial təşkilatlar müəyyən məq
sədləri reallaşdırmaq üçün yaradılır. Sosial təşkilatların üzvləri 
öz status və rollarına uyğun olaraq ierarxik pilləkanın müxtəlif 
pillələrində dururlar. Sosial təşkilatlar şaquli və üfiqi şəkildə 
düzülür. Şaquli düzülüş zamanı nərdivanın yuxarı hissəsində 
idarə edənlər durur. İstənilən sosial təşkilat əlavə enerjinin - 
sinergetikamn artması ilə səciyyələnir. Ümumi enerji isə onun 
subyektlərinin ümumi gücünü üstələyir. Belə ki, cəmiyyət öz
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elementlərini və subyektlərini inteqrasiya edir, koordinasiya 
enerjisini artırır.

Sosial təşkilatlara formal və qeyri-formal təşkilatlar 
aiddir. Formal təşkilatlar inzibati təşkilatlardır, burada əmək 
bölgüsü, ierarxiya var. Formal təşkilatlar terminini ilk dəfə 
M.Veber işlətmişdir. Formal təşkilatlar son anda bürokratik 
sistemə çevrilir. M.Veber göstərirdi ki, bürokxatiyanm əsas işi 
təsərrüfat və iqtisadi fəaliyyətdə effektiv nəticələrə nail 
olmaqdır. Qeyri-formal təşkilatlar kortəbii və ya müəyyən 
sosial tələbatları ödəmək üçün yaranır, yəni bu təşkiltlar hər 
hansı inzibati qərarla və ya əmrlə yaranmır. Qeyri-formal 
təşkilatlar sosial əlaqələrin ssonunda əmələ gələn sistemidir. 
Burada formal təşkilatlardan fərqli olaraq şəxslərarası və 
qruplararası normalar mövcud olur. Bu normalar yalnız formal 
təşkilatların yerinə yetirmədiyi funksiyaların, cəmiyyət üçün 
mühüm olan funksiyaların yerinə yetirilmədiyi yerlərdə 
yaranır. Qeyri-formal təşkilatlar və qruplar formal strukturların 
çatışmazlıqlarını bir növ sığortalayır. Bir qayda olaraq formal 
təşkilatlar ümumi mənafeləri hoyata keçirmək üçün öz-özünə 
yaranan sistemlərdir. Qeyri-fonnal təşkilatın üzvü daha 
müstəqildir, azaddır və şüurlu fəaliyyət göstərir.

§2. A ilə  və n igah m  sosio lo g iya sı

Ailə qan qohumluğuna əsaslanan, məişət ümumiliyi və 
qarşılıqlı məsuliyyətlə bağlı olan insanların birliyidir. Ailə hər 
bir cəmiyyətin sosial strukturunun mühüm komponenti olub, 
müəyyən sosial funksiyalar yerinə yetirməklə həmin cəmiyyə
tin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Sosioloji biliyin xüsusi 
sahəsi kimi ailənin sosiologiyası öz başlanğıcını Rilz və Le 
Pinin geniş empirik tədqiqatlarından götürür. XIX əsrin ortala- 
nnda onlar bir-birindən xəbərsiz ailə birgəyaşayışını, ailə 
strukturunu, onun iqtisadi münasibətlərini sənayeləşmənin, 
urbanizasiyanın, təhsilin, dinin və b. sosial amillərin ailəyə 
təsirini öyrənməyə cəhd göstərmişlər. O zamandan başlayaraq
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ailə və ailə-nigah münasibətləri daim sosiologiyanın diqqət 
mərkəzində olmuşdur.

Ailə ikili xarakterə malikdir. Belə ki, ailə kiçik qrup ob 
maqla yanaşı, eyni zamanda sosial intitutdur. Ailə sosial va
hiddir və qədim sosial institutlardan biridir. Lakin heç də digər 
sosial intsitutlann mənşəyi ailədən başlamır. Tabeçilik, koope
rasiya və həmrəylik heç də valideynlərlə uşaqlar arasında, ər- 
arvad və qohumlar arasında münasibətlər nümunəsində qurul
mur. Ailə mövcud ictimai quruluşdan asılıdır. Ailə institutu ilə 
nigah institutu sıx bağlıdır. Ailənin hüquqi əsası cəmiyyət tə
rəfindən bu və ya digər formada müəyyən edilmiş nigah ittifa
qıdır. Nigah kişi ilə qadın arasında, valideynlər və uşaqlar ara
sında münasibətləri qəti müəyyənləşdirir, müəyyən normalara 
salır, bununla da ona mühüm sosial institut xarakteri verir.

Nigah kişi ilə qadm arasında münasibətlərin tarixən dəy
işkən sosial formasıdır ki, onun vasitəsilə cəmiyyət onların 
cinsi həyatını rəsmən qaydaya salır və təsdiq edir, valideyn və 
həyat yoldaşı kimi hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirir. Ai
lə nigaha nisbətən daha mürəkkəbdir. Belə ki, ailə təkcə kişi 
ilə qadını deyil, uşaqları və qohumlarını da birləşdirir.

Ailəni sosiologiya elmi ilə bərabər iqtisadiyyat, hüquq, 
etnoqrafiya, psixologiya, pedaqogika, demoqrafiya və s. elmlər 
də öyrənir. Digər elmlərdən fərqli olaraq , sosiologiya ailəni 
nigaha əsaslanan, müəyyən sosial funksiyaları yerinə yetirən 
sosial institut kimi təhlil edir. Ailə və nigahın sosiologiyası 
ailə üçün xarakterik olan sosial münasibətləri, ailə birliyinin 
quruluş və sayını müəyyənləşdirən amlləri, ailənin digər sosial 
birliklərlə və sosial həyatın digər sahələri ilə əlaqəsini, sosial 
və psixoloji institut kimi ailənin ictimai funksiyalarını və onun 
xüsusiyyətlərini, nigahın və boşanmaların motivlərini, ailə 
həyatının planlaşdınlmasına təsir edən sosial və psixoloji fak
torları, ailədaxili konfliktlərin meydana gəlməsi və aradan qal
dırılmasım, aillə-nigah münasibətlərinin tarixi tipləri və for
malarını, onun inkişaf pesrpektivlərini və bu sahəyə dair nəzə
riyyələri öyrənir. Ailə ərlə-arvad, valideynlərlə uşaqlar,
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habelə yaxın qohumlar arasında münasibətləri nizamlayan 
kiçik qrupdur. Ailənin fərqləndirici əlaməti ev təsərrüfatının 
birgə aparılmasıdır. Ailənin əsası nigaha girmiş ər və arvaddır. 
Lakin nigahsız ailələr də mövcuddur. Məsələn, Qərb ölkələ
rində nigahsız yaşayan ailələrin sayı son zamanlar artmışdır.

Ailənin quruluşu dedikdə onun üzvləri arasındakı müx
təlif münasibətlərin məcmusu başa düşülür. Nümayəndələrinin 
sayına görə ailələr nuklear (valideynlər, uşaqlar) və geniş 
ailələrə (qayınana, qayınata, digər qohumların da daxil olduğu 
ailələr) bölünür. Eyni zamanda ailələri «standart» və «qeyri- 
standart» ailələrə də bölürlər. «Standart» ailələrə iki və ya 
daha çox adamı birləşdirən, bir-birilə qohumluq telləri ilə sıx 
bağlı olan, nigaha əsaslanan və yaxud övladlığa götürülmüş 
şəxslərin yaşadığı ailələr aid edilir. «Qeyri-standart» ailələrə 
isə bir-biri ilə qohumluq telləri ilə bağlı olmayan iki və ya 
daha çlx adamın yaşadığı ailələr aiddir. Bütün bunlarla yanaşı 
qeyd etmək lazımdır ki, son zamanlar Qərbdə tək yaşayan 
kişilərin və qadınların sayı xeyli artmışdır.

Hər bir ailə üzvünün ailədə daşıdığı rola görə qarşılıqlı 
münasibətləri dedikdə, həmin ailə üzvlərinin bir-birinə qarşı 
davranış norma və münasibətlərinin məcmusu nəzərdə tutulur. 
Ailədə rollarına görə bu münasibət kişi və qadm, ata və ana, 
uşaqlar, qardaş və bacılar, qayınata və qayınana, yeznə, gəlin 
və s. arasında olub ənənəvi və müasir ailələrdə özünəməxsus 
xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur. O.Konta görə, «normal» 
şəraitdə ailələrdə uşaq valideynlərə (yaşına görə), qadın isə 
ərinə (cinsi əlamətlərinə görə) tabe olmalıdırlar. Müasir 
dövrdə hər iki parametrdə dəyişiklik baş verir. Uşaqlar çox 
vaxt ailəni tərk edir, müstəqil yaşamağa meyl göstərir, 
valideynlərinin istəyi ilə deyil, öz istəklərinə uyğun sənət 
seçirlətilənin üç əsas tipini ayırd edirlər. Birinci tip ailə 
ənənəvi (patriarxal) ailə hesab olunur. Belə ailələrdə azı üç 
nəsil bir yerdə olur və burada lider kişidir. Belə ki, bu cür ailə
lərdə qadın iqtisadi cəhətdən ərindən asılı olur, kişi və qadının 
funksiyaları dəqiq müəyyənləşir (ər ailənin maddi təminatçısı,
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arvad evdar qadındır) və ailə problemlərinin həll edilməsində 
üstünlük kişilərə verilir. İkinci tip ailəyə ənənəvi olmayan 
ailələr aid edilir. Bu cür ailələrdə də üstünlik kişilərin tərəfin
dədir, kişi və qadın funksiyaları fərqlənir. Lakin ənənəvi ol
mayan ailələrdə qadm işləməklə bərabər həm də ev işlərini 
aparır. Bu cür ailələrə istismarçı ailələr də deyilir. Üçüncü tip 
ailəyə eqalitar ailələri aid edirlər. Eqalitar ailələrdə ev işləri 
kişi və qadın arasında bərabər bölünür, əsas problemlər birgə 
müzakirə olunur, ailəyə aid mühüm qərarlar birgə qəbul edilir. 
Eyni zamanda bu cür ailələr emosional münasibətlərin zəngin
liyi ilə seçilir. Avropa ölkələrində uşaqlara qulluq etmək üçün 
kişilər hətta məzuniyyət də götürürlər.

Ailənin mahiyyəti onun həyata keçirdiyi funksiyalarda, 
quruluşunda, hər bir ailə üzvünün ailədəki rolunda ifadə 
olunur. Ailə dörd m ühüm  funksiyanı yerinə yetirir: 1. Əhali 
artım ı funksiyası, 2.Tərbiyə funksiyası, 3.Təsərrüfat-iqti- 
sadi funksiya, 4.Rekreasion funksiya. İnsan nəslinin ardıcıl 
olaraq dəyişilməsi prosesi ailədən keçir. Övlad ailədə dünyaya 
gəlir, onun vasitəsilə uşaqların ilkin sosiallaşması və tərbiyəsi 
həyata keçirilir. Bir çox mütəxəssislərin fikrincə ailədə 
minimum üç uşağın dünyaya gəlməsi və onun boya-başa 
çatdırılması əhali artımı funksiyasının yerinə yetirilməsi üçün 
ölçüdür. Nümunəvi ailə başçısı olan ailələrdə uşaqların 
tərbiyəsi normal gedir, sərxoş, narkoman, cinayətkar ailə 
başçıları isə uşaqların tərbiyəsinə mənfi təsir göstərirlər. Ailə 
mülkiyyətinin toplanması və maddi tələbatların ödənilməsi 
təsərrüfat-iqtisadi funksiyaya aiddir. Ailənin rekreasion 
funksiyası emosional müdafiəni təmin edir, psixoloji rahatlıq, 
təhlükəsizlik hissləri, sakitlik, inam yaradılmasına xidmət edir.

Ailə tərbiyəsinin bəzi stereotipləri həm ailədə, həm də 
cəmiyyətdə öz mənfi təsirini göstərir.

Belə stereotiplərdən biri uşaqların diqqət mərkəzində 
olmasında, qayğı ilə əhatə edilməsində ifrata varmaqdır. 
Uşaqlara heç bir qadağa qoyulmaması «gül balaların», eqoist 
uşaqların yaranması ilə nəticələnir. Digər stereotip isə ailə
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başçılarının tərbiyə funksiyasını öz üzərindən atmasında tə
zahür edir. Ba cür ailə başçılarına elə gəlir ki, uşaqların tərbiy
əsi ilə yalnız pedaqoqlar, peşəkar tərbiyəçilər (məktəblərdə, 
uşaq bağçalarında) məşğul olmalıdırlar. Belə valideynlər öz 
borclarını yalnız ailəni maddi cəhətdən təmin etməkdə görür 
və çox vaxt hətta tərbiyə üsulu kimi öz uşaqlarını döyməyə 
üstünlük veridir. Belə ailələrdə ailə problemlərinin birgə 
müzakirəsi minimaldır, dialoq təcrübəsi aşağı səviyyədədir, 
uşaqlar isə hətta valideynləri ilə ünsiyyətə girə bilmirlər. Ai- 
’ədə praqmatizm uşaqlara öz həyatını necə qurmağı, necə ya
şamağı öyrətməklə izah olunur.

Ailədə kişi ilə qadm arasında konfliktlərin müxtəlif 
səbəbləri vardır. Psixofizioloji konflikt ailədə kişi ilə qadın 
arasında bir-birini başa düşməməkdən, seksual həyatın 
pozulmasından, bır-birindən narazı qalmaqdan irəli gəlir. 
Psixoloji konflikt ailədə qeyri-sağlam mühitin yaranmasından, 
yersiz mübahisələr və iradlardan doğur. Ailə-m əişət yükünün 
qeyri-bərabər bölünməsi, ailə tsərrüfatının xaotik idarə 
olunması da ailədə konflikt yaradan sobəblərdəndir. Eyni 
zamanda, bir-birini başa düşməmək, qarşılıqlı hörmətsizlik, 
ünsiyyətin zəifliyi ailədaxili ziddiyyətləri artırır və bu 
konfliktlər çox zaman ailələrin dağılması ilə nəticələnir. 
Bütövlükdə ailələrin dağılmasının, boşanmanın səbələri 
şəxslərarası konfliktlərlə yanaşı, məişətin çətinliyi və 
ailəxarici amillərlə də bağlıdır. Şəxslərarası konfliktlər ailədə 
məhəbbət hissinin itirilməsi, kobudluq, qısqanclıq və s.-dən 
doğur. Məişətin çətinliyi dedikdə isə mənzil şəraitinin 
dözülməzliyi, tərəflərdən birinin ev təsərrüfatını aparmaq istə
məməsi, ardıcıl davam edən maddi çətinlik, məcburi birgəya
şayış başa düşülür. Xarici amillərə isə ər və arvadın bir-birinə 
xəyanəti, tərəflərdən birinin və ya hər ikisinin qohumlarının, 
yaxın adamlarının ailənin daxili işlərinə qarışması və s. aiddir.
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§3. Təhsilin sosiologiyası

Təhsilin sosiologiyası sosioloji bilik sahəsi olub sosial 
institut kimi təhsil sisteminin inkişaf qanunauyğunluqlarını və 
funksiyalarını, onun cəmiyyətlə qarşılıqlı təsir prosesini öyrə
nir. Lakin təhsilin sosiologiyası təhsili sosial institut kimi öy
rənməklə kifayətlənmir, ona həm də sosial təşkilat kimi, habe
lə təhsil sahəsində həyata keçirilən sosial siyasət kimi yanaşır.

Təhsilin sosiologiyası diqqəti təhsilin iqt sadi, sosial və 
mədəni-ideoloji funksiyalarına, onların qarşılıqlı əlaqələrinə 
və dəyişilməsinə yönəldir. İqtisadi aspektdə təhsilin sosiolog
iyası təhsilin sosial-iqtisadi inkişafda, elmi-texniki tərəqqidə, 
iqtisadiyyatın strukturunun yenidən qurulmasında, elmlə isteh
salatın qarşılıqlı əlaqəsinin təmin olunmasında rolunu öyrənir. 
Təhsilin sosial funksiyası onun təkrar istehsalda və cəmiyyətin 
sosial strukturunun inkişafında (fərdlərin və sosial qrupların 
sosial vəziyyəti ilə təhsilin səviyyəsi arasında qarşılıqlı əlaqə
nin yaranmasında) oynadığı rolla bağlıdır. Mədəni-ideoloji 
aspekt mədəniyyətin qorunması və onun inkişafı, gələcək nəs- 
lə ötürülməsi məsələlərini, biliyin, sosial normaların, mənəvi 
sərvətlərin, sosial vərdişlərin, təhsil sistemində fərdin sosial- 
laşmasmm qarşılıqlı təsirini öyrənir.

Təhsil müəssisələrinin öyrənilməsinin predmetinə for
mal və qeyri-formal strukturlar, gənclər kollektivləri, müəllim 
peşəsinin sosial statusu, tədris kollektivlərində idarəetmənin 
və özünüidarənin spesifikliyi aiddir. Təhsilin sosiologiyasında 
sosial siyasət problemləri mühüm yer tutur. Buraya müxtəlif 
təhsil funksiyalarının optimallaşdırılması, müxtəlif sferalarda 
istehsalda, elmdə, mədəniyyətdə, idarəetmədə onun effektiv
liyinin artırılması, bütövlükdə isə insan amili daxildir.

Təhsil sosiologiyasının əsası E.Dürkheym və M.Veber 
tərəfindən qoyulmuşdur. Onlar təhsilin sosiologiyasının sosial 
funksiyasını, onun iqtisadi və siyasi proseslərlə əlaqəsini, ha
belə təhsil müəssisələrinin, pedaqoji proseslərin sosioloji 
müəssisələrlə əlaqəsini tədqiq etmişlər. Sonralar isə T.Parsons

təklif etmişdir ki, təhsili miiasir cəmiyyətdə sosiallaşma insti
tutu kimi tədqiq etmək lazımdır. Təhsil müəssisəsinə və onun 
elementlərinə sosial sistemlər -  rolların və normaların sistem
ləri kimi baxılmasının məqsədəııyğıınluğıı irəli sürülmüşdür. 
U.Qordon, C.Qetsels, C.Koleman bu sistem çərçivəsində mək
təblər, sinifi ər, təhsil alanların qeyri-formal qrupları, sosial- 
psixoloji mühit, konfliktlərin mənbəyi, və tədrisin üsıılıı və 
s.tədqiq etmişlər. XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq diqqət 
daha çox təhsil alan şəxsin sosial vəziyyətinin təhsil sisteminin 
uğurlarına təsirinin təhlilinə verilməyə başlandı. N.Qross, 
U.Bnıkover, R.Budon və R.Kollins təhsil və sosial strati Aka
siyanın əlaqəsini önə çəkdilər. Bundan başqa, təhsilin və sosi
al stratifikasiyanın iqtisadiyyatla və siyasətlə əlaqəsinə 
P.Bıırdye və M.Hannan dalıa çox fikir verməyə başladılar.

«İnsan kapitalı» nəzəriyyəsinə görə, təhsil gələcək iiçün 
kapital qoyuluşudur, digəı kaptia! qoyuluşları kimi təhsil do 
gələcəkdə gəlir götürmək imkanlarına malikdir. T.casteı in fik
rincə, «insan öz həyatını bir sıra sahələrdə kapital toplamaqla 
başlayır, bn kapital uşaq vaxtlarından toplanır, məktəb illərin
də davam edir, ali təhsillə zənginləşir. Lakin bu kapital alıcılıq 
qabiliyyətini o zaırıan itirir ki, onıııı peşə hazırlığı müasir tələ
bata cavab vermir». Bıı nəzəriyyəyə görə, keçmişdə sərf 
olunmuş güc, çəkilmiş əziyyət gələcəkdə mükafatlandırılır.

Təhsil prosesi yalnız təhsil alanın müəyyən fəaliyyət 
növiinə hazırlaşmasından ibarət deyildir, o, habelə insaııııı cə
miyyətdə statusuna təsir göstərir. Təhsil çox vaxt sosial pillə- 
kandan yuxarıya doğru hərəkət (içiin, sosial mobillik üçün əsas 
rolunu oynayır. Təhsil, eyni zamanda, pıaktik və simvolik 
əhəmiyyətə malikdir. İnsanlar əldə etdikləri öz biliklərdən öz 
spesifik məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə edirlər. Məsələn, 
tibb fakültəsini bitirib, lıəkim olan şəxs öz biliyini praktikada 
tətbiq edir. Eyni zamanda, həkimlik diplomu həm də üstünlük 
göstəricisidir. Diplom sosial statusun simvoluna çevrilir. Təh
silin simvolik aspekti də öz əksini məhz bunda tapır. R.Kollinz 
qeyd edir ki, ABŞ-da təhsil sisteminin genişlənməsi lıeçdə

123



ixtisaslı mütəxəssislərə ehtiyacın olması ilə deyil, var-dövlət, 
hakimiyyət və üstünlük uğrunda «status qrupların» mübarizə
sinin nəticəsidir.

Bütün təhsil prosesi insanların sosiallaşmasına 
istiqamətlənmişdir. Sosiallaşma prosesində isə şəxsiyyətin 
formalaşması baş verir. Sosiallaşma bir çox dəyərlərin 
mənimsənilmsini tələb edir və bunun əsasında insanlann 
gündəlik həyatı qurulur. E.Dürkheym göstərir ki, təhsilin əsas 
funksiyası hakim mədəniyyətin dəyərlərini gələcək nəsillərə 
ötürməkdir. Tarixən müxtəlif cəmiyyətlərin mədəni dəyərləri 
bir-birindən fərqlənmişdir. Məsələn, Qədim Yunanıstanda 
adamlar incəsənətə xüsusi diqqət yetirirdilərsə, Qədim 
Romada təhsilin əsas məqsədi hərbçilər və dövlət adamları 
yetişdirməkdən ibarət olmuşdur. Orta əsrlərdə dini təhsil üstün 
olmuş, İntibah dövründə təhsilin əsas məqsədi ədəbiyyat və 
incəsənəti öyrənmək olmuşdur. Müasir dövrdə isə təhsil 
sistemində təbii-elmi fənlərə daha çox üstünlük verilir və eyni 
zamanda şəxsiyyətin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. 
Gənclərin cəmiyyətdə bərqərar olmuş mədəni sərvətləri 
mənimsəməsi ruhunda tərbiyə olunması mövcud sosial 
nizamın qorunmasına xidmət edir. Bir çox ölkələrdə təhsil 
məcburidir. Belə ki, tələbələr təhsil almaqla yanaşı, idmanla, 
hərbi təlimlə məşğul olur, ictimai işlərdə iştirak edirlər. 
Tələbələr standartlaşmış dərsliklər əsasında təhsil alırlar. Bir 
sözlə, tələbələr təhsil prosesində nəzarətdə olurlar ki, bu da 
cəmiyyətdə sabitliyin bərqərar olmasına kömək edir.

Müasir gənc daha çox təhsilli, yeni ixtisaslara yiyələn
miş, yeni həyat tərzinin daşıyıcısı və sosial dinamizmə malik 
olmalıdır. Gənclərin sosial problemləri «həyat başlanğıcı» ilə 
-  təhsilin alınması, əmək həyatının başlanması, ailənin yaran
ması, ixtisasın artırılması və inkişafı ilə bağlıdır. Bunun üçün 
təhsilə diqqətin artırılması hər bir cəmiyyətin ümdə vəzifəsi
dir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə təhsilə qoyulan vəsait in
kişaf etmiş ölkələrə nisbətən 10 dəfə azdır. Belə ölkələrdə 
ibtidai təhsil alanların sayı orta və ali təhsilli gənclərdən çox
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dur.
Təhsı/ ins run bütün fəaliyyətinə təsir göstərir. Şagirdlə

rin bir qismi ona məktəbi qurtarandan sonra müxtəlif texnikum 
və peşə məktəblərinə, bir qrupu kolleclərə, universitetlərə da
xil olursa, qalan qismi isə heç bir yerə daxil olmur. Tələbələrin 
çoxu hüquq, tibb, iqtisadiyyat, kommersiya və digər zehni 
əmək ixtisaslarını seçirlər. Ali məktəbə daxil olmayanlar, yəni 
yalnız orta məktəb attestatına malik olanlar, təbiidir ki, aşağı 
ixtisaslı və az əmək haqqı ödənilən işlərə düzəlirlər (istehsa
lat, xidmət və s. sahələrə). Burada müəyyən qaydanı istisna 
edən hallar da olur. Məsələn, ali məktəb məzunlarının bir 
qismi öz ixtisasına uyğun iş tapmadıqda, aşağı sosial təbəqəyə 
keçdiyi halda, aşağı ixtisaslıların bir qismi isə idman, musiqi, 
biznes sahəsində yüksəlir və yuxarı sosial təbəqəyə keçir. Be
ləliklə, bir çoxları üçün məktəb filtr -  təmizləyici rolunu oy
nayır, yəni bu filtrdən keçənlər öz həyat yolunu müəyyənləş
dirirlər. B. Hernin fikrincə, «təhsil insanlann qabiliyyətlərinə 
görə bölgüsünün çox ağıllı üsuludur».

Təhsil demokratiyanın inkişafını tələb edir. Belə ki, de
mokratik cəmiyyətlərdə təhsilə çox diqqət yetirilir. İnkişaf et
miş Qərb ölkələrində təhsil üçün geniş imkanlar açılmışdır. 
XV111 əsr Böyük Fransa inqilabının bir çox təbəqələri siyasi 
fəaliyyətə cəlb etməsi təhsilə diqqəti artırmış oldu. Çünki si
yasi səhnədəki yeni aktyorlar «nəzakətsiz xalq kütlələri» təəs
süratı yaratmamalı idi. Buna görə də XIX əsrin 30-cıı illərində 
ABŞ-da təhsil islahatçılarını gələcək seçicilərin savadlılığının 
artırılması narahat edirdi. Bu narahatlığı bir müddət sonra İng
iltərə də keçirdi və 1867-ci ildə bu ölkədə İslahat Haqqında 
Qanun qəbul edildi. Bu qanuna uyğun olaraq səsvermə hüququ 
fəhlə sinfinin bir çox nümayəndələrinə də verildi. İngiltərənin 
siyasi xadimi R.Loıı bildirdi ki, seçki hüququ qazanmış fəhlə
lər heç olmasa «hərfləri öyrənərlər». Nəhayət, 1870-ci ildə 
İngiltərədə Təhsil haqqında Qamın qəbul edildi. Kütləvi təhsil 
əhalinin siyasi həyatda iştirakı zərurətindən irəli gəlirdi. Müa
sir təhsilin tarixində ikinci mühüm hadisə sənaye inqilabı oldu.
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Sənayenin inkişafının ilk pilləsində, texnologiya bəsit olan 
zaman, fəhlələr aşağı ixtisaslı olduğu dövrdə kadrların təhsil 
almasına tələbat da yox idi. Lakin sənayenin inkişafı ixtisaslı 
işçilərin hazırlanmasım tələb etdiyinə görə təhsil sisteminin 
genişləndirilməsi zərurətə çevrildi. Bu da elektrotexniklərə və 
mühəndislərə tələbatı artırdı.

Hazırda bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda 
dövlət məktəbləri ilə yanaşı, özəl məktəblər də fəaliyyət gö
stərir. E.Dürkheym göstərirdi ki, təhsil heç vaxt sosial qruplar 
üçün eyni olmur, nə qədər ki, sosial stratifıkasiya var, belə də 
olacaqdır. Orta əsrlər Avropasında ali təhsilin bütün sistemləri 
elitar olduğu halda, XX əsrdən başlayaraq bir çox ölkələrdə 
elitar institutların dağılması prosesi müşahidə olunur. Britaniya 
təhsil modelində uzun müddət strati fıkasiya saxlansa da, 1944- 
cü ildə Təhsil haqqında Qanun qəbul edildikdən sonra vahid 
orta məktəblər şəbəkəsi genişlənmişdir. ABŞ təhsil sistemində 
isə uzun müddət dini, irqi və etnik əlamətlərə görə stratifika- 
siya saxlanmış, yalnız 1954-cü ildən sonra qara və ağdərililə- 
rin bir yerdə təhsil almasına icazə verilmişdir. Təhsillə dövlət 
arasında qarşılıqlı əlaqə təhsil üzərində nəzarətin mərkəzləş- 
məsi dərəcəsi ilə xarakterizə olunur. Keçmiş SSRİ-də təhsil 
çox ciddi surətdə mərkəzləşdirilmişdi. ABŞ-da isə təhsil mər
kəzləşdirmədən uzaqdır, burada təhsilə nəzarət dövlət və yerli 
səviyyədə həyata keçirilir. Eyni zamanda Amerika təhsil sis
temi özündə çox böyük sayda xüsusi məktəbləri birləşdirir və 
bunlara dövlət heç bir nəzarət etmir. ABŞ-da son illər ali təh
silə ayrılan vəsait qeyri-hökumət mənbələrindən daxil olmağa 
başlamışdır.

Təhsil sistemi insanların özünün də daxil olduğu geniş 
ictimai təkrar istehsala təsir etdiyindən bu sahənin inkişafı cə
miyyətin diqqətindən heç vaxt yayınmamalıdır.

§4. Dinin sosiologiyası

Dinin sosiologiyası nisbi müstəqil elm sahəsi kimi çıxış 
edir. Sosial institut kimi dinin sosiologiyası dinin mənşəyini, 
cəmiyyətdə tutduğu yeri və oynadığı rolunu, inkişaf 
qanunauyğunluqlarını, digər sosial institutlarla qarşılıqlı 
əlaqəsini öyrənir. Dinin strukturuna dini şüur, dini fəaliyyət, 
dini təşkilatlar daxildir. Dini şüur ictimai şüurun spesifik 
forması olub, dini ideologiya və psixologiyanı özündə 
birləşdirir. Dini fəaliyyət kultda və digər formalarda özünü 
göstərir. Dini kult dini inamı reallaşdırmağa edilən cəhddir. 
Dini şüur dini kulta münasibətdə ilkin olub, dini obrazları və 
təsəvvürləri dini ideologiya səviyyəsində formalaşdırır, müda
fiə edir və inkişaf etdirir. Dini təşkilatlar isə iarixin müəyyən 
pillələrində meydana gəlmiş xüsusi təşkilatlardır, cəmiyyət 
inkişaf etdikcə bu təşkilatlarda dövrlərə uyğun dəyişikliklər 
baş vermiş, dinin ictimailəşməsi prosesi getmişdir. Dinin sosial 
mahiyyətinə gəldikdə qeyd edilməlidir ki, o, bəşəri dəyərlərin 
qorunub saxlanmasında, insanların fəaliyyətinin mənəvi cə
hətdən təmizlənməsində mühüm rol oynayır.

Din gündəlik həyatda insanlar üzərində hökmranlıq 
edən qüvvələrin onların beynində fantastik inikasıdır, elə 
bir inikas ki, təbii və dünyəvi qüvvələr fövqəltəbii və səma 
qüvvələri rolunda çıxış edir. Din eyni zamanda emosional 
hiss və həyəcanları, spesifik ayin fəaliyyətlərini və dini təşki
latları birləşdirən etiqadların sistemidir. Dinin əsas elementləri 
aşağıdakılardır: etiqad edənlər qrupu, müqəddəs hesab edilən 
fövqəltəbii qüvvələrə maraq, spesifik etiqad sistemi, mərasim
lər, dini həyat tərzi haqqında təsəvvürlər. Dini təsəvvürlər in
sanları müəyyən qnıp halında birləşdirir. Sosioloqları ən çox 
dini qrupların cəmiyyətdəki digər qruplardan nə dərəcədə 
fərqlənməsi maraqlandırır. Dinin tədqiqi müsəlmanları, kato
likləri, provaslavları, protestantları, buddistləri və s. bir
ləşdirən böyük qrupların tədqiq olunmasını əks etdirir. Hər bir 
dində müxtəlif müqəddəs predmetlər və hadisələr olur. Məsə-
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lən, müqəddəs Kəbəni ziyarət etmək hər bir müsəlmanın ar
zusudur. Kəbə insanlarda kamilləşmək, təmizlənmək, miiqəd- 
dəsləşmək simvolu təsiri bağışlayır. Digər müqəddəs yerlər də 
insanlarda şəfa tapmaq, bədbəxt hadisələrdən sığortalanmaq, 
günahları yumaq, mənəvi sakitlik tapmaq ümidlərini artırır.

Dinin təsnifatının bir neçə üsulları vardır. Birinci 
üsula görə din onun nümayəndələrinin adı ilə sistemləşdirilir 
(müsəlman, katolik, protestant, buddist və s.). İkinci üsula gö
rə o, müəyyən dinin tipinin sadəlik və mürəkkəblik dərəcəsi
nə görə sistemləşdirilir. Bu sistem Bellax sitemi adlanır. Bellax 
dinin beş kateqoriyasını ayırır: bəsit, arxaik, tarixi, erkən mo
dern və modern. Üçüncü sistem M.Veber tərəfindən irəli 
sürülmüşdür. Bu sistem ruhun xilas edilməsi haqqında etiqadın 
xarakterinə diqqət yetirir və ruhun xilasının passiv (mistisizm) 
və ya aktiv (asketizm) üsulunun seçilməsini özündə əks etdirir.

Bəşəriyyətin ilkin inkişaf mərhələsində din olmamışdır. 
Ən qədim insanların təsəvvürləri onların təbiətə və ibtidai 
icmanın üzvlərinə olan münasibətlərinin bilavasitə inikası 
hüdudlarından hələ kənara çıxmırdı, cəmiyyətlərin sonrakı in
kişaf mərhələsində sadə dini ayinlər, bütpərəstlik, çoxallahlıq 
və nəhayət təkallahlıq (buddizm, xristianlıq, islam) meydana 
gəlmişdir. Dini etiqad tarixən yaranmış dini təşkilatlar vasitə
silə həyata keçirilir. Dini təşkilatlaıa məscid, kilsə və sekta 
daxildir. Məscid, kilsə cəmiyyətlə sıx bağlıdır və onıııı daxi
lində fəaliyyət göstərir. Sekta cəmiyyətin hakim dəyərlərini 
inkar edir və diqqəti mərasimlərə, müəyyən etiqada yönəl
tməyi tələb edir. Sektalar cəmiyyətlə normal münasibətlər 
saxlasa da, özünə yeni üzvlər cəlb etmək üçün digər dini təş
kilatlarla rəqabətə də girir.

Dinin qorunub saxlanmasında və onun gələcək nəsillərə 
ötürülməsində ailə böyük rol oynayır. Aparılmış sosioloji təd
qiqatlardan aydın olur ki, müasir dindarların əksəriyyəti ailədə 
hakim olan ruha və ənənəyə ııyğım olaraq dindar olmuşlar. 
Dinin sosial köklərindən onun tarixi köklərini fərqləndirmək 
lazımdır. Belə ki, dinin taı ıxi kökləri dedikdə müasir dinlərin

tarixi inkişaf şərtləri başa düşülür. Dinin qnoseoloji kökləri isə 
idrak fəaliyyəti prosesində insan şüurunda dini təsəvvürlərin 
yaranması olmuşdur. Dini təsəvvürlərin yaratdığı dünya din
darlar tərəfindən subyektiv şəkildə reallıq kimi qəbul edilir.

Din özündə sehrbazlığın müəyyən elementlərini yaşatsa 
da, o. sehrbazlıqdan fərqlənir. Din insana ölüm qorxusunu dəf 
etməkdə, rastlaşdığı ədalətsizliklərə dözməkdə yardım edir.

E. Diirkheyın hesab edir ki, dinin sosial funksiyası icti
mai əlaqələri inikas etdirmək və möhkəmləndirməkdən iba
rətdir. Konfliktoloji nəzəriyyənin tərəfdarlarına görə, din cə
miyyətin bir qrupunun digəri üzərində hökmranlığına xidmət 
edir. Din aşağı təbəqələrə o biri dünyada daha yaxşı həyat vəd 
etməklə onları bu dünyadakı problemlərin həllindən uzaqlaş
dırır. Konflikt nəzəriyyəsində dini hərəkatlarla siyasi konflikt
lər arasında qarşılıqlı əlaqənin olması ideyası irəli sürülür.

Din sosial dəyişikliklərə də səbəb ola bilir. M.Veber 
kalvinist etiqadla və protestant əmək etikası ilə kapitalizmin 
inkişafının bağlılığını göstərmişdir. Dinin cəmiyyətə təsirini 
1978—ci il İran İnqilabından sonra islam fundamentalizminin 
güclənməsi əyani sübut edir.

Dindarlıqla dini hissləri eyniləşdirmək olmaz. Məscidə 
və ya kilsəyə getmək tam mənada dindar olmaq demək deyil
dir, çünki bir çox adam buraya başqa məqsədlə baş çəkir. Eyni 
zamanda elə hallar da olur ki, həqiqi dindarlar məscidə, kil
səyə heç baş çəkmir və ya az gedir. Elmin inkişafı, milli döv
lətlərin sayının artması, kapitalizmin inkişafı dinin xarakterin
də də dəyişkiliyə səbəb olur. Sağ dini dairələr müəyyən sosial 
qanunvericiliyin qəbul edilməsinə nail olmağa çalışır (abortun 
qadağan edilməsi, gözəllik yarışlarının dayandırılması, homo- 
seksualistlərə verilən azadlığın məhdudlaşdırılması və s.), hət
ta siyasi məsələlərə dair qərarların qəbul edilməsinə təsir gö
stərir (nüvə silahlarının qadağan edilməsi və s.). XX əsrin 60- 
70-ci illərindən başlayaraq yeni dini şüurun əmələ gəlməsi 
nəticəsində çoxlu təzə dini cərəyanlar yaranmağa başlamışdır 
(«Krişna şüuru» və s.). Yeni dini cərəyanlar adətən həyat



məqsədləri və mövqeləri müəyyən olunmamış gəncləri özünə 
daha çox cəlb edir. E.Dürkheym yeni dinlərin yaranmasını 
müasir həyata etirazın nümunəsi kimi qələmə verir. Bellax isə 
bunu cəmiyyətdəki mövcud sosial institutların dağılması (bo
şanmaların sayının artması nəticəsində nuklear ailələrin 
dağılması, müharibələr, hakimiyyət fırıldaqlarının olması, in
sanların vətənpərvərlik və hökumətə inam hisslərinin itirilmə
si, seksual inqilab, «azad məhəbbət»in dəbə çevrilməsi) ilə 
izah etmişdir.

§5. Siyasətin sosiologiyası

Siyasətin sosiologiyası və ya siyasi münasibətlərin 
sosiologiyası özündə aşağıdakı anlayışları birləşdirir: «siyasət», 
«siyasi hakimiyyət», «siyasi münasibətlər», «siyasi maraqlar», 
«siyasi institutlaı», «siyasi proseslər», «cəmiyyətin siyasi 
sistemi», «siyasi şüur». Siyasətin sosiologiyası sosial-siyasi 
sahənin qanunauyğunluqlarını öyrənir. Sosiologiyanın bu sahəsi 
ictimai və siyasi münasibətlərin o dairəsini əhatə edir ki, orada 
ictimai məqsədlərə siyasi vasitələrlə nail olunur.

Siyasətin sosiologiyasının rəsmən tanınması və onun 
hüdudlarında tədqiqatlar aparılması sosioloqların bu elmin 
predmeti haqqında kəskin və qızğın diskussiyalarına səbəb ol
muşdur. Bu mübahisələrin kəsilməməsini göstərən fakt odur ki, 
sosisoloqlar bu fənnin adının dəqiq nccə adlandırılması qərarına 
hələ gələ bilməyiblər. Belə ki, «siyasi elm», «siyasi elmlər», 
«siyasi fəlsəfə», «siyasətin sosiologiyası», «siyasətin fəlsəfəsi» 
terminləri çox işlənir. İlk dəfə siyasəti 1816-cı ildə Sen-Simon 
elm elan etmişdir. R.Rendiks və S.Lipset siyasi elmlərlə siyasi 
sosiologiya arasında sərhəd qoyurlar. Əgər fransız tədqiqatçıları 
«siyasi elm» və «siyasi sosiologiya» anlayışlarını sinonim kimi 
işlədirlərsə, Amerika sosioloqları çalışırlar ki, bu anlayışları 
fərqləndirsinlər. Siyasi elm kimi siyasi sosiologiya da cə
miyyətdə hakimiyyətin yeri və və tətbiqi mexanizmini öyrənir. 
Lakin siyasi elmdən fərqli olaraq, siyasi sosiologiya hakimiyyə
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tin təsisat əsaslannı və onun fəaliyyətini əsas götürmür. Deməli, 
siyasi elm dövlətdən başlayaraq onun cəmiyyətə təsirini öyrə
nir, siyasi sosiologiya isə cəmiyyətdən başlayaraq, onun dövlətə 
və formal təsisatlara təsirini, hakimiyyətin fəaliyyətini öyrənir.

M.Düveıjyenin fikrincə, siyasi elm cəmiyyətin siyasi 
həyatını üç əsas cəhətdən öyrənir: siyasi rejimin əsaslannı ya
radan siyasi hakimiyyət təsisatlarını (siyasi rejimlərin 
sosiologiyası), digər ölkələrdə olan siyasi hakimiyyət formalan ilə 
əlaqəni (beynəlxalq münasibətlər sosiologiyası), siyasi 
hakimiyyətin cəmiyyətin təşkilati qüvvələri ilə əlaqəsi (siyasi 
partiyaların, güc strukturlarının və s. sosiologiyası) tədqiq edir. Bir 
çox müəlliflər təsdiq edirlər ki, siyasi sosiologiya yalnız dövləti 
öyrənir və ailə, əmək kollektivləri, ictimai təşkilatlar və s. ilə 
məşğul olmur. Digər alimlər isə siyasi sosiologiyaya ümumiyyətlə 
hakimiyyət haqqında, bütün ictimai təşkilatlar haqqında elm kimi 
baxırlar. Onlar öz fikirlərini belə əsaslandırırlar ki, dövlətin siyasi 
hakimiyyəti öz təbiətinə görə digər ictimai institutlardan, məsələn, 
həmkarlar ittifaqlarından və s. fərqlənmir.

Bir sıra tədqiqatçılar siyasi fəlsəfə ilə siyasi elmin özünü 
bir-birindən fərqləndirirlər. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, 
fəlsəfə siyasi nəzəriyyənin ümumi məsələləri ilə məşğul 
olmalıdır. Məsələn, fəlsəfə hakimiyyətin ümumi əsaslannı və 
mahiyyətini açaraq, eyni zamanda siyasi elm kimi hakimiyyətin 
həyata keçirilməsinin konkret fonnalarını təhlil edir. P.Bastidin 
fikrincə, siyasi fəlsəfə siyasətin ümumi prinsiplərini, müxtəlif 
tarixi mərhələlərdə fəaliyyət göstərən qanunlarını, müxtəlif 
hakimiyyət fonnalarını öyrənir, müxtəlif zaman və məkan 
daxilində mövcud olmuş siyasi rejimləri müqayisə edir, siyasət 
haqqında sistemli təsəvvür yaradır. A.cevers hesab edir ki, siyasi 
fəlsəfə əxlaq fəlsəfəsinin bir sahəsi, onun tətbiqi fənnidir. Siasi 
fəlsəfənin əsas qayğısı isə siyasi hakimiyyətə əxlaqi qiymət 
verməkdir. V.Deykə görə, siyasi elmə ikili baxmaq lazımdır: 
birincisi, siyasi elm siyasi görüşlər sisteminin ümumi xarakterini 
əks etdirir, ikincisi o, siyasi ideologiyaya aid ola bilər.

Siyasi sosiologiyanın əhatə etdiyi ictimai-siyasi sahə
nin əsasını siyasi münasibətlər təşkil edir və ona aşağıdakı
lar daxildir. Birincisi, müxtəlif qrup və fərdlərin (cəmiyyətin
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ictimai-siyasi təşkilatlan), cəmiyyətin ayrı-ayrı sosial institut
larının (iqtisadi, dini, siyasi və s.) və onların qarşılıqlı münasi
bətlərinin status və rolunu müəyyən edən üımımən qəbul 
olunmuş və ya qanunla müəyyənləşdirilmiş norma və dəyər
lər. İkincisi, sosial-siyasi və hüquqi normalara nəzarət edən 
və bunun üçün zəruri olan hakimiyyət, nüfuz və maddi vasitə
lərə malik olan təşkilatların (sosial institut və idarələrin) fəa
liyyəti. Üçüncüsü, cəmiyyətin institutlarına, dövlət və onun 
təşkilat və idarələrinə birbaşa aid olan birliklər və fərdlər ara
sında ictimai əlaqələr.

Siyasi münasibətlər sinfi və qrup mənafelərinin reallaşması 
forması olub, ictimai münasibətlər sistemində fərdlərin və 
birliklərin ictimai davranışının idarə olunması və ona nəzarət 
funksiyasını həyata keçirir. Siyasi münasibətlər fərdlərin və insan 
birliklərinin ictimai-siyasi fəaliyyəti nəticəsində meydana çıxır. 
Bu fəaliyyət müxtəlif formalarda olsa da, ümumi məzmunla -  
cəmiyyətin inkişafı prosesində iştirakla xarakterizə olunur. 
Siyasətin sosiologiyasının predmetinə müxtəlif birliklərin sosial- 
siyasi marq və münasibətləri ilə şərtlənən fəaliyyət göstənnə 
formaları, sosial institutların sosial-siyasi sahənin inkişaf 
qanunlarına uyğunluğu və s. aiddir. İstənilən cəmiyyətin inkişaf 
və fəaliyyət prosesisni öyrənərkən əsas yeri hakimiyyətə 
münasibətlə əlaqədar olan bütün ictimai fəaliyyət sahəsinin aid 
olduğu siyasi həyat tutur. Siyasət isə ictimai münasibətlər sahəsi 
olub, dövlət hakimiyyəti, onun saxlanması və ondan istifadə 
olunmasına aid yaranmış münasibətlərin xarakter və məzmunu 
ilə müəyyən olunur.

Siyasətin sosiologiyası ikinci Dünya müharibəsindən so
nra Qərbin digər ictimai elmləri içərisində ön plana keçdi. Siy
asətin sosiologiyasının yaranması və inkişaf etməsinin mühüm 
amili onun ABŞ, AFR, İngiltərə, Fransa və b. ölkələrin bir çox 
nümayəndələri tərəfindən fəal müdafiə olunması, siyasi tədqi
qat institutları və mərkəzlər yaradaraq, onları maliyyəloşdir- 
məsi idi. Müharibədən sonra Qərb siyasi elminin inkişafının 
mühüm səbəblərindən biri ali təhsil sistemində onun xüsusi 
fənn kimi tədris olunmasıdır. Hətta Fransada hökumətin 1954- 
cü il 27 mart tarixli dekreti ilə ali təhsil müəssisələrində siyasi

elmlərin tədrisinə başlandı. J.Stessel yazırdı ki, bu dövrdə 
Fransada siyasətin sosiologiyası ümumi elmlər içərisində öz 
xüsusi çəkisinə görə mühüm yer tuturdu. ABŞ-da isə sosio
loqların ixtisaslaşdırılması zamanı siyasətin öyrədilməsi de
moqrafiyadan, antropologiyadan, nigah və ailənin, cinayətkar
lığın, sənayenin sosiologiyasından ön plana çəkilmişdi. Hazır
da ABŞ universitetlərinin əksəriyyətində siyasətin öyrənilməsi 
ilə xüsusi şöbələr və qruplar məşğul olur.

Qərb sosiologiyasının səciyyəvi əlamətlərindən biri si
yasətin sosiologiyasını genişləndirmək və inkişaf etdirməkdən 
ibarətdir. ABŞ siyasi sosiologiyasının məşhur nümayəndələri 
D.Bell, Q.Morqentau, S.Lipset, R.Leyn, K.Doyç, Q.Almond,
S.Verba, Q.Saymon, R.Douson və C.Koulmendir. 1949-cu ildə 
Beynəlxalq Siyasi Elmlər Assosiasiyası yaranmışdır. Bu 
Assosiasiyaya indi Qərb ölkələrinin əksəriyyəti daxildir və hər 
üç ildən bir təşkilatın beynəlxalq konqresi keçirilir. Hazırda bir 
çox tədqiqatçılann əsərlərində çoxlu sayda müxtəlif 
nəzəriyyələr, məsələn, «şəxsiyyətin si-yasi sosiallaşması», 
«siyasi qərarların qəbulu», «dövlət bürokratiyası», «avanqard 
demokratiya», «postindustrial cəmiyyət» və s. ətraflı işlənib 
hazırlanmışdır. Qərb siyasi sosiologiyası Qərb həyat tərzini, 
demokratiyasını reklam etməklə ictimai rəyə təsir göstərir. Bu 
sosiologiya mürəkkəb sosioloji və fəlsəfi kateqoriyaları adi 
insanların başa düşdüyü dilə çevirir, kütlə auditoriyasına çatdırır. 
Qərb siyasi sosiologiyası fəalmnnevr etmək qabiliyyətinə 
malikdir. O, sistematik olaraq öz nəzəriyyəsini yeniləşdirir, onun 
ayrı-ayn müddəalarına yenidən baxır. Əsas konsepsiya və 
ideyaların təbliğində nəinki alimlər, habelə siyasət və dövlət 
xadimləri, dini və ictimai təşkilatların rəhbərləri, ali və orta 
məktəb müəllimləri, biznesmenlər fəal iştirak edirlər. Bu 
konsepsiyalar və ideyalar eyni zamanda qəzet və jurnallar, radio 
və televiziya vasitəsilə, parlament tribunası və kilsə 
auditoriyaları, teatr zalları və ali məktəb auditoriyaları vasitəsilə 
təbliğ olunur. Siyasi sosiologiyanın inkişafına, bu sahədəki 
tədqiqatların artmasına Qərb dövlətləri külli miqdarda vəsait 
ayınr.



FƏSİL VIII

ƏMƏYİN SOSİOLOGİYASI

§1. Əmək sosiologiyası haqqında ümumi anlayış

XIX əsrin burjua sosiologiyası O.Kont və Q.Spenserin 
pozitivizmin təsiri altında inkişaf edirdi. Konkret (emprik) elmi 
həqiqi, müsbət (pozitiv) elmlərin yeganə mənbəyi kimi qəbul 
etmək pozitivlərin fərqləndirici xüsusiyyətlərindən ibarətdir. 
Pozitivistlərin fikrincə, fəlsəfənin bir elm kimi öz abstrakt 
mühakiməsi ilə, nəzəri mücərəddliyi ilə yaşamağa ixtiyarı 
yoxdur. Onlar cəmiyyət haqqında digər başqa təbiət elmlərinə 
bənzər qurulmuş, prinsipcə yeni «qeyri-metafızik», «pozitiv» 
elmin yaranmasım bəyan etdilər.

Sosiologlar-pozitivistlər cəmiyyətin inkişaf səbəbəlrini və 
strukturunu izah etməyə cəhd göstərmişlər. Onlar cəmiyyətin 
inkişafını düzxətlə təkamül şəklində görürdülər, cəmiyyətin 
strukturunu isə müxtəlif amillərin bir-birinə mexaniki surətdə 
tabe kimi olması hesab edirdilər, cəmiyyətin inkişafında hansı 
amilin ən böyük rola aid edilməsindən asılı olaraq, XIX əsrin 
qərb sosioloji fikrində bir sıra istiqamətlər mövcud idi. XIX 
əsrin axırında və XX əsrin əvvələrində burjua sosioloji fikir 
əhəmiyyətli dərəcədə xeyli təsir göstərən sosioloqlardan 
F.Tyonnis, Q.Zimmel, E.Dürkeym, M.Veber, V.Pareto ən 
görkəmliləri hesab olunmuşlar. Onlar Qərb sosioloqlarının 
klassikləri sayılırdılar.

Fransız sosioloqu E.Dürkeym əmək problemlərinin 
öyrənilməsinə böyük diqqət yetirmişdir. Onun əsərlərində 
kollektiv təsəvvürlər və onların fərdlərə təsiri əsas yer tuturdu. 
Əmək bölgüsü ilə əlaqədar olaraq cəmiyyət və şəxsiyyət 
arasında münasibət məsələsi E. Drükeymin «İctimai əmək 
bölgüsü haqqında» əsərinin predıneti olmuşdur. Müəllifin 
tədqiq etdiyi ən mühüm hadisə «sosial həmrəylik» problemi 
olmuşdur. Bu həmrəylikdə o, mexaniki və üzvü həmrəyliyi 
bir-birindən ayırmışdır.
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Əməyin sosiologiyası ümumi sosiologiya elmin bir hissəsi
dir. Əmək fəaliyyəti sırasında nəzəri və tədbiqi sosioloci təd
qiqatların aparılması nətijəsində əmək sırasında sosial proses
lər və hadisələr haqqında biliklər toplusu əmələ gəlir. Nətijə 
etibarilə əmək haqqında xüsusi sosioloci nəzəriyyənin yaran
masına gətirib çıxarır və ona zərurət yaranır. Beləliklə sosial- 
əmək münasibətləri sferasında xüsusi bir elmi sahəsi olan 
əməyin sosiologiyası formalaşır. Əməyin sosiologiyasında so
siologiya elminin prinsiplərindən, kateqoriyalarından, anlayış 
və tədqiqat metodlarından istifadə olunur. Həmçinin sosial ha
disə və proseslərin öyrənilməsinə kompleks yanaşmağa əsas
lanaraq əmək sferasına tətbiq edilir.

Əməyin sosiologiyası sosial prosesləri, hadisələri və meyl 
etməni sistem halında öyrənməyə istiqamətləndirilməlidir. 
Ona görə də sosial qanunların və qanunauyğunluğun müəyyən 
edilməyi və onların fəaliyyət mexanizminin öyrənilməsi 
zəruridir. Bu prosseslərdo insanların fəaliyyəti qrupların 
qarşılıqlı əlaqələri, onların fəaliyyət mübadiləsi və sosial 
münasibətləri formalaşır. Həmin qarşılıqlı əlaqələrin və 
münasibətlərin düzgün qiymotondirilmosində, sosioloci 
sahədə bilik və metodlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Sosial münasibətlər özünün çoxjəhətliliyini iqtisadi, hüquqi, 
siyasi, ideoloci və mənəvi münasibətlər formasında təzahür etdirir.

Sosial münasibətlərin yaranması, formalaşması vo onların 
daşıyıjıları arasında əlaqələrin qurulması sosial əmək 
münasibətləri baxımından xüsusi olaraq öyrənilməlidir.

Əmək sferasında sosial ümuminin əsas növü kimi kollektiv 
çıxış edir. Kollektiv əmək prossesiııdə bilavasitə yaxud dolayı 
yolla işçilərin qarşılıqlı təsirinin məzmununu sosial prosseslər 
və əmək münasibətləri yaradır.

Əmək münasibətləri istehsal münasibətlərinin mühüm 
tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Onlar fəaliyyət mübadiləsini 
zəruriliyi ilə əlaqədar olaraq sahələr arasında əmək bölgüsü və 
əmək kooperasiyasının əsasında yaranır. Əməyin 
münasibətləri bilavasitə janlı əmək prosesində işçilərin 
fəaliyyətində janlı əməyin daşıyıjıları arasında yaranır.
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Bütün bunlarla yanaşı əməyin sosiologiyasının öyrəndiyi 
problem haqqında müxtəlif tikirlər mövjııd olmuşdur. Belə ki. 
tarixən əməyin qiymətləndirmişlər. Bununla yanaşı əməyin 
sosiologiyası sosial davranış haqqında elm, əmək kollektivlə
rində şəxsiyyətlər arası münasibətləri öyrənmək kimi, istehsal 
prosesində adamların ijtimai fəallıqlarını öyrənən elm kimi, 
əməyin ijtimai hadisə və ijtimai münasibətləri öyrənən elm 
kimi müxtəlif fikirlər söylənilmişdir.

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, əməyin sosiologiyasında 
öyrənən məsələlər içərisində əsas yeri əmək münasibətləri vo 
əmək situasyası müəyyən edir. Beləki, işçilər arasında müəy
yən əmək bölgüsü və əmək kooperasiyası əsasında müvafiq 
dəyərlər və mənafelər baxımından sosial əmək münasibətləri 
yaranır, əməyin sosiologiyası nəzəriyyəsində sosial əmək mü
nasibətlərinin düzgün dəqiq müəyyən edilməsi və düzgün başa 
düşülməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Xüsusi sosioloci nəzəriyyə kimi əməyin sosiologiyasının 
predmeti əmək sferasında sosial əmək münasibətlərinin quruluşu 
və mexanizmi, eləjə də sosial prosesləri öyrənməkdən ibarətdir.

Əməyin sosiologiyasının öyrəndiyi predmetin belə izah 
edilməsi müasir sosioloci nəzəriyyədə üstünlük təşkil edir. 
Məhz sosial əmək münasibətləri onların quruluşu və mexa
nizmi, həmçinin sosial proseslər əməyin sosiologiyası elmində 
əsas yer tutur. Əmək münasibətlərinə özlüyündə 2 aspektdə 
baxıla bilər: funksional və sosioloci münasibətin funksional 
aspekti əmək prosesi iştirakçıları arasında baş verir və əmək 
bölgüsü və əmək kooperasiyasına əsaslanır. Bununla da işçi 
qüvvəsinin say nisbətinin qurulmasında, peşə ixrisas tərkibinin 
müəyyən edilməsində özünü göstərir.

İşçilərin belə tərkibi məhsul istehsalına zəruri vaxt rnəsrəf- 
lənmiş, müəyyən növ məhsulların hazırlanmasının əmək tutu
mu vasitəsilə müəyyən edilir. Bu məsələlər əməyin iqtisa
diyyatı əməyin normallaşdırıİması və elmi təşkili vasitəsilə öy
rənir.
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Əməyin münasibətin sosioloci aspektində işçilərin və sosi
al qrupların sosial vəziyyətləri, onların mənafeləri, əmək dav
ranışı və dəyərlərindən ibarətdir.

Əmək jəmiyyətin sistemilə yanaşı əsas sistemlərdən biri 
olduğuna görə əmək prosesi iştirakçıları arasında müxtəlif 
çoxsaylı sosial əmək münasibətləri yaranır və həyata keçirilir.

İşçilərin əmək davranışı onların tələbatları mənafeləri, 
dəyərlik arentasiyaları habelə əmək situasiyaları təsiri ilə 
yaranır və formalaşır.

Əməyin sosiologiyasında sosial qruplar, dəyərlər mənafe
lər, sosial davranışlar əməyə uyğunlaşma, sosial təşkiletmo 
əməyin stimullaşdırılması, əməyin motivləşdirilməsi, əmək 
kollektivinə rəhbərlik, kollektivin birliyi prosesi əmək fəaliy
yətində yerdəyişmə məsələləri dərindən öyrənilməlidir.

§2. Elmi texniki tərəqqi və əməyin məzmunu

Əmək prosesinin özündə, onun məzmunu və xarakterində 
baş verən dəyişikliklər əmək sferasında yaranan bütün sosial 
proseslərə: əməyin motivloşdirilməsinə, əmək
uyğunlaşmasına, sosial nəzarətə, kollektivdaxili birliyə və s. 
təsir edir. Belə ki, avtomatlaşdırılmış istehsal prosesində 
işləyən fəhlələrin motivlərinin quruluşu mexanikləşdirilən 
əməklə məşğul olan fəhlələrin motivlərinin quruluşundan 
fərqlənir. Yüksək təhsil səviyyəli işçilərin əməyə uyğunlaşma 
prosesi omoyin yüksok məzmunu olan sahələrdə daha 
müvəffəqiyyətli olur. Ona göro do bütün sosial proseslərə 
nisbətən əmək prosesi əsas, ilkin sosial proses olaraq qalır.

İctimai əmək ən tam şəkildə «əməyin funksional məzmu
nu» və «əməyin sosial-iqtisadi xarakteri» kateqoriyalarında 
açılır. «Əməyin məzmunu» məfhumunun köməyi ilə əməyin 
istehsalat texniki cəhəti açılır; «əməyin xarakteri» məfhumu
nun köməyi ilə isə sosial-iqtisadi cəhəti açılır.
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Əməyin məzmunu əmək prosesində insanın və əmək funk
siyaları tərkibini -  işçinin yerinə yetirdiyi hərəkətlərin məcmusu, 
onların nisbətini və qarşılıqlı əlaqələrini təmsil edir.

Əməyin məzmununun dəyişilməsi işçilərin istehsal prose
sində tutduğu mövqeyə, onun fəaliyyətinə və onların əmək 
funksiyalarına xeyli dərəcədə təsir edir. Məlum olduğu kimi 
işçilər istehsalatda aşağıdakı funksiyaların'. -  eneıci sərfi, ijra- 
etmə, nəzarət-tənzimləmə və idarəetmə funksiyalarını yerinə 
yetirirlər. Bu prosesdə fəhlənin ijra etdiyi işin xarakterindən, 
peşəsindən və ixtisas səviyyəsindən asılı olaraq funksiyaların
da yerdəyişmə baş verir. Odur ki, funksiyaların yerinə yetiril
məsinə əmək sərfi dəyişildiyi kimi onun işçinin birliyinə, in
tellektual səviyyəsinə, iş yerinə olan tələblər də dəyişilir.

Əmək funksiyaların dəyişilməsi və onların yerinə yetiril
məsinə vaxt məsrəfinin dəyişilməsi əməyin məzmununun 
dəyişilməsi deməkdir. Əməyin məzmunundakı dəyişikliklər 
bu və ya digər funksiyaların yerinə yetirilməsinə sərf olunmuş 
iş vaxtının strukturunun təhlili əsasında öyrənilir. Əməyin me- 
xanikləşdirilməsinin müxtəlif səviyyəsi - əl əməyi, mexanik- 
ləşdirilmiş əmək, avtomatlaşdırılmış əmək -  bu və ya digər 
konkret əməyin funksiyalarının müxtəlif nisbətliyini qabaqca
dan müəyyənləşdirir.

Əməyin məzmunluğu dedikdə əməyin zehni (əqli) fəa
liyyətilə dolğunluğu başa düşülür. Bu halda istehsalat tapşı
rığının həll edilməsində işçi informasiyadan istifadə edir. 
Əməyin məzmunluğu işçinin yerinə yetirdiyi əmək funksiya
ların mürəkkəbliyinin səviyyəsini, müxtəlifliyini və onun is
tehsalat müstəqilliyini əks etdirir.

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, indiki mərhələdə elmi- 
texniki tərəqqi hər şeydən əvvəl özünü mütərəqqi texnologiya 
sahəsində göstərir. Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırmada 
böyük rol oynayır. Lakin əmək cisminə təsir edilən üsulun 
özünün dəyişdirilməsi getdikcə daha çox əhəmiyyətə malikdir. 
Fəaliyyət göstərən texnologiyanın təkmilləşdirilməsi isə inki
şafın təkamül yolu deməkdir. Bu yol isə az ixtisaslı əl əməyi
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ilə məşğul olan fəhlələrin sayının və xüsusi çəkisinin azalma
sının əsas səbəbidir.

İstehsalın sosial parametrləri özünü istehsalatda məşğul 
olan işçilərə göstərdiyi təsirdə xarakterizə edir. Ona əməyin 
məzmunu, əmək şəraiti, istehsalat zədələnmələri və peşə xəs
tələnmələrinin səviyyəsi, əmək haqqının miqdarı, işçilərin pe
şə-ixtisas tərkibi, onların əməyə münasibəti aiddir. İstehsalın 
texniki-texnoloji bazasının möhkəmləndirilməsi nəticəsində 
onun təsirini müəyyənləşdirən digər başqalarını da müəyyən
ləşdirən əsas sosial parametrlərə əməyin məzmunluğu və şə
raiti aiddir. İstehsalı texniki-texnoloji bazasında köklü dəyişi- 
liklərin edilməsi ilə ağır əl işlərinin, az ixtisaslı əməyin, yek
nəsəq əməyin aradan qaldırılması, əməyə münasibətin optimal 
nümunəsini formalaşdırmağa səbəb olur. Bununlada işçilərin 
bütün əmək potensialının inkişafını və tətbiqini təmin edirlər.

Texnikada, texnologiyada, əmək alətlərindəki dəyişik
liklərlə yanaşı, işçilərin əməyinin məzmunluğuna əməyin təş
kili formaları da təsir edir. Əməyin fərdi təşkili formaısndan 
briqada formasıma keçilməsi, peşələrin əvəz edilməsi, istehsa
lat əməliyyatlarının növbələşməsi, fəhlələrin idarəçilik fun
ksiyalarına cəlb edilməsi, istehsalat müstəqilliyinin genişlən
məsi və iqtisadi münasibətlərin təkmilləşdirilməsi işçilərin 
əməyinin məzmunluğunu artırır.

İstehsal-təsərrüfat kompleksin sosial struukturunun məf
humu. Sosioloji nöqteyi nəzərincə əməyin məzmununda baş 
verən dəyişikliklərə həm cəmiyyətin, həm də ayrı-ayrı isteh
sal təsərrüfat komplekslərin sosial struturunda dəyişiklikləri 
şərtləndirən bir çıxış nöqtəsii kimi baxılır. Əməyin məzmun- 
luğunun öyrənilraəsiniə sosioloji yanaşmağın mahiyyəti onun 
istehsalatda müxtəlif sosial qrupların rolu və yeri, həmçinin, 
onların arasında sosial fərqlərin təsirini tədqiq etməkdən iba
rətdir.

Əməyin məzmunun dəyişdirilməsinin çıxış bazası -  əmək 
alətlərinin təkmilləşdirilməsidir, çünki bu əmək bölgüsünün 
dəyişdirilməsinə aparıb çıxarır. Bu isə, öz növbəsində, işçilə
rin peşə-ixtisas tərkibini müəyyən edir. Peşə-ixtisas tərkibinin
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dəyişdirilməsi həm аул-аул kollektivlərin, həm də ərazinin, 
sahələrin, bütövlükdə cəmiyyətin sosial strukturlann dəyişdi
rilməsinə, işçilərin müxtəlif qruplanmn dəyişdirilməsinə apa- 
nr.

Cəmiyyətin, ərazinin, sahənin, kollektivin sosial strukturu sosial 
qrupların və onların arasındakı sosial münasibətlərin məcmusundan 
ibarətdir, yəni bu və ya digər birliyin mövqeyi üzrə münasibətlərin 
məcmusudur. Sosial qrup sosial strukturun əsas ünsürü kimi çıxış 
edir. Sosial qrupa ümumi sosial əhəmiyyətli əlamətə görə birləşmiş 
adamların məcmusunu aid edirlər.

Əməyin sosial-iqtisadi mütənasibliyi peşə ixtisas qruplann 
sosial keyfiyyətlərindəki fərqləri şərtləndirir. Bu fərqlər 
işçilərin differensallaşmağına, onların sosial müxtəlifliyinə 
gətirib çıxarır. Əməkdə sosial-iqtisadi fərqlər iqtisadi əsasdır. 
Bu sosial xassələr üzrə işçi qrupları arasında fərqlər yığılır və 
təkrar istehsal edilir. Onların ən mühümləri: maddi və sosial 
nemətlərlə (mənzil, sosial mədəni təyinatlı obyektlər, tibbi 
yardım və s.) təminolma dərəcəsi, orta əmək haqqının 
səviyyəsi, ailənin hər üzvünə düşən orta gəlirin həcmi, təhsil 
səviyyəsi, əmək və ictimai fəallığın səviyyəsi, boş, asudə 
vaxtın istifadə edilməsinin xarakteri və həyat tərzinin digər 
göstəricilər onlardan ən mühümləridir.

İşçinin bu və ya digər sosial qrupa məxsus olması onun 
sosial statusunu səciyyələndirir, yəni elə bir mövqe ki, bu 
mövqe son nəticə etiban ilə onun heyat tərzinə təsir edir. 
Sosial mövqedə fərq müxtəlif sosial qruplann nümayəndələri 
arasında sosial məsafələr yaradır.

§3. Əməyə münasibətin mahiyyəti və onun göstəriciləri

Əməyin xarakteri əməyə münasibətin ən mühüm əlaməti 
kimi çıxış edir. Əməyə münasibət maddi və mənəvi nemətlərin 
bölgüsü üzrə işçi və əmək arasında əlaqəni ifadə edir. Bu 
münasibətdə işçi və cəmiyyətin bilavasitə əlaqəsi əks olunur.

Əməyə münasibət -  mürəkkəb sosial hadisədir. Bu münasi
bət üç ünsürü təmsil edir: əmək davranışının motiv və orientasiy-
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asını; işçilər tərəfindən əmək situasiyasının qiymətləndirilməsi; 
verbal (şifahi dil cavabı) davranışı.

Əməyə münasibətin ilkin motivləşdirmə ünsürü, əmək mo
tivləri və qaydalan ilə bağlıdır ki, işçi öz əmək fəaliyyətində 
onlan rəhbər tutur. Onlar əmək davranışının, əmək hərəkatlan 
və fəaliyyətinin vadarediciləridir və məcmu halda motiv- 
ləşdirmənin özəyini yaradırlar.

Əməyə münasibətin ikinci ünsürü, mahiyyətcə, işçilərin 
əmək fəallığıdır və davranışın istehsal normalann yerinə yeti
rilməsi norması, yerinə yetirilən işin keyfiyyəti; nizam inti- 
zamlıq; təşəbbüskarlıq; texniki yaradıcılıqda -  səmərələşdirici 
və ixtira fəaliyyətində -  iştiraketmə; bəhsləşməyə daxil olma, 
peşələrin əvəz edilməsi; çoxdəzgahh xidmətə keçilməsi; 
əməyin qabaqcıl fənd və metodlanmn mənimsənilməsi; xam
mal, eneıji, avadanlıqdan qənaətlə istifadə edilməsi kimi for
malarda təzahür edir.

Əməyə münasibətin üçüncü qiymətləndirmə ünsürü işçilərin 
obyektiv həyəcanlan, onlann emosiyalan ilə, yerinə yetirilən 
işdən irəli gələrək onlann daxili vəziyyəti ilə əlaqədardır. 
Subyektin özünün əməyini qiymətləndirmədən onun hər bir 
fəaliyyəti başa çatmamış, natamam hesab olunur. Beləliklə, 
əməyə münasibət öz real ifadə formasına görə subyektivdir.

Əməyə münasibətin obyektiv göstəriciləri istehsal olun
muş məhsulun yerinə yetirilən tapşınqlann kəmiyyət və 
keyfiyyətində; təşəbbüskarlıq dərəcəsində; nizam-intizamlığm 
səviyyəsində öz ifadəsini tapmaqla işdə məsuliyyətli və 
vicdanlı olmaq dərəcəsindən ibarətdir.

Əməyə münasibətin obyektiv göstəriciləri işdən ümumi 
razıqalma, həmçinin istehsal situasiyasının müxtəlif ünsürlə
rindən, yəni əmək haqqının səviyyəsindən eməyin məzmunu 
və şəraitindən, rəhbər işçilər və iş yoldaşlan ilə qarşılıqlı 
münasibətlərdən razı qalmaqdan ibarətdir.

Əməyə bəslənən münasibətə təsir edən amillər əməyə 
bəslənən münasibətin öyrənilməsinin məqsədi -  onun forma
laşmasının mexanizmini aşkar və onu idarə etməkdən ibarət
dir. Bu məsələnin həyata keçirilməsində ən əhəmiyyətli an -
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əməyə münasibəti formalaşdıran amillərin öyrənilməsidir. Ey
ni zamanda ilk növbədə işçilərin istehsal gösəricilərinə onun 
təsir dərəcəsinin aşkar edilməsi zəruridir.

Əməyə münasibət yalmz istehsalat sferasında baş verən 
proseslərin nəticəsi deyildir. O ictimai həyatın daha geniş 
kontekstilə, məişətdə, ailədə, asudə vaxtda, təhsildə, 
mədəniyyət sahələrində, bir sözlə, insanın bütün həyat tərzi baş 
verən hadisələrlə bağlıdır.

Konkret istehsal ' situasiyasında müəssisə səviyyəsində 
əmək münasibətinə təsir edən amillərdən, birincisi, işçilərin 
sosial-demoqrafik xüsusiyyətləridir, ikincisi isə, istehsal və 
qeyri-istehsal mühitinin xüsusiyyətlərindən ibarətdir. İşçilərin 
sosial-demoqrafik xüsusiyyətlərinə işçinin cinsi, yaşı, təhsili, iş 
təcrübəsinə, həmçinin maraqlan, tələbatlan, dəyərlilik 
orientasiyası, dünyagörüşü kimi şəxsi xarakteristikalan aiddir.

Əməyə bəslənən münasibətinə işçilərin əmək fəallığına, 
əmək davranışının motivlərinə və onlann əməkdən razıqalma 
dərəcəsinə - onun obyektiv və subyektiv göstəricilərinə -  təsir 
edən amillərin əlaqəsini aşkar etmək mühüm məsələlərdəndir.

Əməyə bəslənən münasibəti və əmək fəallığı dərəcəsini 
formalaşdıran istehsalat amillərinə əməyin ödənişi, şəraiti, 
təşkili, məzmunu, fəaliyyət müstəqilliyi, öz əmək prosesinə, 
əmək kollektivində qarşılıqlı münasibətlərə, rəhbərlik üsuluna 
və s. aid olan qərarlara təsir etmək imkanının olması amilləri 
aiddir.

§4. Müəssisənin sosial təşkili

Müəssisənin sosial təşkili dedikdə maddi və mənəvi ne
mətlərin istehsalında, məqsədin birgə reallaşmasında müvafiq 
qaydalara uyğun olaraq fəaliyyət göstərən işçilərin 
birləşdirilməsi başa düşülür.

Müasir dövrdə sosial təşkiletmənin rolu olduqca böyükdür. 
Belə ki, əmək prosesi əsasən sosial təşkiletmə hüdudunda 
həyata keçirilir. Hər bir sosial təşkiletməyə müəyyən əla
mətlər xasdır. Buna ümumtəşkiletmə məqsədinin mövcud ol
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masını; üfıqi ixtisaslaşma yaxud sərbəst funksiyaları yerinə 
yetirən bölmələr və işçilərin fəaliyyət göstəricisilə əlaqədar 
üfüqi üzrə əmək bölgüsünü; şaquli ixtisaslaşma, yaxud rəhbər
liyə işçilərin tabeçiliyi və asılılığım əks etdirən şaquli üzrə 
əmək bölgüsü göstərmək olar.

Sosial təşkiletmə kimi müəssisə formasında əmək 
kollketivi çıxış edir. Əmək kollektivi özünün iki keyfiyyətini 
vəhdətdə göstərir: bir tərəfdən sosial təşkiletmə
keyfiyyətində, digər tərəfdən sosial ümumilik keyfiyyətində. 
Burada fərq aşağıdakılardan ibarətdir. Birinci halda, yəni 
sosial təşkiletmə keyfiyyətində əmək kollektivi institutların 
müxtəlif növlülüyündən ibarətdir və iadrəetmə ierarxiyası ilə 
xararkterizə olunur. İkinci halda o cəmiyyətin sosial 
qurumunun ünsürləri kimi çıxış edərək sosial təbəqələrə 
bölünmə kimi xararkterizə olunur.

Müəssisədə işçilərin birləşdirilməsinin üç səviyyəsi mövcuddur.
Əsas kollektiv -  burada müəssisə bütöv halda götürülür. 

Bu birləşmənin yüksək səviyyəsini xararkterizə edir.
İkinci kollektiv -  yəni aralıq səviyyə. Bu kollektivlərə sex, 

sahə, şöbə aiddir.
İlkin kollektiv -  yəni aşağı səviyyə. Bura aiddir: 

briqadalar, bölmələr, laboratoriyalar vəs.
İlkin kollektivlərin fərqləndirici xüsusiyyəti ondan 

ibarətdir ki, burada onların üzvləri arasında gündəlik möhkəm 
şəxsi əlaqələr yaranır və genişlənir. İlkin kollektivlər də bila
vasitə şəxsi ünsiyyətə girməyə, emosional, şəxlərarası müna
sibətlərin yaranmasına zəmin yaranır.

İlkin kollektivləri əksər halda kiçik qrumlar adlandırırlar. 
Belə qrumlann müəyyənedici əlaməti onlann sayının az olma
sında deyil, onlann üzvləri arasında işgüzar əlaqələrin bilava
sitə olmasındadır. Bilavasitə ünsiyyətə girmək prosesində işçi
lərin fərdi xüsusiyyətləri, onlann tələbatlan, mənafeləri, dəy
ərliyi, baxışlan aşkar olunur. İşçilərin bir-birini qəbul etmək, 
qarşılıqlı dərk etmək, bir-birini qiymətləndirmək prosesi baş 
verir. İlkin əmək kollektivləri özündə kiçik mühiti əks etdirir
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ki, burada işçilərin əmək və sosial keyfiyyətləri, qrup dəyər
liyi və davranışı normaları formalaşır.

Müəssisələrin müvəffəqiyyətli fəaliyyətinin təşkil 
edilməsi yalnız onun texniki, iqtisadi və sosial yardımçı 
sistemlərinin qarşılıqlı təsiri ilə deyil həm də, onun aid olduğu 
sahə və əhalinin yerləşdiyi yerlə əlaqədardır. Belə ki, ərazi, 
şəhər müəssisə kollektivlərinin sosial mühitindən ibarətdir. 
Burada kollektivin sosial inkişafıma ümumi -  maddi şərait 
yaranır. Yəni mənzil-məişət təsərrüfatı, sərnişin nəqliyyatı, 
rabitə, xidmət sferaları, mədəni -  maarif idarələri sosial 
inkişafa böyük təsir edir.

Əmək kollektivlərində bütün ictimai münasibətlərdə bü və ya 
digər dərəcədə daima təkrar istehsal baş verir. Belə bir şərait emək 
kollektivləri haqqmda, onların səlahiyyətinin müəıyyən edilməsi 
qanunda əksini tapmışdır. Əmək kollektivinin rolu onların yerinə 
yetirdikləri funksiyalar vasitəsi ilə aşkar olunur.

cəmiyyətin fəaliyyətinin müxtəlif sferalarında əmək 
kollektivlərinin iştirakını xararkterizə edən mühüm funksiyalar 
aşağıdakılardan ibarətdir: məqsədli funksiya; işçilərin sosial 
tələbatlarını təmin edən funksiya; sosial-inteqrativ funksiya; 
tərbiyələndirmə funksiyası təşkilatın ərazi istehsal-təsərrüfat 
və ictimai-siyasi həyatında iştirakı ilə əlaqədar olan funksiya.

§5. İşçilərin əməyə uyğunlaşması

İşçilərin onun üçün yeni predmet-əşya və sosial mühitə 
daxil edilməsi uyğunlaşma prosesi deməkdir. Şəxs işə qəbul 
olunarkən o, daxilən təşkil olunmuş əmək münasibətləri 
sisteminə cəlb edilir və eyni vaxtda bu sistemdə bir neçə 
mövqe tutur. Belə ki, o, həm işçidir, həm də partiya, həmkarlar 
təşkilatının və digər birliklərin üzvüdür.

Hər bir belə mövqeyə tələblərin, standartların, davranış 
nümunələrinin məcmusu, yəni sosial rolu müvafiqdir. Sosial 
rollarda insanın davranışında o ümumiliklər və sosial qrupların 
tələbləri təcəssüm edilmişdir ki, o həmin ümumiliklərin və
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sosial təşkilatların üzvüdür. Adları çəkilən hər bir mövqeni 
tutan insanın o mövqelərə müvafiq davranışı gözlənilir. Məsə
lən, səmərələşdiricinin sosial rolu istehsalın inkişaf imkanları
nı daima təhlil etməsi, təkmilləşdirmənin bu və ya digər vari
antının işlənilməsi, səmərələşdirici təkliflərin verilməsi, 
mükafatlandırmanın alınması kimi fəaliyyətlə bağlıdır, cə
miyyətdə, təşkilatda bu mövqelərin, rolların kompleksi şəxsin 
sosial vəziyyətini müəyyənləşdirir.

Müəssisəyə işə girərkən şəxs müəyyən məqsədlərə, 
dəyərlərə tələbatlara, normalara, davranışın qaydalarına 
malikdir. Onlara müvafiq olaraq, əməyin şəraitinə, onun 
ödənişinə, yüksəlmək imkanlarına, sosial mühitə dair 
müəssisəyə tələblər təqdim edir. İşçinin təşkilata münasibəti 
onun məqsədinin realizə edilməsi, tələbatlarının yerinə 
yetirilməsi səviyyəsindən asılıdır.

Lakin müəssisə və ya təşkilatın da müəyyən məqsəd və 
vəzifələri vardır. Bu məqsəd və vəzifələrin ən əsaslan -  
məhsul buraxılışı, maddi və mənəvi nemətlərin istehsalı, 
xidmətlərin göstərilməsi, əmək intizamı, müəssisə daxili 
qaydalar və s. təşkil edir. Bunlara müvafiq olaraq, təşkilatda 
(sosial mühitdə) öz sosial deyərləri və normalan yaranır. 
Bunun əsasında müəssisə də işçinin təhsilinə, ixtisasına, 
məhsuldarlığına və əmək intizamına, onun kollektivdə 
işləmək qabiliyyətinə, istehsalın dəyişən şəraitini müsbət 
qavramağa hazır olmasına dair tələblər təqdim edir.

Beləliklə, işçinin və təşkilatının birgə fəaliyyətinin gedi
şində onlann qarşılıqlı surətdə uyğunlaşması, əmək adaptasiy
ası prosesi gedir. Kollektivin dəyərləri və normalan aynlıqda 
götürülmüş hər bir işçinin dəyərldəri və normalanndan nə 
dəçrəcədə böyük olarsa, nə qədər o, bunlan tez qəbul edərsə, 
öz sosial rollanm tez mənimsəyərsə bir o qədər bu proses 
müvəffəqiyyətlə keçəcəkdir. Müəssisə işçinin istək və tələb
lərinə nə qədər tez cavab verərsə, onun işdən razı qalması da 
bir o qədər artar. Beləliklə, uyğunlaşma -  şəxslərlə onlann
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daxil olduğu mühit arasında gedən mürəkkəb, ikitərəfli bir 
prosesdir.

Uyğunlaşma prosesində ilkin və ikinci uyğunlaşmanı bir- 
birindən ayırmaq lazımdır. İlkin uyğunlaşma gəncin daimi 
əmək fəaliyyətinə ilk dəfə daxil olmasında baş verir. İkinci 
uyğunlaşma isə iki halda baş verir: öz peşəsini dəyişməklə 
yaxud dəyişməməklə işçinin yeni iş yerinə keçilməsində və 
eləcədə istehsal mühitinin onun texniki, iqtisadi yaxud sosial 
ünsürlərinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilməsində baş verir.

Əməyə uyğunlaşma mürəkkəb quruluşa malikdir. Bu 
uyğunlaşmada psixo-fızioloji, sosial-psixoloji və peşə 
aspektlərinə ayrılırlar.

Psixo-fızioloji uyğunlaşma dedikdə işçi üçün zəruri olan 
bütün şəraitin məcmusunun mənimsənilməsi prosesi başa 
düşülür. Müasir istehsalatda mənəvi cəhətcə nəinki yalmz 
texnika və texnologiya göhnəlir, eyni zamanda istehsalat mü
hitinin sanitar-gigiyenik normaları da köhnəlir. Müasir işçi 
onun qəbul etdiyi sanitar-gigiyenik komfortun, əmək 
ahənginin, iş yerinin rahatlığının, duruş vəziyyətin və s. 
pozulmasım çox həssaslıqla qarşılayır. Aparılan tədqiqat 
materialları göstərir ki, digər sosial qruplarına nisbətən, 
fəhlələr üçün sanitar-gigiyenik şəraitin vəziyyəti daha kəskin 
şəkildədir. Eyni zamanda əməyin yeknesəklik müddəti yalnız 
fəhlələr üçün deyil, həmçinin mütəxəssislərin də qarşısında 
duran problem məsələlərdəndir. Əksər hallarda yüksək əsəb 
gərginliyi rəhbər işçilərin və mütəxəssislərin payına düşür.

Sosial-psixoloji uyğunlaşmada işçinin kollektivin qarşılıqlı 
münasibətləri sisteminə, onun ənənələri, həyat normaları, 
dəyərlilik oriyentasiyası sisteminə daxil olunmasından 
ibarətdir. Belə uyğunlaşmanın gedişində işçi yavaş-yavaş, 
tədricən öz kollektivi haqqında, onun normaları, dəyərləri 
haqqında, qrupda işgüzar və şəxsi qarşılıqlı münasibətləri 
barədə, qrupun ayn-ayn üzvlərinin sosial-psixoloji mövqeləri 
haqqında, qrup liderləri haqqında hərtərəfli məlumat alır.

146

Məlumatlar işçinin keçmiş təcrübəsinə, onun orientasiya- 
sma müvafiq olduqda, o zaman bu informasiya onun tərəfin
dən müsbət qəbul edilir, işçi qrup normalarını qəbul etməyə 
başlayır və tədricən şəxsiyyətin kollektivlə eyniləşməsi 
prosesi baş verir. Sosial psixoloji uyğunlaşmanın gedişində işçi 
kollektivin real həyatına daxil olur, bu real həyatda iştirak edir, 
onun yoldaşları ilə, bilavasitə öz rəhbəri ilə, müdriyyətlə 
müsbət qarşılıqlı münasibətləri yaranır, bərqərar olur.

Peşə uyğunlaşması -  peşə vərdişi və bacarıqlarının müəy
yən səviyyəsinə malik olmada, şəxsiyyətin bəzi zəruri peşə 
keyfiyyətlərin formalaşmasında, işçinin öz peşəsinə sabit 
müsbət münasibətin inkişafında ifadə olunur. Bir çox hallarda 
işçinin peşə uyğunlaşması, onun ixtisas aldıqda zəruri 
miqdarda minimum bilik və vərdişləri mənimsəməsi, nə 
dərəcədə məsuliyyət hissinə malik olması, yenilik hissi, 
işgüzarlığı və vaxta görə öz hərəkətlərini bölüşdürmək 
bacarığı ilə müəyyən edilir.

Uyğunlaşmanın müxtəlif növləri üçün ayn-ayn 
aspektlərin mahiyyəti eyni deyildir. Belə ki, peşə 
dəyişdirmədən yeni iş yerinə keçilməsinə nisbətən gənc 
işçinin daim əmək fəaliyyətinə ilk daxilolmada peşə aspekti 
onun üçün daha əhəmiyyətlidir. İstehsal mühitinin dəyişilməsi 
ile əlaqədar olaraq, ikinci uyğunlaşmada həm peşə, həm də 
psixo-fızioloji aspektlər olduqca vacibdir. Mühəndis texniki 
işçilərə (MTI) nisbətən fəhlələr üçün psixo-fizioloji aspekt 
daha böyük əhəmiyyətə malikdir.

Uyğunlaşma aspektlərinin müxtəlifliyinə baxmayaraq, 
onların hamısı daima qarşılıqlı təsirdədirlər, yəni əməyə 
uyğunlaşma bütöv bir sistemdir və bu sistem onun hissələrinin 
sadəcə olaraq xassələrinin məcmu ilə eyniləşdirilə bilməz. Bu 
sistem işçinin müəssisəyə bütövlükdə, onun norma və 
dəyərlərinə uyğunlaşmasını nəzərdə tutur.

Uyğunlaşdırma prosesində işçi bir neçə mərhələ keçməli 
olur. Tanışlıq mərhələsində o, bütövlükdə yeni situasiya, 
müxtəlif fəaliyyətlərin qiymətləndirlməsi, etalonlar, davranış
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normaları barədə məlumat alır. Uyğunlaşma mərhələsində işçi 
orientasiyasını dəyişir, yeni dəyərlər sisteminin əsas ün
sürlərini qəbul edir, lakin əvvəlki qaydalardan bir çoxunu sax
layır. Assimlasiya mərhələsində mühitə tam uyğunlaşma baş 
verir, yeni qrup ilə eyniləşmə (identifikasiya) olur. İdentifika- 
siya bu, şəxsi məqsədlərin müəssisənin məqsədləri ilə eyni
ləşdirməkdən ibarətdir. Yəni adaptasiya prosesinin nəticəsidir. 
İdentifikasiyanm xarakterinə görə işçilərin üç kateqoriyasını 
fərqləndirmək lazımdır: laqeydlər, qismən identifikasiya edil
mişlər, tam identifikasiya edilmişlər. Hər bir kollektivin əsası
nı tam identifikasiya olunmuş işçilər təşkil edir. Onlann davra
nışının xüsusiyyəti sadəcə olaraq öz vəzifələrinə yalnız 
vicdanla yanaşmaq deyil, həmçinin təşkilatm məqsədlərinə 
müvəffəqiyyətlə nail olması naminə müəssisənin mənafelərini 
öz şəxsi mənafelərindən üstün tutmaqdan ibarətdir. Bir qayda 
olaraq, kollektivin əsasını təşkil edən bu özək ən yüksək ixti
saslı işçilərdən ibarət olur.

İdentifikasiyanm nəticəsi olaraq istehsalat tapşırıqlarının, 
normativlərin sabit keyfiyyətlə yerinə yetirilməsindən, peşəyə, 
əmək situasiyasına, kollektivə sabit müsbət münasibətin 
formalaşdınlmasından ibarətdir.

Əmək uyğunlaşmasının amillərinə həmin prosesin sürət, 
ahəng və nəticələrinə təsir edən şərtlər daxildir. Uyğunlaşma 
ferdlərlə onun cəlb olunduğu istehsalat mühiti arasında gedən 
ikitərəfli proses olduğundan, eməyə uyğunlaşmasının bütün 
amillərini iki qrupa, yeni -  şəxsi və istehsalat amillərinə 
bölmək olar.

Öz növbəsində, şəxsi amilləri, sosial-demoqrafik, sosial 
cəhətdən şərtləşən (təhsil, iş təcrübəsi, ixtisas, sosial mənşə); 
psixoloji (idrak səviyyəsi, özü-özünü anlama); sosioloji (peşə 
marağının səviyyəsi, öz qazancında maddi marağın dərəcəsi, 
seçilmiş peşə üzrə təhsilin davam etdirilməsinin mövcudluğu) 
amillər kimi təsnifatlaşdırmaq olar, cins, yaş həddi, ailə və
ziyyəti, demoqrafik amillər öz-özlüyündə sosial amillər deyil
dirlər, lakin sosial proseslərin gedişinə xeyli təsir göstərərək, 
onlar sosial əhəmiyyət kəsb edirlər.
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Q У  §6. Əmək kollektivi birliyi prosesi

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin fəaliyyətinin 
sosial-iqtisadi səmərəliliyi əhəmiyyətli dərəcədə onlann 
kollektivdaxili birliyindən asılıdır. Bu birlik ümumi mənafeyə, 
dəyərlərə, davranış normalanna əsaslanmış kollektiv 
üzvlərinin davranışının vəhdətliyindən ibarətdir. Davranışın 
vəhdəti ümumi vəzifələrin yerinə yetirilməsində və 
ümumkollektiv məqsədlərin həyata keçirilməsində kolektiv 
üzvlərinin fəaliyyətinin uzlaşması deməkdir.

Əmək kollektivinin brliyi dəyərliliyə meylim və predmet- 
fəaliyyət vəhdətliyini özünə daxil edir. Kollektiv üçün çox 
mühüm olan birgə işin cəhətlərinə bəslənən münasibətlərinə 
görə kollektiv və fərdi dəyərlərin, davranış normalarının uzlaş
dırılmasını nəzərdə tutur. Belə əlaqələndirmənin əsasında dəy
ərlər mübadiləsi vasitəsi ilə kollektiv üzvləri arasında qarşılıqlı 
təsir durur. Dəyərlik keyfiyyətinin istehsal tapşırıqlarım yerinə 
yetirən rəhbər və sıravi işçilərin (bacanqlığı, təşəbbüskarlığı, 
təşkilatçılıq qabiliyyəti, intizamlılığı, məsuliyyəti və s.) şəxsi 
xüsusiyyətləri, peşə təcrübəsi, xüsusi hazırlığı çıxış edir. Bütün 
bunlar kolleltivin səmərəli işi üçün əsasdır.

Dəyərlik orientasiya vəhdəti predmet fəaliyyət vəh
dətində, yəni ümumi əmək prosesində kollektivin bütün 
üzvlərinin davranış vəhdətində həyata keçirilməlidir. Davranı
şın vəhdətliyi eyni cür davranışda deyil, ümui məqsədlərə nail 
olmaq üçün hər bir işçi tərəfindən öz vəzifələrinin yerinə yeti- 
rilməsitndə yekdil və ahəngdarlıqdır. Burada fikir mübadiləsi 
və mübahisə mədəniyyəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
başqalarının fikrini dinləmək bacarığını, dəlil sübutlara, faktla
ra əsasən etiraz etməklə öz mövqeyini müdafiə etmək, digər 
başqa fikirlərə dözümlülük bacarığını daxil edir.

Əməyin sosiologiyası tərəfindən işçilərin birliyi prosesi 
istehsalatda digər sosial proseslərə nisbətən az öyrənilmişdir.

Birlik kollektivdaxili əmək münasibətlərinin ən mühüm, 
lakin yeganə xarakteristikası deyildir. Birgə əmək fəliyyəti 
işçilər arasında bəhsləşməni nəzərdə tutur. Bu isə kollektivdə
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rəqabət doğurur. Ona görə də əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım 
ilə yanaşı, əmək münasibətlərinin ən mühüm təzahürlərindən 
biri rəqabətdir. Onlarda ayrı-ayrı işçilər və kollektivlər arasın
da bəhsləşmənin mahiyyəti öz ifadəsini tapır. Belə ki, bəhs
ləşmə istehsalın səmərəliliyinin yüksəlsməsinə və məhsulun 
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilməlidir. Bəhsləşmə 
və birliyin qarşılıqlı əlaqəsi onda təzahür edir ki, burada hər 
bir əmək kollektivi qarşısında konkret məqsəd qoyulur. Bu 
məqsəd ayn-ayn işçilərin, sex, sahə, bölmə kollektivlərinin 
qüvvəsini birləşdirir.

Bununla da kollektivdaxili birliyin səviyyəsindən asılı 
olaraq ilkin kollektitvlər, birləşmiş, parçalanmış və üzvləri bir- 
birindən ayrılmış kollektivlər kimi bir neçə kollektiv tipi 
formasında fərqləndirilir.

1. Birləşmiş əmək kolleketivinin tərkibinin sabitliyi, iş 
vaxtı və asudə vaxtda kollektivin üzvləri arasında dostluq 
əlaqələri, münasibətləri, əmək intizamını və ictimai fəallığın 
nəticəsi kimi - yüksək istehsalat göstəricilərinin saxlanması 
birləşmiş kollektivin səciyyəvi cəhətləridir. Birləşmiş 
kollektiv üçün «onlar başqa qrupdur», «onlar başqa qrupların 
üzvləridir» hisslərdən fərqli olaraq «biz qrupuq» hissinin 
meydana gəlməsi səciyyəvi cəhətlərdir. Kollektivdə özünü 
düşünmə, yəni kollektiv özü-özünü bir ümumilik «biz» kimi 
dərk etməsi kollektiv üzvlərinin özlərinin ümumiliyə məxsus 
olmasmı, bu kollektivin başqa kollektivlərdən fərqli olması 
şüurunun dərk edilməsinin formalaşdırılması baş verir.

2. Parçalanmış kollektiv üçün bir-birinə qeyri-səmimi 
münasibət bəsləyən bir neçə sosial-psixoloji qruplann, 
işçilərin intizamlıq və ictimai fəallıq göstəricilərində böyük 
pərakəndəliyin mövcudluğu parçalanmış kollektiv üçün 
səciyyəvi cəhətdtr.

3. Üzvləri biri-birindən aynlmış kollektivdə funksional 
münasibətlər üstünlük təşkil edir. Belə ki, onlarda psixoloji 
əlaqələr inkişaf etməmiş olur, kadr axıcılığı yüksəlir, tez-tez 
münaqişələr baş verir. Parçalanmış və üzvləri bir-birindən ay
rılmış kollektivlərdə, həmçinin birlik səviyyəsi aşağı olan kol
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lektivlər üçün əksər hallarda konformizm kimi elə bir sosial- 
psixoloji cəhətlərə malik olması, kollektivin şaiyəyə, dedi- 
qoduya, vahiməli əhval ruhiyyəyə meyllilik göstərməsi, 
yüksək təlqinlik, emosional səbatsızlığıa meyllilik, qabaqcadan 
yalnış fikirdə olmağın yayılması səciyyəvidir.

Davranışın vəhdətliyinin səviyyəsinin öyrənilməsi 
istehsalatda ünsiyyətin və kollektiv surətdə qarşılıqlı təsirin, 
həmçinin üfiqi və şaquli üzrə işgüzar münasibətlərin, onların 
sosial-psixoloji və şəxsi münasibətlərin qarşılıqlı surətdə 
qovuşması quruluşunun öyrənilməsi ilə bağlıdır. Birliyin idarə 
olunması həm ayn-ayn işçilər arasında, həm də işçilərin 
müxtəlif sosial qruplan arasında işgüzar əlaqələrin sabitliyi və 
etibarlığı dərəcəsinin yüksəlməsini, qarşılıqlı məsuliyyət və 
tələbkarlığı, eməkdaşlaq və qarşılıqlı kömək münasibətlərinin 
möhkəmləndirilməsini nəzərdə tutur.

Birlik səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün müxtəlif 
göstəricilərdən istifadə olunur, onlara faktiki və potensial kadr 
axıcılığı əmsallan, pozuculuq ünsürlərin (işə gecikmə və əmək 
intizamının digər pozuntuları) sayı, münaqişələrin miqdarı 
aiddir.

Birlik səviyyəsinin ölçülməsi üçün həmçinin işdə qarşılıqlı 
əməkdaşlıq, qarşılıqlı tələbkarlıq, qarşılıqlı məsuliyyət, 
qarşılıqlı kömək kimi birgə işin keyfiyyəti üçün əhəmiyyətli 
olan qrup qiymətləndirilməsi metodu da tətbiq edilə bilər.

Əmək üzrə mütəxəssis üçün birliyin mexanizmini 
öyrənmək peşə marağından irəli gəlir, çünki, kollektivdaxili 
birlik əmək məhsuldarlığının sosioloji amili kimi çıxış edir.

Kollektivin birliyi kadrların sabitliyi ilə, yəni onların 
müəssisəyə bəslənən münasibət möhkəmliyi ilə bağlıdır, 
əlaqədardır. Lakin onu da qeyd edək ki, daimi kadr tərkibli 
kollektivlərdə heç də həmişə bir olmur. Kadrların daimiliyi 
hələ birgə pozitiv fəaliyyətə təminat vermir. Kollektiv bütöv 
bir sistemdir və ona daxil olan işçilərin mexaniki cəmindən 
ibarət deyildir.

Əmək kollektivinin birliyi prosesi birlik səviyyəsini şərt
ləndirən amillərin təsirinin köməyi ilə tənzimlənir. Kollektv-
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daxili birliyin ümui və spesifik, yaxud lokal amillərini fərqlən
dirmək lazımdır.

Birliyin ümumi amilləri, yaxud şərtləri universaldır və 
cəmiyyətin bütün əmək kollektivləri üçün əhəmiyyətə malikdir.

Respublikamızın müstəqilliyi prinsipial cəhətdən yeni əx
laqi-mənəvi mühit, müxtəlif fikir, qiymətləndirmələrin, möv
qelərin azad ifadəsi üçün zəmin yaratmışdır. Bu mühit sosial 
dəyişikliklərin ödənilməsinə və cəmiyyətin yenileş- 
dirilməsinə, iqtisadi, siyasi, sosial, mənəvi münasibətlərin de
formasiyaya uğramasından azad olunmasına yönəldilmiş vahid 
fəaliyyət proqramı işəlyib hazırlamağa imkan verəcəkdir. Kol- 
lektivdaxili birliyin lokal (məhdudlaşdırılmış, hüdudlaşdınl- 
mış) amillərinə əmək kollektivinin özünün və ona daxil olan 
işçilərin, sosial qrupların spesifik xüsusiyyətləri aiddir. Buraya 
müəssisənin və onun bölmələrinin sosial-iqtisadi xararkteristi- 
kaları, həmin kollektivin işçilərinin şüur səviyyəsi, fəaliyyəti 
və davranışı aiddir. Birliyin səviyyəsi şərtlərindən lokal (spe
sifik) amillərin müxtəlifliyinə baxmayaraq onları beş qrupda 
birləşdirmək olar. Buna: texniki-təşkilati, iqtisadi, təşkilati, 
soail-psixoloji və psixoloji qruplar aiddir.

Texniki-təşkilati amillərin təsiri müəssisənin texzniki 
yardımçı sisteminin funksionallaşdınlması fəaliyyəti ilə bağlıdır.

İsehsalm və əməyin təşkilinin səviyyəsi ahəngdar iş üçün 
zəruri şərtlərin yaradılması ilə, yəni materiallarla, avavdanlıqla 
və əməyin digər predmet ünsürləri ilə təmin və təchiz 
edilməsi ilə iş yerlərinə xidmət edilməsinin dəqiq sistemi ilə 
xararkterizə edilir.

Əmək prosesinin təşkili formaları fərdi və kollektiv 
şəkildə ola bilər. Əmək prosesi təşkilinin kollektiv forması 
qarşılıqlı əvəzedilmənin, qarşılıqlı yardımı, iş vaxtının daha 
səmərəli istifadə edilməsi məqsədi ilə iknci və qovuşan 
peşələrin mənimsənilməsinin geniş istifadəsini nəzərdə tutur. 
Bu isə işçilərin fəaliyyətinin vəhdətliyinə kömək edir.

Birliyə təsir edən ən mühüm təşkilati-texniki amillərdən 
biri təşkilati qaydadan ibarətdir. Təşkilati qayda kollektivdə 
mövcud olan fiıknsional münasibət və əlaqələri, həmçinin, sosi
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al normaların və sanksiyaların tətbiqinin xüsusiyyətlərini ifadə 
edir. Sosial təşkilin ən mühüm xarakteristikası kimi, təşkilatda- 
xili əlaqələrin norması kimi ayn-ayn bölmələr haqda əsasnamə 
və vəzifə təlimatları təşkilat ünsürləridir. Hər bir işçinin vəzifə
ləri, funksiyaları, onun hüquq və məsuliyyətinin həcmi, həmçi
nin, vəzifələrini yerinə yetirmədikdə sanksiyaları dəqiq 
müəyyən edilməlidir. Bu ümumi məqsədin həyata keçirilməsi 
işində hər bir işçiyə öz vəzifələrini görməyə və belələiklə, kol
lektivin birliyinə kömək edir.

Birliyin iqtisadi amilləri hər bir kollektiv üzvünün maddi, 
əmlak, iqtisadi mənafelərinin razılaşdırılması ilə, iqtisadi 
bölmələrin və bütövlükdə bütün kollektivin iqtisadi mənafeləri 
ilə bağlıdır. Əməyin ödənişi ilə müəyyən nəticələri arasında daha 
sıx əlaqənin bərpa edilərək, əmək haqqının yenidən qurulmasına, 
emək kollektivinin birliyi üçün əlverişli şərait yaradır.

Birliyin sosial-psixoloji amillərinə kollektiv üzvlərinin 
sosial istehsalat məlumatlandırılması, kollektivdə psixoloji 
mühitə rəhbər işçinin davranışının xüsisiyyətlərindən yaranan 
rəhbərlik üsulu aiddir.

Kollektivin psixoloji mühiti -  kollektivin emosional əhval- 
ruhiyyəsi deməkdir və kollektivin üzvləri arasında 
formalaşmış qarşılıqlı münasibəti əks etdirir. Psixoloji mühit 
kollektivdə işçi ilə bilavasitə şəxslər arasındakı ünsiyyət 
nəticəsində meydana gəlir. Bu mühit üfiqi və şaquli üzrə 
qarşılıqlı münasibətlərin xüsusiyyətləri ilə, qarşılıqlı 
münasibətlə, tələbkarlıqla, əməkdaşlıqla, qarşılıqlı yardımla, 
inamla, bir-birinə olan maraqla, qarşılıqlı xeyrxahlıqla, 
həssaslıq və bir-birinə olan iltifatla əlaqədardır.

Əlverişli psixoloji mühitin əlamətləri aşağıdakılardan: kol
lektiv üzvlərinin bir-birinə olan yüksək tələbkarlığı, xeyirxah 
və işgüzar tənqid, kollektivin işinin müxtəlif cəhətlərinin 
müzakirəsində şəxsin öz fikrini sərbəst bildirməsi, rəhbərin 
tabe olanlara təzyiqinin olmaması, hər bir işçinin kollektivə 
mənsub olmasından razı qalması, kollektivdə istehsalat və 
məişət səciyyəli müxtəlif çətinliklərin baş verməsi hallarında 
emosional və davranışa cəzb olunmasının yüksək səviyyədə
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olması, kollektivin hər bir üzvü tərəfindən kollektivdəki işlərin 
vəziyyətinə görə öz üzərinə məsuliyyətin götürülməsindən 
ibarətdir. Əlverişli psixoloji mühiti olan kollektiv üçün işçilər 
arasında qarşılıqlı inam, şəxslərarası münasibətin səmimiliyi, 
mehribanlığı, yoldaşcasına deyilmiş məsləhətlərin qavranma- 
sına meylliliyin olması səciyyəvidir. Belə kollektivlərdə işlə
məyə pozitiv münasibət yaranır.
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FƏSİL IX

SOSİAL NƏZARƏT
§1. Sosial nəzarətin mahiyyəti, növləri və funksiyaları

Müasir şəraitdə sosial nəzarətin məzmunu, miqyası xeyli 
dərəcədə yeniləşir. Cəmiyyətin inkişafında mühüm əhəmiyyət 
kəsb edən sosial nəzarət insanın fəaliyyəti və davranışı ilə 
əlaqədar olan ən müxtəlif prosesləri əhatə edir.

Sosial nəzarət bir tərəfdən cəmiyyət üzvlərinin zəncirvari 
davranışının gücləndirilməsinə, digər tərəfdən isə ümum qəbul 
edilmiş normaların həddini aşan davranış nümunələrinin sıxış- 
dınlmasına, ləğv edilməsinə istiqamətlənir.

Sosial nəzarət termini elmi dövriyyəyə fransız sosioloqu və 
kriminoloqu Qabriel Tard (1843-1904) tərəfindən daxil edilmişdir.
0 , əvvəlcə sosial nəzarəti cinayətkarın ictimai fəaliyyətə qayıtma
sı vasitəsi kimi nəzərdən keçirmişdir. Sonralar o, həmin anlayışın 
məzmununu genişləndirərək, onu şəxsiyyətin sosiallaşmasımn 
mühüm amilərindən biri kimi başa düşmüşdür.

Q. Tardın təsiri altında sosial nəzarət nəzəriyyəsinin işlənib 
hazırlanmasında iki Amerika sosiloqunun xüsusi xidmətləri ol
muşdur: Amerika sosiologiyasının və sosial psixologiyasının bani
lərindən biri Edvard Ross (1866-1951) və Çikaqo məktəbinin 
bünövrəsini qoyanlardan biri Robert Park (1864-1944).

E.Rossun fikrincə, sosial nəzarət «sağlam» sosial qayda 
yaratmaq məqsədilə fərdin davranışına cəmiyyətin məq
sədyönlü təsiridir. R.Park isə belə hesab edir ki, sosial nəzarət 
sosial qüvvələrlə insan təbiəti arasında müəyyən nisbəti təmin 
edən vasitədir. O, sosial nəzarətin üç formasını ayırd edir:
1. Elementar (əsasən məcburi) sanksiyalar; 2. İctimai rəy; 
3. Sosial institutlar.

R. Laper sosial nəzarət nəzəriyyəsini maraqlı tədqiqatlan 
ilə zənginləşdirmişdir. Laperin fikrincə, sosial nəzarət elə bir 
vasitədir ki, onun köməyi ilə fərd tərəfindən mədəniyyətin 
mənimsənilməsi və nəsildən-nəslə ötürülməsi təmin edilir. 
Fərdi səviyyədə sosial nəzarət fərdlə konkret situasiya arasın
da vasitəçi rolunu yerinə yetirir. R.Laper belə bir nəticəyə gə-
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lir ki, sosial nəzarətin müxtəlif tipli cəmiyyətlərdə fəaliyyət 
göstərən üç universal mexanizmi mövcuddur: 1) fiziki san
ksiyalar (qrup normalarını pozmağa görə fərdin cəzalandırıl
ması); 2) iqtisadi sanksiyalar (cərimə, qorxutma və s.); 3) 
inzibati sanksiyalar.

Sosial nəzarət sayəsində cəmiyyətdə formalaşan mədə
niyyət ünsürlərini hər bir insanın mənimsəməsi prosesi əhə
miyyətli dərəcədə intensivləşir.

Sosial nəzarətin davranışa təsiriniməsələsinin izahında 
Qərb sosioloqlarının, xüsusilə də T.Parsonsun mühüm xidmət
ləri vardır. O, tamamilə haqlı olaraq gösterirdi ki, «sosial nəza
rət ayn-ayn şəxslərin, sosial qrupların davranışında və fəa
liyyətində ola biləcək... kənarlaşma meyllərinin qarşısını alır». 
Deməli, sosial nəzarət cəmiyyətdə insanların edəcəyi müxtəlif 
davranış və hərəkətlərə göstəriləcək münasibəti əvvəlcədən 
əsasən görməyə imkan verir. Sosial nəzarət vasitəsilə insanların 
qarşılıqlı əlaqələri uzlaşdırılır, ictimai sistemdə ahəngdarlıq tə
min edilir. Nəticə etibarilə insanlann əksəriyyəti, eləcə də sosi
al qrupun hər bir üzvü etdiyi hərəkət və davranışa görə onu nə 
gözləyə biləcəyini qabaqcadan bilir, dərk edir. Sosial qrupun 
hər bir üzvü mövcud situasiyada digər şəxslər tərəfindən başa 
düşülmək üçün özünü necə aparmaq lazım olduğunu, davranışı
nın müqabilində ona göstəriləcək reaksiyam anlayır.'

Sosial nəzarəti en müxtəlif vasitələrlə ifadə etmək olar. 
Hər hansı cəmiyyət özünün qərarlaşmış qaydalarına tabe ol
maq istəməyən üzvlərinə münasibətdə müəyyən vasitələr se
çir və tətbiq edir. Heç bir cəmiyyət sosial nəzarətsiz keçinə 
bilməz. Hətta təsadüfən bir yerə toplanmış insanlann kiçik bir 
qrupu da qısa müddət ərzində olsa da, özünün bütövlüyünü 
saxlamaq üçün özünənəzarət mexanizmini hazırlayır.

Sosial nəzarət cəmiyyətə münasibət baxımından iki əsas 
funksiyasını yerinə yetirir;

1. Mühafizə edici, qoruyucu;
2. Sabitləşdirici, möhkəmləndirici.
Sosial nəzarət bir sıra anlayışlan sosial normalar, sə

rəncam, göstəriş, sanksiyalar, hakimiyyət səlahiyyəti və s.
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əhatə etməklə ictimai qaydalan, nizam-intizamı və sosial sa
bitliyi saxlamağın xüsusi mexanizmi kimi çıxış edir.

cəmiyyətdə hər bir şəxs və onun fəaliyyəti sosial nəza
rətin bu və ya digər formaları, növləri və nümunələri ilə əhatə 
olunmuşdur. Şəxsin özünün daxili və yaxın əhatəsindən baş
layaraq onu bir neçə nəzarət sistemləri əhatə edir. Bunlardan 
siyasi-hüquqi sistemi, ictimai əxlaqı, adət və ənənəni, peşə- 
vəzifə sistemini, qeyri -  formal tələbkarlığı, ailə və şəxsi həy
at tərzini göstərmək olar.

cəmiyyət üzvlərini geniş surətdə əhatə edən siyasi- 
hüquqi sistemi ən əvvəl güclü dövlət apparatı təşkil edir. Döv
lət vergi alır, adamları hərbi xidmətə çağırır, cəmiyyət üzvlə
rini özünün çoxsaylı qanunlarına, qayda və təlimatlarına tabe 
olmağa məcbur edir. Bununla da ayn-ayn fərdlər mümkün 
dərəcədə təzyiq dairəsinin mərkəzində olurlar.

Qeyd etdiyimiz kimi, sosial nəzarətin digər dairəsini əx
laq, adət və ənənələr, vərdişlər təşkil edir. Bu halda insanın 
davranışının və hərəkətinin mənəvi-əxlaqi cəhətləri, demək 
olar ki, bütünlüklə izlənilir. Bu prosesdə inzibati-hüquq orqan
larından tutmuş kollektivlərə, valideynlərə, ailə üzvlərinə, qo
humlara və dostlara qədər hamısı iştirak edir. Onlann hər biri 
ayn-aynlıqda öz səlahiyyətləri dairəsində sosial nəzarət vasitə
lərindən istifadə edərək fərdlərə mühüm təsir göstərir.

Peşə-vəzifə nəzarəti dairəsinin də mühüm təsiri nəzərə 
alınmalıdır. İşçi burada kütləvi məhdudiyyətlərin, təlimatların, 
peşə və işgüzar vəzifələrin nəzarətedici təsiri əhatəsində fəa
liyyət göstərir.

Əmək kollektivində işçilərin səmərəli fəaliyyəti burada 
qəbul olunan və hər bir nəfərin davranışını tənzimləyən sosial 
normaların kollektivin bütün üzvləri tərəfindən yerinə 
yetirilməsi şəraitində mümkündür. Bu, əmək sferasında 
davranışa sosial nəzarəti təmin edir. Hər hansı bir sosial tamın 
vəhdətliyini və bütövlüyünü təmin edən tənzimedici və 
özünütənzimləyən üsullar başa düşülən sosial nəzarət işçilərin 
davranışının ümumi kollektiv tərəfindən qəbul edilən dəyərlər 
və normalara uyğun olmasını təmin etmək məqsədi güdür.

157



Ona görə də sosial nəzarət olmadan kollektivin işini qaydaya 
salmaq, nizamlamaq mümkün deyildir.

Bazar iqtisadiyyatı şerafimdə butun əmək kollektivlərinin 
ən umdə vəzifələrindən bin mütəşəkkil və ahəngdar işləməyə 
nail olmaqdan ibarətdir. Bu vəzifə mövcud istehsal amillərinin 
vəhdətliyinin optimallaşdınlması zəruriliyindən irəli gəlir. 
Beləliklə, hər bir işçinin və bütövlükdə kollektivin fəaliyyətinin 
ahəngdarlığının təmin olunmasında sosial nəzarət mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, sosial nəzarət sosial proseslərin 
bütövlüyünü və vəhdətliyini təmin edən, nəticə etibarilə onun 
tənzimlənməsinə imkan verən bir vasitədir.

Əmək sferasında sosial nəzarətin mahiyyəti həmin 
prosesdə yerinə yetirilən aşağıdakı funksiyalarda əks olunur:

1) Qiymətləndirmə funksiyası. Bu funksiya işçilərin 
hərəkətinin, davranışının sosial əhəmiyyətinin qiymətləndi
rilməsi və onların tələb olunan davranış normaları ilə 
müqayisə edilməsini nəzərdə tutur.

2) Stimullaşdırıcı fimksiya. Bu funksiya işçinin həm 
pozitiv, həm də neqativ davranışını tənzimləmək məqsədilə 
ona münasibət bildirməkdən ibarətdir.

3) Əmək intizamının möhkəmləndirilməsi funksiyası. 
Bu funksiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əmək intizamının 
yüksək səviyyəsini təmin edən və onun pozulması hallarının 
azaldılmasına imkan verən istehsal şəraiti, mühiti yaradılsın.

Əmək prosesində sosial nəzarətin həyata keçirilməsi 
üsulları işçilərin iqtisadi, texnoloji və sosial qarşılıqlı əlaqəsinin 
xarakterindən, iş yerində fəaliyyətin sərbəstlik dərəcəsindən 
asılıdır. İş yerində fəaliyyətin sərbəstlik dərəcəsi isə öz 
növbəsində istehsalın texnologiyasının xarakteri və 
xüsusiyyətləri, habelə işçilər arasında funksional-istehsal 
əlaqələri ilə müəyyən olunur. Əmək fəaliyyəti, işin ahəngi və 
onun sürəti reqlamentləşdilməyən iş yerlərində sosial nəzarət 
xüsusilə zəruridir. Buna misal olaraq avadanlığı sazlayanlan, 
çlingər-texniki işçiləri, iqtisadi və kadrlar xidməti şöbələrini 
göstərmək olar. Əməyin konveyr üzrə təşkilində texnoloji 
nəzarət sosial nəzarətin zəruriliyini nisbətən zəiflədir.
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iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə əmək qabiliy
yətli əhalinin əhəmiyyətli hissəsini qeyri-maddi istehsal sfe- 
ralan özünə cəlb edir. Bura elm, səhiyyə, təhsil, məişət xidməti 
sahələri və s. aiddir. Bu sahələrdə iş şəraiti sənayedə, 
nəqliyyatda, tikintidə olduğundan əhəmiyyətli dərəcədə fərq
lənir. Belə ki, gösterilən sahələrdə iş rejimi, işin ahəngi və 
sürəti az reqlamentləşdirilir və istehsalçılarla bilavasitə əlaqə 
həyata keçirilmir. Bu sosial nəzarətin zəruriliyini gücləndirir və 
onun təsiredici formalarının axtarılmasım tələb edir.

Kollektiv səviyyəsində sosial nəzarətin kim tərəfindən 
həyata keçirilməsindən asılı olaraq, onun aşağıdakı növlərini 
ayırd edirlər:

1) İnzibati sosial nəzarət. Bu nəzarət növünün həyata 
keçirilməsi üçün yuxan təşkilat müəssisənin və onun bölmələrinin 
rəhbərlərinin müvafiq səlahiyyət dairəsini müəyyən edir, inzibati 
nəzarət əvvəlcədən yazılmış, qanunlaşdınlmış prosedura olub, 
mövcud hüquqi-normativ sənədlərə əsaslanır. Bu halda dəqiq 
qeyd olunmuş təsir vasitələrindən istifadə olunur.

2) İctimai təşkilatların nəzarəti. Bunu həmkarlar ittifa
qı, ictimai kadrlar şöbəsi, müxtəlif təyinatlı komissiyalar 
(ictimai təşkilatlar tərəfindən təşkil edilən) həyata keçirir.

3) Qrup sosial nəzarəti. Sosial nəzarətin bu növü kol
lektivin bir qrupunun işçilərə təsirini nəzərdə tutur. Qrup 
sosial nəzarətinin iki cəhətini fərqləndirmək lazımdır: rəsmi 
və qeyri-rəsmi (sosial-psixoloji). Rəsmi növə əmək kollek
tivlərinin iclasları, istehsalat müşavirələri və s. aiddir. Nəza
rətin qeyri-rəsmi növü davranışa kollektiv üzvlərinin qarşılıqlı 
münasibətini əks etdirir. Bura işçinin hərəkətini bəyənmək, 
yaxud onunla əlaqədə olmaqdan imtina etmək, dostluq 
münasibətlərində olmaq və s. aiddir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
kollektivə qeyri-formal nəzarət növü ilə daha çox təsir etmək 
olur, nəinki nəzarətin inzibati növü ilə.

4) Öz-özünə nəzarət. Burada işçinin özünün öz davra
nışına nəzarət etməsi nəzərdə tutulur.

Öz-özünə nəzarət işçinin cəmiyyətdə və kollektivdə qə
bul olunmuş davranış dəyərlərinin və normalarının mənim
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sənilməsi ilə əlaqədardır. Fərdi dəyərlər və normalann 
ümumkollektiv dəyər və normalarına uyğun gəldikdə özünə 
nəzarət daha təsirli olur. Bununla yanaşı, işçinin şüur səviyyəsi 
yüksəldikcə borc hissinə, peşə şərəfinə, vicdanına əsaslanan 
özünə nəzarətin əhəmiyyəti daha da artır. Xarici nəzarətin 
özünə nəzarətlə əlaqələndirilməsi təsiretmənin daha səmərəli 
formasıdır. Bu çevik qrafik işinə keçməyə şərait yaradır. Bu 
halda işçinin təqsiri üzündən növbədaxili iş vaxtı itkiləri ləğv 
edilir, işə gecikmək və işdən vaxtından əvvəl getmək hallan 
aradan qaldırılır. İnzibati qaydada icazə ilə iş vaxtı itkiləri 
kəskin surətdə azalır. Qrup nəzarətinin və özünənəzarətin 
rolunun artması kollektivin və işçinin əməyin son nəticəsinə 
məsuliyyətini yüksəldir. Burada məsuliyyət özünə nəzarətin 
vasitəsi kimi çıxış edir. Sosial nəzarətin subyekti kimi ilkin 
əmək kollektivlərinin və işçinin özünün rolunun güclənməsi 
onların səlahiyyətlərinin, hüquq və vəzifələrinin geniş
ləndirilməsinə kömək edir ki, bu da praktik cəhətdən əmək 
fəaliyyətinin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinə imkan 
verir. Sosial nəzarətdə iştirak etmək sayəsində kollektiv ve 
onun hər bir işçisi məsuliyyət subyekti olur, yəni hüquqi, 
iqtisadi və mənəvi subyekti olur.

Məsuliyyət mühüm sosioloji kateqoriya olub işçinin cə
miyyətə, işə, iş yoldaşlarına münasibətini xarakterizə etməklə, 
hüquqi və mənəvi normalann icrasını özündə əks etdirir. 
Sosial nəzarətin aktiv iştirakçısı olmaqla işçi öz-özü qarşısında 
özünün davranış və fəaliyyətinə cavabdeh olur. A.S.Makaren- 
ko qeyd etmişdir: «Məsuliyyət ona görə mövcud deyil ki, 
adamlar tənbehdən qorxurlar, həm də ona görədir ki, insan- 
lann təqsiri üzündən hər hansı bir əşyanın korlanmasına yol 
verdiyi halda tənbehsiz də özünü narahat hiss edir. Məhz belə 
məsuliyyət hissi ilə vətəndaşı tərbiyələndirmək lazımdır...».

Məsuliyyət şəxsiyyətin sosial xassəsi kimi adamların öz 
davranışında kollektiv tərəfindən qəbul edilmiş sosial 
normalara əsaslanmasını, vəzifəsini dəqiq icra etməsini və öz 
fəaliyyəti üçün cavab verməyə hazır olmasım xarakterizə edir. 
Məsuliyyətin başlıca əlamətləri bunlardır: şüurluluq, dəqiqlik,
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işində ciddi olmaq, təşəbbüskarlıq, həvalə edilmiş işin yerinə 
yetirilməsinə çalışmaq və s.

Məsuliyyət probleminin öyrənilməsi həyata keçirilməsi 
növlərinin, şərtlərinin, hədlərinin və mexanizminin dəqiqləş- 
dirilməsni tələb edir. Bu halda fərdi və kollektiv məsuliyyətin 
əlaqələndirilməsinə, uyğunlaşdınlmasma xüsusi diqqət yetiril
məlidir.

Əmək sferasında sosial nəzarət mexanizmi üç əsas 
komponentdən ibarətdir:

1) Fəaltiyyətin plan və qiymətləndirmə göstəriciləri.
2) Sosial norma -  davramş normalan.
3) Sanksiya.
Bunlar hər bir işçinin və qrupun davranışına fəal təsir 

vasitəsidir. Sahənin, idarənin, müəssisənin və ayrı-ayrı işçi
lərin işinin planlaşmasında, uçotunda və fəaliyyət nəticələrinin 
qiymətləndirilməsində müxtəlif göstəricilərdən istifadə 
olunur. Məsələn, bunlara kəmiyyət və keyfiyyət, mütləq və 
nisbi, natural və dəyər ğostəriciləri aiddir.

Plan və qiymətləndirmə göstəriciləri əmək prosesi işti
rakçılarının qarşılıqlı münasibətlərinin xarakterinə və əmək 
fəallığına səmərəli təsir etmə imkanlarına malikdir. Fəaliy
yətin bu göstəriciləri qiymətləndirmə funksiyalarını yerinə 
yetirir. Onlar işçinin və kollektivin əmək fəaliyyətinin əsas 
meyan kimi çıxış edir. Əmək davranışına əməyin nəticələrini 
əks etdirən kompleks göstəricilər təsir edir. Bu göstəricilərə 
aiddir:

1) verilmiş tapşırıqların yerinə yetirilməsi;
2) əvvəlki dövrə nisbətən artım;
3) müxtəlif kateqoriyalı işçilərin mükafatlandırılması;
4) sağlam bəhsləşmənin təşkilində istifadə olunan 

göstəricilər.
Əgər göstəricilər düzgün seçilərsə, bu halda ayn-ayn 

işçilərin, kollektivin və cəmiyyətin mənafelərinin ahəngdarlığı 
təmin edilər.

Hazırda təsərrüfatın ayn-ayn sahələrində istehsalat 
birlikləri və müəssisələr üçün norma və normativlərin, göstə
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ricilər sisteminin təkmilləşdirilməsi davam edir. Minimum 
məsrəflərlə maksimum nəticələr əldə olunmasını stimullaş
dıran göstəricilərin tətbiqi getdikcə genişlənir.

Plan göstəricilərinin miqdamm qismən azaldılması ilə 
yanaşı yeni göstəricilərin tətbiqi ayrı-ayrı işçilərlə cəmiyyətin 
mənafeyini daha sıx əlaqələndirməyə kömək edir. Bu halda 
istehlakçının istehsalçıya fəal təsiri aşkara çıxır, istehlakçının 
sosial nəzarət subyekti olmaqda rolu güclənir. Bununla yanaşı 
işçilər tədricən kollektivdə və cəmiyyətdə öz vəziyyətlərini 
başqalarının vəziyyətləri ilə tutuşdurur, müqayisə edir və 
nəticədə sosial bəhsləşmə güclənir.

§2. Əmək sferasında sosial normaların rolu, 
funksiyaları və təsnifatı

Sosial normalar işçilərin əmək davranışı qaydalarından 
ibarət olub, iqtisadi və texnoloji normalardan fərqlənir. Onlar 
işçilərlə cəmiyyətin, sosial təşkilatların qarşılqlı təsir 
münasibətlərini tənzimləyir. Bu normalar əmək sferasında 
işçinin zəruri, vacib və icazə verilən hərəkətlərini müəyyən 
edir. Kollektiv onun hər bir üzvünün real davranışında zəruri 
qaydalara əməl edilməsini gözləyir.

Sosial normalar kollektivin dəyərliliyi əsasında forma
laşır. Ona görə də onların əsas təyinatı hər bir işçinin dav
ranışının ümumkollektiv dəyərlərinə uyğun olmasını təmin 
etməkdən ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, sosial normaların 
tələbləri və məzmunu, onların vəziyyətinin dərk edilməsi 
xeyli dərəcədə ictimai şüurun səviyyəsi ilə əlaqədardır. Bu 
baxımdan sosial normalar tənzimləyicisi məzmunla yanaşı 
həm də mövcud qanunların tələblərini özündə əks etdirir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, sosial normalarla mövcud reallıq 
arasındakı əlaqəni müşahidə etmək və araşdırmaq yaradıcı bir 
prosesdir.

Sosial normaların funksiyaları haqqında Qərb Ölkələri 
sosioloqlan arasında fikir müxtəlifliyi vardır. Lakin məsələnin 
mahiyyətinə müxtəlif cür yanaşılmasına baxmayaraq, əksər
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mövqelərdə sosial normaların tənzimlənmə-normativ, davra
nış qaydalarını yaratmaq funksiyasını əsaslandırmaq da həm
rəylik vardır. Məsələn, Amerika sosioloqu A.Koyen sosial 
normaların funksiyalarını aşağıdakı kimi müəyən etmişdir: 1) 
Sosial təsiretmənin tənzimlənməsi; 2) davranış nümunəsi 
olması; 3) davranış hüdudlarının müəyyən edilməsi.

Digər Amerika sosioloqu F.Merill isə sosial normaların 
fiınksiyalannı başqa cür təklif edir: 1) Sosial davramş 
determinasiyası; 2) nəzarət vasitəsi; 5) sosial meyl; 6) 
davranışın unifikasiya vasitəsi; 7) davranış normalarının 
müəyyən edilməsi; 8) şəxsiyyətin sosiallaşması.

Sosial normaların əmək kollektivlərinin fəaliyyətinə tə
sirini və cəmiyyətdəki rolunu qeyd etməklə yanaşı sosial mü
hitin həlledici əhəmiyyətə malik olmasını göstərmək lazımdır.

Müəyyən şəraitdə normaların məqsədindən asılı olaraq, 
onlar dəyərlər meyan kimi çıxış edə bilərlər. Ona görə də 
qarşıya qoyulan məqsədlər, sosial dəyərlər və normalar 
arasında üzvi əlaqə olmalıdır. Həmin əlaqənin vəhdətliyinin 
təmin edilməsi sosial idarəetmənin normalar mexanizmini 
yaradır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, normalar nəzarətetmo 
vasitəsi olmaqla yanaşı həm də əmək münasibətlərinin 
formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda 
sosial normalar bilavasitə ayn-ayn şəxslərin, eləcə də 
müxtəlif sosial qrupların mənafelərini əks etdirdiklərinə görə 
həmin məsələyə məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. Adətən 
sosial normalar bir etalon kimi çıxış edir. Hər bir hadisə və 
proses ona nəzərən dəyərləndirilir və qiymətləndirilir.

Sosial normaların, normativlərini həm də kəmiyyət və 
keyfiyyət tərəfləri vardır. Onlar obyektiv məzpıuna malik 
olmalıdır. Lakin bir sıra hallarda onlar keyfiyyətsiz olduqda 
həmin xassədən məhrum olurlar. Əmək sferasında forma
laşmış sosial normalar sadəcə olaraq müəyyən qayda və nor
mativ yığmı deyildir. Onlar eyni zamanda ayn-ayn işçilərin, 
eləcə də sosial qrupların davranışlannın tənzimləyicisi kimi 
özünü göstərir. Bu baxımdan sosial normalar bir növ prinsip 
şəklində çıxış edir, sosial normativlər isə həmin prinsipi
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konkret olaraq əks etdirir.
Əmək davranışı normalarının təyinatı işçinin fəallığının 

mühüm xarici tənzimləyicisi kimi iki funksiyanın yerinə 
yetirilməsində özünü göstərir: 1) əmretmə, göstərişvermə 
funksiyası; 2) qiymətləndirmə funksiyası.

Göstərişvermə funksiyasım yerinə yetirməklə norma 
işçini və işçilər qrupunu müəyyən növ davranışa istiqamət
ləndirir. Bu halda norma davranışın zəruri və yaxud imkan 
verilən variantlarının özünəməxsus meyan kimi çıxış edir.

Qiymətləndirmə funksiyasının köməyi ilə faktiki dav
ranışın standart davranış qaydalarına uyğunluğu qiymətlən
dirilir. Davranışın qiymətləndirilməsi arzu edilən hərəkətlərin 
stimullaşdmlması - mükafatlandırilması və arzu olunmayan 
hərəkətlərə tənbehlərin edilməsi ilə tənzimtənir.

Əmək sferasında fəaliyyət göstərən davranış normala
rının çoxcəhətliliyini nəzərə alaraq onu bir sıra əlamətlər üzrə 
təsnifləşdirmək olar: 1) məzmunun müəyyən edilməsinə 
görə; 2) tətbiq olunması və yayılması sferalarına görə; 3) 
normanın subyektlərinə görə.

Sosial normalar məzmundan asılı olaraq aşağıdakılara 
bölünür: 1) kollektivin məqsəd və vəzifələrinə münasibət nor
maları; 2) mülkiyyətə münasibət normaları; 3) rəhbərliyin fəa
liyyətinə münasibət normaları; 4) əmək fəaliyyətində 
yoldaşlıq münasibəti normaları; 5) şəxsi fəallığa münasibət 
normaları.

Tətbiq olunma və yayılma sferaları üzrə normalar iki 
yerə bölünür: tələbkarlıq və stereotip normalar.

Tələbkarlıq normaları davranışın cəmiyyət tərəfindən 
bəyənilmiş sosial etalonu kimi çıxış edir. Onlar zəruri davranış 
normalarıdır.

Stereotip normalar cəmiyyətdə və yaxud kollektivdə 
davranışın stereotiplərinin yayılmasını xarakterizə edir. Bu 
normalar real fəaliyyəti göstərməklə kollektivin hər bir üz
vünün real, faktiki davranışını ifadə edir.

Müəyyən edilmə üsulundan asılı olaraq bütün davranış 
normaları hüquqi, jpeşə-vəzifə və mənəvi normalara bölünür.
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Hüquqi normalar qanunçuluqla müəyyən edilən nor
malardan ibarətdir. Bu normalar universal xarakterlidir və 
bütün işçilərə şamil edilir. Lakin bu normalar əmək prosesinin 
yalmz mühüm məqamlarını tənzimləyir. Məsələn, iş vaxtının 
müddətini, işdə əldə olunan müvəffəqiyyət üçün 
həvəsləndirmənin əsas növləri və s.

Peşə, vəzifə normaları və qaydaları əsasən vəzifə təli
matlarında əks olunur. Vəzifə təminatı hər bir konkret işçinin 
fəaliyyətinin normativ modeli funksiyasını yerinə yetirir. Ona 
görə də bütün bölmələrdə çalışan işçilərinin elmi əsaslar 
üzərində işlənmiş vəzifə təlimatlan üzrə təmin edilməsi 
vacibdir. Son illərdə əmək kollektivlərinin və aynca işçilərin 
hüquqlarının kooperativ və fərdi əmək fəaliyyətinin tətbiqi 
sferasının tənzimlənməsi ilə əlaqədar münasibətlərin müqa
vilə formalarının rolu artır. Müqavilədə iştirak edənlərin 
qarşılıqlı öhdəlikləri, vəzifələri və məsuliyyətləri qeyd olunur.

Mənəvi (əxlaqi) normalar hüquqi normalardan fərqli 
olaraq ictimai rəyə əsaslanır və sosial ədalət prinsipi ideya
larında öz əksini tapır. Mənəvi normalar problemi sosial 
davranış baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu nor
maların obyektiv əsaslan, yəni motivləri vardır. Mənəvi 
normalar, həmçinin, dəyərlərə meyl, məqəsədə çatmaq vasi
tələri, özünü qiymətləndirmə, fəaliyyət davranışı ilə bilavasitə 
əlaqədardır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, mənəvi-əxlaqi 
normalar mənəviyyat prinsipi kimi çıxış edir. İşçilərin davranı
şını tənzimləmə baxımından mənəvi normalar bir sıra 
əlamətlərə malikdir. Onlardan məcburedici, qadağanedici, 
həvəsləndirici və s. əlamətləri göstərmək olar.

cəmiyyətdə mənəvi tənzimləmə problemi, onun im
kanları Və hüdudları məsələləri elmi-nəzəri problem olmaqla 
yanaşı həm də praktik cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Faktlar göstərir ki, əmək kollektivlərində və bütövlükdə 
cəmiyyətdə mənəvi normalara və dəyərlərə əməl olunmaması 
hallan mənəvi tənzimləmə mexanizminin səmərəsinin 
azalmasına xeyli təsir göstərir.

Əmək kollektivlərində mənəvi normalann formalaş
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masında ictimai rəyin mühüm rolu vardır. Burada rəylərin 
müxtəlif cür əks olunması və toqquşması özünü göstərə bilər. 
Əmək sferasında mənəvi normanın təkraristelısal mexanizmi 
əmək hüququndan, eləcə də vərdiş, adət və ənənələrdən 
ibarətdir. Axırıncı halda normaya əməl edilməsi çox zaman 
onların keçmişdə fəaliyyət göstərməsi faktına əsaslanır. 
Ənənəvi davranışa görə grup «əsasən həmişə belə olmuşdur», 
«bizə qədər belə olmuşdur» vəziyyətini təsdiqləyir. Adətən, 
həmin vəziyyətin pozulması kollektiv tərəfindən qaydanı 
pozana neqativ münasibət yaranmasına səbəb olur.

§ 3. Sosial nəzarət funksiyası kimi əmək intizamının 
möhkəmləndirilməsi

Sosial nəzarətin əsas funksiyalarından biri də əmək 
intizamının möhkəmləndirilməsindən ibarətdir. Əmək intizamı 
iş günü ərzində yüksək, məhsuldar və keyfiyyətli əmək 
fəaliyyətini nəzərdə tutur, əmək münasibətlərinin geniş sa
həsini əhatə edir. Əmək intizamı geniş və çoxcəhətli anlayış 
olmaqla əməyə münasibət probleminin tərkib hissəsi kimi 
çıxış edir. O, kollektiv əməyə münasibətin gedişində işçilər 
arasında mövcud olan müxtəlif ictimai əlaqə və münasibətləri 
əks etdirir. Əmək intizamının əsas meyan fəaliyyətin 
nəticəsinin səmərəliliyinə nail olmaqdan ibarətdir.

Bir sıra tədqiqatlarda əmək intizamı qüvvədə olan əmək 
qanunvericiliyinə və normativ aktlara əsaslanan daxili nizam- 
intizam qaydalarına şüurlu və könüllü riayət edilməsi ilə 
xarakterizə edilir.

Kollektivlərdə əmək intizamının vəziyyətinə istehsalat 
və şəxsi xarakterli amillərin məcmusu, yəni əməyin və 
istehsalın təşkili, əməyin ödənilməsinin tətbiq olunan sistemi, 
maddi və mənəvi həvəsləndirmə, texniki təchizat səviyyəsi, 
əməyin sanitar-gigiyenik şəraiti, həmçinin işçilərin sosial- 
demoqrafık xarakteristikaları, habelə psixoloji təsiretmə 
mexanizmləri və sosial tədbirlər təsir edir.

Əmək intizamının yüksək səviyyəsinin saxlanılması və
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möhkəmləndirilməsinin ən mühüm metodu səmərəli intizam 
siyasətidir. İntizam siyasəti dedikdə sosial nəzarət vasitələri
nin, o cümlədən sanksiyaların məqsədyönlü tətbiqi sayəsində 
müdiriyyətin və ictimai təşkilatların fəaliyyəti başa düşülür.

Sanksiyalar işçilərin əmək davranışına sosial nəzarət 
subyektlərinin müxtəlif reaksiyaları, münasibətəridir. San- 
kisalar istənilən və bəyənilən davranışın həvəslndirilməsi və 
eləcə də qəbul olunmuş normalardan kənara çıxan davra
nışların cəzalandırılması üçün tətbiq edilir, onlar kollektiv 
üzvlərinin əmək və ictimai fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 
formasıdır. Əmək kollektivlərində tətbiq edilən sanksiyalar 
işçilərdə onların qənaətbəxş, məqbul davranışlarının hüdudları 
haqda təsəvvürlərin foımalaşdmlmasma kömək edir.

Öz mahiyyəti etibarilə pozitiv və neqativ sanksiyalar xü
susi növ stimullardır. Belə ki, onlar daimi fəaliyyət göstərən 
əmək haqqının tarif hissəsi, əməyin təşkili və şəraiti kimi sti
mullardan fərqlənirlər. Sanksiyaların xüsusiyyəti ondan 
ibarətdir ki, onlar müəyyən istehsal situasiyalarında konkret 
işçilərə onların konkret hərəkətləri ilə əlaqədar olaraq tətbiq 
edilir.

Pozitiv sanksiyalara işçilərin birdəfəlik mükafatlandı
rılması, onlara təşəkkür elan edüməsi, şərəf lövhəsinə işçinin 
şəklinin asılması, sanatoriyalara güzəştli və ya pulsuz gön
dərişlərin verilməsi, ən yaxşı əmək nümunələrinə görə müəy
yən adların verilməsi və s. aiddir.

Əvvəllər bu sahədə toplanmış təcrübə artıq cəmiyyətin 
demokratikləşdirilməsi prosesinə cavab vermirdi. Belə ki, 
əmək kollektivlərinin rəyi zəif nəzərə almırdı, çox hallarda 
işçilər konkret əmək töhfələrinə görə yox, yubileylərlə əlaqə
dar təltif edilirdilər. Hazırda təltif edilmək üçün namizədlər 
(şəxsi xidmətləri nəzərə almaqla) konkret nailiyyətlərə görə 
irəli sürülür və onlara əmək kollektivlərinin müxtəlif səviyyəli 
iclaslarında, yığıncaqlarında baxılır.

Neqativ saknsiyalara tənbehlərin bütün növləri aiddir. 
Buraya mükafatlardan məhrum edilmə, qeyri-normal hərə
kətlərin əmək kollektivlərinin iclaslarında müzakirə edilməsi,
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işçinin nəzərinə çatdırılması, əmək haqqı aşağı olan işə 
keçirilməsi, ona xəbərdarlıq edilməsi, töhmət verilməsi, mə
zuniyyətin yay aylarından başqa vaxta keçirilməsi, işdən azad 
edilməsi və s. aiddir.

Əmək intizamının möhkəmləndirilməsi sahəsində ən 
mühüm istiqamətlərdən biri əmək kollektivlərinin rolunu 
yüksəltmək, qanunvericilkdə nəzərdə tutulmuş hüquqlardan 
onların tam istifadə etməsini reallaşdırmaqdır. Bir qayda olaraq 
kollektivlərdə əmək intizamının vəziyyəti müzakirə edilir və 
onun möhkəmləndirilməsinə dair tədbirlər həyata keçirilir, 
intizamı pozanlara qarşı dözülməzlik şəraiti yaradılır, öz 
vəzifələrini vicdanla yerinə yetirməyən işçilərə qarşı xüsusi 
tələbkarlıq göstərilir. Lakin tətbiq edilən tədbirlər əmək kol
lektivi üzvlərinin ayn-ayn davranış aktlanna uyğun olmalı və 
əmək intizamının vəziyyətini yaxşılaşdırmalıdır. Əmək intiza
mını pozanlara qarşı səhlənkarlıq və cəzasızlıq mühiti ya
radıldıqda bu, kollektivin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. 
Belə şəraitdə vicdanla işləyən işçilər özlərini tənbəl və 
səhlənkar şəxslərlə eyni vəziyyətdə, mövqedə hiss edirlər. Bu 
isə əməyə münasibətin və sosial cəhətdən əhəmiyyətli 
davranış nümunəsinin formalaşmasına mənfi təsir göstərir. 
Beləliklə, sanksiyaların tətbiq olunması, yaxud tətbiq 
olunmaması faktı özü həm işçilərin özünə, həm də bütün kol
lektivə təsirsiz qalmır, cəzasızlıq, tənbeh olunmamaq şəraiti, 
aşkarlığın və ictimai nəzarətin olmaması bəzilərində 
özbaşınalıq, digərlərində isə ədalətə inamsızlıq yaradır.

Sanksiyaların tətbiq edilməsi zamanı aşağıdakı prin
siplərə əsaslanmaq lazımdır: 1. Sanksiyaların tətbiqinin sis- 
temliliyi; 2. Tətbiq edilən həvəsləndirmə və tənbehetmənin 
miqdar nisbətinin optimallığı; 3. Əmək prosesində davranış 
normalarının pozulmasına görə tənbehlərin labüdlüyü və 
dönməzliyi; 4. Tətbiq olıman həvəsləndirmə və cəzalandır
maların edilmiş hərəkətə, davramşa uyğunluğu; 5. İşçilərin 
müxtəlif sosial qrupları tərəfindən sanksiyalann dərk edil
məsinin spesifikliyi; 6. Sosial nəzarətin bütün subyektləri 
tərəfindən təsiretmənin uzlaşdırılması.
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Sanksiyalann tətbiq edilməsinin dəqiqliyi və dönməzliyi 
sabit və dinamik fəaliyyət stereotipinin işlənib hazırlanmasına 
istehsal tapşınqlarınm keyfiyyətli, dürüst yerinə yetirilməsi 
vərdişlərinin formalaşdınlmasına kömək edir. Bununla da 
işçilərdə birgə işləmək mədəniyyətinin, tam qüvvə ilə 
çalışmaq vərdişinin, əməyə münasibətdə sosial cəhətdən op
timal nümunənin formalaşdırılması prosesi sürətlənir.

Göründüyü kimi, emək intizamının pozulmasına, həm
çinin əmək vəzifələrinin vicdanla yerinə yetirilməsinə görə 
kollektivin sərəncamında kompleks hüquqi və ictimai tesir- 
edici vasitələr vardır. Həmin tədbirlərdən vaxtında, səmərəli, 
optimal istifadə olunması olduqca ciddi və zəruri məsələdir.
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FƏSİL X

SOSİAL DƏYİŞİKLİKLƏR VƏ SOSİAL İNKİŞAF

§1. Sosial dəyişikliklər anlayışı. Sosial dəyişikliklərin növləri

Müasir dövrdə mövcud olan cəmiyyətlərdə baş verən 
dəyişikliklər mahiyyətcə ümumi xarakter daşıyır. Bu dəyişik
liklərin mahiyyəti elmi ədəbiyyatda birmənalı izah olunmur.

Hər şeydən əvvəl aydınlaşdırmaq lazımdır ki, sosiolo
giyada “sosial dəyişikliklər” anlayışı hansı mənada işlədilir və 
onun sosioloji məzmunu nədən ibarətdir. Əvvəla, “sosial dəyi
şikliklər” anlayışı bizim üçün bir o qədər də adət olunmuş 
anlayış deyil. Bizim üçün indiyə qədər daha hox adət olunmuş 
anlayış “sosial inkişaf’ anlayışıdır. Bu anlayış bizdə bir hox illər 
ərzində həm ictimai elmlərdə, həm də praktik siyasətdə kultlaş- 
dınlmışdır. Buna baxmayaraq “sosial inkişaf’ anlayışı sosial də
yişikliklərin yalnız yaxşılaşma, mürəkkəbləşmə, təkmilləşmə və
i.a. tərəfləri ilə bağlı olan müəyyən məqamları xarakterizə edir. 
Ancaq bir hox başqa sosial dəyişikliklər də mövcuddur. Belə ki, 
məsələn, təkmilləşdirmə istiqamətində baş verən dəyişiklikləri 
buna misal göstərmək olar. Təkmilləşdirmə sadə dəyişik
liklərdən ibarətdir. Bu sadə dəyişikliklər isə özlərində bilavasitə 
müsbət və mənfi mənada keyfiyyətləri daşımırlar, tərəqqiyə və 
tənəzzülə istiqamətlənmirlər. Bu cür dəyişiklikləri ifadə edən bir 
çox anlayışlar qrupu vardır ki, onlara misal olaraq meydana 
gəlmə, bərqərar olma, artma, azalma, yox olma, keçid vəziyyəti 
və i.a. anlayışlarını aid etmək olar.

İkincisi, cəmiyyətdə baş verən sosial dəyişiklikləri, ümu
miyyətlə, istənilən dəyişikliklər kimi başa düşmək olmaz. Bəzən 
ədəbiyyatda, xüsusən də populyar ədəbiyyatda cəmiyyətdə baş 
verən dəyişikliklərlə, məsələn, iqtisadi, siyasi, texnoloji, mənəvi 
və s. sahələrə aid olan dəyişikliklərlə sosial dəyişikliklər arasında 
ümumiyyətlə, heç bir fərq qoyulmur. Belə ki, neft çıxarılmasının, 
maşın, taxıl istehsalının, texniki, elmi kəşflərin, yeni incəsənət 
əsərlərinin və s. meydana gəlməsinin artması və ya azalması özü-
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özlüyündə hələ sözün ciddi mənasında sosial dəyişikliklər deyil. 
Onlar iqtisadiyyat, texniki və texnoloji istehsal, elm, incəsənət 
sahələrində dəyişikliklər yaradır. Onlar həm də sosial dəyişiklik
lərin bu və ya digər formasında -  cəmiyyətin sosial strukturunda, 
sosial strategiyasında, kommunikasiyasında, ictimai ovqatında və 
s. müəyyən iz buraxır. Buna gərə də biz sözün sosioloji mə
nasında dəyişikliklərdən bəhs edərkən cəmiyyətdə baş verən 
istənilən dəyişiklikləri deyil, yalnız sosiologiyanın predmetinə 
aid olan sahələrində baş verən dəyişiklikləri nəzərdə tutmalı- 
yıq. Amerika sosioloqu N.Smelzerin belə bir fikri ilə bütövlükdə 
razılaşmaq olar ki, sosial dəyişikliklər “cəmiyyətin təşkili üsulun
da baş verən dəyişikliklərdir”. Əslində söhbət bütövlükdə cə
miyyətin təşkili üsulu haqqında getməməlidir, həm də istənilən 
sosial sistemin -  sosial qruplann, institutların, digər icmaların, 
habelə bəşər cəmiyyətinin təşkili üsulundan getməlidir.

Beləliklə, “sosial dəyişikliklər” anlayışı sosial sistem da
xilində və bu sistemlərin ünsürləri arasında qarşılıqlı əlaqələr 
nəticəsində baş verən müxtəlif dəyişiklikləri ifadə edir.

Hazırkı şəraitdə -  coşqun sosial dəyişikliklərin baş 
verdiyi bir vaxtda ümumiyyətlə, sosial dəyişikliklərin az və ya 
çox dərəcədə müfəssəl nəzəri təsvirini vermək o qədər də asan 
deyildir. Hadisələrin bir-biri ilə sıx çulğalaşması elə 
dəyişikliklər nümunəsi yaradır ki, o da heç bir nəzəri sxemə 
uyğun gəlmir. Başlıcası isə sosial dəyişikliklərin çoxölçülü, 
çoxmənalı olması onlara bir mənalı qiymət verməyə imkan 
yaratmır. Bundan başqa, bir çox keçmiş sosial dəyişikliklərin, o 
cümlədən sosial inqilabların birmənalı qiymətləndirilməsi də 
mümkün deyildir.

Elmi ədəbiyyatda hox vaxt sosial dəyişikliklərin daha sa
də təsnifatını təklif edirlər: onları qısamüddətli və uzunmüd
dətli dəyişikliklərə ayırırlar.

Sosial dəyişikliklər hər şeydən əvvəl sosial strukturun, 
sosial institutların və təşkilatların, sosial qruplann və birliklərin, 
sosial proseslərin, sosial qarşılıqlı təsirin, insanların sosial 
davranışının, mentalitetinin və s. təsirinə məruz qalırlar. Bu cür 
dəyişikliklər şəxslərarası münasibətlər (məsələn, ailənin struk
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turunda və funksiyalanndakı dəyişikliklər) səviyyəsində; təşki
latlar və institutlar səviyyəsində (elm, təhsil özünün məzmunu, 
təşkili baxımından daim dəyişikliklərə məruz qalır); kiçik və 
böyük qruplar səviyyəsində (hazırda respublikamızda fəhlə sin
finin, kəndlilərin strukturlarında mahiyyətcə dəyişikliklər baş 
verir, yeni sosial qruplar -  sahibkarlar, fermerlər və s. qrupu 
yaranır); sosietal və qlobal səviyyədə (miqrasiya prosesləri, bir 
ölkənin iqtisadiyyatının inkişafının sürətlənməsi, digərlərinin 
iqtisadi böhran keçirmələri, bəşəriyyətin ekoloji və hərbi təh
lükələrə məruz qalması qorxusu və s.) təzahür edir.

Bəs sosial və sosietal sistemlərin məhz hansı ünsürləri 
dəyişikliklərə məruz qalır. Bu baxımdan sosial dəyişiklikləri 
dörd əsas növə ayırmaq olar.

1. Müxtəlif sosial qurumların strukturlarına aid olan 
dəyişikliklər və yaxud struktur sosail dəyişikliklər. Bunlara 
misal olaraq ailənin strukturunda baş verən dəyişiklikləri (po- 
liqam, monoqam, çoxuşaqlı, azuşaqlı ailələr və i.a.), istənilən 
başqa birliklərin strukturlarında -  kiçik qruplarda, peşə, ərazi 
qruplarında, siniflərdə, millətlərdə, bütövlükdə cəmiyyətin 
özündə, hakimiyyət strukturlarında, idarəetmənin strukturların
da və i.a. baş verən dəyişiklikləri göstərmək olar. Dəyişiklik
lərin bu növünə həmçinin sosial institutlarda (dövlətin, təhsil 
sisteminin, elmin, dinin, strukturlarında); sosial təşkilatların və 
s. qurumların strukturlarında baş verən dəyişiklikləri aid etmək 
olar. Bu cür dəyişikliklər mövcud strukturlar çərçivəsində, 
həmçinin yeni yaranmış sosial strukturlarda baş verən dəyişik
likləri nəzərdə tutur.

2. Sosial proseslərdə baş verən dəyişikliklər. Müəyyən mə
nada sosial proseslərdə baş verən dəyişiklikləri prosessiona) 
sosial dəyişikliklər də adlandırmaq olar. Belə ki, biz həmişə 
müxtəlif birliklər, institutlar, ictimai strukturlar və şəxsiyyətlər 
arasında, sosial qarşılıqlı təsirlər və qarşılıqlı münasibətlər 
sferasında baş verən dəyişiklikləri müşahidə edirik. Həmrəylik, 
gərginlik, konflikt, bərabər hüquqluluq və tabeçilik və s. kimi 
münasibətlər həmişə dəyişikliklərə məruz qalırlar.

3. Müxtəlif sosial sistemlərə, institutlara, təşkilatlara aid

olan dəyişikliklər. Onları funksional sosial dəyişikliklər ad
landırmaq olar. Məsələn, müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
yeni Konstitusiyasına uyğun olaraq, ölkənin qanunverici, icra 
və məhkəmə hakimiyyət orqanlarının funksiyalarında 
əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermişdir.

4. Mənəvi sahədə fərdi və kollektiv fəaliyyətin motivasi- 
yası sahəsində baş verən və yaxud motivasiyalı sosial dəyi
şikliklər. Sosioloq üçün insanların öz davranışlarında, işlərin
də, ictimai və digər fəaliyyətlərində rəhbər tutduqları məqsəd
lər, normalar, ideallar kimi dəyərlərdə baş verən dəyişiklikləri 
izləmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, bazar iqtisa
diyyatına keçid şəraitində əhalinin böyük kütləsinin motivasiya 
sferasında ciddi dəyişikliklər baş verir. İlk planda şəxsi əmək 
haqqı, gəlirlər çıxış edir ki, bu da insanların davranışına, 
təfəkkürünə və şüuruna təsir göstərir. Elmi ədəbiyyatlarda də
yişikliklərin bu növü çox zaman mədəni dəyişikliklərin müx
təlifliyi kimi qiymətləndirilir, daha doğrusu, başqa sosial dəyi
şikliklərdən fərqli olaraq onun spesifikası xüsusi qeyd edilir. 
Bir sıra sosioloqlar, məsələn, P.Sorokin (“Sosial və mədəni di
namika” əsərində), T.Parsons və başqaları sosial və mədəni 
sistemlər arasında və buna uyğun olaraq sosial və mədəni də
yişikliklər arasında bölgü aparırlar.

Kulturologiyada mədəni dəyişikliklərə xüsusi dəyişiklik
lər növü kimi baxırlar. Bununla birlikdə belə bir yanaşma da 
vardır; bir sıra mədəni dəyişikliklər sosial dəyişikliklərin xü
susi növü kimi tədqiq edilir. Bu cür yanaşma bu və ya digər 
dəyişikliklərin qarşılıqlı əlaqədə və qarşılıqlı asılılıqda olmala- 
nnı daha çox qeyd etməyə imkan verir.

Sosial dəyişiklikləri onlarda baş verən yeniliklər baxı
mından da xarakterizə etmək olar. Məsələ ondan ibarətdir ki, 
dəyişikliklərin çox hissəsi (hamısı yox) özündə bir sıra yeni
likləri ifadə edir ki, bunlara da sosial reallıqda əvvəllər mövcud 
olmayan bir sıra yeni ünsürlər daxil olur.

“İnnovasiya” anlayışından elmdə hələ XIX əsrdə mədə
niyyətdə baş verən dəyişikliklər prosesinin öyrənilməsi zamanı 
istifadə olunmuşdur. Hazırkı vaxtda isə yenilikçiliyə sosial
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dəyişikliklər prosesinin müəyyən mərhələsi kimi baxırlar. Ye- 
nilikçilik fenomeninin özünü aşağıdakı ünsürlərə ayırırlar: a) 
yeniliyin özü; b) yenilikçilər, yəni yeniliyi kimlər yaradır; ı) 
yenilikləri yayanlar; h) himayəçilər. Sosial dəyişikliklərin təh
lili sxeminə bu ünsürlərin daxil edilməsi həm elmi, həm də 
praktik baxımdan əhəmiyyətlidir.

İnnovasiya fəaliyyətinin özünü isə iki növə ayırmaq olar: 
təkmilləşdirici innovasiya fəaliyyəti və radikal innovasiya 
fəaliyyəti. Bunlar arasında fərq ondan ibarətdir ki, təkmilləş
dirmə adətən mövcud təşkilati strukturlara daha yaxşı uyğunla
şır. Radikal yeniliklər isə bir qayda olaraq, mövcud təşkilati 
strukturları dağıdır. Buna görə də radikal dəyişikliklər müəy
yən şəxslərin, hətta sosial qrupların müqavimətinə və qarşı
durmasına gətirib çıxarır.

Cəmiyyətdə baş verən bütün dəyişikliklər bir-biri ilə 
qarşılıqlı əlaqədədir. Deməli, sosial dəyişikliklər cəmiyyətdə 
baş verən başqa dəyişikliklərlə -  iqtisadi, siyasi, texnoloji və 
i.a. dəyişikliklərlə bilavasitə qarşılıqlı əlaqədədir.

§2. Sosial dsyişiklikhrin reallaşması formaları

Sosial dəyişiklikləri reallaşması formalarına görə təka
mül və inqilabi, mütərəqqi və mürtəce, imitasiya və innova
siya və s. dəyişikliklərə ayrılırlar.

Təkamül və inqilabi proseslərə çox vaxt maddi və ideal 
obyektlərdə baş verən dəyişikliklərin əks tipləri kimi baxırlar. 
Təkamül prosesləri obyektlərdə tədrici, rəvan baş verən 
kəmiyyət dəyişiklikləri kimi şərh olunur.

Təkamül yolu ilə baş verən sosial dəyişikliklər kifayət 
dərəcədə sabit və daimi meyllər kimi həyata keçirilən tədrici və 
qismən baş verən dəyişikliklərdir. Bu, müxtəlif sosial sis
temlərin ünsürlərinin hər hansı keyfiyyətlərinin artması və 
yaxud azalmasına yönəldilən meyllər ola bilər; onlar yüksələn 
və yaxud enən xətt üzrə baş verə bilər.

Təkamül xarakterli sosial dəyişikliklər spesifik daxili 
struktura malik olur və bu, bir sıra kumulyativ proseslər kimi,
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yəni hər hansı yeni ünsürlərin xassələrinin tədrici toplanması 
prosesi kimi xarakterizə edilə bilər. Bunun nəticəsində sosial 
sistemlər dəyişir. Kumulyativ prosesin (ünsür və ya hadisələrin 
tədrici toplanması prosesi) özünü isə onu təşkil edən iki 
prosesə: innovasiyalann (yeni ünsürlərin) formalaşmasına və 
toplanmasına ayırmaq olar. İnnovasiya yeni elementlərin təza
hürü, meydana gəlməsi və möhkəmləndirilməsidir.

Təkamül dəyişiklikləri həmçinin şüurlu surətdə təşkil 
edilmiş dəyişikliklər ola bilər. Belə hallarda təkamül dəyişik
likləri bir qayda olaraq, hökümət və hökümət orqanları 
tərəfindən həyata keçirilən sosial islahatlardan ibarət ola bilər. 
Lakin təkamül dəyişiklikləri həm də özü-özlüyündə həyata 
keçirilən kortəbii proses də ola bilər. Belə proses kimi son bir 
neçə yüz illər ərzində dünyanın bir çox əlkələrində əhalinin 
orta təhsil səviyyəsinin artmasını və savadsızların ümumi sa
yının azalmasını (hərçənd bu say bir çox Ölkələrdə çox böyük 
olaraq qalır) göstərmək olar.

İnsanlann bir neçə nəsillərinin fəaliyyəti müddətində, hətta 
bir neçə yüzilliklər ərzində baş verən bir çox dəyişikliklər 
prosesinin istiqamətini ifadə etmək üçün sosioloji ədəbiyyatda 
çox vaxt “trend” anlayışından da istifadə olunur. Trend insanlann 
fəaliyyətində konkret meyllər əsasında baş verən hadisələrin 
müəyyən səmtdə gedişinin istiqamətidir. Belə ki, sosioloqlar 
əsrlər və minilliklər ərzində planetin və bir çox ölkələrin 
əhalisinin sayının artmasını; urbanizasiyanı, yəni şəhərlərin inki
şafı prosesini və onlann cəmiyyətdə rolunun artmasını; modemi- 
zasiyanı, yəni müasir tələblərə cavab verən təkmilləşdirmə isti
qamətində baş verən texniki, siyasi, iqtisadi və başqa dəyişiklik
ləri trendə aid edirlər. Mütəxəssislər sənayeləşdirmə, avtomobil- 
ləşdirmə və s. prosesləri də trendə aid edirlər. Beləliklə, gördüyü
müz kimi, həm bilavasitə sosial dəyişikliklər zənciri (urbanizasi
ya), həm də texniki və başqa qaydaların meylləri (elektrikləşdir- 
mə, kompüterləşdirmə) trend ola bilər.

İnqilabi sosial dəyişikliklər mahiyyət etibarilə təkamül 
dəyişikliklərindən fərqlənirlər. Birincisi, inqilabi sosial dəyi
şikliklər sadəcə olaraq radikal dəyişikliklər deyil, sosial ob
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yektlərin əsaslı şəkildə dağıdılmasını tələb edən radikal dəyi
şikliklərin yüksək dərəcəsidir. İkincisi, inqilabi sosial dəyişik
liklər xüsusi dəyişikliklər deyil, ümumi, hətta ən ümumi dəyi
şikliklərdir və onlar bir qayda olaraq zorakılığa və gücə əsaslanır. 
Sosial inqilab problemi sosiologiya tarixi və başqa ictimai 
elmlərin kəskin mübahisələr və disskusiyalar mərkəzinə çevrilən 
mövzudur. Demək olar ki, sosial inqilablann ünvanına nə qədər 
tərifli sözlər söylənibsə, bir o qədər də lənətlər yağdırılıbdır. 
K.Marks sosial inqilabları ‘4arixin lokomotivi”, P.Sorokin isə 
1917-ci il Oktyabr inqilabını “qəssabxana” adlandırmışdır.

Hazırda sosial inqilablann qavranılması və qiymətlən
dirilməsinin insanlann adi şüurunda möhkəmləndirilməsi ilə bu 
hadisənin sosial elmlərdə elmi cəhətdən dərk edilməsi arasında 
ziddiyyətlər mövcuddur. Məsələ ondan ibarətdir ki, XX əsrdə 
ölkəmizin Sovet imperiyasının tərkibində olduğu dövrdə 
bolşevik inqilabının vurduğu ziyanlar əhalinin müxtəlif 
təbəqələrində inqilabi sosial dəyişikliklər ideyasına qarşı kəs
kin nifrət yaradıbdır. Ancaq tarixi təcrübə göstərir ki, inqilabi 
sosial dəyişikliklər çox zaman vaxtı çatmış sosial problemlərin, 
iqtisadi, siyasi, milli və mənəvi poseslərin, cəmiyyətdə baş ve
rən dəyişikliklərin daha səmərəli həllini təmin edir. Avropada, 
Şimali və Cənubi Amerikada, habelə dünyanın başqa re
gionlarında son iki-üç yüz il ərzində baş verən bir sıra sosial 
inqilabları buna misal göstərmək olar.

İnqilabi sosial dəyişikliklər gələcəkdə də baş verə bilər. 
Ancaq onlar bütün ehtimal dərəcələrinə gərə birincisi, zorakılıq 
yolu ilə baş verə bilməz, ikincisi isə cəmiyyət həyatının bütün 
sahələrini eyni vaxtda əhatə edə bilməz, ancaq ictimai həyatın ayn- 
ayn sosial institutlanna və yaxud sahələrinə -  elmə, texnikaya, 
idarəetmə sahəsinə və i.a. (bunlara elmi və texniki inqilablan, 
təsərrüfatın müxtəlif sahələrinin idarəedilməsinin strategiya və 
metodlarında əsaslı dəyişikliklərin apanlmasını və s. aid etmək 
olar) aid ola bilər. Hazırkı cəmiyyət olduqca mürəkkəb və nəhəng
dir, onun müxtəlif hissələrinin öz aralarında minlərlə, ola bilsin 
milyonlarla əlaqələri mövcuddur. Belə ki, bütünlükdə iıtimai orqa
nizmin eyni vaxtda dəyişdirilməsi (xüsusən də zorakılıq yolu ilə)
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bütövlükdə cəmiyyət üçün dağıdıcı nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Silsilə yolu ilə baş verən sosial dəyişikliklər sosial də

yişikliklərin daha mürəkkəb formasıdır. Çünki o mahiyyətcə 
təkamül və inqilabi yolla baş verən dəyişikliklərin yüksələn və 
enən meyllərini özündə birləşdirə bilər. Bundan başqa, silsilə 
dəyişiklikləri dedikdə hər hansı dəyişikliklərin ayn-ayn təkcə 
aktlarını deyil, bütövlükdə silsilə yaradan bir çox dəyişiklikləri 
nəzərdə tuturuq. Xatırladaq ki, bir çox zaman fasilələri 
müddətində özündə müəyyən dövretmələri əks'etdirən hadisə 
və proseslərin ardıcıllığının məcmusunu silsilə adlandırırlar. 
Son nöqtədə silsilə dəyişiklikləri başqa şəraitdə və ya başqa 
səviyyədə sanki yenidən təkrar olunmağa başlayır. Silsilə sosial 
dəyişiklikləri ilin vaxtlarma uyğun (məsələn, kənd təsərrüfat 
işlərinin mövsümi xarakteri) baş verir.

Silsilə sosial dəyişiklikləri bir neçə illər dövrünü (iqtisadi 
böhranlarla şərtlənən dəyişikliklər və i.a.) və hətta bir neçə 
yüzillikləri (sivilizasiyaların tipləri ilə əlaqədar olaraq) əhatə 
edə bilər.

Müxtəlif istiqamətləri təmsil edən sosioloqlar belə bir 
faktı qeyd edirlər ki, bir çox sosial institutlar, birliklər, siniflər, 
təbəqələr və hətta bütövlükdə cəmiyyətin özü silsilə sxem üzrə 
dəyişir -  yaranır, inkişaf edir, çiçəklənir, bmhran keçirir və 
süqut edir. Yaranma isə hadisələrin yeni keyfiyyətidir, 
xassəsidir və yaxud, ümumiyyətlə, yeni bir hadisədir. Cəmiy
yətin bir çox strukturları, həmçinin bütöv sivilizasiyalar bu 
sxem üzrə dəyişikliklərə məruz qalır. Bu sxemin daha sadə (və 
daha geniş yayılmış) forması ritm kimi, yəni müəyyən vaxt 
müddətində yüksəlmə (inkişaf) və enmə (böhran) dövrlərinin 
əvəz edilməsi kimi təzahür edir.

Silsilə sosial dəyişikliklərin mürəkkəbliyi ondan ibarətdir 
ki, cəmiyyətin müxtəlif strukturları, müxtəlif hadisə və 
prosesləri müxtəlif silsilə müddətlərinə malikdir.

Sosial dəyişikliklərin silsilə xarakterinə əyani misal ola
raq insanlann nəsillərinin əvəz edilməsini göstərmək olar. Hər 
bir nəsil doğulur, sosial yetginlik (sosiallaşma) mərhələsindən 
keçir, sonra aktiv fəaliyyət dövründən, daha sonra isə qocalıq
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dövründən keçir və həyat silsiləsinin təbii son mərhələsi başa 
çatır. Bununla birlikdə hər bir nəsil spesifik sosial şəraitdə 
formalaşdığına görə əvvəlki nəsillərə bənzəmir.

Bütün sosial dəyişiklikləri nəzərdən keçirərkən faktiki 
olaraq cəmiyyətdə nəsillərin əvəz edilməsinin silsilə xarakterini 
mütləqləşdirmək olmaz. Nəsillərin varisliyi əvvəla, özü silsilə 
xarakteri daşıyır, ikimisi isə həm də başqa sosial dəyişikliklərə 
silsilə xarakteri verir və sosial inkişafın ümumi sürətinə 
müəyyən tərzdə təsir göstərir. Bu halda insanların nəsillərinin 
silsiləsi ilə maşınların nəsillərinin silsiləsi arasındakı nisbət 
prinsipcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Əvvəlki əsrlərdə maşınların nəsilləri çox ləng əvəz edi
lirdi. İnsanların bir neçə nəsilləri eyni texnika vasitəsi ilə işlə
yirdi ki, bu da xüsusilə kənd təsərrüfatı istehsalı üçün xarakte
rik idi. XVIII-XIX əsrlərin sənaye çevrilişindən sonra texniki 
nəsillərin əvəz olunması sürəti artaraq, insanların nəsillərinin 
əvəz edilməsi ilə bərabərləşdi. XX əsrin ortalanndakı elmi- 
texniki inqilab bu nəsillər arasındakı qarşılıqlı əlaqələrə key
fiyyət dəyişiklikləri gətirdi. E.A. Ərəboğlu qeyd edir ki, texni
kanın yeni nəsillərinin əvəz olunması sürəti işçilərin nəsilləri
nin əvəz olunması sürətini qabaqlamağa başlayır.

Sosial elmlər sahəsinin bir çox mütəxəssisləri dəyişiklik
lərin silsilə xarakteri ilə zamanın böyük kəsiyində -  böyük 
silsilələr və ya uzun dalğalar adlandırılan bir neçə onilliklər 
ərzində baş verən dəyişikliklərin müqayisəsinə xüsusi əhəmiy
yət verirlər. Bu nəzəriyyənin işlənməsinə XX əsrin 30-cu illə
rində repressiyaya məruz qalmış rus iqtisadçısı N-D.Kondrat- 
yev zəngin xəzinə bəxş etmişdir.

Araşdırmalar göstərir ki, sosial dəyişikliklərin mənbələri 
kifayət qədər rəngarəngdir. Uzun müddət ictimai elmlərdə ha
kim olan marksist metodologiya sosial dəyişikliklərin son nə
ticələrini və mənbələrini maddi istehsalın iqtisadi şəraitində baş 
verən dəyişikliklərdə axtarmağı tələb edirdi. Doğrudan da bir 
çox hallarda sosial dəyişikliklərin iqtisadi sahədə baş verən 
dəyişikliklərdən asılı olmasını qəbul etmək olar (və lazımdır).

Ancaq sosiologiyada toplanmış zəngin emprik material
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göstərir ki, real sosial dəyişikliklərin səbəblərini və mənbələrini 
təkcə iqtisadi amillərlə bağlamaq olmaz. Bu səbəb və mənbələr 
olduqca mürəkkəb və müxtəlifdir, bəzən isə ciddi determinant 
izahatına tabe olmur. Bundan başqa, bir hox hallarda məhz 
sosial strukturda, sosial institutlarda baş verən dəyişikliklər, 
onlann funksiyaları iqtisadi, siyasi və başqa dəyişikliklər üçün 
təkan rolunu oynayır. Beləliklə, sosial dəyişikliklərin mənbələri 
həm iqtisadi, həm siyasi, həm də sosial struktur və institut sfe
ralarına daxil olan amillər ola bilər.

Cəmiyyətin sosial həyatında baş verən dəyişikliklərə texno
loji amillər, yəni elmi-texniki tərəqqi daha aydın şəkildə əz təsirini 
göstərir. Hələ XVU-XVIII əsrlərdə sənaye inqilabı nəticəsində baş 
verən elmi-texniki tərəqqi əvvəlcə Avropa və Amerika, sonra isə 
bütün dünya xalqlarının həyatında əsaslı dəyişikliklərə səbəb oldu. 
Bu, bir tərəfdən müxtəlif birliklərin -  sosial qmplann, siniflərin, 
təbəqələrin və s. daxili inteqrasiyasına gətirib çıxardı, onlar ara
sında qarşılıqlı münasibətlərin xarakterini dəyişdi, qruplar, siniflər, 
dövlətlərarası münaqişələri kəskinləşdirdi. Digər tərəfdən isə yeni 
texnikalar insanlar arası ünsiyyət, informasiya və mədəni dəyərlər 
mübadiləsinin imkanlarım misilsiz dərəcədə genişləndirdi. 
Telefonun, televizorun, avtomobilin, təyyarənin, kompüterin və 
kosmik peyklərin kəşfi dərin sosial nəticələrə gətirib çıxardı.

Hazırkı şəraitdə elmi-texniki tərəqqi elə bir vüsət alıb ki, 
onun sosial perspektivlərinə münasibətdə yeni təfəkkür tərzi, 
yeni qiymət meyarı tələb olunur. Birincisi, kütləvi qırğın silah
larının həddindən artıq toplanması, hətta onlann az bir hissə
sindən istifadə olunması nəinki bəşəriyyətin, hətta Plane
timizdə bütün canlılann məhvinə səbəb ola bilər. İkincisi, 
elmi-texniki tərəqqinin geniş vüsət alması ekoloji problemlərin 
hədsiz dərəcədə kəskinləşməsinə gətirib çıxara bilər. Üçüncü
sü isə son 2-3 əsr ərzində, xüsusilə XX əsrdə sənaye isteh
salının durmadan artması təbii xammal və eneıji mənbələrinin 
əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına gətirib çıxara bilər.

Son əsrlər ərzində dünyanın bir çox ölkələrində baş verən 
hadisələr sübut edir ki, sosial dəyişikliklərin mühüm 
amillərindən birini də ideologiya təşkil edir. Bir çox siyasi
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partiyalar və ictimai hərəkatlar, milli-azadlıq hərəkatları və i.a. 
cəmiyyət həyatının bütün sahələrində radikal dəyişiklikləri 
həyata keçirərkən əz fəaliyyətlərində müəyyən ideyaları, 
ideoloji doktrinaları, proqramları rəhbər tuturlar.

Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır ki, təkcə ümumdünya 
tarixi əhəmiyyətli sosial inqilablar, milli hərəkatlar deyil, 
həmçinin bütün sosial-iqtisadi və siyasi səbəblərlə şərtlənən 
sosial dəyişikliklər də xeyli dərəcədə ideoloji xarakter daşıyır. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, daha nəhəng, daha əsaslı, daha dərin 
dəyişikliklər edilərkən, ideologiyanın bu dəyişikliklərdəki rolu 
daha aydın nəzərə çarpır. İdeologiya öz təbiəti etibarilə sosial 
dəyişikliklərə olan münasibətdə bitərəf ola bilməz. Sosial 
qruplar, təbəqələr, siniflər ideologiya vasitəsilə ya dəyi
şikliklər tələb edir, ya da ki, dəyişikliklərə qarşı müqavimət 
göstərirlər. Ancaq ideologiyanın sosial dəyişikliklərdəki bu 
rolu həmişə aydın nəzərə çarpmır. ideologiya cəmiyyətdə daha 
böyük, daha dərin və başlıca dəyişikliklərin həyata keçirilməsi 
zamanı daha aydın nəzərə çarpır, xırda, səthi dəyişikliklər 
zamanı isə o qədər də hiss olunmur.

Deməli, sosial-siyasi, iqtisadi və s. xarakterli dəyişikliklər 
həmişə bu və ya digər dərəcədə ideoloji xarakterə malik olurlar.

Sosial dəyişikliklərin mənbələri kimi onun subyektləri də 
müxtəlifdir. Sosiologiyada sosial dəyişikliklərin subyektləri ilə 
bağlı olduqca fərqli və hətta bəzən əkslik təşkil edən fikirlər 
mövcuddur.

Ayn-ayn ölkələrdəki sosial dəyişikliklərin subyektini 
müxtəlif ictimai hərəkatlar təşkil edir. İctimai (sosial) hərəkatlar 
adı altında adətən ümumi məqsəd və dəyərləri olan sosial, peşə, 
etnik, qadın, gənclər və digər qruplarının birgə, şüurlu fəaliy
yətləri başa düşülür. Bu cür hərəkatlara aydın misal olaraq dün
yanın bir çox ölkələrində geniş yayılmış ekoloji, antiqlobal, 
insan hüquqlarım müdafiə və s. hərəkatları göstərmək olar.

Sosial dəyişikliklərin ən güclü subyekti kimi milli-azad
lıq hərəkatları çıxış edir. Onların təsiri nəticəsində XX yüzil
likdə Asiyada, Afrikada, Latın Amerikasında, keçmiş Sovet İt
tifaqında bir çox müstəqil dövlətlər yaranmışdır.
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§3. Sosial inkişaf

Bir sıra müasir Qərb sosioloqları sosial inkişaf proseslə
rini sosoloji təhlil predmeti kimi inkar edirlər. Onların fikrincə, 
inkişaf probleminin özü sosioloji problem deyil, fəlsəfi və ya 
iqtisadi, son nəticədə isə tarixi problemdir; sosiologiya yalnız 
sosial dəyişikliklərlə məşğul ola bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, 
sosial inkişaf sosioloji tədqiqat obyekti ola bilər və olmalıdır.

“Sosial dəyişiklik” anlayışı ilə “sosial inkişaf’ anlayışı 
arasında müəyyən fərqlər mövcuddur. Qısa desək, bu fərq 
ondan ibarətdir ki, “sosial dəyişikliklər” ona istiqamətlənmiş 
prosesin faktlarını təsbit edir. “Sosial inkişaf’ anlayışı isə 
başqa xarakterlidir. “Sosial inkişaf’ anlayışı təkmilləşmə, yax
şılaşma, mürəkkəbləşmə proseslərini ifadə etmək üçün tətbiq 
edilir. “Sosial inkişaf’ anlayışı təkcə sosial dəyişikliklərdəki 
faktları təsbit etmir, həm də bu dəyişiklikləri qiymətləndirir, 
onun istiqamətini xarakterizə edir. “Sosial dəyişikliklər” an
layışı “sosial inkişaf’ anlayışı ilə konkretləşir. Sosial inkişaf 
dəyişikliklər prosesidir, özü də maddi və ideal obyektlərdə 
geriyə dönməz istiqamətlərdə baş verən dəyişikliklərdir. Sosial 
inkişaf prosesləri dəyişikliklərin müxtəlif ünsürlərinin və ya bu 
ünsürlər arasındakı münasibətlərin zənginləşməsi və bölgüsü 
ilə nəticələndikdə baş verir, inkişaf sadədən mürəkkəbə, 
ibtidaidən aliyə və i.a. keçidi nəzərdə tutur.

Sosial inikşaf real proses kimi qarşılıqlı əlaqədə olan üç 
əlamətlə -  dönməzlik, istiqamətlilik və qanunauyğunluq əla
mətləri ilə xarakterizə olunur. Dönməzlik müəyyən vaxt ərzində 
baş vermiş kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliklərinin toplanması 
proseslərinin daimiliyini ifadə edir, istiqamətlilik toplanmış dəyi
şikliklər proseslərinin xəttidir. Qanunauyğunluq isə dəyişikliklərin 
təsadüfi deyil, zəruri toplanması prosesidir. Sosial inikşafın prinsip
cə mühüm xarakteristikası onun baş verdiyi müəyyən vaxt müddə
tidir. İnkişaf prosesinin nəticəsi sosial obyektin (məsələn, sosial 
qrupun, sosial institutun, təşkilatın və bütövlükdə cəmiyyətin) yeni 
keyfiyyət (bəzən də kəmiyyət) halıdır.

Deyilənlər inkişafın ümumfəlsəfi və ya sosial-fəlsəfi
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anlamına da aiddir. İnkişafın sosioloji anlamı onun meyar və 
göstəricilərinin daha konkret şəkildə ayrılmasım tələb edir. 
Elmi ədəbiyyatda bu məsələ ilə bağlı müxtəlif baxışlara rast 
gəlmək olar. Bununla bağlı aşağıdakı meyarları göstərmək olar. 
Birincisi, sosial inikşaf obyektin struktur mürəkkəbliyini tələb 
edir. Bir qayda olaraq özünün strukturuna görə daha mürəkkəb 
obyektlər daha çox inkişafa malik olurlar. İkincisi, sosial in
kişaf vaxtın artmasını, obyektin inkişaf funksiyalarının 
xarakterinin mürəkkəbləşməsini, hətta dəyişikliklərə uğrama
sını ifadə edir. Əgər çoxsahəli sənayeyə, çoxsaylı dövlət və 
ictimai idarəetmə, tədris və elmi müəssisələrə malik olan, 
sosial qruplara, peşələrə, standartlara bölünən müasir cəmiyyət 
yığıcılıq, ovçuluq və yaxud əkinçilik hesabına yaşayan qədim 
cəmiyyətlə müqayisə edilsə, bu iki tip cəmiyyət arasında 
mürəkkəbliyi və inkişaf dərəcəsinə gərə böyük fərq olduğu 
aydın olar. Üçüncüsü, sosial institutların və təşkilatlann sosial 
inkişafının mühüm meyan onlann fəaliyyətlərinin səmərəlili
yinin artmasıdır.

Sosial inkişaf həmçinin əhalinin müxtəlif qruplarının, 
ayn-ayn fərdlərin çoxsaylı tələbatlarının (maddi, intellektual, 
mənəvi və i.a.) ödənilməsi imkanlannın artmasıdır. Bu baxım
dan insanların işlədikləri müəssisələrin sosial inkişafı mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Belə inkişaf təkcə əmək prosesinin 
texnologiyalarının yeniləşməsini deyil, həm də hər şeydən 
əvvəl əmək və istirahət şəraitinin yaxşılaşdırılmasını, işçilərin 
və onlann ailə üzvlərinin maddi rifahının yüksəldilməsini, 
onlann sosial müdafiəsinin təmin edilməsini, mədəni və təhsil 
səviyyələrinin və s. artınlması imkanlannı nəzərdə tutur. Rayo
nun, şəhərin, regionun və bütövlükdə cəmiyyətin sosial inkişafı 
da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu halda sosiologiyada “sosial 
infrastruktur” anlayışından istifadə edirlər. Həmin anlayış 
insanlann fəaliyyətlərinin, onlann istirahətlərinin, mədəni- 
təhsil səviyyələrinin inkişafının səmərəli təşkili üçün şərait 
yaradan maddi və əşyavi ünsürlərin sabit məcmusunu ifadə 
edir. Buraya əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi, ticarət, 
səhiyyə, təhsil, rabitə və informasiya, nəqliyyat və i.a.
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sistemləri daxildir.
Lakin cəmiyyətin sosial inkişafının daha mühüm göstəri

cisi və meyan insanın özünün, onun şəxsiyyətinin inkişafıdır. 
Ümumiyyətlə, dəyişikliklərə, yeniliklərə olan cəhdlər insan 
təbiətinin mahiyyətini ifadə edir.

Müasir şəraitdə sosial sistemdə baş verən dəyişikliklərin 
başlıca xüsusiyyətləri bütünlükdə aydın şəkildə təzahür edir. 
Bu dəyişikliklərin hərəkət impulsunu hər şeydən əvvəl insanın 
tələbatı təşkil edir. İnsan tələbatı isə ictimai inkişafın çox güclü 
amili və ölçüsüdür.

§4. Cəmiyyətin sosial-tarixi inkişafı

Sosial -  tarixi inkişaf uzun tarixi bir dövr ərzində baş 
verən iqtisadi, siyasi-hüquqi, mənəvi-əxlaqi, intellektual və bir 
çox başqa komponentlərlə şərtlənən olduqca mürəkkəb və 
çoxtərəfli prosesdir. Cəmiyyətin sosial-tarixi inkişafının so
sioloji tədqiqinin çətinliyi sosiologiyanın bir elm kimi predme- 
tinə uyğun olaraq, sosial aspektin xüsusi şəkildə ayrılmasından 
və tarixi prosesin gedişində sosial inkişafın məzmununun özü
nün müəyyən edilməsindən ibarətdir. Ancaq tədqiqatın çə
tinliyi bu prosesin sosioloji tədqiqindən imtina edilməsi üçün 
əsas ola bilməz. Adətən sosioloqlar diqqəti sosial subyektin bu 
və ya digər sosial-tarixi inkişafına yönəldirlər. Bu cür sosial 
subyektlər şəxsiyyətlər, konkret cəmiyyətlər (məsələn, Azər
baycan cəmiyyəti) və yaxud cəmiyyətlər qrupu; sosial qruplar, 
millətlər, sosial institutlar; sosial-siyasi təşkilatlar ola bilər. Ən 
nəhayət, bu cür subyekt həm də bəşəriyyət ola bilər.

Sosiologiyada kifayət dərəcədə bütöv sosial vahid kimi 
müxtəlif cəmiyyətlərin • sosial-tarixi inkişafı daha çox maraq 
doğurur. Aydındır ki, müxtəlif cəmiyyətlərin sosial-tarixi inkişafı 
ayn-ayn sosial qruplann, siniflərin, digər birliklərin, institutlann, 
təşkilatlann, mədəniyyət nümunələrinin və i.a. sosial-tarixi inki
şafından yaranır. Bununla birlikdə cəmiyyətin sosial-tarixi inki
şafının hər bir mərhələsi özündə müəyyən tamlığı ifadə edir. Bu 
inkişafı təsvir və təhlil etmək üçün müxtəlif anlayışlardan istifadə
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edilir. Bu anlayışları iki əsas qrupda -  “cəmiyyət tipi” və 
“sivilizasiya” anlayışları qrupunda birləşdirmək olar.

Cəmiyyət tipi öz aralarında bəzi ümumi sosial normalar, 
dəyərlər, ideallar əsasında qarşılıqlı əlaqə və təsirlərdə olan 
sosial birliklərin, qrupların, institutların və i.a. müəyyən 
struktur vahidini təşkil edən sistemdir.

Cəmiyyət tipləri ilə bağlı müxtəlif bölgülər məvcuddur. 
Qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyət tipinin daha elementar bölgüsü 
cəmiyyətin sadə və mürəkkəb cəmiyyətə bölgüsüdür. Belə 
bölgünü hələ XIX əsrdə Ü.Spenser aparmışdır. Bu bölgünün 
meyarı kimi idarəetmənin və sosial təbəqələşmə dərəcəsinin 
səviyyəsi götürülür. Sadə cəmiyyətlərdə rəhbərlər və asılı olan
lar, varlılar və yoxsullar yoxdur. Buna ibtidai tayfanı misal gös
tərmək olar. Mürəkkəb cəmiyyətlərdə isə idarəetmənin çoxlu 
səviyyələri, əhalinin çoxlu sosial təbəqələri məvcuddur.

Hazırda ən geniş yayılmış bölgü hələ A.Sen-Simon, 
O.Kont, E.Dürkheym və bir hox başqa sosioloqlar tərəfindən 
hazırlanmış bölgüdür -  cəmiyyətin “ənənəvi cəmiyyət”ə və 
“sənaye cəmiyyəti”nə bölünməsidir. “Ənənəvi cəmiyyət” an
layışından cəmiyyətin inkişafının kapitalizmə qədərki mər
hələsini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bu zaman cəmiyyət 
hələ inkişaf etmiş sənaye kompleksinə malik deyildir, yığıcılıq 
(ovçuluq, balıqçılıq) və yaxud kənd təsəırüfatı iqtisadiyyatına 
əsaslanır. Sosial planda inkişaf zəif olur, həyat fəaliyyətinin və 
davranış tərzinin ənənəvi formaları nəsillərdən nəsillərə praktik 
cəhətdən, demək olar ki, dəyişikliklərə uğramadan ötürülür. 
Sənaye cəmiyyəti geniş sənayeləşdi rmənin nəticəsidir. 
Sənayeləşdirmə isə urbanizasiya, peşə ixtisaslaşmaları kütləvi 
surətdə savadlanmağa və əhalinin təhsil səviyyəsinin ümumi 
yüksəlişinə səbəb olur. Bu cəmiyyət hər şeydən əvvəl sənaye 
iqtisadiyyatına və əməyin istehsal və sosial-sinfi bölgüsü 
sisteminin inkişafına, bazar münasibətlərinə əsaslanır. Sənaye 
cəmiyyəti dinamikdir, onun üçün həmişə elmi-texniki tərəqqi, 
texniki kəşflər və yeniliklər, sosial mobilliyin yüksək səviyyəsi 
xarakterikdir. XX əsrin 60-cı illərində populyar olan “sənaye 
cəmiyyəti” nəzəriyyəsi XX əsrin 70-ci illərində “postsənaye
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cəmiyyəti” nəzərijyəsi ilə əvəz olundu. Postsənaye 
cəmiyyətində sənaye deyil, informatika və xidmət sahələri 
üstünlük təşkil edir. İnsansız zavod sexləri, robotlaşdınlmış 
istehsal, nəhəng supermarketlər, kosmik stansiyalar postsənaye 
cəmiyyətinin əsas əlamətləridir.

“Postsənaye cəmiyyəti” nəzəriyyəsinin tanınmış nüma
yəndələri Amerika sosioloq və politoloqlan D.Bell, Z.Bjezin- 
ski, A.Toffler, fransız sosioloq və politoloqlan A.Turen və 
İ.Furastyedir. “Postsənaye cəmiyyəti” nəzəriyyəsinə görə cə
miyyət çz tədrici inkişafında Uç əsas mərhələdən: 1) sənayeyə- 
qədərki, 2) sənaye, 3) postsənaye mərhələsindən keçmişdir. 
Hər bir mərhələ digərini əvəz edərkən texnologiyalar, istehsal 
üsulu, mülkiyyət formalan, sosial institutlar, siyasi rejimlər, 
mədəniyyət, həyat tərzi, əhalinin sayı, cəmiyyətin sosial 
strukturu dəyişikliklərə uğrayır.

XIX əsrin ortalarında K.Marks cəmiyyətin tipologiyası 
ilə bağlı öz təkliflərini vermişdir. Onun təklif etdiyi bölgünün 
əsasında iki meyar -  istehsal üsulu və mülkiyyət formalan 
dururdu. Marksizm klassiklərinin (K.Marks, F.Engels, V.İ.Le- 
nin) və onlann bütün ardıcıllanmn baxışlanna görə, sosial 
dəyişikliklərin həlledici amili son nəticədə iqtisadi inkişafdır, 
daha doğrusu, məhsuldar qüvvələrlə istehsal münasibətlərinin 
qarşılıqlı təsirinin dialektikasıdır. K.Marksa gərə, bəşəriyyət 
ardıcıl olaraq dörd formasiyadan -  ibtidai icma, quldarlıq, 
feodal və kapitalist formasiyalanndan keçmişdir. Beşincisi isə 
gələcəkdə qərarlaşan kommunist formasiyası adlandınlmışdır.

1887-ci ildə alman sosioloqu F.Tənnis özünün başlıca 
əsəri olan “İcma və cəmiyyət” adlı əsərində cəmiyyətlərin 
bölgüsünü verərkən almanca “qemaynşaft” və “qezelşaft” an- 
layışlanndan istifadə etmişdir. F.Tənnis bu anlayışlar vasitəsilə 
ənənəvi cəmiyyətlə müasir cəmiyyət arasındakı fərqləri üzə 
çıxarırdı. “Qemaynşaft” anlayışı kənd icmasına, “Qezelşaft” 
anlayışı isə şəhər sənaye cəmiyyətinə aid edilirdi. F.Tənnisə 
gərə, icmada bilavasitə şəxsi və qohumluq münasibətləri, cə
miyyətdə isə formal institutlar üstünlük təşkil edir. “Qemayn
şaft” tipli cəmiyyət adət-ənənələrə, inamlara və yazılmamış
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qanunlara, “Qezelşaft” tipli cəmiyyət isə hüquqi qanunlara 
həlledici əhəmiyyət verir. “Qemaynşaft” tipli cəmiyyətdə mə
dəniyyət dini dəyərlər əsasında, “Qezelşaft” tipli cəmiyyətdə 
isə dünyəvi dəyərlər əsasında formalaşır. “Qemaynşaft”da 
başlıca sosial institut ailə, qoşunlar və icmadır; “Qezelşaft”da 
isə böyük birliklər və assosiasiyalar (hökümət, siyasi partiyalar, 
könüllü assosiasiyalar) cəmləşir.

XX əsrin 90-cı illərində Qərb sosioloji ədəbiyyatlarında 
daha çox postmodern adlı problem geniş müzakirə olunmuş
dur. “Postmodern” terminini ilk dəfə hələ XX əsrin 50-ci illə
rində ingilis tarixçisi A.Toynbi özünün məşhur “Tarixin təd
qiqi” əsərində işlətmişdir. Onun fikrincə, İntibah dövründən 
XIX əsrin sonunadək klassik modern -  sənayeləşdirmə, elmi- 
texniki tərəqqi, insan zəkasına, elmə, cəmiyyətin səmərəli 
təşkili imkanlarına inam dövrü olmuşdur. Ancaq XIX əsrin 
sonlarından etibarən pessimizm ovqatı, irrasionallıq, indeter- 
minizm və anarxiya ənənələri üstünlük təşkil etməyə başla
mışdır ki, bunları da A.Toynbi “kütləvi cəmiyyət”in və “kütləvi 
mədəniyyət”in gəlişi ilə əlaqələndirirdi.

R.İnqleqartı, İ.F.Liotan, İ.Bodriyan, H.Cenksı, M.Fukonu 
və bir sıra başqa mütəfəkkirləri bu və ya digər dərəcədə post
modernin tədqiqatçıları və tərəfdarları hesab edirlər. Amerika 
sosioloqu R.İnqleqart postmodemizasiya prosesini modemiza- 
siya prosesinə qarşı qoyur. Onun fikrincə, XX əsrin sonlarında 
“inkişafın başlıca istiqamətində dəyişiklik baş vermişdir”.

XX əsıin ikinci yarısından etibarən, xüsusilə də son onillik
lər ərzində müasir cəmiyyətlərdə informasiyalaşma və kompü- 
terləşmə ilə bağlı olaraq elə mühüm dəyişikliklər baş vermişdir ki, 
bu dəyişikliklər nəinki dünyanın mənzərəsini dəyişdirib, həm də 
sosial-tarixi inkişafın istiqamətinin özündə dəyişikliklərə səbəb 
olubdur. Buradan da dəıin sosial nəticələr meydana gəlibdir. Bu 
irəliləyişi bir çox müəlliflər informasiya (informasiya-texnoloji) 
inqilabı, daha doğrusu, yeni tipli cəmiyyətin -  informasiya 
cəmiyyətinin əsasını qoyan inqilab adlandırırlar.

Müasir sosial dəyişikliklər içərisində tədqiqatçıların diq
qətini daha çox qloballaşma prosesləri özünə cəlb edir. Qlo
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ballaşma anlayışı adətən iqtisadiyyatın, texnologiyaların, in
formasiyaların, siyasətin və i.a. az və ya çox dərəcədə vahid 
ümumdünya sisteminin bərqərar olması proseslərini ifadə edir. 
Belə proseslər nəticəsində ölkələr və xalqlar öz aralarında təkcə 
qarşılıqlı əlaqələrə girmirlər, həm də qarşılıqlı asılılıqlarda 
olurlar. Qloballaşma bütünlükdə dünyanın yeni şəkildə -  vahid, 
ümumi “yaşayış yeri” kimi dərk edilməsidir. Qloballaşmanın 
məhz bu keyfiyyəti onu başlıca olaraq bir çox yüzilliklər 
ərzində beynəlxalq əlaqələr və münasibətlər sistemində 
mövcud olan keyfiyyətlərdən fərqləndirir.

Son 10-15 il ərzində müxtəlif ixtisaslar üzrə alimlər, 
həmçinin dünyanın bir çox ölkələrinin siyasi dairələri arasında 
sabit inkişafın beynəlxalq və milli strategiyalarının işlənib 
hazırlanması zərurəti daha fəal müzakirə olunur. İnsanların 
bütöv dünya çərçivəsində müasir istehsal, ictimai-siyasi və hətta 
məişət fəaliyyətlərinin miqyası o qədər nəhəngdir ki, nəticədə o, 
daha böyük qlobal ziddiyyətlər və yeni böhranlı şəraitlər yaradır. 
Bunların içərisində öz aralarında sıx əlaqədə olan iki qrup 
problem daha mühüm əhəmiyyətə malikdir. Birincisi,.texnogen 
və antropogen amillərin təbiətə təsiridir ki, bu da qlobal ekoloji 
böhrana aparıb çıxara bilər. İkincisi isə zəif inkişaf etmiş ölkələr 
arasında iqtisadi, elmi-texniki, siyasi, intellektual sahələrdəki 
qeyri-bərabərliyin, həmçinin ayn-ayn ölkələr daxilindəki sosial- 
iqtisadi qeyri-bərabərliyin artmasıdır.

Yuxanda qeyd olunan nəzəriyyələrin özünəməxsus na
iliyyətləri və nəticələri, maraqlı cəhətləri vardır. Lakin bunlar
dan heç birini bəşəriyyətin uzunmüddətli tarixində baş verən ən 
mühüm sosial dəyişikliklərin yeganə və izahedici sxemi kimi 
qəbul etmək olmaz. Sosiologiyada sosial dəyişikliklər və sosial 
inkişaf problemi ilə bağlı çoxsaylı diskussiyalar hələ də davam 
edir.
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FƏSİL XI

KONFLİKT SOSİOLOGİYASI

§1. Konflikt anlayışı

Konflikt problemi sosiologiyada aktual problemlərdən bi
ridir. O, konfliktlərin ictimai təbiətini, yaranma səbəblərini, 
həlli yollarım, təsnifatım, ictimai həyatda rolunu əhatə edir.

Konflikt qarşılıqlı təsir subyektlərinin bir-birinə zidd 
olan məqsədlərinin, mövqelərinin, baxışlarının toqquşmasıdır. 
Konflikt o zaman yaranır ki, müəyyən qrup üzvləri öz maraq
larının cəmiyyətdə başqa insanların maraqlarına uyğun gəlmə
diyini dərk edir. Kəskinləşmiş ziddiyyət açıq və ya qapalı kon
fliktlərin meydana gəlməsinə səbəb olur.

Ziddiyyətlər ictimai həyatın bütün sahələrini (iqtisadi, 
siyasi, sosial, mənəvi) əhatə edir. Onların kəskinləşməsi 
«böhran zonasını» yaradır. Böhran çox vaxt konfliktə keçən 
sosial gərginliyin kəskinləşməsində özünü göstərir. Sosioloq
lar qeyd edirlər ki, konflikt cəmiyyətin rasional vasitələrlə 
qarşısı alma bilən müvəqqəti vəziyyətidir

Sosioloqların əksəriyyəti belə hesab edir ki, cəmiyyətin 
konfliktsiz mövcud olması mümkün deyil, çünki konflikt insan 
fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsi, cəmiyyətdə baş verən dəyişik
liklərin mənbəyidir. Konflikt sosial münasibətləri daha mobil 
edir. Fərdlərin ənənəvi davranış və fəalijyət normaları ya qə
tiyyətlə və çox vaxt da amansızcasına bir kənara qoyulur, ya 
da konfliktin təsiri altında dəyişir. Sosial konflikt nə qədər 
güclü olarsa, onun sosial proseslərin gedişinə təsiri də bir o 
qədər nəzərə çarpan olur.

Konflikt probleminin tədqiqat tarixi çox qədimdən başla
nır. Hələ b.e.ə. VII-VI əsrlərdə Çin filosofları təbiət və cə
miyyətin inkişaf mənbəyini ziddiyyətlərin (əksliklərin) mübari
zəsində görürdülər. Qədim Yunanıstan mütəfəkkirləri zid
diyyətlər və onların əşyaların yaranmasında rolu haqqında təlim 
yaratmışdılar. Konfliktlərin tədqiqatına N.Makiavelli böyük
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diqqət yetirmişdi: Roma tarixinə həsr edilmiş əsərlərində 
müxtəlif səviyyəli konfliktləri nəzərdən keçirir və ictimai inki
şafda onların müsbət rolunu qeyd edirdi.

Lakin konflikt daha əsaslı olaraq Smit tərəfindən öyrənil
mişdir. 1776-cı ildə onun «Xalqların sərvətlərinin təbiəti və səbəb
ləri haqqında tədqiqatlar» əsəri çıxır. Bu əsərində o, yazırdı ki, kon
fliktin əsasında cəmiyyətin siniflərə bölünməsi və onlar arasında 
iqtisadi rəqabətin olması durur. Bu rəqabət cəmiyyət inkişafının hə
rəkətverici qüvvəsi kimi nəzərdən keçirilirdi.

Sosial konfliktlərin öyrənilməsində G.Hegelin böyük rolu 
olmuşdur. O, «sərvətin forması və əməyə bağlı olan siniflər» 
arasında qütbləşməni konfliktin səbəblərindən biri sayırdı.

Artıq keçən əsrdə bir çox mütəfəkkirlər qeyd edirdilər 
ki, konflikt cəmiyyət həyatında reallıq, labüd hadisə və sosial 
inkişafın stimuludur. Alman sosioloqu M.Veber, Avstriya so
sioloqu M.Qumploviç və başqaları bu baxışın tərəfdan idilər. 
Sosial konflikt məsələlərini nəzərdən keçirərkən K.Marks və 
F. Engels belə hesab edirdilər ki, konfliktlər hər şeydən əvvəl 
bərabərsizliyə görə yaranır və sinfi mübarizədə təzahür edir. 
Sinfi mübarizə isə nəinki zəruridir, həm də ziddiyyətlərin aş
kar edilməsi və həlli üçün labüddür.

Marksizmin tənqidçiləri qeyd edirlər ki, marksizmdə 
konflikt problemi hərtərəfli əsaslandırılmayıbdır. Belə ki, kon
fliktlər bu təlimdə antaqonist siniflər arasında yaranan toq
quşma kimi nəzərdən keçirilir. Marksist konsepsiyada siniflər 
və digər sosial qruplar arasındakı konfliktin başlıca səbəbi 
sayılan iqtisadi münasibətlər mütləqləşdirilirdi.

Sosial konfliktlərin digər şərhləri də vardır. Alman mütə
fəkkiri G.Zimmel konflikti təkcə fikir ayrılığı formalarından biri 
kimi deyil, həm də əlaqədə olan, qarşı-duran tərəfləri birləşdirə 
bilən, sosiallaşdıran qüvvə kimi izah edirdi.

Konflikt problemi XX əsrdə də öz aktuallığını itirmir. 
Konflikt nəzəriyyəsi cəmiyyətin struktur-funksional təhlili 
nəzəriyyəsinə qarşı durur. Funksionalizm nümayəndələri cə
miyyətin tarazlı, konfliktsiz modelinin tərəfdarıdırlar. Onların 
fikrincə, cəmiyyətin vahid bir sistem kimi fəaliyyətinə onun
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tərkib ünsürlərinin (dövlətin, sənaye birliklərinin, həmkarlar 
ittifaqlarının, kilsənin, ailənin) funksional qarşılıqlı təsiri im
kan yaradır.

cəmiyyətin tarazlı stabilliyinin zəmini kimi «vəhdət» 
ideyasından çıxış edərək funksionalistlər cəmiyyət üzvlərində 
sosial «vəhdəti» təmin edən həlledici vasitə vahid sərvətlərin 
olmasını hesab edirlər. Bu, hüquqi təlimatlar, əxlaqi normalar, 
dini əqidə ola bilər.Həmin sərvətlər cəmiyyət həyatının əsası
nı təşkil edir və ayn-ayn fərdlərin, sosial qrup və təşkilatların 
praktik fəaliyyətini müəyyən edir. Bu, təbii ki, cəmiyyətdə baş 
verən hadisələrin nəzərdən keçirilməsinə birtərəfli və məhdud 
yanaşmadır.

XX əsrin ortalarında sosiologiyada sosial konfliktlər 
problemini hərtərəfli və dərindən tədqiq edən istiqamət for
malaşır. Bu istiqamətin ən mehşur nümayəndələri R.Da- 
rendorf, L.Kozer, K.E.Bouldinq və b. olmuşdur.

Alman sosioloqu Ralf Darendorf hər hansı bir cəmiyyətin 
daim sosial dəyişikliklərə uğradıqlarından və bunun nəticəsində 
hər an sosial konfliktlərə məruz qaldığından çıxış edərək cə
miyyətin konfliktli model nəzəriyyəsini yaratmışdır. O, hesab 
edirdi ki, sosial konfliktlərin bünövrəsində maraqların ziddiyyə
ti durur. Darendorf bu konfliklərin formalaşma səbəblərini və 
inkişaf mərhələlərini nəzərdən keçirir.

Onun fıkringə, lap əvvəlcədən cəmiyyət üzvlərinə sosial 
mövqelərin (məsələn, mülkiyyət və hakimiyyətin bölüşdü
rülməsi) bərabərsizliyi xarakterikdir ki, bu da qarşılıqlı toq
quşma və antoqonizmə səbəb olur. Derndorf belə bir nə
ticəyə gəlir ki, sosial bərabərsizlik və onun törətdiyi sosial 
ziddiyyətlər sosial gərginlik və konflikt situasiyaları yara
dır. Subyektlərin marağı bilavasitə konfliktin formalaşmasına 
təsir göstərir. Buna görə də konfliktin təbiətini başa düşmək 
üçün hər şeydən əvvəl maraqların genezisini və konfliktin 
dərkedilmə üsullarım aydınlaşdırmaq lazımdır. Burada R.Da- 
rendorf obyektiv (latent) və subyektiv (aşkar) maraqlan göstə
rir. Onlar artıq konfliktin «hər iki tərəfinin» təzahür etdiyi bi
rinci mərhələdə aşkar edilir. Bu «tərəflər» hələ əsl mənada
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sosial qrup deyildir. Buna görə də Darendorf onlan qeyri- 
həqiqi adlandınr. Eyni zamanda bu qruplann hər birində 
ümumi maraqlann və onlann müdafiəsinə psixoloji istiqamətin 
formalaşması baş verir. Bütün bunlar konfliktin inkişafının bi
rinci mərhələsini xarakterizə edir.

Konfliktin inkişafının ikinci mərhələsi, Darendofa görə, 
subyektlərin latent, yəni gizli, dərin maraqlarının dərk edilmə
sində və bununla da qeyri-həqiqi qruplann faktiki təşkilində 
maraq qruplannm yaradılmasında təzahür edir.

Üçüncü mərhələ bu və ya digər «oxşar» qruplann (mə
sələn, siniflərin, millətlərin, siyasi təşkilatlann, kiçik qruplann 
və s.) bilavasitə toqquşmasıdır. Əgər eynilik yoxdursa, deməli 
konflikt tam deyil, yəni axıradək formalaşmayıbdır. Darendoff 
sübut edir ki, bütövlükdə hər bir konflikt iştirak edən ünsürləri 
oxşar olduqda öz son formasına çatır.

Darendorfiın fikrincə, sosial konfliktlərin əsasında çox vaxt 
siyasi amillər: hakimiyyət, hörmət, nüfiız uğrunda mübarizə du
rur. Konflikt hakimiyyətin və tabe olanlann mövcud olduğu hər 
hansı birlikdə baş qaldıra bilər. Sosial mövqelərin qeyri- 
bərabərliyi fərdlərin, sosial qrup və ya insan birliklərinin inkişa
fında öz fərqini nəzərə çarpdınr.Onlann maraqlan arasındakı 
ziddiyyət de buradan yaranır. Sosial mövqelərin bərabərsizliyi bir 
qrupa o biri iınsan qrupunun fəaliyyətini idarə etməyə imkan ve
rən hakimiyyətin özündə əks olunubdur. Ehtiyatlann əldəetmə 
və idarəetmə, liderlik, hakimiyyət və nüfiız uğrunda mübarizə 
sosial konfliktləri labüd edir. Konflikt ziddiyyətlərin həllinin zə
ruri yolu kimi qəbul edilir.

Darendorf sübut edir ki, konfliktlər ictimai həyatın güclü 
komponentləridir. Biz onlan arzulamadığımız üçün onlan aradan 
qaldırmaq mümkün deyildir. Onlan reallıq kimi qəbul etmək la
zımdır. Konfliktlər sosial dəyişikliklərin mənbəyidir. Onlar cə
miyyətin durğunlaşmağına imkan vermir, çünki daim gərginlik 
yaradırlar. Darendorf hesab edir ki, konfliktin zəiflədilməsi və 
aradan qaldınlması onun kəskinləşməsinə gətirib çıxanr. Məsələ 
bundadır ki, konfliktə nəzarət edə bilmək üçün o leqallaşdınlma- 
lı, institutlaşdınlmalı, cəmiyyətdə mövcud olan qaydalar əsasında
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həll edilməlidir.
Amerika sosioloqu Lyüis Kozer «Sosial konfliktlərin fun

ksiyaları» (1956), «Sosial konflikt tədqiqatının davamı» (1967) 
əsərlərində özünün «pozitiv-funksional konflikt nəzəriyyəsi»ni 
əsaslandırır. Sosial konflikt anlayışı altında o, «sərvətlər üğrun- 
da mübarizəni və müəyyən status, hakimiyyət və ehtiyatlara 
iddianı» başa düşür. Bu mübarizədə rəqibin neytrallaşdınlması, 
ona ziyan vurulması onun və hətta aradan götürülməsi 
mümkündür». Kozer qeyd edirdi ki, hər bir cəmiyyətdə labüd 
sosial bərabərsizlik, cəmiyyət üzvlərinin fərdlər və sosial qrup
lar arasında gərginlik yaradan daimi, psixoloji təmin olunması 
xasdır. Bu gərginlik çox vaxt müxtəlif konfliktlər yolu ilə həll 
olunur.

cəmiyyətin vəziyyətindən çıxış edərək Kozer sosial konf
liktlərin təsnifatım verir. O, göstərir ki, qapalı cəmiyyətdə konf
liktlər sosial əlaqələri qıra bilər, onu düşmən qruplara bölə bilər, 
inqilaba gətirib çıxara bilər. Açıq cəmiyyətdə isə konfliktlərə yol 
verilir. Bu da gərginliyi azaldır. Onlar cəmiyyətin inkişafına kö
mək edərək, özündə pozitiv potensial daşıyır.

§2. Konfliktin ümumi nazariyyasi

Konfliktin ümumi nəzəriyyəsi “Konflikt və müdafiə: 
ümumi nəzəriyyə” (1963) əsərinin müəllifi olan Amerika sosio
loqu Kenned Evarb Bouldinq tərəfindən işlənibdir. O, sübut edir 
ki, müasir cəmiyyətdə sosial konfliktlərin tənzimlənməsi 
mümkündür və lazımdır. Bouldinq belə hesab edir ki, konflikt 
cəmiyyət həyatından ayrılmazdır. Sosial konfliktlərin mahiyyəti 
haqqmda düzgün təsəvvürlər cəmiyyətə onlara nəzarət etməyə, 
onların nəticələrini qabaqcadan görməyə imkan verir. Konflikt 
tərəflərin qarşıdurmasım və ya münasibətim nəzərdə tutduğun
dan sosial qarşılıqlı təsirin bir növü kimi çıxış edir. Bu halda tə
rəflər şüurlu olaraq təşkil olunur, mübarizənin strategiyasım və 
taktikasım işləyib hazırlayırlar. Lakin bütün bunlar konfliktin qar
şısım almağın və ya onu məhdudlaşdırmağın mümkünlüyünü və
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zəruriliyini istina etmir.
Bütünlükdə Qərb sosioloqları sosial konfliktlərin öyrə

nilməsi sahəsində çox maraqlı nəzəriyyələr işləmişlər. Sovet 
alimlərinin tədqiqatlarında isə konfliktin maddi-iqtisadi və sinfi 
təbiəti ön plana çəkilirdi. Bu, antaqonist siniflər arasında toqquş
manın təhlilinə gətirib çıxaran marksist konsepsiyaya problemin 
öyrənilməsinə sadə yanaşmadır. Sosialist cəmiyyətində antaqo
nist siniflərin olmaması əsaslı xüsusiyyət hesab edildiyindən, 
digər cəmiyyətlərdəki konfliktlərə bənzər konfliktlərin də 
mövcudluğu inkar edilirdi. Buna görə də bu problemin dərin, 
elmi tədqiqatı, demək olar ki, apanlmırdı.

Son on illikdə bu mövzu, məsələn, «Konfliktlər və kon
sensus», «Sosioloji tədqiqatla» və s. jurnallarda dərc olunan 
məqalələrdə təhlil edilməyə başlayıbdır. Bundan əlavə keçid 
dövrü şəraitində sosial konfliktlər probleminə həsr olunmuş 
monoqrafik tədqiqatlar apanlır, dəyirmi stollar keçirilir və s. 
Belə bir müddəa qəbul olunub ki, cəmiyyət bütöv kimi ona xas 
olan daxili konfliktlərin daimi həlli hesabına saxlanılır.

Sosial konfliktin səbəbi müvafiq sosial qrupların maraq və 
məqsədlərinin üst-üstə düşməməsində ola bilər. Bu səbəbin 
olmasım əsasən E.Dürkheym və T.Parsons göstərmişlər. Eyni 
fikri fərdi və ictimai sərvətlərin üst-üstə düşməməsi haqqında 
da demək olar. Hər bir fərdin və sosial qrupun sosial həyatında 
qiyməti ioriyentasiyasmın müəyən yığımı vardır. Lakin 
müəyyən qmp üzvlərinin tələbatı ödənilərkən digər adamlar 
tərəfindən yaradılan maneələr meydana çıxır. Bu halda konflik
tə səbəb ola bilən bir-birinə zidd oriyentasiyalar əmələ gəlir. 
Məsələn, mülkiyyətə müxtəlif münaisbət özünü göstərir: bəzi
ləri elə hesab edirlər ki, mülkiyyət kollektiv olmalıdır, digərləri 
şəxsi mülkiyyətin lehinə çıxış edirlər, üçüncü qrup isə koopera
tiv mülkiyyətə üstünlük verir. Müəyyən şərtlər olduqda 
mülkiyyətin müxtəlif formalarının tərəfdarları öz aralarında 
konfliktə girə bilərlər.

Konfliktin əsas mənbəyi sosial bərabərsizlikdir. Konflikt 
sosiologiyası sahəsindəki mütəxəssislər qeyd edirlər ki, insan
lar arasında çəkişmələrin xarakteri onlann sərvətlərin
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bölüşdürülməsində (gəlirin, bilik, informasiya və mədəniyyət 
ünsürlərinin və s.) mövqeyindən asılıdır.

Ədalət naminə qeyd etməliyik ki, bütün arzu edənlərin tə
ləbat və maraqlarını tam ödəmək mümkün deyildir. Buna görə də 
bərabərsizlik, o cümlədən sosial bərabərsizlik aradan qaldırıla 
bilməz. O, hər yerdə mövcuddur və bezən müsbət məna kəsb 
edir: məsələn, insanların həyat eneıjisini stimullaşdırır və s. 
Müəyyən bir qrupun maraqlarının həyata keçməsinə mane olan 
bərabərsizlik həmin qrup üzvləri tərəfindən əsas səbəb kimi 
qiymətləndirilirsə, o zaman konflikt yaranır.

§3. Sosial konfliktlərin funksiyaları və təsnifatı

Konfliktin funksiyalarından bəhs edərkən biz ilk növ
bədə onun psixoloji gərginliyi aradan götürmək funksiyasını 
göstərməliyik. Bu funksiyanın həyata keçirilməsi fərdlərin 
qarşılıqlı uyğunlaşmasına və müsbət dəyişikliklərin stimulaş- 
masına kömək edir.

Konfliktin digər pozitiv funkisaysı kommunikativ əlaqə- 
ləndiricilik. Bu funksiya vasitəsilə konflikt iştirakçıları öz
lərinə zidd olan maraqlarını dərk edir, ümumi problemləri ay
dınlaşdırır, bir-birlərinə uyğunlaşırlar.

Konfliktin əvvəlkilərdən törənən daha bir pozitiv fun
ksiyası özünü onda göstərir ki, o, cəmiyyətdə birləşdirici rol 
oynayır, hətta sosial dəyişikliklərin hərəkətverici qüvvəsi ola 
bilir. Bu, konfliktin həlli zamanı insanlar bir-birini tamam baş
qa cür qavradıqda baş verir və onlarda əməkdaşlığa maraq oy
anır, bunun üçün imkanlar yaranır.

Lakin sosial konflikt neqativ, dağıdıcı xarakter də daşıya 
bilər, sosial sistemlərdə olan münasibətləri stabillikdən məh
rum edərək, sosial birlikləri və qrupun birliyini dağıda bilər. 
Tətillər müəssisəyə və cəmiyyətə ciddi ziyan vura bilər, belə 
ki, iqtisadiyyatın balansdan çıxarılması amilinə çevrilə bilər. 
Milli konfliktlər xalqlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin pozulma
sına şərait yarada bilər.
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cəmiyyətdə çox müxtəlif sayda və müxtəlif xarakterli konf
liktlər baş venr. Onların təsnifatını müxtəlif amillərə görə, məsələn, 
həyat sahələrinə görə aparmağa çalışırlar. Söhbət iqtisadiyyat, milli 
münasibətlər, sosial və s. sahələrdəki konfliktlərdən gedir.

Konfliktlərin təsnifatı ziddiyyətlərin subyekt və təsir zo
nalarından asılı olaraq aparıla bilər. Belə təsnifatı aşağıdakı 
kimi göstərmək olar:

1) Şəxsi konflikt -  şəxsin daxilində onun fərdi şüur sə
viyyəsində baş verən konfliktlərdir.

2) Şəxslərarası konflikt -  bir və ya bir neçə qrupdan olan 
iki, yaxud daha çox şəxs arasında olan ziddiyyətlərdir. Onlara qrup 
təşkil etməyən ayn-ayn şəxslər də daxü ola bilərlər.

3) Qruplararası konflikt -  bir-birinə zidd maraqlan olan 
sosial qruplar və insan birlikləri arasında olan konfliktdir.

4) Mənsubiuq konflikti -  bir növ ikili mənsubluqla bağlı 
olan konflikt. Məsələn, çəkişən fərdlər hər hansı böyük qrup da
xilində qrup təşkil etdikdə və ya fərdi bir məqsəd güdən iki rə
qabət aparan qrupa eyni vaxtda daxil olduqda baş venr.

5) Xarici mühitlə konflikt -  qrup təşkil edən fərdlərin hər 
şeydən əvvəl inzibati və iqtisadi norma və göstərişlər baxımından 
daxildən təzyiq hiss etdikləri zaman baş venr. Onlar həmin norma 
və göstərişləri qoruyan institutlarla konfliktə girirlər.

Sosial konfliktin tipologiyasım bu cür də təsəvvür et
mək olar:

1) Konfrontasiya (qarşıdurma) -  ziddiyyətli siyasi, iq
tisadi və ya sosial maraqlan olan qrupların passiv qarşıdurma
sı.Bir qayda olaraq, belə qarşıdurma açıq toqquşma formasını 
qəbul etmir, lakin aradan qaldırılmayan ixtilafların olmasını və 
təziq göstərildiyini nəzərdə tutur.

2) Rəqabət -  cəmiyyət, sosial qrup, sosial təşkilat tərəfin
dən şəxsi nailiyyətlərin və yaradıcılıq qabiliyyətlərinin tanınması 
uğranda mübarizədir. Rəqabətin məqsədi daha yaxşı mövqelərin 
əldə edilməsi, ali məqsədlərə nail olma yolu ilə üstünlüyün 
nümayişidir. Deməli, rəqabət konfliktin xüsusi tipidir.

Miçiqan Universitetinin professoru A.Rappoport konf
liktləri yeganə universal sxem altında birləşdirilməsinin əleyhi
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nə çıxış edir. Elə konfliktlər var ki, onlar mütləq rəqib tərəfin 
qələbəsi ilə həll oluna bilər, başqaları kompromislə nəticələnə 
bilər və üçüncü formada baş verən konfliktlər zamanı rəqib tə
rəflər eyni qayda hüdudlarında hərəkət edir və nəticədə müna
sibətlər heç zaman pozulmur. Bu nəticənin əhəmiyyəti 
böyükdür. Belə ki, o, hər bir konflikt ətrafındakı çıxılmazlığı və 
məhkumluğu aradan qaldırır.

Konflikt hər şeydən əvvəl rolların xüsusi bölgüsü, hadi
sələrin ardıcıllığı, baxışların ifadə üsulları, maraqların, məq
sədlərin müdafiə formaları ilə səciyyələnən davranış modeli
dir.

Konflikt zamanı maraqlar aydın nümayiş etdirildikdə 
konfliktin subyektləri, obyekt və vasitələri, habelə davranışın 
taktikası aşkar göründükdə onda bu konflikt açıq və ya tam- 
miqyaslı olacaqdır. Əgər konfliktə maraqlar zəif əks olunubsa, 
iştirakçıların sayı çox deylsə, o, qismən leqallaşdınlıbsa və iş
tirakçıların daşranışı gizlidirse, bu tipdə olan konflikt gizli və 
ya natamam (məsələn, əmək intizamının pozulması, işə çıx
mamaq, mülki itaətsizlik) adlanır.

Bundan başqa yalançı konfliktlər də mövcuddur. Belə 
ki, reallıqda konflikt olmadığı halda tərəflərin hər hansı birin
də onun olması haqqında yalançı təsəvvür yaranır.

Sosial konfliktlərin digər tipoloji növləri də vardır. Bu 
gün konflikt haqqında son söz hələ deyilməyibdir, cəmiyyət 
dəyişdikcə konfliktlərin yeni növləri yarana bilər, deməli pro
blemin təhlili də davam etdiriləcəkdir.

§ 4. Konfliktin subyektləri və onun həlli mexanizmləri

Konfliktologiya qarşısında duran əsas məsələlərdən biri 
sosial konfliktlərin iştirakçıları haqqında məlumatın əldə edil
məsidir. Bu məsələyə münasibətdə de müxtəlif yanaşmalar 
mövcuddur. Qeyd etmək lazımdır ki, konflikt subyektləri an
layışı ilə bərabər konflikt iştirakçısı məfhumu işlədilə bilər. 
Lakin bu iki anlayışın bərabər tutulması konflikt zamanı, rolla-
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nn bölüşdürülməsi zamanı müxtəlif qanşılqlığa gətirib çıxara 
bilər.

Məsələn, hər hansı bir insan, təşkilat və ya qrup konflik
tin səbəbini dərk etmədən onun iştirakçısı ola bilər. İştirakçı 
rolunda konfliktin həllində heç bir şəxsi marağı mövcud ol
mayan tamamilə təsadüfi bir insan da çıxış edə bilər.

Sosial konfliktin subyekti konflikt situasiyasını yarada bi
lən, yəni öz maraqlarına uyğun olaraq, konfliktin gedişinə köklü 
və ya qismən təsir gösterən, başqalarının davranışlarına təsir 
edən, sosial münasibətlərdə bu və ya digər dəyişiklikləri əmələ 
gətirən ayn-ayn adamlar və ya sosial qruplardır.

Subyektlərin tələbatları, onların maraqlan, məqsədləri, 
iddiaları çox vaxt hakimiyyətdən istifadə yolu ilə reallaşa bil
diyi üçün konfliktdə partiyalar, parlament təşkilatlan, dövlət 
aparatı, «təziq qruplan» və s. kimi siyasi təşkilatlar bilavasitə 
iştirak edə bilərlər. Onlar müvafiq sosial qruplann və şəxslərin 
ixtiyannm ifadəçisidirlər. Çox vaxt sosial konflikt siyasi, etnik 
və liderlərin konflikti formasını alır.

R.Darendorf konfliktin subyektlərinə sosial qrupun 3 
növünü aid edir:

Birinci qrup konfliktin bilavasitə elə iştirakçılandır ki, 
onlar obyektiv səbəbdən öz məqsədlərin nail olmaq üçün 
müəyyən əlaqələrə girirlər.

ikinci qrup konfliktdə bilavasitə iştirakının olmamasına, 
lakin onun qızışdınlmasma çalışanlardır.

Üçüncü qrup konfliktin həllində marağı olanlardır.
Qeyd etmək lazımdır ki, sosial konflikt həmişə ictimai və 

qrup maraqlarının qarşıdurmasından yaranan mübarizədir. Kon
flikt birdən-birə yaranmır. Onun səbəbləri bəzən çox uzun 
müddət ərizində toplanır və yetişir. Konflikt zidd maraqların, 
sərvət və qüvvələrin mübarizəsidir. Ziddiyyətlərin konfliktə çev
rilməsi üçün maraqların ziddiyyətinin dərkedilməsi və davranışın 
müvafiq motivlərinin mövcudluğu zəruridir.

Ziddiyyətin konfliktə çevrilməsi yolunda konfliktqabağı 
situasiya adlandırıla bilən özünəməxsus vəziyyət yaranır. Bu 
situasiya bilavasitə konfliktdən əvvəl gəlir və ona doğru inki
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şaf edir. Konfliktqabağı vəziyyət davamsızdır: çünki əhə
miyyətsiz, hətta təsadüfi hadisələr birbaşa açıq konfliktə apa
ran qarşısıalınmaz proseslər yarada bilər. Bu mərhələdə kon
fliktdən əvvəl gələn və çox vaxt uyğunlaşmayan tələbləri ya
radan müxtəlif vəziyyətlərin ahəngi yaranır. Bu halda bir tərə
fin maraqlarının ödənilməsi digər tərəflərin maraqlarının ödə
nilməsinə mane olur.

Konfliktin yaranmasının əsas am konfliktə cəlb olunan tə
rəflərin tələbatının ödənilməsi ilə əlaqədar obyektin olmasıdır. 
Bu obyekt konfliktin səbəbi ola bilər. Məlum situasiya, bir qay
da olaraq, rəqabət aparanlar tərəfindən dərk edilir.

Konfliktqabağı mərhələdə subyektlər açıq çıxışlara keç
mədən öz imkanlarını (maddi sərvətləri, hakimiyyəti, informa
siyam, rabitəni və s.) qiymətləndirir, tərəfdarlar axtarmaq isti
qamətində tədbirlər görürlər. Bundan başqa konfliktqabağı 
mərhələdə gələcək davranış strategiyası formalaşır.

Başlanmış konflikt öz inkişaf prosesində müəyyən dəyi
şikliklərə məruz qalır. Bu onunla bağlıdır ki, konfliktin əvvəlin
də və sonunda yaranmış münasibətlər köklü surətdə fərqlənir: 
subyektlərin aktivliyi müxtəlif dərəcədə özünü göstərir, hadisə
lərin gözlənilməz dəyişikliyi baş verir və s. Konfliktin dərin
ləşməsi və genişlənməsi üçün əlavə səbəblər yaranır.

Konfliktin genişlənməsi qarşıdurmanın ilk hiss olunan 
nəticələri yarananadək davam edir. Bu nəticələr konfliktin 
subyektləri tərəfindən dərk edilir, təhlil olunur. Bununla da 
konfliktin başlanğıc mərhələsi başa çatır.

Konfliktin başlanğıc mərhələsi konfliktqabağı mərhələ 
kimi çox əhəmiyyətlidir. Bu mərhələdə başlanmış konfliktin 
qarşısını almaq məqsədi ilə müdaxilə üçün bu və ya digər şə
rait yaranır. Hər bir tərəf artıq rəqibinin müqaviməti ilə toqqu
şub, onun qüvvəsini hiss edir və qələbəni asanlıqla qazana 
bilməyəcəyini başa düşür. Konfliktin başlanğıcı iştirakçıların 
ən çox tərəddüd etdiyi dövrdür. Bu mərhələdə açıq toqquşma
nı dayandırmağa, banşıq qərarına gəlməyə imkan verən təd
birlər görülə bilər.

Konfliktin özündə hərəkətlər açıq və ya gizli ola bilər.
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Onlar fiziki, psixoloji, ideoloji və s. ola bilər. İnsanların spe
sifik davranışı onlarda təzahür edir. Bu hərəkətlər qabaqcadan 
görünməyən də ola bilər. Lakin adətən onlar konfliikt sahəsini 
genişləndirirlər.

Beləliklə, konfliktin olması üçün üç şərt tələb olunur: 
obyektiv surətdə yaranan konflikt-situasiya, konfliktin sub
yektləri və konflikt üçün səbəbin, yəni hadisələrin inkişafına 
kömək edən özünəməxsus «başlanğıc mexanizmi»nin olması.

Sosial konfliktin gedişinin üçüncü mərhələsi konfliktin 
həllidir. Bu mərhələ konfliktin obyektini, onun iştirakçılarının 
tərkibini, tarixi köklərini və bilavasitə səbəblərini bilməyi, habe
lə gərginliyin səviyyəsi haqqmda təsəvvürləri nəzərdə tutur.

Konfliktin tamamlanması onun həllinin əsas əlamətidir. 
Bu o deməkdir ki, rəqib tərəflər arasında qarşıdurma dayandı- 
nlır. Konfliktin , aradan qaldırılması zəruri, lakin onun 
söndürülməsi üçün kifayət etməyən şərtdir, çünki müəyyən 
şəraitdə sönmüş konflikt yenidən başlana bilər.

Konfliktin həlli yalnız onun əsas səbəbi aradan götü
rüldükdə, konflikt-situasiya dəyişildikdə, daha dəqiq desək, 
rəqiblərin bir-birinə münasibətləri, tərəflərin tələbləri dəyiş
dikdə və rəqib tərəfin güzəştə getdiyi zaman (eyni zamanda 
qarşılıqlı güzəştlər də ola bilər) mümkündür.

Konflikt tam və ya qismən həll ola bilər. Konfliktin tam  
həlli onun dayandırılması, konflikt situasiyasının yenidənqu
rulması deməkdir. Bu halda «düşmən obrazı» «partnyor obra
zına» transformasiya olunur, mübarizə isə əməkdaşlıq münasi
bətləri ilə əvəz olur. Konfliktin qismən həlli zamanı çox vaxt 
onun ancaq xarici forması dəyişir, lakin qarşıdurmanın davamı 
üçün daxili quruluşu saxlanılır.

Konfliktin uğurlu həlli müəyyən şərtlərlə bağlıdır, mə
sələn, birinci növbədə konfliktin səbəbləri vaxtında və dəqiq 
müəyyənləşməlidir. Bu zaman obyektiv mövcud olan zid
diyyətlər, maraqlar, məqsədlər aşkara çıxarılır. Belə təhlil əsa
sında konfliktin məkanı müəyyən edilir.

İkinci şərt ziddiyyətlərin həll olunmasında tərəflərin 
qarşılıqlı marağının nəzərə alınması ilə bağlıdır. Bu, tərəflərin
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hər birinin rəqib tərəfin maraqlarını qəbul etməsi zamanı 
mümkündür. Bunun üçün konflikt subyektlərinin bir-birinə 
olan inamsızlığı aradan qaldırmalıdır.

Üçüncü şərt konfliktin qarşısınıalma yollarının birgə ax
tarışları ilə bağlıdır. Bu zaman ən müxtəlif vasitə və metodlar
dan istifadə edilə bilər.

Sosial konflikt zahirən burulğan, qasırğa və s. kimi spi- 
ralvari təbii hadisələrə bənzəyir. Onun hər bir mərhələsini öz 
yüksəlişi və enişi, gərginliyi və boşalması şəklində təsəvvür 
etmək olar.

Konflikt zamanı, həqiqətən, psixoloji gərginliyin artması 
müşahidə olunur. Lakin bu gərginlik hədsiz ola bilməz. 
Müəyyən nöttəyə çatdıqda o, sanki donur və bundan sonra g ə 
rginliyin müəyyən enişi başlanır. Konflikt zamanı münasibət
lərin belə spiralvari hərəkətinin qəbul edilməsi çox vacibdir. 
Belə ki, o, məlum münasibətlərin tənzimlənmə vasitələrini 
tapmağa və onlardan istifadə etməyə imkan verir.

Sosiologiyada konfliktlərin tənzimlənmə texnologiyası
nın hazırlanmasına, onların idarə edilməsinə xysusi diqqət y e 
tirilir.

Konfliktin idarə olunması onun genişlənməsinə və neqa
tiv nəticələrinin çoxalmasına yol verilməməsindən ibarətdir. 
Subyekt kimi konfliktin idarə olunmasında həmin konflikdə 
iştirak etməyən, lakin onun tənzimlənməsində marağı olan 
üçüncü qüvvə də çıxış edə bilər. Sosial konfliktin idarə olun
masında əsas məsələ konflikt münasibətlərinin tənzimlənməsi 
yollarının tapılmasıdır. Bu isə müəyyən addımlardan asılı ola 
bilər: a) sosial konfliktlərə (hər şeydən əvvəl kölgəli qeyri- 
aşkar, latent) maksimum açıqlıq, aşkarlıq gətirmək. Bu, onları 
nəzarət altına almağa və tərəflərin qarşıdurmasında baş verən 
proseslərə təsir göstərməyə imkan yaradır; b) tərəflərin müna
sibətlərində ahəngi pozan situasiyaların yaranmasına mane 
olmaq üçün sosial-psixoloji həyəcanın dərəcəsini azaltmaq.

Sosial konfliktin həlli kifayət qədər mürəkkəb prosesdir. 
Burada müxtəlif metodlardan istifadə etmək olar.

Konfliktdən qaçma metodu bu və ya digər siyasi xadimin
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siyasət meydanından getməsi, yaxud getmə təhlükəsi, rəqiblə 
görüşdən qaçması və s. ilə ifadə oluna bilər, lakin konfliktdən 
qaçmaq onu ləğv etmək demək deyil, çünki səbəbin özü qal
maqda davam edir.

Danışıqlar metodu zorakılıqdan qaçmağa imkan yaradır. 
Danışıqlar prosesində tərəflər fikir mübadiləsi apanr ki, bu da 
konfliktin kəskinliyini azaldır, tərəflərin arqumentlərini başa 
düşməyə, qüvvələrin həqiqi münasibətlərini və barışıq şərtlə
rini obyektiv qiymətləndirməyə kömək edir. Danışıqlar alter
nativ situasiyanı nəzərdən keçirməyə, qarşılıqlı anlaşmanı əldə 
etməyə, razılığa, konsensusa gəlməyə, əməkdaşlığa yol aç
mağa kömək edir.

Vasitəçilikdən istifadə metodu barışdırıcı rol oynayır. 
Vasitəçi rolunda təşkilatlar, eləjə də kimi xüsusi şəxslər çıxış 
edə bilərlər. Vasitəçilərin funksiyasım isə təkcə hökumət de
yil, həm də hər hansı müəssisə və təşkilat yerinə yetirə bilər. 
Uğurlu seçilmiş vasitəçi, çox gərgin bir konflikti tez tənzim
ləyə bilər. Məsələn, Qərbdə bəzən mürəkkəb sosial konflikt
lərdə vasitəçi rolunu Nobel mükafatı lauretları yerinə yetirir
lər. Belə təcrübə vasitəçinin şəxsiyyətinə verilən yüksək tə
ləbləri (nüfuz, mənəviyyat, yüksək intellekt) əyani surətdə 
nümayiş etdirir.

Təxirəsalma metodu çox vaxt öz mövqeylərindən imtina 
etmək deməkdir. Bu hərəkət təcrübədə geniş yayılıbdır. Bura
da qeyd edilməlidir ki, «öz mövqeyindən imtina etmiş» tərəf 
qüvvələr toplandıqca və ziddiyyət onun xeyrinə dəyişdikcə, 
bir qayda olaraq itirdiklərini qaytarmağa cəhd göstərəcəkdir.

Münasibətlər və ya orbitraj metodu. Bu zaman qanun
lara, o cümlədən beynəlxalq hüquq normalarına ciddi riayyət 
edilir.

Konflikt situasiyalarından çıxış yollarının axtarışı sosial 
konfliktlərin həllinin başqa metodlarının da hazırlanmasına 
kömək edir.

İctimai konfliktlərin təbiət və məzmununun dərk edil
məsi alim və praktiklərə konfliktin həlli prosesini sürətləndir
məyə kömək edən aşağıdakı tövsiyyələri hazırlamağa imkan
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verir: 1) danışıqlar zamanı üstünlük konfliktin məzmununa aid 
məsələlərin müzakirəsinə verilməlidir; 2) tərəflər psixoloji və 
sosial gərginliyin aradan qaldırılmasına çalışmalıdırlar; 3) bir- 
birinə qarşılıqlı hörmət nümayiş etdirilməlidir; 4) damşıqlann 
iştirakçıları bir-birinin mövqelərini aşkar və əyani surətdə aç
malı, şüurlu surətdə kütləvi fikir mübadiləsi şəraiti yaratmalı
dırlar; 5) damşıqlann bütün iştirakçılan konsensusa m eyl gö
stərməlidirlər.

Konfliktlər cəmiyyətdə böhran vəziyyətinin dərinləşmə
si gedişində real ziddiyyətlərdən törənir. Çox vaxt, demək olar 
ki, süni surətdə yaradılan və qəsdən təhrik edilən, xüsusilə 
millətlərarası və regionlararası münasibətlər üçün xarakterik 
olan «qeyri-təbii» toqquşmalar baş verir. Bunun nəticəsində 
qan tökülür və hətta öz iradəsindən asılı olmayaraq bütöv 
xalqların cəlb edildiyi müharibələr başlanır.

Obyektiv surətdə baş qaldırmış ziddiyyətlər əsasında ya
ranan konfliktlər, əgər həll edilirsə, ictimai tərəqqiyə səbəb 
olur. Bu halda konfliktin mənbəyi olan ziddiyyətlər iki əsas 
növə aynla bilər: birincisi, cəmiyyət üzvlərinin sosial-iqtisadi 
vəziyyətindən irəli gələn ziddiyyətlər. Bu ziddiyyətlərin də
rinləşməsi prosesində müxtəlif sosial qrupların, millətlərin, 
etnik qrupların toqquşması baş verir. Məlum ziddiyyətlər hər 
şeydən əvvəl az qisminin varlanması və əksəriyyətin yoxsul- 
laşması arasındakı heddsiz təzadda özünü göstərir. İkincisi, 
siyasi ziddiyyətlərdir ki,bunlar da hər şeydən əvvəl, siyasi ha
kimiyyəti qəbul etməməklə şərtlənir. Bu ziddiyyətlər haki
miyyətin ictimai-siyasi quruluşun dəyişdirilməsi istiqamətində 
apardığı siyasətə qarşı çıxış edən sosial qüvvələrin fəaliyyə
tində öz əksini tapır.

Sosial konfliktlərə təsir göstərən bir çox amillər içəri
sində əsas rolu hakimiyyətin cəmiyyətin üç strukturu (qanun
verici, icra, məhkəmə) arasındakı ziddiyyətlər oynayır. Bu 
ziddiyyətlər sahibkarlann və istehsalçılann (ziyalıların, qul
luqçuların, fəhlələrin, kəndlilərin, fermerlərin) müxtəlif qrup
ların münasibətlərində və fəaliyyətində dərin iz buraxır.

Araşdırmalar göstərir ki, sosial-iqtisadi sahədə konflikt
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lərin əsas məzmunu mülkiyyətin yenidən bölüşdürülməsi 
struktur dəyişiklikləri və sosial qrupların vəziyətinə güclü təsir 
göstərən bazar münasibətlərinin təşəkkülü ilə bağlıdır. İqtisadi 
sahədəki konfliktlərin əksəriyyəti həm də ölkədə indiyədək 
əmək mübahisələrini təmzimləyən dəqiq qanunverici bazanın 
olmaması ilə şərtlənir. Əmək konfliktlərinin həlli istiqamətin
də müəyyən işlər görülübdür. Lakin faktlar göstərir ki, bu sa
hədə mübahisələr, konfliktlər az deyildir. Mübahisələrin ba
xılma müddəti, qəbul olunmuş qərarların mütləq icrası nəzər
də tutulmalıdır. Barışıq komissiyalar, arbitrajlar öz funksiyala
rım tam həcmdə yerinə yetirmir, inzibati orqanlar isə bir sıra 
hallarda əldə olunan razılıqlara əməl etmirlər. Bu, əmək kon
fliktlərinin həllinə kömək etmir və onların tənzimlənməsi 
üçün daha mükəmməl qanunvericilik sistemini yaratmaq vəzi
fəsini qarşıya qoyur.

Sosial-siyasi sahədə konfliktlər hakimiyyətin, təsirin, 
nüfuzun yenidən bölüşdürülməsi ilə bağlı olub, gizli və açıq 
şəkildə təzahür edə bilər.

Siyasi konfliktlər hər hansı bir cəmiyyətin həyatında 
normal hadisədir, cəmiyyətdə mövcud olan partiyaların, hərə
katların, onların liderlərinin mövcud vəziyyət və cəmiyyətin 
yeniləşməsi haqqında öz təsəvvürləri vardır. Bu, öz əksini on
ların proqramlarında,bəyanatlarında və s-də tapır. Onlar haki
miyyətin imkanlarından istifadə etməyə səy göstərirlər. Böyük 
qrup və hərəkatların tələbatları, maraqları, məqsədləri, iddia
ları hər şeydən əvvəl hakimiyyət sükanından istifadə yolu ilə 
reallaşdırıla bilər. Buna görə də bir sıra hallarda həyatda kəs
kin siyasi mübarizənin siyasi konfliktlərə keçdiyini müşahidə 
etmək olur.

Qanunverici və icra hakimiyyətləri arasındakı ziddiyyət
lər yalmz müəyyən dərəcədə obyektiv və subyektiv amillər 
olduqda konfliktə keçə bilir. Bu halda mübarizə çox vaxt «zir
və», elitar xarakter daşıyır. İcra və qanunverici hakimiyyətin 
yuxan eşelonlanndakı konfliktlər normal fəaliyyətə mane olur. 
Yaranmış şəraiti başa düşmək, hərtərəfli araşdırmaq, konflik
tin gedişi şərtlərinin bu və ya digər tərəfin zorakı hərəkətləri
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nə keçməsinə yol verməmək, onu tədricən yumşaltmağa ça
lışmaq lazımdır. Bu isə mürəkkəb, gərgin iş, fəaliyyət demək
dir.

Müasir həyatımızda milli, etnik konfliktlər mühüm yer 
tutur. Onların əsasında etnik və milli qrupların hüquq v ə  ma
raqlan uğranda mübarizə durar. Çox vaxt bu konfliktlər status 
və ərazi iddialan ilə bağlı olur. Xalqın və ya etnik qrupun su- 
veriniteti konfliktdə hakim ideya kimi çıxış edir.

Güman etmək olar ki, etnik münasibətlər sahəsində kon
fliktlərin mənşə və inkişafının öz məntiqi vardır. Yaşayan nə
sillərin yaddaşında keçmişdə onlara yetirilən incikliklər qal
maqdadır və onlar hazırki ədalətsizliklərə görə (hansı formada 
təzahür etmələrindən asılı olmayaraq) milli ədavət hissini 
unuda bilmirlər. Buna görə də etnik maraqların nəzərə alınma
sı və reallaşdırılması probleminin əhəmiyyəti böyükdür. Milli 
maraqların boğulması və millətlərin birincilik hüququna iddia
sı haqqında təsəvvürlər ictimai gərginliyin mənbələrindən bi
ridir.

SSRİ-nin dağılması ilə bu problem aradan qaldırılmadı. 
Hesab olunurdu ki, keçmiş SSRİ ərazisində yeni dövlətlərin 
yaranması mədəni, dil və digər problemlərin uğurlu həlli üçün 
şərait yaradacaq. Lakin etnik ziddiyyətlər genişlənir və yeni 
qüvvə ilə püskürür (buna misal olaraq, Dağlıq Qarabağı, Dne- 
stryanı ölkələri, Osetiyanı, Abxaziyam göstərmək olar). Bu 
konfliktlərin əsasında ərazi iddialan durur. Konfliktlər müxtə
lif milli, bəzən dini separatist qüvvələr tərəfindən qəsdən pro
vokasiya olunur.

Kütləvi etiraz konflikt davranışın aktiv formasıdır. O, 
mütəşəkkil və ya kortəbii, birbaşa və ya dolayı ola bilər, zora
kı və ya qeyri-zorakı xarakter ala bilər. Kütləvi etirazlann teş- 
kilatçılan kimi, bir qayda olaraq, siyasi təşkilatlar və təziq qru- 
plan çıxış edir.

Mitinqlər, nümayişlər, piketlər, mülki itaetsizlik kompa- 
niyalan, tətillər, aclıq aksiyalar, işə çıxmamaq və s. etirazın 
ifadə formalan ola bilər. Bu formalann hər birindən müəyyən 
məqsədlə istifadə edilir. Sosial etiraz aksıyalannın təşkilatçıla-
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n bu və ya digər aksiyanın köməyi ilə hansı konkret m əsələlə
ri həll etməyin və hansı ictimai köməyə arxalanmağın 
mümkün olduğunu dəqiq dərk etməlidirlər. Belə ki, piketin 
təşkili üçün kifayət edən şüarlar, çətin ki, mülki itaətsizlik 
kompaniyasının təşkili üçün istifadə edilə bilsin.

Deyilənlərdən belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, konflikt
lər bizim həyatımızın aynlmaz bir hissəsidir. Buna görə də 
konfliktləri tanımaq, onun səbəblərini dərk etmək və onlan 
idarə etməyi bacarmaq cəmiyyət üzvlərinin əsas məqsədinə 
çevrilməlidir.
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FƏSİL XII

İDARƏETMƏNİN SOSİOLOGİYASI

§1. Cəmiyyətin idarə olunması ictim ai zərurətdir

Müasir şəraitdə biz ictimai həyatın müxtəlif sahələrində 
əsaslı dəyişdiklərin şahidi oluruq. Bu proses dünya ölkələrini 
geniş miqyasda əhatə edərək, onların sosial-iqtisadi yüksəli
şində qlobal meyllərlə səciyyələnir. Müasir dünyanın inkişafi, 
bu mənada, vahid bir üzvi prosesi xatırladır və burada ayn-aın  
ölkələrin inkişafını bir-birindən təcrid olunmuş halda təsəvvür 
etmək qeyri-mümkündür.

Keçid dövründə baş verən proseslərin təhlili, ictimai hə
yatın özünəməxsus bir barometri olaraq, tarixi inkişafın ob
yektiv gedişində müəyyən rol oynayır. Bu dövr yeni sosial, iqti
sadi, siyasi, mənəvi və ekoloji ziddiyyətlərin, cəmiyyət və təbi
ət problemlərinin kəskinləşməsi ilə, digər bir tərəfdən isə onla
rın təsiri altında yeni sosial münasibətlərin yaranması, yeni cə
miyyətin, sosial həyat şəraitinin və tiplərinin formalaşması ilə 
səciyyələnir.

Son illərdə həm dünya, həm də Azərbaycan elmi ədə
biyyatında belə bir ifadədən tez-tez istifadə olunur: «postsovet 
sistemli transformasiya». Bu ifadə bəzi ölkələrin, o cümlədən, 
Azərbaycanın yaşadığı keçid dövrünü daha düzgün səciyyə
ləndirir. Eyni zamanda bu ifadədən məlum olur ki, cəmiyyətdə 
yeniləşmə prosesi onun bütün sahələrini (iqtisadi, siyasi, sosi
al, mənəvi) əhatə edir. Dərin təhlil bizə onu deməyə əsas verir 
ki, Azərbaycanda transformasion proses özündə bir sıra isti
qamətləri ehtiva edən çoxşaxəli mürəkkəb prosesdir. Məsələn, 
iqtisadi həyat sahəsini nəzərdən keçirsək, görərik ki, cə
miyyətimizdə uzun illər ərzində mövcud olmuş iqtisadi prinsi
plərdən fərqlənən prinsiplər əsasında yeni iqtisadi sistem for
malaşmaqdadır və artıq öz bəhrələrini verməkdədir. Azər
baycan, bir sıra başqa ölkələr kimi, inzibati-amirlik iqtisadi 
sistemindən sərbəst rəqabətə, mülkiyyət müxtəlifliyinə əsas
lanan bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü yaşayır. Yeni iqtisadi
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sistemin qərarlaşması köhnə sterotiplərin ətaləti, yenilərinin 
isə hələ tam formalaşmaması ilə səciyyələnir. İqtisadi sahədə 
geniş miqyaslı özəlləşdirmə, kapital yığımı, daxili qiymətlərin 
liberallaşdırılması, daxili bazarların formalaşması və s. bazar 
iqtisadiyyatına keçidin özünəməxsus xüsusiyyətlərini təşkil 
edir.

İnsan cəmiyyətinə hətta kiçicik bir müşahidə zamanı onun 
məzmunca müxtəlif formalarda və sayca müxtəlif həcmlərdə idarə 
olunmasım görə bilərik Hələ qədim zamanlardan insan icmaları 
mütəşəkkilliyin üstünlüyünü dərk etmişlər və onun daha səmərəli 
təşkü olunması, qorunub saxlanması üçün daim mübarizə aparmış
lar. XX əsrin əvvəllərində idarəetməyə xüsusi diqqət yetirən bəzi 
görkəmli şəxsiyyətlər cəmiyyətin ümumi vəziyyətini «kəfkirli 
saata» bənzədirdilər. Kəfkirin hərəkət etdiyi orbitin bir tərəfində 
«mütəşəkkilik», digər tərəfində isə «sərbəstlik» (və ya anarxiya) 
yerləşir. Kəflcir mütəşəkküliyə yaxınlaşaraq onun ən yüksək zir
vəsinə çatdıqdan sonra sanki mərkəzdənqaçma qüvvələri onun 
yemdən sərbəstliyə doğru apanr. Bu proses digər tərəflə nisbətdə 
yenidən təkrar olunur.

Mütəşəkkilliyin üstünlüyü tarixdə danılmaz faktdır. Az say
da yaxşı təşkil olunmuş silahlı qüvvələrin ondan qat-qat çox olan 
dağınıq qoşunlar üzərində qələbələri buna əyani sübutdur.

cəmiyyətin idarəolunması idarəetmənin bir növü hesab 
edilir. İdarəetmənin sosiologiyası ilk növbədə cəmiyyətlə 
bağlıdır. Ümumiyyətlə, isə idarəetmə elə bir prosesdir ki: o 
həm cansız təbiiəti, həm canlı təbiəti, həm də cəmiyyəti əhatə 
edir. Deməli, idarəetmənin növləri aşağıdakı kimidir:

1. cansız təbiətin idarə olunması;
2. canlı təbiətin idarə olunması;
3. cəmiyyətin idarə olunması -  sosial idarəetmə və 

yaxud idarəetmənin sosiologiyası.
Müasir dövrdə cəmiyyətin öyrənilməsi, onun idarəolun- 

masının səmərəli təşkili ən vacib məsələlərdəndir. Bu kontekstdə 
«idarəetmənin sosiologiyası» mühüm sahə kimi sosiologiya elmi
nin ümumi inkişafi ilə sıx əlaqədardır. Bəzi tanınmış sosioloqlar 
bir sıra hallarda sosiologiya elmini çox əsash formada idarəetmə
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nin bir vasitəsi adlandırırlar. Bütün təşkilati strukturlarda sosiolog
iyanın bir üsul kimi idarəeimədə tətbiqi müasir şəraitdə ən vajib 
şərtlərdən biridir. Bu səbəbdən idarəetmənin sosiologiyası cə
miyyətin şüurlu, elmi idarə olunmasını səciyyələndirən sahələr
dəndir. cəmiyyətin təşkilati quruluşu, sosial strukturunun forma
laşması, struktur-funksional təlılili idarəetmənin sosiologiyasının 
əsas tədqiqat obyektlərdirlər. Buna görə də həmin obyektlərin 
tədqiqinin genişləndirilməsi, onun əsaslarının cəmiyyətin hər bir 
üzvünə çatdırılması çox vacibdir.

Təşkilati quruluşun, təşkilatçılığın mahiyyəti də məhz in
sanların birgə səylərindən səmərəli istifadə olunmasındadır. 
Müxtəlif fərdlərdən ibarət qrupun birgə fəaliyyətinin nətijəsi, 
həmin fərdlərin bütün şəxsi keyfiyyətlərinə baxmayaraq ayn- 
aynlıqdakı fəaliyyətlərindən artıq olacaqdır. Ayn-ayn fərdlərin 
səylərinin əlaqələndirilməsi və istiqamətləndirilməsi təşkilat
lanmanın əsas xüsusiyyətlərindən biridir.

Sözsüz ki,müasir dövrdə cəmiyyətdəki proşeşləpin mü
rəkkəbləşməsi və inkişafi, cəmiyyət üzvləri araşmda əmək bö
lgüsünün dərinləşməsi onun bütün sahələrinin əlaqələndirilmiş və 
bir vəhdət yaradan fəaliyyətini tələb edir. Bu halda idarəetmə sis
teminin sosioloji təhlilinə nəzər salmaq yerinə düşərdi. Məsələn, 
dövlət idarəetmə sistemi bütün idarəetmə orqanlarının və struktur 
ünsürlərinin vahid bir mexanizm kimi əlaqəli işləməsini tələb edir. 
Burada rəhbərlik amili idarəetmə sahəsində fəaliyyətdə olan əmək 
prosesi kimi ən vacib şərtlərdən biridir.

§2. İdarəetmədə rəhbərlik məsələsi

Bir çox mütəxəssislər idarəetmədə rəhbərlik amilini ida
rəetmə sahəsində fəaliyyətdə olan bütün əmək prossesi kimi 
nəzərdən keçirirlər Bəziləri isə rəhbərliyi ancaq inzibati -  ida
rəetmə funksiyasım icra edənlərə şamil edirlər. Buradan belə 
nəticəyə gəlmək olar ki, rəhbərlik işi anlayışına təşkilati -  sə
rəncam funksiyalarını həyata keçirənlərdən əlavə, bu işlərə 
yardımçı olan elmi -  tədqiqat, layihə və s. kimi funksiyaları
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həyata keçirən işçiləri də aid etmək olar. Bu halda, əw əla , 
rəhbərlik işinin mahiyyəti müəyyənləşdirilmir, sadəcə olaraq 
bu işdə iştirak edən idarəetmə işçilərinin müxtəlif kateqoriya
ları təsnifatlaşdınlır.

İkincisi, rəhbərlik kadrları sırasına bütün mühəndis -  
texniki işçiləri qeyd-şərtsiz aid etmək olmaz. Deməli, “bütün 
mühəndis -  texniki işlərlə məşğul olanların hamısını rəhbər 
işçi kimi saymaq olmaz” deyənlər həqiqətə yaxındırlar. Y ə’ni 
idarəetmədə rəhbərliyə elmi -  tədqiqat, layihə və s. infra
struktur xarakterli işlərlə məşğul olanlan aid etmək düzgün 
deyildir. Bu sahələrdə məşğul olan o şəxsləri rəhbərlik işi ilə 
məşğul adamlar sırasına aid etmək olar ki, onlar həqiqətən 
müəyyən təşkilati -  rəhbərlik funksiyalarım daşısınlar (məsə
lən, elmi -  tədqiqat institutunun direktoru, şöbə müdirləri, 
fakültə dekanları və s.).

Üçüncüsü, idarəetmə sahəsində fəaliyyət göstərən istə
nilən əməyi idarəetmə rəhbərliyi kateqoriyasına aid etmək 
olmaz. Belə olarsa, hətta fəhlələri və adi qulluqçuları da rəh
bərlik işi ilə məşğul olan adamlar sırasına aid etmək olar. Ona 
görə də rəhbər işçilər və ya vəzifəli şəxslər kateqoriyalarinı 
dəqiq müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu tipli rəhbər işçilərin 
təsnifatını V. Q. Afanasyev idərəetmə işçilərini əsasən 4 kate
qoriyaya ayırmışdır.

Birinci kateqoriyalı idarəetmə işçiləri sırasına tamamilə 
idarəetmə əməyi ilə məşğul olanlar, yə’ni qərarların qəbulundan 
tutmuş uçot və nəzarətin təşkilinə qədər bütün işlərlə məşğul 
olanlar aiddirlər. Bunlara idarə və təşkilat rəhbərlərini və onlann 
müavinlərim, idarə və təşkilatların struktur -  bölmə rəhbərlərini 
(inzibati -  idarəetmə personallan), həmçinin yarım bölmələrin və 
şöbələrin, manqa və briqadalann rəhbərlərini də aid etmək olar. 
Həmin şəxslərin funksiyalarının özünəməxsusluğu ondan ibarət
dir ki, onlann fəaliyyəti sayəsində ayn -  ayn idarəetmə rəhbər
lərinin fəaliyyətini əlaqələndirmək mümkün olur. İdarəetmə 
əməyinin məzmununu təşkil edən bu funksiyalar idarəetmə işinin 
ümumi funksiyalan adlanır. Bu funksiyalara həmçinin işçilərin 
fəaliyyətinin birləşdirilməsi və əlaqələndirilməsini, proqnozlaş-
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dmlmasım, məqsədlərin qoyulmasım, informasiyalann toplan
masım və təhlilini, qərarların qəbul edilməsim və həyata keçiril
məsini aid etmək olar.

İkinci kateqoriyah idarəetmə işçilərinə müəyyən hal
larda idarəetmə işlərinə cəlb olunanları aid etmək olar. Bu ka
teqoriyaların sıralarına idarəetmə aparatlarının dispetçerlərini, 
müfəttişləri, tə’limatçılan, tabelçiləri, uçotçulan, naıyadçılan, 
mühasibləri, hesabdarları, statistləri, elektron hesablama ma
şınları operatorlarını, mə’lumatlann toplanması, işlənilməsi, 
saxlanılması və təhlili ile məşğul olanlan, uçot və nəzarət təş
kilatlarının bə’zi işçilərini aid etmək olar.

Üçüncü kateqoriyalı idarəetmə işçiləri sırasına idarə
etmə aparatına xidmət göstərən və əsasən yardımçı personal -  
lan aid etmək olar. Bunlar katiblər, kargüzarlar, kompüterçilər, 
makinaçılar, kuryerlər, fəhlə və qulluqçulardır. Onların əm əyi 
idarəetməyə aid olsa da, özləri heç bir idarəetmə funksiyası 
həyata keçirmirlər.

Dördüncü kateqoriyah idarəetmə işçiləri sırasına 
müəyyən təşkilatların və onlann struktur bölmələrinin mütə
xəssislərini, yan idarəetmə əməyi ilə, yan yardımçı işlərlə 
məşğul olanlan aid etmək olar (audit xidməti, notariat xidməti, 
hüquq məsləhəti və s. bu tipli işlərlə məşğul olanlar).

Yuxanda qeyd olunan kateqoriyalardan ancaq birincisini 
əsas vəzifəli şəxslər və ya rəhbər işçilər kateqoriyasına aid 
etmək olar. Onlann əməyi əsasən yaradıcı, təşkilati və icra 
funksiyalan ilə əlaqədardır. Sözsüz ki, bütün qeyd olunan ka
teqoriyalara aid olan işçilər idarəetmə əməyinin vahid strateji 
məqsədlərinə xidmət etməlidirlər.

Deməli, “idarəetmə aparatı işçiləri” və “idarəetmə işçi
ləri” anlayışlarını metodoloji baxımdan bir - birindən fərqlən
dirmək lazımdır. Birinci anlayış ikincidən daha genişdir. İda
rəetmə aparatı işçilərinə dövlət və qeyri -  dövlət orqanlannm 
və təşkilatlannm idarəetmə sistemlərində məşğul olan işçiləri
ni aid etmək olar. İdarəetmə işçilərinə idarəetmə qərarlanmn 
qəbulu, həyata keçirilməsi, ümumiyyətlə, idarəetmə prossesi- 
nin gedişinə və nəticəsinə məsul olan işçiləri aid etmək olar.
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Başqa sözlə, istənilən idarəetmə işçisi -  idarəetmə aparatı iş
çisidir, ancaq bu aparatın istənilən hər bir işçisi idarəetmə işçi
si ola bilməz.

Bazar iqtisadiyyatına əsaslanan və ya açıq cəmiyyətdə ida
rəetmə əməyi ilə məşğul olan, cəmiyyətin müəyyən qruplarına 
rəhbərlik edən dövlət idarəetmə orqanlannm personallanm adə
tən peşəkar idarəçilər kimi qeyd edirlər. Bu tipli idarəçilərlə ya
naşı müasir dövrdə qeyri -  hökumət, qeyri -  rəsmi birlik və təş
kilatların özünə məxsus idarəçi rəhbərləri də geniş spektrdə fəa
liyyət göstərərək cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinə, o cümlədən 
dövlətin müdaxilə edə bilmədiyi ictimai sahələrə rəhbərlik edir
lər. Bəzən bu tipli orqan və təşkilatlarda idarəçilik işlərində sə
riştəsi olmayan şəxslər mühüm vəzifələrdə təmsil olunurlar ki, 
bunlan da ədəbiyyatda qeyri-peşəkar idarəetmə işçiləri adlandı
rırlar. Bütün bunlara baxmayaraq, bu tipli qeyri-dövlət təşkilatlan 
minlərlə adamlar üçün idarəetmə məktəblərinə çevrilirlər. Qeyri 
-  dövlət təşkilatlannm məs’ul vəzifələrinə seçilmiş sıravi vətən
daşlar müəyyən müddətdən sonra peşəkar səviyyədə müxtəlif 
tipli tədbirlərin təşkil olunmasında, həyata keçirilməsində böyük 
əzm və iradə nümayiş etdirərək, peşəkar idarəetmə işçiləri sə
viyyəsində çıxış edirlər.

Müasir dövrdə bəziləri rəhbərlik işinin mahiyyətini döv
lət rəhbərlərinin, partiya liderlərinin fəaliyyətinin təhlilində 
axtanrlar. Belə təhlil bir sıra hallarda demək olar ki, XIX -  XX 
əsrin ən geniş yayılmış elmi araşdırmalarının çıxış nöqtəsi ol
muşdur.

Ümumiyyətlə, rəhbərlik işinin mahiyyəti müəyyən ida
rəetmə qərarlanmn hazırlanması ərəfəsində m ə’lumatlann to
planılması, işlənilməsi və ötürülməsi, qərarların qəbulu və 
gerçəkləşdirilməsinə nəzarət etməkdir. Bu səbəbdən idarəet
mə işçilərinin üç kateqoriyasını müəyyənləşdirmək olar: 
rəhbərlər, mütəxəssislər və texniki işçilər. Hər bir kateqo
riya idarəetmə sitemində özünəməxsus rol oynayır və yerinə 
yetirdikləri əmək fəaliyyətləri ilə bir -  birilərindən əhə
miyyətli dərəcədə fərqlənirlər.

* Dövlət və ya müəyyən qeyri -dövlət təşkilatlannm kol
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lektivləri tərəfindən xüsusi səlahiyyət almış idarəetmə aparatı 
işçilərini rəhbər adlandırırlar. Onlar rəhbərlik etdikləri sahələ
rə tam məsuliyyət daşıyaraq, mütəmadi olaraq dövlət və ya 
kollektiv qarşısında hesabat verməlidirlər. Əgər rəhbər dövlət 
səlahiyyətlidirsə, deməli o rəhbərlik etdiyi sahədə həmişə 
dövləti təmsil edir. Əgər ona bu rəhbərlik səlahiyyətini kol
lektiv veribsə, deməli, o, həmişə bu kollektivi müxtəlif şərait
lərdə təmsil etməlidir. Onun qəbul etdiyi hər bir qərar səla
hiyyət aldığı orqanın və ya kollektivin prinsiplərinə zidd ol- 
mamalıdır.jRəhbərlər yerinə yetirdikləri vəzifə və funksiyala
rın xüsusiyyətlərinə görə öz növbəsində xətti və funksional 
bölmələrə ayrılırlar.

Xətti rəhbərliyə idarənin başçısı və onun müavinləri aid
dirlər. Çünki onlar idarəyə tabe olan bütün bölmə və şöbələrə 
rəhbərlik etmək səlahiyyətinə malikdirlər. Xətti rəhbərlik ancaq 
özündən yuxan olan rəhbərliklərə tabedir. Məsələn, müəyyən 
bir müəssisənin direktoru əlaqədar nazirliyin müvafiq struktur 
bölməsinə tabedir; bu bölmə də öz növbəsində nazirə tabedir, 
nazir Nazirlər Kabinetinin sədri, Nazirlər Kabinetinin sədri isə 
Dövlət başçısı qarşısında məsuldur.

Funksional rəhbərlik isə xətti rəhbərlikdən idarəetmənin 
ancaq müəyyən funksiyalarım yerinə yetirməklə fərqlənirlər. 
Belə rəhbərlər müəyyən funksional xidmətlərə görə kollektivə 
rəhbərlik edirlər. Bu tipli sahələrə idarə və təşkilatların baş 
mütəxəssisləri (müəssisələrdə -  baş mühəndis, baş mexanik, 
baş mühasib, təşkilatlarda -  katib və s.) aiddirlər. Bu kateqo
riyalara həmçinin funksional bölmələrin rəhbərləri (şö’bə 
müdirləri, qrup rəhbərləri və s.) aiddirlər. Funksional rəhbərlər 
işin spesifikasına görə inzibati qaydada əlaqədar xətti rəhbərlik, 
funksional vəzifələrinə görə isə yuxan rəhbərlik pillələri qarşı
sında hesabatlıdırlar. Məsələn, sexin mexaniki həm sex rəisinə, 
həm də müəssisənin baş mexanikinə tabedir; baş iqtisadçı həm 
müəssisənin direktoruna, həm də istehsalat birliyinin baş iqti
sadçısına tabedir və s.j

Ümumi idarəetmə sistemində tutduğu vəzifə səviyyəsinə görə 
rəhbərləri aşağı, orta və yuxan idarəetmə həlqələrinə ayırırlar.
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Aşağı idarəetmə həlqəsinə adətən müəssisə daxili struktur 
bölmələri və yanmbölmələri aid edirlər. Məsələn, briqadirlər, 
ustalar, manqa rəhbərləri və s., buraya həmçinin müəyyən fun
ksional xidmət sahələrinin struktur bölmələrinin rəhbərlərini aid 
etmək olar.

Orta idarəetmə həlqəsinə müəyyən idarə və təşkilatların, 
sənaye müəssisələrinin böyük bölmə və şö’bələrinin rəisləri, 
müdirləri, müəssisə direktorları, istehsalat birliklərinin rəhbər
ləri və onlann müavinləri aiddirlər.

Yuxan idarəetmə həlqəsinə əsasən nazirliklərin rəhbər
ləri, onlann bölmələrinin rəhbərləri və müavinləri, nazirlik və  
əlaqədar nazirlik bölmələri nəzdindəki funksional bölmələrin 
rəhbərləri aiddirlər.

Mütəxəssislər müəyyən idarəetmə qərarlanmn və ya is
tehsalat vəzifələrinin müxtəlif variantlanmn hazırlanması üçün 
müvafiq ixtisas hazırlığına malik olan idarəetmə aparatının 
əməkdaşlandırlar. Rəhbərlərdən fərqli olaraq mütəxəssislərin 
tabeçiliyində heç bir kollektiv olmur və onlar ancaq gördükləri 
fərdi işlərə görə məsuliyyət daşıyırlar. Mütəxəssislərə 
mühəndisləri, tə'limatçılan, iqtisadçıları, mühasibləri, hüquq
şünasları, texnoloqlan, dispetçerləri, politoloqlan, sosioloqları, 
psixoloqlan, linqvistləri və s. aid etmək olar.

»Texniki personallara idarəetmə prosesinə xidmət gös
tərən, kargüzarlıq və kuryer vəzifələrini həyata keçirən işçilər 
aiddirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, idarəetmə həlqəsində iştirak 
edən hər bir işçi öz tutduğu vəzifəsinə görə səlahiyyətlidir və  
bu vəzifəyə görə məsuliyyət daşıyırlar. Buna görə də cə
miyyətdəki idarəetmə orqanlan informasiyalara vaxtlı -  vax
tında, operativ qaydada cavab verməli, öz işlərini əks əlaqə 
prinsipinə tamamilə əməl etmək əsasında qurmalıdırlar. Əks 
təqdirdə iqtisadi, sosial, siyasi mexanizmlər cəmiyyətin ümu
mi inkişaf tələblərindən geri qalar və ümumiyyətlə, bu inkişa
fa maneçilik törədə bilərlər.
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§3. İdarəetmədə kadr məsələlərinin sosioloji təh lili

İdarəetmədə kadr məsələsi bütün təşkilatlarda əsas 
amillərdən biridir. Hər hansı bir təşkilatı adamsız təsəvvür et
mək mümkün deyildir. Təşkilat məhz adamlara görə yaşayır 
və fəaliyyət göstərir. Təşkilatın üzvləri onun "məhsulunu" ya
radır, təşkilatçılıq mahiyyətini formalaşdırırlar.

Kadrların bu cür xüsusi vəziyyətini nəzərə alaraq onu 
idarəetmə sisteminin bir nömrəli məsələsi kimi qəbul etmək 
olar. Burada idarəetmə sisteminin subyektlərinin xüsusi rolunu 
qeyd etmək lazımdır. Çünki məhz onlann sayəsində təşkilat 
üçün lazım olan kadr potensialı toplanır, formalaşır və seçilir. 
Məhz onlann sayəsində təşkilatın hər bir üzvü yaradıcı əmək 
fəaliyyəti prosesinə cəlb olunur, lazım olan qayğı və qiymət
ləndirmə ilə müşaiyyət olunur.

Təşkilatda çalışan adamlar bir -  birindən müxtəlif para
metrlərə görə fərqlənirlər. Bunlar cinsi, yaşı, təhsili, milliyyə
ti, ailə vəziyyəti və s. göstəricilər ola bilər. Həmin göstəricilər 
işçinin həm özünün davpanışma, həm də onun digərləri ilə 
münasibətinin mahiyyətinə ciddi tə'sir göstərə bilər. Buna gö
rə də, idarəetmə subyekti öz işini elə qurmalıdır ki, işçilərin 
fəaliyyət və davranışları pozitiv nəticələrin inkişafına şərait 
yaratsın, yaranan neqativ halların isə qarşısını maşınlardan 
fərqli olaraq, insanlar müəyyən arzu və diləklər vardır. Bu da 
öz növbəsində əmək fəaliyyəti sahəsində disfiınksional halla
rın yaranmasına səbəb ola bilər. Bu səbəbdən idarəedən 
subyekt bir neçə fövqəladə xüsusiyyəti, vəzifə və tapşırıqları 
həyata keçirməlidir. Məhz bu vəzifələrin düzgün yerinə yeti
rilməsində təşkilatın fəaliyyətinin müqəddəratı həll oluna bi
lər.

Hər hansı bir idarəetmə sistemi, onun strukturunu təşkil 
edən səviyyələrin səlahiyyətlərindən və xarakterindən asılı 
olaraq, öz fəaliyyəti üçün müəyyən sayda kontingent struktu
runu, yəni ştat cədvəlini yaradır. İdarəetmə sisteminin işçiləri
nin ümumi sayının peşə və vəzifə tərkibinin müəyyən olun
ması kadrlarla iş sahəsinin ilkin, bir nömrəli vəzifəsidir. Bu
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mərhələdə biz təşkilat üçün "kimlər və neçə nəfər lazımıdır?" 
sualına cavab verməliyik.

Sonra isə idarəetmə orqanlarının sosio-funksional təh
lilinə əsaslanaraq, ayn -  ayrı kadr kateqoriyalarına verilən zə
ruri tələblərin mahiyyətini araşdırmaq lazımdır. Bu zaman isə 
biz "işçi nəyi bilir, nəyi bilməlidir və hansı şəxsi keyfiyyətlərə 
malik olmalıdır?" sualına cavab verməliyik.

Ümumiyyətlə, kadr ehtiyyatlannm təşkili və idarə olun
ması, kadrların sosial -  psixoloji və peşə göstəricilərinin for
malaşdırılması, onlann əməyinin qiymətləndirilməsi, sti- 
mullaşdınlması, attestasiya məsələləri müasir şəraitdə idarə
etmə fəaliyyətinin ən başlıca fimksiyalandır.

§4. İdarəetmədə kadr məslələrinin sosioloji 
təhlilinin dünya təcrübəsi

Qərbi Avropada və ABŞ -  da idarəetmə sahəsində 
apanlan elmi axtarışlann nəticələri bu konsepsiyalardan biri də 
"elita" nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyəyə görə cəmiyyət iki his
səyə - hər şeyə qadir olan "elit qruplar"ına və onlara "tabe olan 
kütlələr"ə aynlır. Burada özünəməxsusluq ondan ibarətdir ki, 
birincilərə "ixtisaslı rəhbərlər və kadrlar", ikincilərə isə daim 
yuxanda olanlardan asılı olan, onlardan iş alan "ixtisası 
olmayan" kütlələri daxildir.

Bu müddəa demokratikləşmə strategiyasına zidd olsa da, 
müasir cəmiyyətin bə'zi fəaliyyət sahələrinin ixtisaslaşaraq 
qütbləşməsi prosesinə dair faktlar danılmazdır. Son dövrələr 
bu nəzəriyyə, cəmiyyətdə gedən proseslərə uyğunlaşaraq, 
"demokratik elitizm" nəzəriyyəsinə çevrilmişdir. Köhnə eli— 
tizm variantı cəmiyyətin bir hissəsinin idarəetmədə, digər his
səsinin isə labüd olaraq tabeçilikdə qalmalarını obyektiv, təbii 
bir proses kimi qiymətləndirirdisə, "demokratik elitizm"in 
nümayəndələri məsələni daha incə yolla həll etməyə çalışırlar. 
Onlar (Şumpeter, Sartori, Perri) cəmiyyətdə vahid hakim elit 
piramidasının mövcudluğu fikrini irəli sürürlər. Hər kəs, hər
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bir idarəetmə piramidası, cəmiyyətin hər bir qrupu burada öz 
mənafeyini nəzərə alaraq öz elitini irəli sürür. Ona görə də 
guya elit qruplarının çoxluğu bütün siyasi sistemin demokratik 
xarakterinə dəlalət edir. Beləliklə, cəmiyyətin sosial siniflərə 
bölünməsi, inkar edilir və elitlər arasındakı mübarizə mənafe
lər uğranda mübarizə ilə əvəz olunur. Elit nəzəriyyəsinin elə 
köhnə variantı da cəmiyyətin sosial siniflərə bölünməsini qə
bul etmirdi, onu ixtisaslı və ixtisassız qruplara bölürdü.

Digər məlum konsepsiya "Texnokratiya nəzəriyyəsi" 
müasir elmi -  texniki tərəqqi ilə əlaqədardır. Bu nəzəriyyənin 
əsası ABŞ sosioloqu T. Veblen tərəfindən qoyulmuşdur. O, 
müasir şəraitdə ixtisaslı ziyalıların, mühəndis və texniki kadr
ların cəmiyyətdə hakim mövqe tutması ideyasını irəli sür
müşdür. Texnokratiya nəzəriyyəçiləri hətta, bir sıra hallarda 
işgüzar adamların - biznesmenlərin əleyhinə çıxaraq göstərir
lər ki, onlar texnika məsələlərini bilmədikləri üçün mövcud 
istehsal potensialından səmərəli istifadə etməyə mane olurlar.

Əlbəttə, müasir şəraitdə elektron hesablama texnolog
iyasının, total kompüterləşmenin rolunu inkar etmək olmaz. 
Elmi -  texniki tərəqqinin cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinə 
təsiri çox böyükdür. Ona görə də belə şəraitdə mühəndis kadr
ların, kompüter proqrammçılannın, texniki ziyalıların rolu ar
tır. Bununla yanaşı texnokratik nəzəriyyənin idarəetmə fun
ksiyası ilə mühəndislik və elmi yaradıcı funksiyam qarışıq 
salması, eyniləşdirməsi nəinki nəzəri, həm də metodoloji cə
hətdən düzgün deyildir. Çünki idarəetmə prosesləri yalnız 
mühəndislik fəaliyyəti ilə məhdudlaşmır. Bu məsələnin bir 
cəhətidir. Digər cəhəti isə onun sosial aspekti ilə bağlıdır. 
Texnokratik nəzəriyyəçilər elm və texnikanın inkişafına öz- 
özünə baş verən, əlahiddə bir hadisə kimi yanaşırlar. Burada 
iqtisadi münasibətlərin rolu, xarakteri heçə endirilir; onların 
fikrincə elmi -  texniki tərəqqi hər şeyi həll edir.

"Texnokratiya nəzəriyyəsinə" qarşı son dövrlər 
"menecerlər inqilabı" nəzəriyyəçilərinin tənqidi münasibəti 
özünü qabarıq şəkildə nümayiş etdirir. Onlar (Milz, Berli,
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Bemxem və b.) texnokratik nəzəriyyəçiləri mühəndis işi ilə 
idarəetmə funksiyalarını eyniləşdirməkdə məzəmmət edirlər. 
Bununla yanaşı "menecerlərin inqilabı" nəzəriyyəçiləri də ifrat 
mövqedə dayanaraq, idarəetmə funksiyalarının rolunu fetişləş
dirir, onu elm və texnikaya qarşı qoyurlar. Onlar əsas yeri ida
rəetmə fəaliyyətinə, menecerlərə (idarəedici, təşkiledici işçi 
hey'əti) verirlər. Bu nəzəriyyəçilər də istehsalın idarə edilmə
sini texnika və texnologiyadan, mülkiyyət formalanndan ayı- 
nrlar. Onlar belə hesab edirlər ki, menecerlər müasir dövrə xas 
olan bə'zi neqativ halları aradan qaldıra bilərlər. Burada me
necerlər istehsaldakı ən fəal hissəsi kimi qiymətləndirilir. N ə
inki iqtisadiyyatda və istehsalda, hətta cəmiyyətdəki bütün 
dəyişikliklər yalnız menecerlərin fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir. 
Menecerlərə ustalar, sex rəisləri, firma və kompaniyaların pre
zidentləri, vitse -  prezidentləri və s. aid edilir. Aydındır ki, bu 
şəxslər idarəetmə mərhələlərində müxtəlif mövqe tutur, 
müəyyən idarəetmə funksiyalarını icra edirlər. İdarəetmədə 
onların rolunu, sözsüz ki, inkar etmək olmaz. Lakin onların 
fəaliyyətini bütləşdirmək, cəmiyyətdə baş verən bir inqilab 
kimi qiymətləndirmək subyektivizmdən azad deyildir.

"Texnokratiya" və "menecerlərin inqilabı" nəzəriyyələri 
nəticə etiban ilə "sənaye cəmiyyəti" nəzəriyyəsinin ideya əsa
sını təşkil etmişdir. "Sənaye cəmiyyəti" nəzəriyyəsi əslində bir 
növ yuxanda göstərilən hər iki nəzəriyyənin hibridi, sintezidir. 
Bu nəzəriyyənin ən məşhur nümayəndəsi ABŞ iqtisadçısı D. 
cilbreytdir. Onun fikrincə müasir cəmiyyətdə iqtisadi münasi
bətlər texniki tərəqqini deyil, əksinə, texniki tərəqqi iqtisadi 
münasibətləri müəyyən edir. D.cilbreytin mülahizəsinə görə 
müasir elmi -  texniki tərəqqi ilə müasir kapitalizm cəmiyyəti 
ona xas olan əvvəlki xassələrini itirmişdir. O, fikrini sübut 
üçün müasir korporasiyaların idarə edilməsi strukturunu misal 
göstərir. Həqiqətən korporasiyaların idarə edilməsi işində 
müəyyən struktur dəyişildikləri baş vermişdir. Bu da öz növ
bəsində geniş əmək kollektivinin daxili potensialı hesabına 
özünü idarəetmə mexanizminin təkmilləşməsinə səbəb ol
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muşdur
Müasir idarəetmə nəzəriyyələri içərisində təşkilatların 

kadr potensiallarından səmərəli istifadə etmək yollarını gös
tərmək istəyən və bunun üçün xüsusi təlimat və tövsiyyələrin 
müəllifləri kimi "insan münasibətləri" doktrinasının nümayən
dələrinin bəzi müddəalarını araşdırmaq çox vacibdir. Bu dok
trinanın nümayəndələri "klassik" idarəetmə nəzəriyyələrini 
tənqid edərək qeyd etmişlər ki, həmin nəzəriyyələ^, insan 
amilini nəzərə almır. Məsələn, F. Uaytın fikrincə "klassik" nə
zəriyyəçiləri burada üç səhvə yol vermişlər: "insanın səmərəli 
heyvan" adlandırılması; hər bir adamın təcrid olunmuş halda 
götürülməsi və yalnız öz iqtisadi stimulunu nəzərə alması; ma
şınlara, maşınlar sisteminə olduğu kimi insanlara da eyni qə
bildən standart halında yanaşılması.

Sosial idrakın obyekti kimi cəmiyyətin idarə olunması
nın çoxlu tsikllərinin olması faktı mövcuddur. Onların hər biri 
öz məkan çərçivəsi, davametmə müddəti, məqsəd və vəzifə
ləri ilə səciyyələnir. Hər bir aynca idarəetmə tsikli iyerarxiya 
yaradaraq daha böyük tsiklin ünsürünə çevrilir. Real həyatda 
bütün bu qlobal, xüsusi və lokal idarəetmə tsikiləri bir-biri ilə 
sıx əlaqəlidir, onlar bir-birini şərtləndirir və tamamlayır

Çex alimi Yozef Kxol idarəetmə prosesinin ikipilləli 
sxemini təsvir edərək, göstərir ki, idarəetmədə əsas məqsəd 
qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaqdır. Onun fikrincə, 
əgər idarəetmənin əsas məqsədi qarşıya qoyulmuş məqsədə 
çatmaqdırsa, onda idarəetmə işinin məzmunu məqsədə çatmaq 
üçün edilən hərəkət və təsirlər, eyni zamanda müvafiq tədbir
lər kompleksidir. Bu kompleksləri Y.Kxol iki yerə bölür: 
idarəetmə qərarları və idarəetmə fəaliyyəti.

Şübhəsiz ki, idarəetmə prosesi müvafiq səlahiyyətləri 
olan insanlar tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətdir. Lakin, 
Y.Kxol idarəetmə qararlarımn hazırlanması və qəbul edilmə
sini idarəetmə fəaliyyətinə aid etmir. Bizim fikrimizjə isə ida
rəetmədə qərarların qəbulu və hazırlanması ilə bağlı olan 
bütün proseslər idarəetmə fəaliyyətinin ayrılmaz komponenti
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dir. Kxola görə qərarların qəbul edilməsini daha məsuliyyətli 
hesab etmək olar, belə ki, qərarların qəbulu sosial mühitə, qə- 
rarlan qəbul edən subyektə təsir göstərir.

Q.İ.Petrova görə idarəetmə prosesində aşağıdakı ünsür
lər və şərait olmalıdır: seçim; kadrların tərbiyə edilməsi və 
yerləşdirilməsi; informasiya; proqnozlaşdırma; planlaşdırma; 
nizamlama; qərarların qəbulu; qərarların icra edilməsi; nəza
rət. O hətta "idarəetmə funksiyası" terminini "idarəetmə 
ünsürü" termini ilə əvəz edir. Zennimizcə, idarəetmə prosesini 
idarəetmə hərəkətlərinə və idarəetmə üçün şərait yaradan fəa
liyyətə bölməyin heç bir elmi əsası yoxdur. Çünki, bütün hə
rəkət, şərait və fəaliyyət idarəetmə tsikli çərçivəsində baş ve
rir.

V.Q.Popovun fikirləri də maraq doğurur. O, idarəetmə 
tsiklinin üç m ərhələdən ibarət olduğunu söyləyir: idarəet
məyə giriş, operativ idarəetmə və nəzarət. İdarəetməyə gi
riş idarəetmənin məqsədlərini müəyyənləşdirir, proqramlaşdı
rır, və planlaşdırma əməliyyatlarım aparır. Operativ idarəet
məyə isə fəaliyyət prosesi aiddir. Nəzarətə əldə olunmuş nəti- 
jələrin təhlili və yeniləşmiş idarəetməyə çıxış aiddir. Burada 
isə söhbət ancaq total idarəetmədən gedir, cəmiyyət inkişaf 
etdikjə və orada yeni sosial institutlar meydana gəldikjə idarə
etmə də yeniləşir və yeni metodologiya ilə cəmiyyətin idarə 
olunmasına zərurət yaranır.

Akademik Tofiq Quliyevin fikrincə "idarəetmə mərhələ
ləri ömürboytı sabit qalmır, o, konkret tarixi şəraitdən, elmi- 
texniki tərəqqinin inkişaf tələblərindən asılı olaraq dəyişilə 
bilər".

İdarəetmə prosesini xarakterizə edən bolqar filosofu 
M.Markov idarə olunma prosesində müxtəlif qərarların ol
duğunu söyləyir: milli və regional; iqtisadi, sosial, siyasi, ideo
loji; dövlət-hüquqi və direktiv; qlobal və spesifik; strateji və 
taktiki;məqsədli, konseptual, proqramlı, nəzarət-düzəliş; rəsmi 
və qeyri-rəsmi; elmi əsaslandırılmış və empirik induktiv; 
mühafizəkar və yenilikçi.
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İdarəetmədə qərarların hazırlanması və qəbulunun bö
yük əhəmiyyət daşıması əksər tədqiqatçılar tərəfindən dəfə
lərlə vurğulanıbdır. Q.Əliyev və H.Dayızadə "Konfliktologiy- 
aya giriş" kitabında yazırlar: "Qərarların qəbul olunmasında 
insanların və kollektivlərin mövcud vəziyyət barədə bildikləri 
informasiyanın dəqiqliyi və həcmi mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Problemi kifayət qədər bilməmək qeyri-dəqiq, düzgün 
olmayan qərarların qəbul olunmasına və səhv proqnozların ve
rilməsinə gətirib çıxarır. İnformasiyanın işlənməsi, sürətlə ar
tan informasiya axını informasiya dinamikasını artırır ki, bu da 
psixoloji gərginlik sahəsi yaradır. Başqa bir cəhət, informasiy
anın məzmun və mahiyyət göstəriciləri sübut edir ki, hazırda 
təkcə qərar qəbul edilən sahə barədə xüsusi biliklərdən deyil, 
digər elm sahələrinin bilik potensialından, anlayışlar kateqo
riyasından və müvafiq metodoloji prinsiplərdən istifadə olun
malıdır".

Anri Fayol idarəetməni insanların xüsusi fəaliyyət növü 
adlandıraraq, onun beş funksiya və on dörd prinsipinin ol
duğunu bildirirdi. O, funksiyalara planlaşdırma, təşkilet- 
mə, bölüşdürmə, əlaqələndirmə və nəzarəti aid edirdi.
Əmək bölgüsü, hakimiyyət, intizam, bölgü vahidliyi, eyni rəh
bərlik, fərdi maraqların ümumi maraqlara tabe olması, perso
nalın mükafatlandırılması, mərkəzləşmə, qarşılıqlı əlaqə, ni
zam, bərabərlik, personalın sabitliyi, təşəbbüs, ümumi ruh 
prinsiplərinə əməl olunmasını isə idarəetmənin müvəffə
qiyyətlə yerinə yetirilməsində vacib şərt olduğunu söyləyirdi.

İdarəetmədə qərarların hazırlanması və qəbulu idarəet
mə prosesinin təşəkkülündə, gedişatında və təkmilləşməsində 
mahiyyəti ifadə etməklə böyük təsiredici gücə malikdir. İdarə
etmə prosesində məqsəd və vəzifələr irəli sürülmədən, zəruri 
idarəetmə qərarları hazırlanıb qəbul olunmadan heç bir yüksək 
nəticə əldə etmək olmaz.

Qərarların hazırlanması və qəbulu hər bir idarəetmə pro
sesinin başlanğıcıdır. Bütün digər funksiyalar subyektin idarə
etmədə nə əldə etmək istəyini əks etdirən qərarından asılı ola
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raq praktikada həyata keçirilir. Eyni zamanda bütün digər ida
rəetmə funksiyaları qəbul olunmuş qərarda qarşıya qoyulmuş 
məqsəd və vəzifələrə söykənir. Başqa sözlə, təşkil, uçot, nə
zarət, tənzimləmə idarəetmə subyektinin qəbul etdiyi qərardan 
irəli gələn məqsəd və vəzifələrə uyğun olaraq həyata keçirilir. 
Beləliklə, idarəetmə qərarlarının hazırlanması və qəbulu cə
miyyətin elmi idarə olunmasının başlanğıc və əsas funksiyası
dır və bütünlükdə idarəetmə prosesinin çox zəruri, mühüm, 
başlanğıj və əsas komponentidir.

İdarəetmədə qərarların hazırlanması və həyata keçiril
məsində optimallıq prinsipi əsas rol oynayır. Qarşıya qoyul
muş məqsədlərə nail olmaq üçün ən optimal variantı seçərək, 
düzgün qərarların qəbul edilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir.

İdarə olunma prosesində qərarların qəbulu və onlann ye
rinə yetirilməsi özündə bir neçə mərhələni ehtiva edən 
mürəkkəb bir prosesdir. Bu prosesi O.V.Yelçaninova aşağıdakı 
mərhələlərə bölür: müəyyən vəzifələr, məqsədlər; informa
siyaların kəmiyyət və keyfiyyəti; informasiyaların yığımı və 
yenidən işlənməsi; informasiya modellərinin yaradılması; və
zifələrin alternativ həllərinin müəyyənləşdirilməsi; məqsədlə
rə nail olma; alternativlərin qiymətləndirilməsi üçün meyarla
rın seçilməsi; alternativin qiymətləndirilməsi; alternativlərdən 
birinin seçilməsi və qərarların qəbulu; qərarların yerinə yeti
rilməsi prosesində düzəlişlərin edilməsi.

A.Q.Vendelin isə qərarların hazırlanması və qəbulu üçün 
belə bir sxem təklif edir: vəziyyətin təhlili, problemlərin və 
altproblemlərin formula edilməsi və üzə çıxarılması; faktların 
formulə edilməsi və müəyyənləşdirilməsi; problemlərin alter
nativ həllinin hazırlanması; seçilmiş alternativ həll yollarının 
üstünlük və çatışmamazlıqlannın üzə çıxarılması; problemlərin 
alternativ həllinin qiymətləndirilməsi; qərarların nətijələrinin 
doğruluğunun hesaba alınması; qərarların həyata keçirilməsi.

F.F.Aunapu qeyd olunan prosesdə səkkiz mərhələni 
ayırd edir: vəzifələrin əvvəljədən formulə edilməsi; qərarların 
effektivliyini qiymətləndirən meyarların seçilməsi; vəzifələrin
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dəqiqləşdirilməsi üçün əlavə məlumatların toplanması; vəzi
fələrin dəqiq ifadə edilməsi; həllərin mümkün variantlarının 
işlənilməsi; riyazi modellərin hazırlanması; həllərin variantla
rının tutuşdurulması; qərarların qəbulu.

§5. Təşkilati-texnoloji quruluşun prinsipial aspektləri

Sosial idarəetmənin iki tərəfi mövcuddur: sosial-siyasi 
və təşkilati-texnoloji.

Təşkilati-texnoloji tərəf əsasən idarəetmənin təşkilati- 
sərəncam, inzibati-icraçılıq fəaliyyəti ilə bağlıdır. Sosial idarə
etmənin bu tərəfinin özünəməxsus bir neçə prinsipləri vardır: 1) 
əmək bölgüsü prinsipi; 2) ierarxiya və əks əlaqə prinsipi; 3) 
mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş səlahiyyətlərin 
optimallaşdınlması prinsipi.

Əmək bölgüsü özünəməxsus keyfiyyətlərə malikdir. 
Əmək bölgüsünə əsaslanan tələblər əsasən rəhbər işçilərin, 
müəssisə, təşkilat və idarələrin qulluqçulanmn tarif-ixtisas so
rğu cədvəllərindən götürülür. Burada vəzifədən irəli gələn 
görülməli olan işlər, onların geniş təsviri, ixtisas tələbləri, 
icraedilən işlərin mürəkkəbliyinə tə'sir edən amillər əks olunur. 
Bu amillər aşağıdakılarla müəyyən edilir: 1) rəhbər işçilər və 
qulluqçuların fəaliyyət dairəsi və işləyib hazırladığı, istifadə 
etdiyi informasiyaların məsuliyyəti və mürəkkəbliyi; 2) icra 
olunan işin müstəqillik səviyyəsi; 3) rəhbərliyin mürəkkəbliyi 
və miqyası; 4) əlavə məsuliyyətin xarakteri və dərəcəsi;

Bu halda işçinin ixtisasına aşağıdakı amillər tə'sir edir: 
xüsusi biliyin səviyyəsi; yəni xüsusi təhlili; ixtisas üzrə iş 
təcrübəsi (həmçinin daşıdığı vəzifə üzrə təcrübəsi); təşkilatçı
lıq vərdişləri səviyyəsi.

Sosial idarəetmənin səmərəliliyi ilkin olaraq idarəetmə
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prosesində iştirak edən şəxslərin, xidmət və təşkilatların bir
liyindən asılıdır. Həmin şəxslərin, xidmət və təşkilatlann 
xüsusi yeri və rolu dəqiq müəyyənləşdirilməli, ümumi işdə 
onların səlahiyyətləri, funksiyaları və hüquqları aydın olmalı
dır. Təşkilati sualların mahiyyəti zəruri hüquqlann olmasından 
və onların səlahiyyət dərəcələrinin düzgün müəyyənləşdiril- 
məsindən ibarətdir. Hər kəsin öz hüquqları vardır; o, öhdəsinə 
qoyulmuş konkret vəzifələrə görə məsuliyyət daşıyır. M əsə
lən, müəyyən bir müəssisədə baş verən cinayətə görə məsul 
şəxslərin səlahiyyətlərinə görə cəzalandırılmaları buna misal 
ola bilər.

İdarəedən sistemin iki başlıca prinsipi-ierarxiyanm və 
əks əlaqə prinsipləri vardır. Bu prinsiplər əsasında idarəedilən 
sistem formalaşır və fəaliyyət göstərir. İerarxiya prinsipi ida
rəetmə mərhələlərində təsrərrüfat, inzibati-idarəetmə orqan
larının vahid bir sistem kimi əlaqəli vəziyyətdə, bir-birinə he- 
sabatlı, demokratik mərkəziyyət qaydasında asılılığını və nə
zarətini nəzərdə tutur. Müəyyən sosial-iqtisadi, siyasi və s. 
problemin həlli birinci növbədə ierarxiya əlaqələrində olan 
vəsilələrin, idarəetmə obyekti və subyektinin lokal və qlobal 
iqtisadi mənafelərinin vəhdətliyinin tə'min olunması səviyyə
sindən asılıdır.

İdarəedən sistemin idarəolunan sistemə təsiri əks əlaqə 
prinsipi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, sistemdə əks əlaqə olmazsa, 
o, idarə olunma hüdudundan kənara çıxmış olur. Ona görə də 
idarəolunan obyektlə idarəedən arasındakı müstəqil və əks əla
qə optimal şəkildə qurulmalıdır; əks əlaqənin formaları idarə
etmənin bütün mərhələlərində, vəsilələrində digər mərhələlər- 
dəki əks əlaqə formaları ilə əlaqələndirilməlidir.

Əks əlaqə kibernetika baxımından ünsürlərin birləşməsi 
növüdür. Bu, sistemin çıxış və giriş ünsürləri arasında əlaqə 
formasıdır. Əks əlaqə universal prinsip olub, demək olar ki,
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bütün sferalarda mövcuddur. Əks əlaqə daxili və xarici, 
müsbət və mənfi ola bilər.

İdarəetmənin ümumi nəzəriyyəsi baxımından təşkilatın 
idarəedilməsi sistemini aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:

Giriş. 
Məcmu 4 
resurslar

Qayıdış əlaqə.

İdarə-
■ 1 ► Fəaliy

etmə İdareedici yət
orqanla- tə'sir

rı vasitələri

Son dövrlər müxtəlif sahələrdəki (xüsusilə idarəetmədə) in
formasiyaların artması ilə əlaqədar, informasiya proseslərinin in- 
tensifikasiyası böyük əhəmiyyət kəsb edir, yəni: arayışların dəqiq 
və tam olması, informasiyaların vaxtında çatdınlması, onun zid
diyyətli olmaması, işlənmə etibarlılığı, "komandaların" yerlərə tez 
və eyni zamanda çatdırılması olduqca vacibdir. İdarəetmə proses
lərinin avtomatlaşdırılması yeni EHM-lərlə təchiz olunduğundan 
müasir dövrdə keyfiyyətcə xeyli yaxşılaşmışdır.

Yekun kimi qeyd etmək lazımdır ki, ierarxiya qaydalı ida
rəetmə strukturunda yanmsistemlər arasındakı əlaqə əks əlaqədən 
başqa, həm də müstəqil əlaqəyə əsaslanır. Ümumi formada deyil
sə, birbaşa əlaqə idarə olunan obyektin sosial-komanda formasın
da idarədən subyektdən, orqandan aldığı göstərişdir, əks əlaqə isə 
obyektdən subyektə gedən məlumatdır.

Mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş səlahiyyət
lərin optimallaşdanlması təşkilati-texnoloji tərəfin prinsiplərin
dən biridir.

İdarəetmə strukturunda mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mər
kəzləşdirilmiş səlahiyyətlərin, fəaliyyətin əlaqələndirilməsi zəru-
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ıəti, birinci növbədə demokratik mərkəziyyət prinsipindən irəli 
gəlir. Bu prinsip bir tərəfdən mərkəzləşdirilmiş rəhbərliyi, icrae
dici intizami, vahid rəhbərliyi, digər tərəfdən isə demokratizm, 
ayn-ayn idarə orqanlarının müstəqilliyini nəzərdə tutur.

Mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş rəhbərlik 
hakimiyyətin, məsuliyyətin və nəzarətin ierarxiya qaydasında 
bölüşdürülməsini müəyyən edir. İdarəetmə strukturunda mərkəz
ləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş proseslərin, fəaliyyətin 
əlaqələndirilməsi həmçinin səlahiyyətin və məs'uliyyətin vəzifə
li şəxslər arasında düzgün bölüşdürülməsi ilə bağlıdır.

Mərkəzləşdirmə ilə qeyri-mərkəzləşdirmənin düzgün əla
qələndirilməsini idarəetmədə vahid rəhbərlik və kollegiallıq 
prinsipindən kənarda təsəvvür etmək olmaz. Vahid rəhbərliyin 
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müəyyən idarəetmə səviyyəsinin 
konkret rəhbərliyi onun səlahiyyətlərinə aid olan məsələləri tək 
həll etmək hüququna malikdir. Bu o deməkdir ki, hər hansı bir 
təşkilatın meneceri geniş səlahiyyətlərə malikdir və o, idarəet
mədə zəruri sayılan vəzifələri icra edərək şəxsi məs'uliyyət da
şıyır. Vahid rəhbərlikdə hər bir işçi müvafiq orqandan müəyyən 
sərəncam almalı və həmin orqan qarşısında gördüyü iş haqqında 
hesabat verməlidir.
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FƏSİL XIII

HÜQUQ SOSİOLOGİYASI 
§1. Hüquq sosiologiyasının predm eti

Hüquq sosiologiyası hüquq elmləri ilə sosiologiyanın 
qovuşuğunda yerləşən bilik sahəsidir. O, ümumi sosiologiya
nın tərkib hissəsi kimi onun texniki vasitələrindən faydalanır 
(anket sorğusu, müşahidə, müqayisə, testlər, təcrübə və s.); 
fəlsəfə, sosial psixologiya, statistika, riyaziyyat kimi bilik sa
hələrindəki nailiyyətlərə arxalanaraq, hüquqi münasibətlərin 
öyrənilməsinə fənnlərarası mövqedən yanaşır. Sosioloji ya
naşma hüquq və hüquqi hadisələrin tədqiq edilməsində eh- 
kamçı və sırf normativ baxışları aradan qaldırır. O, sistemli və 
funksional üsullara əsaslanaraq normayaratma, qanunvericiliy
in səmərəliliyi, ədalət mühakiməsinin qeyri -  formal mexa
nizmi, hüquq və qanunvericilik barədə əhalinin rəyi, hüquqi 
düşüncənin (şüurun) təşəkkül tapması, hüquqi sosiallaşma və 
s. kimi mövzuları geniş şəkildə öyrənir.

Sözün geniş mənasında götürdükdə hüquq sosiologiyası, 
hüquqi aktların və ayn-ayn normalann real fəaliyyətini, - 
adətlər, əxlaq, qrup dəyərləri və orientasiyalar (yönümlər), 
ictimai rəy və s. daxil olmaqla, bütövlükdə sosial tənzimlə
mənin fonunda və onunla birgə təhlil edir. O, hüquqi məna 
kəsb edən sosial -  hüquqi hadisələri və hüquqi xarakterli 
müxtəlif amilləri (ailə, mülkiyyət məsələlərini, təsərrüfat 
müqavilələrini, dövlətin planlı-tənzimləyici fəaliyyətini və i.a.) 
kompleks şəkildə götürür. Hüquq sosiologiyasında qanunların 
və ayn -  аул normalann səmərəliliyinin, hüququn əsas sosial 
fimksiyalannm -  tənzimləyici, tərbiyəvi, plan -  proqnostik fun- 
ksiyalanmn, hüquq və ədalət mühakiməsi barəsində ictimai 
rəyin öyrənilməsinə, hüquqi peşələrin nüfuzuna və s. xüsusi 
diqqət yetirilir.

Hüquqa ictimai həyatın dinamizmini təmin edən vasitə 
kimi sosioloji yanaşma XIX əsrin ikinci yansında əvvəlcə Av
ropada formalaşmış, sonra isə ABŞ-da daha geniş yayılmışdır.
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Hüququn sosioloji nəzəriyyəsinin nümayəndələri C.Lyüi, 
R.Paund, D.Frenk olmuşlar. Bu siyahıya həm də R. Fon İcrinq 
(Almaniya), L.Dyüqi və F.Ceni (Fransa), E.Erlix (Avstriya -  
Macanstan), S.Muromtsev (Rusiya) daxildirlər.

Sosioloji istiqamətin inkişafında uzun illər Harvard hü
quq məktəbinin dekanı olmuş Amerika hüquqşünası Rosko 
Paund (1870 -  1964) da mühüm rol oynamışdır. O, israr edirdi 
ki, hüquq hər şeydən əvvəl faktiki hüquq qaydası və məhkə
mənin fəaliyyət prosesidir.

Sosioloji istiqamətin bütün variantlannm səciyyəvi cə
hətini hakimin mülahizəsinin azadlığı ideyası təşkil edir. Onla- 
nn nümayəndələri hüquqa «anlayışlann hüquqşünaslığı»” ad- 
landırdıqlan formal -  doqmatik, normativ yanaşmanı tənqid 
edirdilər. Onlar hüquqa ’’hərəkətdə” və tətbiqolunma prosesi 
qismində yanaşırdılar.

Aralanndakı müxtəlifliyə baxmayaraq, sosioloq -  hüquq- 
şünaslann baxışlannda ümumi cəhət ondan ibarətdir ki, onlann 
hamısı normalardan asılı olmayaraq əmələ gələn və mövcud 
olan “hüquqi” münasibətlərin məcmusunu: həyatda formalaş
mış «sosial qayda”» və ya «hüquq qaydasım”», nəticə etibarilə 
isə hökumətin* məhkəmələrin və digər dövlət orqanlanmn və 
onlann vəzifəli şəxslərinin faktiki fəaliyyət tərzini” əsas götü
rürlər.

Hüquq sosiologiyasının müsbət məqamını hüquqi tən
zimləmədə baş verən real proseslərin nəzərə alınmasına isti
qamətlənmə* onlann konkret - sosioloji üsullar əsasında öyrə
nilməsi təşkil edir.

Hazırda Azərbaycanın hüquq doktrinası özünün nəzəri 
tədqiqatlardakı bəzi fərqlərinə baxmayaraq, normativ yanaş
madan hüquq sisteminin sosioloji dərketmə üsullanna keçidlə 
səciyyələnir. Hüquq sosiologiyasının müxtəlif aspektləri 
Azərbaycan alimlərinin bir çox tədqiqatlannın mövzusu ol
muşdur.

Hüquq sosiologiyası hüququn sosial funksiyalannı hüqu
qi aktlann qəbul olunması və ictimai həyatda tətbiq edilməsi 
ilə bağlı məsələlərin öyrənilməsinə istiqamətləndirir. Huqüqi
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tənzimləmənin sosial nəticələri və sosial səmərəliliyinin aşka
ra çıxarılması ən ciddi və mürəkkəb problemlərdən biridir. 
Çünki qanünvericilik aktlarının və digər normativ aktların ha
zırlanması ilə yanaşı həm də müvafiq qanunverici və hüquqya- 
ratma orqanlarının fəaliyyətinin öyrənilməsini nəzərdə tutur. 
O, həm də müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif tarixi dövrlərdə bu 
proseslərin təbiətini- istiqamətini və fərqini göstərir.

Sosial-hüquqi tədqiqatların predmetini hüquqi aktların 
tərtib edilməsi zamanı- yəni sosial münasibətlərin hüquqi nor
malar dilinə çevrilməsinin hazırlanması prosesində- eləcə də 
son həddə - hüquqi göstərişlərin şəxsiyyətin sosial davranışına 
keçirilməsi və gerçəkləşməsi gedişində təşəkkül tapan ictimai 
münasibətlər təşkil edir.

Hüquq elmində konkret sosioloji təqiqatlar sosial təsirin- 
hüquq və onun institutlarının səmərəliliyinin öyrənilməsinə- 
hüququn ictimai münasibətlərə- praktikaya təsirinin və eləcə 
də sosial amillərin hüquqa müqabil təsirinin aşkar olunmasına 
yönəlir. Sosiologiyanın bilavasitə tədqiqat predmetini isə icti
mai münasibətlərin təşəkkülü və inkşafina təsir edən sosial 
amillərin qarşılıqlı əlaqəsinin sistemi və mexanizmi təşkil edir.

Beləliklə, sosiologiyanın predmeti ilə hüquqşünaslığm 
predmeti nəinki bir-biri ilə təmasdadır- bunlar həm də qismən 
üst-üstə düşürlər. Bununla belə- istər sosiologiyanın- istərsə də 
hüquqşünaslığm predmetinin hər birinin öz spesifikliyi vardır. 
Nəticədə sosiologiyaya və eyni zamanda (hüquqla tənzimlən
diyindən) hüquq elmlərinin obyektinə daxil olan ictimai müna
sibətlər müxtəlif cür- fərqli aspektlər və üst-üstə düşməyən 
nöqteyi-nəzərlərdən öyrənilir. Hüquq elmini ilk növbədə 
müvafiq ictimai münasibətin hüquqü forması- onun subyektlə
rinin hüquq və vəzifələrinin məzmunu maraqlandırır. Sosio
logiya isə bu və ya digər ictimai hadisənin sosial mənşəyini- 
sosial yerini və sosial funksiyalarını aydınlaşdırır. Hüquqşünas 
ailə-nigah münasibətlərini səciyyələndirərkən əsas diqqəti ər- 
arvadın hüquqi vəziyyətinə- uşaqların hüquq və vəzifələrinə 
yetirir. Sosioloqu isə ilk növbədə ailə üzvlərinin faktiki qarşı
lıqlı münasibətləri- yeni onların bir-birinə qarşı rəğbət və ya
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nifrəti- qarşılıqlı dəyərləndirmələri- məhhəbət və dostluq hiss
ləri və bu hisslərin insanların davramşındakı müxtəlif təzahür
ləri maraqlandırır. Bu halda o- bütün bu vəziyyətləri (hallan) 
həm onlann sosial amillərlə şərtlənməsi nöqteyi -  nəzərindən, 
həm də müasir cəmiyyətdə ailənin funksiyaları və roluna təsiri 
baxımından nəzərdən keçirir.

Hüquqi münasibətlər cəmiyyətin iqtisadi, siyasi, təşkila- 
ti, ailəvi və içtimai münasibətlərin digər növləri ilə ayrılmaz 
surətdə bağlıdır. Hüquq sosiologiyası kimi müstəqil fənnin və 
elmi istiqamətin zəruriliyi hər şeydən əvvəl məhz bununla 
müəyyən olunur.

Real həyatda faktiki münasibətlərin- hüquq normalarının 
və hüquq münasibətlərinin qarşılıqlı əlaqəsi çoxşaxəlidir, lakin 
burada iki əsas tərəfi ayırmaq vacibdir. Birincisi hüquq norma
larının əmələ gəlməsi mexanizminə aiddir. Məlumdur ki, on
lar bir tərəfdən mövcud faktiki münasibətlər əsasında təşəkkül 
tapır- digər tərəfdən isə bu münasibətləri qanunvericilik iradə
sinə uyğun olaraq- ictimai inkişafın meyllərini, cəmiyyətin və 
dövlətin ehtiyaclarını və vəzifələrini nəzərə almaqla özünə
məxsus şəkildə əks etdirir.

Hüquq normalarının həyatın tələblərini nə dərəcədə 
düzgün əks etdirməsi- onlann real vəziyyətə uyğun olub- ol
maması- faktiki ictimai münasibətlərin gələcək inkişafına zə
min yaradıb-yaratmaması, təsbit olunmalı münasibətləri təsbit 
edib-etməməsi və sair məsələlər hüquq normalannm sosial 
baxımdan şərtləndiyini göstərir və hüquqi münasibətlərin ay- 
nlmaz tərkib hissəsi kimi çıxış edir.

Hüquqi münasibətlərlə faktiki ictimai münasibətlər ara
sındakı qarşılıqlı əlaqələrin ikinci tərəfi hüququn- onun institutlan 
və normalannm sosial təsiri və sosial səmərəliliyinin öyrənilməsi 
ilə bağlıdır. Burada həm də hüquq və onunla tənzimlənən ictimai 
münasibətlər arasında olan əks əlaqə özünü biruzə verir.

Hüququn sosial təsiri onun sosial amillərlə şərtlənməsi- 
nin öyrənilməsi ilə aynlmaz surətdə bağlıdır. Bu iki hadisə 
arasında sıx qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Belə ki, bu və ya dig
ər hüquq norması həyatın tələblərindən irəli gəlmirsə, onun
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tətbiqinin müsbət nəticə verəcəyinə inanmaq olmaz. Digər 
tərəfdən, yalnız hazırkı qanunvericiliyin səmərəliliyinin öyrə
nilməsi əsasında onun gələcək mövcudluğu ilə bağlı faydalı 
təkliflər irəli sürmək mümkündür.

Hüququn sosial şərtlənməsi onun normalarının yaranma
sı yollarının kim tərəfindən təklif edilməsi ilə bağlıdır. Burada 
həm də hüquq normalarının qəbul olunması və dəyişdirilməsi 
məsələləri, habelə bu dəyişikliyin hansı faktiki şərtlərdən irəli 
gəlməsi, qərarların necə yerinə yetirilməsi (icrası və səmərəli
liyi) mühüm yer tutur.

Əslində hüquqyaratmä prosesi və onun hər bir mərhələsi 
formaca hüquqi- məzmunca sosial -  siyasi fəaliyyətdir. Məhz 
bu fəaliyyətdə hüququn təşəkkülü qanunauyğunluqları, onun 
sosial şərtlənməsi, tarixi reallığın obyektiv xüsusiyyətləri ilə 
qanunvericinin subyektiv təsəvvürləri arasındakı əlaqə konkret 
şəkildə üzə çıxır.

Aparılmış sosioloji tədqiqatlar göstərir ki, qərarların qə
bulu mexanizminin fəaliyyətində bir çox çətinliklər ortaya çı
xır. Belə ki, XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azər
baycanda hüquq yaradıcılığı bir sıra səhvlər və çatışmamazlıq- 
larla müşayiət olunmuşdu. Bunlara misal olaraq, cinayət və  
mülki qanunvericiliyində qanunların işlənib hazırlanması və  
hüquq -  mühafizə orqanlarında islahatların aparılmasının vahid 
konsepsiyasımn olmamasını, islahatların prioritetlərinin təhrif 
olunmasını, onların birtərəfliliyini, humanistləşdirilmə ideya
sının şişirdilməsini, qanunların ümumpreventiv əhəmiyyətinin 
inkar edilməsini və sairi göstərmək olar. Bu, ölkədə kriminal 
vəziyyətin xarakterində və dinamikasında uyğunsuzluğa gəti
rib çıxardı. Cinayət hüququ normalarının ümumprofilaktik 
funksiyalarının zəif işləməsi, cəzasızlığın artması və cinayət
kar alemin sıralarının çoxalması, ictimai rəydə qanunun güc
süzlüyü, mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısı -  almmazlığı barə
də fikrin formalaşması, vətəndaşlarda onlann hüquqlarının və 
qanuni mənafelərinin dövlət tərəfindən müdafiəsinə inamsız
lığın artması, cəmiyyətin kriminailaşması prosesinin güclən
məsi də bu qəbildəndir.
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Hüquqyaratma prosesində həm də onun subyektlərinə 
böyük əhəmiyyət verilir. Qərarların hazırlanması, müzakirəsi, 
qəbulu və icrasında əhalinin geniş iştirakı bu aktların məzmu
nunda onlann maraqlı olmasını təmin edir. Belə ki, Azər
baycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci il Konstitusiya lay
ihəsinin müzakirəsində 4 milyondan artıq insan iştirak etmişdi, 
8 min məktub alınmışdı. Konstitusiya layihəsinin ayn-ayn 
maddələrinin dəqiqləşdirilməsi, təkmilləşdirilməsi və onlara 
əlavələr edilməsinə yönəlmiş 3 min təklif irəli sürülmüşdü 
(Bax: “Azərbaycan” qəzeti, 7 noyabr 1995-ci il).

Hazırda demokratik prosedurun və qərarların qəbulu amili 
kimi ictimai rəyin əhəmiyyəti getdikcə artır. Söhbət rəylərin, 
dəyərlərin və göstərişlərin sadəcə mərkəzləşməsindən deyil, 
əhalinin müxtəlif sosial qruplarının mənafelərini, ehtiyaclarım 
ifadə edən səlahiyyətli ictimai rəydən gedir. Belə ki, müasir şə
raitdə 17-27 yaşlı gənc nəslin maraqlarının mənzərəsini dəqiq
ləşdirmək üçün aparılan sosioloji tədqiqatlarda belə bir sual 
qoyulmuşdu: “Fikrinizcə, bu gün gənclər üçün həyatda ən vacib 
olan nədir?”. Sorğunun nəticələri pul, təhsil və peşə, iş mənsə
bi, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli və həzz almağın başlıca 
yer tutduğunu göstərir. Gənclərin beyinlərində praqmatik və 
hedonistik əhval -  ruhiyyənin hökmranlığı açıq -  aşkar görünür.

Deməli, gənclərin maraqlarının istiqamətlərini və ümid
lərini öyrənərək, onlann yaxın gələcəkdə iqtisadi, siyasi, sosi
al və  mənəvi həyatının mümkün yollarını yüksək ehtimalla 
proqnozlaşdırmaq olar.

Empirik tədqiqatlar həm də hüquqyaratma prosesinin 
müxtəlif mərhələlərində sosial amillərin rolunun aşkar edil
məsinə və nəzərə alınmasına yardım edir. Bu, yeni hüquqi sə
nədin yaradılmasının obyektiv səbəblərinin müəyyən olunma
sı, qanun layihəsinin mətninin hazırlanması, onun müzakirəsi, 
qanunverici orqan tərəfindən baxılması üçün təqdim edilməsi 
və qanuni qüvvəyə minməsi əməliyyatlarının hər birinə aiddir.

Hüquqyaratma prosesinin sosial amillərinin öyrənilməsi 
metodologiyası sistemli (struktur -  funksional) və sosioloji 
təhlil prinsipləri üzərində qurulur. Tədqiqat prosesində
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hüquqyaratmanm sosial mexanizminə aid olan hüquqi anlayış 
və kateqoriyalar empirik məlumatın toplanması, işlənilməsi və 
keyfiyyət -  kəmiyyət təhlili kimi sosioloji məlumatlarla üzvi 
surətdə əlaqələndirilməlidir.

Sosial -  hüquqi tədqiqatların proqramlarına konkret mə
sələlərin daxil edilməsi hüququn tələblərinə riayət edilməsi 
məqsədi ilə tərbiyəvi, stimullaşdmcı, qarşısınıalma və məc- 
buredici təsir tədbirlərinin səmərəliliyini yüksəldir. Bu, həm 
də dövlət orqanlarının həmin sahədəki işini obyektiv qiymət
ləndirmək imkanı verir.

Empirik tədqiqatın nəticələri onun ilkin konsepsiyasının 
nəzəri əsaslarının, mühakimə və fərziyyələrinin doğruluğunu 
təsdiq və ya təkzib edir.

§2. Şəxsiyyətin hüquqi sosiallaşmast

İnsanın mahiyyəti cəmiyyətlə birgə dəyişir və inkişaf edir. 
Bu, onun sosial mühit ilə ayrılmaz əlaqədə olduğunu sübut edir.

Qeyd olunan proses həm də sosiallaşma ilə sıx bağlıdır. 
Sosiallaşma təkcə şəxsiyyətin, insanın və sosial mühitin əlaqə 
formalarından ibarət deyildir. O, həm də cəmiyyətin yetkinlik 
dərəcəsindən asılı olan mürəkkəb prosesdir. Onun məzmununda 
insanı cəmiyyətdə qəbul edilmiş anlayışlar, dəyərlər, sosial nor
malar sisteminə və digər mədəniyyət dəyərlərinə cəlb etmək 
məqsədilə müxtəlif sosial institutların məqsədyönlü fəaliyyəti 
əsas yer tutur. Bununla yanaşı həmin proses insanın şəxsiyyət 
kimi həmin istiqamətə yönəlmiş fərdi fəaliyyətini də ehtiva edir.

Sosiallaşma gedişində fərd tərəfindən onun yaşadığı cə
miyyətin mədəniyyət sisteminin əsas nailiyyətlərinin mənim
sənilməsi baş verir.

Hüquqi sosiallaşma ümumi sosiallaşmamn zəruri və mü
hüm istiqamətini təşkil edir, onunla hissə və tam kimi nisbətdə
dir. Onun mahiyyəti insanın, vətəndaşın cəmiyyətin strukturun
da öz ictimai rolunu, yerini daha derin dərk etməsi deməkdir. 
Hüquqi sosiallaşmamn əsas xüsusiyyətləri onun konkret olması, 
dəqiq müəyyənliliyi, münaqişə səbəblərinin mərkəzində olma
sı, mövcud informasiyam şəxsiyyətin sosial statusu və cə
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miyyətdəki roluna uyğun olaraq qiymətləndirməsi hesab olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, məlumat mənbələri nə qədər 

əhəmiyyətli olsa da, onların verdiyi məlumatlar əhali tərəfin
dən kor -  koranə deyil, ciddi tənqidi surətdə qəbul olunur. So
sioloji tədqiqatların nəticəsinə görə, oxucuların yalnız 48%-i 
qəzetlərdə yazılanlara inanır.

Fərdin sosiallaşması prosesinin ayrılmaz tərkib hissəsini 
siyasi və hüquqi tərbiyə təşkil edir. Onun məqsədi insanlarda 
müvafiq biliklər sistemi, inam, sosial fəal davranış motivlərini 
və vərdişlərini formalaşdırmaqdır.

Hüquqi tərbiyə dedikdə dövlətin, onun orqanlarının və 
qulluqçularının, ictimai təşkilatların və əmək kollektivlərinin 
əhalidə hüquq düşüncəsi və hüquq mədəniyyətinin formalaş- 
dınlmasına və artırılmasına yönəlmiş məqsədyönlü, sistemli 
fəaliyyəti başa düşülür.

Bu işdə hüquqi tədris və hüquqi tərbiyə bir -  biri ilə üzvi 
vəhdətdə çıxış edir. Tərbiyəvi xarakter daşıyan tədris pro
sesində vətəndaşın şəxsiyyət düşüncəsi, hüquqi görüşləri, əx- 
laqi idealları, dəyər oriyentasiyası fasiləsiz surətdə zənginləşir. 
Onun gedişində insanlara hüquqi biliklərin daim genişləndi
rilməsi və dərinləşməsinə zərurət aşılanır. Hüquqi tədris və 
tərbiyə şəxsiyyətin vahid inkişafi prosesinin aynlmaz hissələ
ridir. Hazırda Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu ideya
sının getdikcə daha dolğun gerçəkləşdiyi bir şəraitdə bunların 
rolu və əhəmiyyəti durmadan artır.

Hüquqi tədris və tərbiyə müxtəlif formalarda həyata ke
çirilir. Bu prosesdə əldə edilmiş biliklər fərdin dəyər istiqa
mətlərinin sosial məqsədinin formalaşmasına köməklik edir. 
Onlar şəxsiyyətin şüurlu (düşünülmüş) fəaliyyətinin tənzim 
edilməsində də mühüm rol oynayır və onun hüquqi düşüncəsi
nin əsası kimi çıxış edir. Sonra, insanın müxtəlif siyasi hadisə
lərə münasibətinin formalaşmasında, onun cəmiyyətdə davra
nışının müəyyənləşdirilməsində də onların rolu böyükdür. 
Şəxsiyyətin ümummədəni inkişafı, sosial normaların gerçək
liyə çevrilməsi, normativ tələblərin vərdişə, fəal davranışa 
keçməsi kimi proseslərin sürəti də hüquqi tərbiyənin səviyyə
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sindən və keyfiyyətindən çox asılıdır.
Sosioloq -  hüquqşünasların apardığı tədqiqatlar göstərir 

ki, hüquqi tərbiyənin səmərəliliyi ictimai həyatın bütün sa
hələrində qanunlara riayət etmək ehtiyacının reallaşması sə
viyyəsi ilə ölçülür. Qanuna riayət etməyi ictimai zərurət kimi 
dərk etmək və öz davranışında onun tələblərinə düşünülmüş 
şəkildə əməl etmək indi həmişəkindən daha vacibdir.

Hüquqi tərbiyədə bu və ya digər qrupun maraqlarının 
dərk edilməsi, onun nüfuz və şərəfinin qorunub saxlanılması 
çox mühüm rol oynayır. Burada əsas məsələ həmin maraqların 
cəmiyyətin ümumi maraqlarına nə dərəcədə uyğun gəlmə
sindən ibarətdir. Bu maraqların dərk edilməsi və prinsipial cə
hətdən uzlaşdırılması hüquqi normalara uyğun olaraq baş verir. 
Həmin maraqlar üst -  üstə düşmədikdə isə şəxsiyyət, eləcə de 
qrup cəmiyyətin hüquqi tələblərinin əleyhinə çıxa bilir ki, bu da 
mütləq onların münasibətlərində toqquşmalara gətirib çıxarır.

Tərbiyə nəzəriyyəsində belə bir fikir hamı tərəfindən 
qəbul edilmişdir ki, özünütərbiyə yaxşı təşkil olunmuş tərbiy
ənin nəticəsidir. Onun əsas məzmunu şəxsiyyətin deyişməyə, 
özündə arzu olunan xüsusiyyətləri formalaşdırmağa yönəlmiş 
daxili fəallığın dərk edilməsindən ibarətdir.

Hüquqi özünütərbiyə istənilən mənfi xarici təsirə davam 
gətirmək üçün müəyyən siyasi, hüquqi və exlaqi prinsiplərin, 
dəyərlərin, sosial və hüquqi davranış normalarının qavranıl- 
masını, inkişafını və möhkəmləndirilməsini nəzərdə tutur.

Sosiallaşma cəmiyyətin bütün heyat sahələrini, o cümlə
dən də siyasəti əhatə edir. Siyasi sosiallaşmaya ikitərəfli pro
ses kimi baxılmalıdır. Onun birinci tərəfini fərdə siyasi məlu
matın, biliklərin verilməsi, onun mövcud siyasi dəyərlər sis
teminə cəlb edilməsi, ictimai münasibətlər sisteminə daxil ol
maqla sosial təcrübəni, normaları və rolları qavraması təşkil 
edir. Diger tərəfdən o, sadəcə reproduksiya demək deyildir, 
həm də sosial -  siyasi mühitə daxil olma prosesində fərdin ak
tiv fəaliyyəti sayəsində onun mövcud ictimai münasibətlər sis
temini daha da inkişaf etdirməsini əhatə edir.

Şəxsiyyətin siyasi sosiallaşması prosesində sosioloji ba
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xımdan cəmiyyət aşağıdakı məsələləri həll edir: a) fərdlərdə 
onların öz ictimai funksiyalarını yerinə yetirə bilməsi üçün la
zım olan bacanq və xüsusiyyətlərin formalaşdırılması; b) fərdin 
ictimai -  siyasi özünügerçəkləşdirmə sisteminə daxil edilm əsi; 
c) sosial -  siyasi münasibətlər sistemində fərdlər tərəfindən 
müvafiq sosial rollann yerinə yetirilməsi; ç) mövcud ictimai 
münasibətlərin və birinci növbədə siyasi münasibətlərin inkişaf 
etdirilməsi və zənginləşdirilməsi.

Siyasi sahədə sosiallaşma şəxsiyyətin təşəkkülü və inki
şafına böyük təsir göstərir. O, insanın siyasi münasibətlər və 
siyasi fəaliyyət subyekti kimi təşəkkülü prosesinin bütün tə
rəflərini əhatə edir. Onun son nəticəsi şəxsiyyətin sosial -  siy
asi fəallığı ilə onun yaradıcılığının sintezini ifadə edən yüksək 
siyasi mədəniyyətin formalaşmasıdır.

Beləliklə, sosiallaşma prosesi insanın məqsədyönlü fəa
liyyətindən, sosial praktikanın və insanlann ünsiyyətinin xarakte
rindən, onun tutumunun və məzmununun şüurlu şəkildə dəyişdi
rilməsi imkanlarından, habelə tərbiyəsinin təşkilindən asılıdır.

§3. Şəxsiyyətin hüquqi davranışı

Hüquqi davranış fərdi və kollektiv subyektlərin şüurlu 
nəzarətində olan, hüquq normaları ilə nəzərdə tutulan və 
hüquqi nəticələrə səbəb olan, sosial cəhətdən əhəmiyyətli 
davranışdır. O, vətəndaşların məişətdə, işdə, şəxsiyyətlərarası 
münasibətlərdə təzahür edən əsas davranış növünü təşkil edir. 
Hüquqi davranışın əlamətləri bunlardır: o, qanunvericilikdə 
müəyyən edilmiş normalar çərçivəsində həyata keçirilir; sosial 
cəhətdən faydalıdır, ictimai maraq və məqsədlərə zidd deyildir 
(bu onun obyektiv məzmununu ifadə edir), dərk edilmiş xarak
ter daşıyır (bu onun subyektiv tərəfini ifadə edir).

Sosial əhəmiyyət dərəcəsinə görə hüquqi davranışı 
aşağıdakı növlərə ayırmaq olar:

1) Zəruri olan (orduda xidmət);
2) Arzu olunan (elmi və bədii yaradıcılıq);
3) Yol verilən (dini ayinlərin və ibadətlərin yerinə yetirilməsi).
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Hüquqi davranışın ən geniş yayılmış təsnifatına görə, o, 
aşağıdakıları əhatə edir:

1. Sosial -  fəal davranış (bu, hüquqi davranışın ən ali 
formasıdır, hüquqi düşüncə və hüquqi mədəniyyətin, məsu
liyyətin və könüllülüyün yüksək səviyyəsi ilə ifadə olunur. 
Burada subyekt cəzadan qorxduğuna görə və ya mükafatlan
dırma xatirinə deyil, cəmiyyətdə hüquqi davranışın zəruriliyi
nə və məqsədəuyğunluğuna əmin olduğuna görə hərəkət edir. 
Bu növ davranış ən yüksək sosial əhəmiyyətə malikdir, çünki 
yalmz şəxsi marağın yox, eləcə də ictimai marağın gerçəkləş
məsi, həyatda hüquq, qanunçuluq, qayda prinsiplərinin real 
təsdiq edilməsi üçün mübarizə ilə bağlıdır);

2. Konformist itaətkar davranış (bu, hüquqi göstərişlə
rə, onlan dərin və hərtərəfli dərk etmədən, yüksək hüquqi fə
allıq göstərmədən tabe olmağa əsaslanan əməldir);

3) Marginal davranış (bu, hüquqi göstərişlərə uyğun 
olan, lakin dövlət tərəfindən məcburetmə nəticəsində, cəzadan 
çəkinməyə görə icra edilən əməldir).

Bir qayda olaraq, marginal davramş cəmiyyətdə öz arzu
larına uyğun yer tapmamış insanlara məxsusdur (taleyin ağır
lığı, əlillik, əvvəlki məhkumluq, həddən artıq ambisiyalar, id
dialar üzündən); onlar gerçəkliyi hamının qəbul etdiyindən 
fərqli şəkildə qavrayırlar.

Vətəndaşın davranışı hüquqi və sosioloji nöqteyi -  nə
zərdən bir çox amillərdən asılıdır: insanın yaşından, onun sosi
al vəziyyətindən, maraqlar dairəsindən, obyektiv imkanlann- 
dan, həyat tərzindən və s. Bəzi tədqiqatçıların qeyd etdiyi ki
mi, müxtəlif yaş səviyyəsinə malik vətəndaşların hüquqi dav
ranışı ona görə fərqlənir ki, onlann sosial funksiyaları üst-üstə 
düşmür. Belə ki, əhalinin böyük hissəsinin əmək fəaliyyəti 16
- 19 yaşından başlayır, təqaüd yaşma çatdıqda başa çatır.

Hüquqi davranışın müxtəlif motivlərinin bütün spektrini 
bir cədvəl kimi təsvir etsək, orada yalmz iki -  ictimai və şəxsi
-  motivlər qrupu yox, həm də bir çox keçid, qarışıq formalar 
da öz yerini tapacaqdır.

Davranışın ictimai və şəxsi motivləri: əməlin ictimai
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faydalılığına əminlik; cəmiyyət qarşısında borc, hüquqi vəzifə; 
peşə məsuliyyət hissi; əməlin başqalan üçün praktiki faydası; 
hüquqi və ya əxlaqi məsuliyyətdən qorxu hissi; əməldən əldə 
edilən şəxsi fayda; xudbin maraqlar; hüquqi vasitələrlə həyata 
keçirilən mənfi motivlər və s.

Sosioloji tədqiqatlar göstərir ki, sosial-hüquqi fəallıq 
müxtəlif yaş və peşələrə malik olan bir çox vətəndaşlar üçün 
səciyyəvidir və o, təhsil və iş təcrübəsinin artması ilə nəzərə- 
çarpacaq dərəcədə artır.

Hüquqi davranış subyektlərinin ən çoxsaylı qrupunu 
gənclər və orta yaşlı insanlar təşkil edir. Hüquqa zidd davramş 
sahəsində də oxşar hal müşahidə olunur. Kriminoloji tədqiqat
lar göstərir ki, bütün cinayətlərin orta hesabla 10% -  ə qədəri 
həddi -  buluğa çatmamışlar ( 14 yaşından 17 yaşına qədər ) 
tərəfindən törədilir.

Hüquq pozuntularının səbəblərinə sosioloji yanaşma da
ha konkret səviyyədə sosial qanunlardan kənaraçıxma hallan- 
nm öyrənilməsini nəzərdə tutur. Burada müxtəlif sosial, peşə, 
yaş qruplarının həyat tərzlərinin öyrənilməsi vacibdir. Sosio
loji və kriminoloji tədqiqatlar göstərir ki, insanın həyat tərzin
dəki əyintilər onun davranışına mənfi təsir göstərə və münaqi
şələrin mənbəyi ola bilir; cəmiyyət üçün bütövlükdə səciyyəvi 
olan əxlaqi dəyərlərdən kənaraçıxma hallarına gətirib çıxarır 
və sosial nəzarəti zəiflədə bilir ki, bu da cəmiyyətə zidd 
əməllərin törədilməsini asanlaşdım və subyektin maraqlarına 
cavab verən qanuni imkanların gerçəkləşdirilməsini çətinləş
dirir. Bütövlükdə, bu cür hadisələr şəxsiyyətin hüquqi davra
nışına mənfi təsir göstərdiyi üçün onlara qarşı mübarizə isti
qamətində müvafiq profilaktik işin aparılması vacibdir.
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İCTİMAİ RƏYİN FORMALAŞMA 
MEXANİZMİ VƏ FUNKSİYALARI
§1. İctim ai rəyin struktur ünsürləriləri

«İctimai rəy» anlayışı sosiologiyada çoxdan məlumdur. 
Siyasi xadimlər, jumailstlər, parlament nümayəndələri, adi in
sanlar tez-tez bu anlayışa istinad edirlər. Lakin, sosiologiyada 
məzmunu bu qədər geniş açıqlanan, mürəkkəb və belə qızğın 
mübahisələrə səbəb olan başqa bir kateqoriya çətin ki tapılsın.

«İctimai rəy» fenomeni lap qedim zamanlardan mü
təfəkkirlərin diqqətini cəlb edən sosial hadisələr sırasına aid
dir. İctimai rəyin qüvvəsi, onun tarixi proses subyektlərinin 
fəaliyyətinə aktiv təsiri həmişə qəbul olunmuşdur. Makiavelli 
öz «Hökmdar» əsərində bu fenomenin son dərəcə mühüm ol
masını xüsusi qeyd etmişdir. Bu kateqoriyaya ilk dəfə ingilis 
dövlət xadimi və yazıçısı con Solsberinin əsərlərində təsadüf 
olunur. Beləliklə, demək olar ki, bu kateqoriyanın mənşəyi 
anqlo-sakson dilindəndir. Bu ifadə İngiltərədə XII əsrin II ya
rısında yaranmış, sonra digər ölkələrə keçmiş, XVIII əsrin 
sonlarında isə ümumən qəbul olunmuşdur. Bu fenomen böyük 
filosof G.F.Hegelin də diqqətindən yayınmamışdır. O, bu ter
mində bir sıra struktur ünsürləriləri ayırmışdır. Birincisi, icti
mai rəyin mövcudluq olunma şərtləri, ikincisi, ictimai rəyin 
daşıyıcısı, üçüncüsü, ictimai rəyin obyekti (məzmunu), 
dördüncüsü, ictimai rəy simasında çıxış edənin mülahizəsinin 
xarakteri, beşincisi, «ümumi» və «xüsusi» rəylərin nisbəti, hə
qiqət və yalan ünsürlərinin «təzahüründə» «ziddiyyətin» ahə
ngi.

Ayn-ayn adamlar çox vaxt ictimai rəyə müxtəlif məz
mun verirlər. Bu ona görə baş verir ki, ictimai rəy ictimai şüu
run real vəziyyətini, cəmiyyətin sosial qrup və siniflərinin ma
raqlarım, əhval-ruhiyyəsini və hisslərini əks etdirir. İctimai 
rəydə bu və ya digər tarixi dövrdə ictimai şüurun konkret və

FƏSİL XIV

238

ziyyəti təzahür edilir. İctimai rəy çox vaxt reallığın müxtəlif 
prosesləri üzərində diqqəti cəmləşdirir. Bu baxımdan ictimai 
rəyin məzmunu həmin proseslərin inikas dərinliyinin, idrakı
nın, sosial qrupun, sinfin, bütövlükdə xalqın maraqlan baxı
mından onlann qiymətləndirilməsinin göstərici kimi müəyyən 
edilə bilər.

İctimai rəy və ictimai şüur mürəkkəb əlaqə və münasi
bətdədir. Bir çox alimlərin fikrincə, ictimai şüur real ictimai 
məişəti, tarixi prosesləri əks etdirən baxışlann, nəzəriyyə və 
ideyalann vəhdətidir. Həmin baxışlar, ideyalar insanlann 
müəyyən həyat şəraiti nəticəsində təşəkkül tapmışdır. İctimai 
şüurun real məzmununun strukturu olduqca mürəkkəbdir. 
Onun bir neçə formasını göstərirlər. Çox vaxt belə formalar 
kimi siyasi ideyalar, hüquqi şüur, əxlaq, elm, incəsənət, din, 
fəlsəfə, ekologiya, və s. çıxış edir. Bu formalar bir-birindən 
gerçəkliyi əksetdirmə üsullarına, öz inkişaf xüsusiyyətlərinə, 
hər şeydən əvvəl isə öz predmetinə görə fərqlənir. Şüurun hər 
bir forması gerçəkliyin müəyyən tərəfini əks etdirir. Məsələn, 
əxlaq insanın cəmiyyətdəki davranış normalarını, onu tənzim
ləyən prinsipləri göstərir, elm təbiət və cəmiyyət qanunlarım 
nəzərdən keçirir, siyasi ideologiya siyasi münasibətlərlə 
məşğuldur.

İctimai rəyi ictimai şüurun heç bir forması ilə eyni
ləşdirmək mümkün deyildir. İctimai rəyin predmetini hər 
hansı bir formanın çərçivəsinə «salmaq» da mümkün deyil, 
çün- ki ictimai rəy siyasi və ya hüquqi, əxlaqi və ya incəsənət, 
dini və ya elmi və s. məsələlərə görə formalaşa bilər. Bu za
man ictimai rəy ictimai şüurun daha bir forması kimi qəbul 
edilə bilər. Çünki öz predmetinə görə o, sanki şüurun bütün 
formalarında təzahür edir, yəni ictimai şüurun bir forması kimi 
çıxış edir.

Deyilənlərdən çıxış edərək, ictimai rəyi sosial birliklərin 
əvvəlcə mülahizələrində, sonra isə hərəkətlərində özünü gö
stərən ictimai həyat problemlərinə münaisibəti kimi müəyyən 
etmək olar. İctimai rəy nisbətən geniş yayılması, intensivliyi,
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dəqiqliyi və stabillyi ilə fərqlənir. Bu keyfiyyət əsasən ictimai 
rəyin obyekt və subyektindən asılıdır. İctimai rəyin obyekti 
fərdin, qrupun və ya ictimaiyyətin nəzər-nöqtəsi ifadə olunan 
və ya ifadə oluna bilən konkret mövzulardır. İctimai həyatdakı 
faktların, hadisələrin sonsuz müxtəlifliyi, yəni cəmiyyətin ta
rixi inkişaf prosesi insan mülahizələrinin müxtəlifliyini yara
dır. Nəticədə ictimai rəy öz məzmunu etibarilə həyatın özü 
kimi mürəkkəb olur. Maddi istehsal prosesi də, mənəvi heyat 
sahəsində baş verən hadisələr də, stadionda azarkeşlərin, teat
rda tamaşaçıların, siyasət meydanında siyasi liderlərin davranı
şı da bu fenomenin obyektidir.

Professor B.A.Qmşinin belə hesab edir ki, ictimai rəy 
obyektinin tədqiqini bu mövqelərdən aparmaq lazımdır:

1. İctimai rəyin ümumi mülahizə qabiliyyəti, onun ger
çəkliyin spesifik inikası olması baxımından təhlili;

2. Bəzi meyarların, bu və ya diger hadisəyə görə onun 
konkret məzmunundan asılı olmayaraq ictimai rəyin obyekti 
olan formal meyarların seçilməsi.

Bəs ictimai rəy nə zaman xüsusi ifadə olunur? Onun 
əmələ gəlməsini və funksiyalarını hansı amillər əsaslandırır? 
Bu fenomenin tədqiqi ilə məşğul olan alimlərin fikrinə görə, 
belə amillər çox ola bilər. Lakin onların ən əsası insanın sosial 
maraqlandır.

İctimai rəy mühüm praktik əhəmiyyəti olan, yəni in
sanların sosial marağını (iqtisadi, sosial, siyasi, m ənəvi 
həyatını) əks etdirən problemin xalqın müzakirəsinə çıxa
rıldığı zaman və çıxarıldığı yerdə formalaşır. Bu ictimai 
rəyin formalaşmasının ən mühüm anıdır.

Hamıya çoxdan məlum olan «Volqa çayı Xəzərə axır» 
tipli fakt və ya «Mən indicə teatrdan qayıtmışam», «2x2=4» 
kimi məlumat diskussiyaya səbəb olmayacaqdır. Biz sadəcə 
olaraq məlum olam açıqlayınq. Eyni fikri ictimai şüur sahəsin
də də söyləmək olar. İctimai rəy sox vaxt siyasət, hüquq və  
əxlaqla, yaxud mübahisəyə daha çox səbəb olan və bizim ma- 
raqlanmıza toxunan incəsənətlə bağlı məsələlərə aid olur.
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cəmiyyətin müzakirə predmeti kimi çox vaxt ictimai şüurun 
diskussiya anını yaradan formalar, məsələlər çıxış edir. Bu, 
ictimai rəyin formalaşmasının ildnci şərtidir. Məlum problem 
və ya məsələ diskussiya xarakteri daşımalıdır.

Bundan başqa ictimai rəyin formalaşmasının üçüncü 
şərtini -  səlahiyyət səviyyəsini də unutmaq olmaz. Yəni hər 
hansı bir məsələyə dair öz fikrini söyləmək üçün müəyyən 
biliyə və yaxud rəylərə əsaslanmaq lazım gəlir. Bəzən insanın 
biliyi kifayət etmir.

İctimai rəyin formalaşma mexanizmi hələ zəif öyrə
nilibdir. Şübhəsiz, ictimai rəyin formalaşması fərdi fikirlərin 
mübarizəsini nəzərdə tutur. Əgər ictimai rəy göstərilən cə
miyyət üçün ümumən aktual və tipik məsələlər üzrə formala- 
şıbsa, onda o, ümumi rəy kimi çıxış edir. Çünki o, sosial tamın 
ifadəsidir. Lakin məsələ təkcə ictimai rəyin formalaşdığı pro
blemin miqyasından yox, həm də bu və ya digər sosial pro
blemlərə əvvəlcə kollektiv, qrup, sonra isə qruplararası müla
hizələrin, münasibətlərin necə və hansı mövqedən işlənib ha- 
zırlanmasmdadır.

Təhlil edilən məsələnin daha bir mühüm tərəfi ictimai rəy
in mahiyyəti və məzmunudur. Bu münasibətlə aşağıdakı mə- 
damlan qeyd etmək olar. Birincisi, nəzərdə keçirilən fenomen bu 
və ya digər obyektlərə görə müəyyən insan birliyinin konkret 
nəticəsi, insanların təfəkkür fəaliyyətinin yekunudur.

İkincisi, ictimai rəyin formalaşmasının meyarları kimi 
ictimai maraqlar və tələbatlar çıxış edir. İctimai həyatın yalnız 
o hadisə və faktları onun obyektləri ola bilir ki, onlar diqqəti 
özlərinə cəlb edərək, ümumi mülahizələrin işlənməsinə tələ
bat yaradır.

Üçüncüsü, insanlann kütləvi mülahizələri müxtəlif də
rəcəli obyektivliyə (həqiqiliyə) malik olur. Bu onunla izah 
olunur ki, rəylər elmi biliklər əsasında olduğu kimi, yanlış ba
xışlar və səhv təsəvvürlər əsasında da formalaşa bilir. Obyek
tiv informasiyanın çatışmamazlığı şəraitində adamlar bunu 
şayiələrlə, uydurulmuş «faktlarla» və s. kompensasiya edirlər.
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Möhkəm elmi bünövrəsi olmayan ictimai rəy səhv ola bilər. 
Elmi tənqidin mülahizəsi çox vaxt ictimai rəy kimi qələmə 
verilən zehniyyətlə əvəz edilir.

Dördüncüsü, bu fenomen insanların davranışını, onların 
praktik fəaliyyətini tənzimləyən spesifik təhrikedici qüvvə 
kimi çıxış edir. «Maddi» tənzimləyici qüvvə kimi çıxış edərək, 
o, aktiv, ictimai həyatın bir hissəsinə aid olur. Bu halda o, nə
inki insanların bu və ya digər məsələ üzrə müəyyən bilik sə
viyyəsini əks etdirir, həm də rasional, emosional və iradi kom
ponentlərin rəy obyektinə aktiv təsirini qeydə alır. Bu fenomen 
insanların şüurunda mövcuddur və Öz növbəsində qüvvətli 
ictimai təsir vasitəsi kimi çıxış edərək kütləvi formada ifadə 
olunur.

Beşincisi, ictimai rəy adamların qarşılıqlı təsirinin spesi
fik məhsulu, cilalanmış, dəyişilmiş, fərdi rəylərin sadəcə cə
minə müncər edilməyən yeni keyfiyyət yaratmış rəylərin özü
nəməxsus birləşməsidir.

İctimai rəyin formalaşması qeyri-xətti toplama qaydasına 
tabedir (fərdi rəylər ümumiyə çevrilə bilər, bəziləri isə ümumi 
rəyə daxil olmaya bilər).

İctimai rəy subyekti problemini həll edərkən «subyekt» 
və «ictimai rəyin ifadəçisi» anlayışlarını fərqləndirmək lazım
dır. İfadəçi kimi ayn-ayn şəxslər, insan qmplan çıxış edə bilər. 
İctimai rəy subyektinə gəldikdə isə verilən keyfiyyətdə cə
miyyət, xalq, partiya, beynəlxalq ictimaiyyət və s. çıxış edə bi
lər. Kütləvi informasiya vasitələri -  mətbuat, radio, televiziya 
ictimai rəyin mühüm formalaşma vasitələrdir.

Beləliklə, hər bir qrup, kollektiv rəy ictimai rəyə çev
rilə bilməz, yalnız sosial maraq, diskussiyalılıq, səlahiyyət- 
lilik meyarlarına müvafiq olanlar ictimai rəyi təşkil edə 
bilər. Onun ifadəçiləri isə siniflər, sosial təbəqələr, xalqdır.

İctimai rəy iqtisadi, sosial-siyasi, ideya-mənəvi münasi
bətlər sistemindən kənarda mövcud ola bilməz. Bu fenomendə 
olan qiymətləndirmə mülahizələri sosial xarakterə malikdir. 
Hələ G.V.Plexanov «Materialzm tarixi üzrə oçerklər» əsərində
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yazırdı ki, ictimai rəyin sosial mühitdə və son nəticədə iqtisadi 
münasibətlərdə öz kökləri vardır; buna görə də ictimai rəyi ya
radan istehsal üsulları köhnələn zaman özü də aktuallığım itirir.

Qarşıya qoyulan məsələ nə qədər doğru, dəqiq seçilər və 
formalaşarsa, onlara nail olmanın vasitələri nə qədər dərin və 
ətraflı şərh edilərsə, ictimai rəyin təzahürü də bir o qədər ay
dın, aktiv və kəsərli olar. O, həssas barometrdir, onun göstə
riciləri dərinliklərdə cərəyan edən proseslərin əhəmiyyətliliy- 
ini göstərir. Bu proseslər əvvəlcə güclə seçilən və ya yenicə 
yaranmağa başlayan ola bilər, cəmiyyətdə yaranmağa başlayan 
meyllərin dərin təhlili olmadan heç bir ciddi siyasət mümkün 
deyildir.

§2. İctim ai rəyin funksiyaları

İctimai rəyin fimkisyalan bu və ya digər sosial institutların 
və ya ayn-ayn şəxslərin rəylərinin qarşılıqlı təsirinin xarakte
rindən, birincinin ikinciyə təsirindən, söylənən rəyin məzmu
nundan, onun formasından asılı olaraq fərqləndirilir.

İctimai rəy üçün aşağıdakı funksiyalar xarakterikdir: 
ekspressiv (daha dar mənada nəzarət); konsultativ (məslə
hət); direktiv (rəhbər).

Ekspressiv funksiya öz əhəmiyyəti etibarilə ən geniş 
olandır. İctimai rəy cəmiyyət həyatındakı hər hansı fakta və ha
disəyə müxtəlif institutların, dövlət liderlərin hərəkətlərinə 
münasibətdə həmişə müəyyən mövqe tutur. Bu xüsusiyyət mə
lum fenomenə hakimiyyət institutları üzərində duran, institutla
rın və partiya, dövlət liderlərinin fəaliyyətini qiymətləndirən və 
onlara nəzarət edən qüvvə xarakterini verir. İctimai rəy yalnız 
əxlaqi hakimiyyətə malik olsa da, onun təsiri çox effektivdir. Bu 
effekt insanlar tərəfindən müxtəlif nəzarət formalarına qoşul- 
maqla, şübhəsiz ki, daha yüksək olacaqdır.

İkinci funksiya konsultativdir. İctimai rəy bu və ya 
digər sosial, iqtisadi, siyasi, ideoloji, dövlətlərarası problemlə
rin həlli üçün müxtəlif yollann tapılmasında yaxından iştirak 
edir. Əgər hakimiyyət institutlarının bu rəyin yaranmasında
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marağı varsa, onun ədalətli olması ehtimalı yüksəkdir. Bu 
məsləhətlərə uyğunlaşaraq hakimiyyət liderləri idarəetmə me
todlarına,qəbul ediləcək qərarlara, məsələnin həlli yollarına 
düzəlişlər etməli olurlar.

Nəhayət, ictimai rəyin direktiv funksiyası özünü onda 
göstərir ki, sosial həyatın bu və ya digər problemləri barədə 
ictimayyət qəti imperativ xarakterli qərarlar qəbul edir. Bu da 
xalqın admdan referendumlar, seçkilər keçirilən zaman açıqla
nır. Bu halda xalq bu və ya digər liderlərə öz etimad mandatını 
verir və eyni zamanda öz rəyini söyləyir. Fikrin imperativ ifa
dəsi siyasətdə xüsusilə əhəmiyyətli yer tutur.

cəmiyyət tərəfindən formalaşmış mülahizənin məzmu
nundan asılı olaraq rəy qiymətləndirici, analitik, konstruktiv 
və requlyativ ola bilər. Qiymətləndirici rəy bu və ya digər 
problemrə, yaxud fakta münasibəti ifadə edir. Belə rəydə 
emosiyalar məntiqi nəticələrdən daha güclüdür.

Analitik və konstruktiv ictimai rəy bir-biri ilə sıx bağlı
dır: hər hansı bir qərarın qəbul edilməsi dərin və hərtərəfli 
təhlil tələb edir ki, bunun üçün də nəzəri düşüncə, çox vaxt isə 
şüurun gərgin fəaliyyəti zəruridir. Lakin öz məzmununa görə 
analitik və konstruktiv rəylər üst-üstə düşmür.

Requlyativ ictimai rəyin mənası ondadır ki, o, ictimai 
münasibətlərin müəyyən normalarını işləyib hazırlayır və m ə
nimsəyir, qanunda yazılmamış normaların, prinsiplərin, adət- 
ənənələrin və s. tam toplusunda istifadə edir. Adətən, o, in
sanların, qrup və kollektivlərin mənəvi şüurunda kök salmış 
qaydalar məcəlləsini reallaşdırır. İctimai rəy pozitiv və ya ne
qativ mülahizə formasında çıxış edə bilər. Bu fenomenin so
sioloji metodlarla öyrənilməsi onun dəyişməsinin meyllərini, 
(obyektiv təhlildə) müxtəlif qiymətlər arasındakı kəmiyyət 
nisbətini dəqiqləşdirməyə, siyasi qüvvələrin real vəziyyətini 
öyrənməyə imkan verir. Sosioloji təhlil metodımu dövlət or
qanlarına və ictimai təşkilatlara əhalidən daxil olan məktubla
rın öyrənilməsində də tətbiq etmək olar.

İctimai rəyin təhlili cəmiyyət haqqında elmlərin inkişa-
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fina kömək edir, həm praktik, həm də nəzəri əhəmiyyətə ma
likdir. ciddi nəticələr ictimai rəy haqqında dəqiq, hərtərəfli, 
obyektiv və dəfələrlə yoxlanılmış informasiyalar əsasında 
mümkündür.

İctimai rəyin, sosial gözləmələrin dinamikasına qarşılıqlı 
əlaqədə olan bir neçə amil böyük təsir göstərir. Onlara, xüsusən 
iqtisadi və sosial sahələrdəki islahatlardan getdikcə artan ümid 
aiddir. Belə ki, aparılmış sorqular göstərir ki, respondentlərdən 
20%-dən bir qədər çoxu belə hesab edir ki, iqtisadi vəziyyət 1 
ildən sonra yaxşılaşmağa başlayacaq. 10%-in rəyinə görə və
ziyyət 3-5 ildən sonra yaxşılaşacaq, sorğu aparılanların böyük 
əksəriyyəti (65%) əmindir ki, iqtisadi vəziyyətin radikal yaxşı
laşması üçün 10 ildən çox vaxt tələb olunacaqdır.

Nəzərdən keçirilən problemin daha bir aspektini qeyd etmək 
lazımdır. Yer kürəsi əhalisini narahat edən problemlərə görə dünya 
ictimai rəyi formalaşdırıla bilər. Bu, müasir bəşəriyyətin ictimai- 
siyasi həyatmın mühüm amilidir. Məsələn, ekoloji fəlakətlərin, 
istilik-nüvə, kimyəvi və ya bioloji müharibələrin və s. qarşısının 
alınması kimi qlobal ümuminsani problemlər baxımından 
bütövlükdə dəqiq formalaşdırılmış ictimai rəy mövcuddur. Bu rəy
in daha dərin kök salmasına ehtiyac vardır.

Müxtəlif sosial qruplara, dini təriqətlərə, irqlərə mənsub 
olan insanların qovuşduğu bu hərəkatın platforması bəşər beşiyi
nin -  Yer kürəsinin qorunması olmalıdır. Yer üzündə həyatın 
saxlanılmasının tərəfdarlanmn sayı olduqca çoxdur. Hellap İnsti
tutunun verdiyi məlumatlara görə, sorğu apanlan hər on nəfərdən 
səkkizi bu ideyanın qızğın tərəfdarlarıdır.

Dünya ictimai rəyinin təşəkkülü köklü sosial dəyişiklik
lərin yüksək inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr ara
sındakı münasibətlərin vacib şərtidir. Bu rəy mahiyyət etibari
lə sosial-siyasi xarakter daşıyır, belə ki, dünya ictimai rəyinin 
predmeti olan dünyəvi problemlərin özü məhz belə xarakterə 
malikdir.
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Beləliklə, ictimai rəy müxtəlif sosial birliklərin gerçək
liyin problemlərinə, hadisələrinə, faktlarına, gidi və ya aşkar 
münasibəti özündə birləşdirən kütləvi şüurun vəziyyətidir.
Bu rəy yalnız ictimai maraq doğuran, aktuallığı və diskussiyalılığı 
ilə fərqlənən problemləri, hadisələri əhatə edir. Öz strukturuna 
görə bu fenomen monist və plüralist ola bilər. İctimai rəyin for
malaşması kortəbii və şüurlu ola bilər, gerçəklik haqqında 
düzgün və xəyali təsəvvürləri özündə birləşdirə bilər. Predmeti 
Yer üzündə həyatın saxlanılması kimi qlobal məsələ olan dünya 
ictimai rəyi də getdikcə qüvvətlənir.
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MƏDƏNİYYƏTİN SOSİOLOGİYASI 
§1. M ədəniyyət sosial idrakın obyekti kimi

Mədəniyyət unikal sosial hadisədir. Təsadüfi deyil ki, 
mədəniyyətə verilən təriflərin, izahların zənginliyi və müxtə
lifliyi diqqəti cəlb edir. Bu müxtəliflik mədəniyyət fenomeni
nin son dərəcə mürəkkəb olduğunu sübut edir. Mədəniyyətin 
nəzəri anlamının zənginliyi real çox keyfiyyətliliyin inikasın
dan başqa bir şey deyildir. Mədəniyyət fenomeninin universal
lığım, çox keyfiyyətliliyini və dinamizmini nəzərə alaraq ona 
müəyyən metodoloji prinsiplər baxımından yanaşma daha 
məqsədə uyğundur.

Bəs mədəniyyət fenomeninin əsas metodoloji prinsipləri 
hansılardır? Fikrimizcə, üç belə mövqe göstərmək daha düz
gün olar: Birincisi, mədəniyyətin humanitar aspekti və yaxud 
insan mahiyyətinin labüd tərkib hissəsi olan mədəniyyət. Mə
dəniyyət insansız, insandan kənar, ondan aynimış halda, sub- 
stansional müstəqil şəkildə mövcud ola bilməz. Mədəniyyət 
insanı durğun, statik, ümumi obraz kimi xarakterizə etmir. O, 
insanı onun ümumi real ictimai fəaliyyəti baxımından nəzər
dən keçirir.

İnsan mədəniyyətin daşıyıcısı kimi çox geniş sosial kon
tekstdə, öz ictimai münasibətlərinin zənginliyində, özünün ya
ratdığı maddi və mənəvi aləmin vəhdətində başa düşülür. La
kin bu münasibətlər o qədər çoxtərəfli və mürəkkəbdir ki, 
bütün ictimai münasibətlərin, cəmiyyətin maddi və mənəvi 
aləminin insanla münasibət baxımından təhlil edilməsi zəruri
dir. Müxtəlif ictimai hadisələrin insana bağlılığım sübut etmək 
üçün bir neçə nümunə göstərmək kifayətdir. Maddi ictimai 
hadisələrdən başlayaq.

İnsan tərəfindən yaradılan hər bir şey əvvəldən özündə 
müəyyən insani başlanğıc daşıyır. Onların ictimai varlığı bü
tövlükdə insana və yalnız ona xidmət edir. Əlbəttə, cəmiyyətdə 
maddi predmetlər insan tərəfindən onun özü üçün yaradılıb, lakin 
bu o demək deyildir ki, həmin maddi əşyanın bütün varlığı və
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fəaliyyəti yalnız insanla bağlılıqla məhdudlaşır; onun öz varlığım 
obyektiv qanunlara müvafiq olaraq, əvvəlcədən təyin edən təbii 
əsası vardır. İctimai həyat hüdudlarında maddi əşya xüsusi qa
nunlar şəbəkəsinə qoşulur. İnsan tərəfindən yaradılan hər bir 
maddi əşya çoxkeyfiyyətlidir ki, bu da onun bir çox qanuna
uyğunluqlar sistemində çoxftınksional mahiyytiəni şərtləndirir. 
Funksiyaların bu çoxluğunda əşyaların heç də hamısı insanla bir
başa münasibətdə olmur. Bundan əlavə, mürəkkəb və çoxtərəfli 
təşəkkül olan cəmiyyət inkişaf etdikcə, əşya və predmetlərin 
çoxfunksionallığı da artır.

Yaxud insan müəyyən siyasi institut, məsələn, öz xüsusi 
münasibətlərini tənzim etmək üçün dövlət yaradır. İlk baxışdan 
elə görünür ki, bu mühüm institutun fəaliyyəti bütünlüklə insan
la bağlıdır və ondan asılıdır. Lakin bu, əslində heç də elə deyil
dir. Həmin institut yarandıqdan sonra cəmiyyətdəki mürəkkəb 
münasibətlərə daxil olur və onu yaradanların məqsəd və 
niyyətləri hüdudundan çox vaxt kanara çıxan fəaliyyət və şəxsi 
inkişaf istiqamətlərinə malik olur. Bu isə göstərilən institutu 
təkcə onun insana olan münasibətləri baxımından deyil, həm də 
dəyişikliklər baxımından nəzərdən keçirilməyə imkan yaradır.

Çoxkeyfiyyətlilik cəmiyyətin təkcə maddi və siyasi həy
at hadisələrinə deyil, həm də mənəvi həyat sahəsinə xasdır. 
Məsələn, müxtəlif dövrlərdə alimlər tərəfindən irəli sürülən 
və sübuta yetirilən elmi ideyalar tədricən toplanır və obyektiv 
aləmin qanunlarının dərk edilməsinin dərinləşməsi prosesinin 
pilləsinə çevrilir. Nəticədə elmi idarkın ümumi təkamülünü 
ideyaların elmi məzmununu və əlaqələrini nəzərə alaraq, 
müəyyən dərəcədə insandan təcrid olunmaqla təsvir etmək 
olar. Bununla belə, tamamilə aydındır ki, həm elmi ideyalar, 
həm də insanın mənəvi həyatının hər hansı fraqmentləri insan
la -  onun yardıcısı, onun istehlakçısı ilə canlı qarşılıqlı təsiri, 
insanın həyat fəaliyyətinə bilavasitə qovuşması baxımından 
açıla bilər və açılmalıdır.

İnsanın mədəniyyətin yeganə və suveren subyekti kimi 
qəbul edilməsi heç də o demək deyildir ki, mədəniyyət bilava
sitə insanın varlığına qapanır, cəmiyyət həyatından, onun bütün
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zənginliyi və forma rəngarəngliyindən sanki təcrid olunur.Ona 
görə də deyə bilərik ki, mədəniyyəti insanla əlaqələndirən, la
kin insanı bütün ictimai həyatdan ayıraraq onu antropoloji ruhda 
şərh edənlər kimi, mədəniyyəti bütövlükdə cəmiyyətlə əlaqə
ləndirərək, insanı bütün ictimai təzahürlərin əsası kimi ayır
mayıb cəmiyyəti onun bütün konkret forma zənginliyində başa 
düşənlərdə eyni dərəcədə səhv edirlər.Belə ki, mədəniyyət 
məhz insanın varlığı və cəmiyyətin bütün insan oriyentasiyası 
ilə birləşərək, öz həqiqi təzahürünü qarşımızda açır. Deməli, 
mədəniyyətin mərkəzi özəyi məhz insandır. İnsan problemləri
nin mədəniyyət problemləri ilə sıx bağlılığını şərtləndirəndə elə 
budur. Mahiyyət etibarilə mədəniyyətin cəmiyyətdəki yeri və 
rolunun təhlili sosiologiyada insan haqqında nəzəri görüşlərin 
konkretləşməsindən başqa bir şey deyildir.

Mədəniyyətin ikinci aspekti yaradıcılıqdır, yəni ictimai 
varlıq kimi insan yaradıcılığım xarakterizə edən aspekt.

İnsanın yaradıcı -  qurucu fəaliyyəti sosial nəticələrin 
bütöv spektrinə gətirib çıxarır.

İnsan həyatı küllü miqdarda yaradılan maddi və mənəvi 
hadisələrdə təzahür edir. Bunlar yeni əmək vasitələri, maddi 
həyatın yeni ünsürləri, yeni elmi ideyalar, dini etiqadlar, ideo
loji konsepsiyalar və s.- dir.

Beləliklə, demək olar ki, insanın aktiv fəaliyyəti nəticə
sində həyatın bütün ictimai formaları getdikcə zənginləşir, 
cəmiyyət bütöv və mürəkkəb sosial orqanizm kimi inkişaf 
edir. İlk baxışda elə görünür ki, insan maddi, mənəvi, ictimai 
aləmi yaradarkən özü şəxsi həyat fəaliyyətinin nəticəsi kimi 
çıxış etmir. Bu ancaq ilk baxışda yaranan təsəvvürdür. İnsan 
maddi məhsulları və mənəvi sərvətləri ona görə yaratmır ki, 
sadəcə anbarları, kitab rəflərini və s. doldursun. Bütün istehsal 
olunan məhsullar, baş verən sosial və siyasi dəyişikliklər və s. 
insan məişətinin, insan fəaliyyətinin yeni amillərdən, şərtlə
rindən, vasitələrindən başqa bir şey deyildir. İnsan əşyaları, 
ideyalan, sosial formaları, yaradarkən sosial aləmi dəyişir, 
deməli, o öz -  özünü dəyişir, yeniləşdirir. Deməli, insan əməyi 
insan fəaliyyəti xarici aləmə təsir göstərərək və onu dəyişdi
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rərək eyni zamanda öz şəxsi təbiətini də dəyişdirən bir pro
sesdir. Xatırlatmalıyıq ki, insan ictimai subyekt kimi yaradıcı
lıq fəaliyyətində maddi, mənəvi, ictimai-siyasi həyat formaları 
sayəsində, bu formaların daxilində insan özünü təkrar istehsal 
edir, öz-özünü inkişaf etdirmək imkanı qazanır. Başqa sözlə, 
insanın yaradıcı həyat fəaliyyəti: cəmiyyət və onun forma
larında baş verən dəyişiklikləri və ictimai insanın özünün 
inkişafını əks etdirən bütöv bir prosesdir. Bu prosesin hər 
iki tərəfi bir-biri ilə qırılmaz surətdə bağlıdır.

İstehsal prosesində insanın özü də dəyişir və inkişaf edir. 
Axı ondan müəyyən axtarış səyi, çətinlikləri dəf etmə bacanğı, 
işin gedişatında mümkün variantlardan lazım və düzgün olanım 
seçmə qabiliyyəti və s. tələb olunur -  məhz bu, insanın özünün 
lazımi inkişaf şərtləridir. İnsanın inkişafı üçün onun öz yaradıcı 
qüvvələrinin səfərbərliyi, eləcə də onu zənginləşdirən vasitələ
rin və ictimai şəraitin olması zəruridir.

Beləliklə, mədəniyyət insanın ictimai subyekt kimi inki
şaf və özinkişafının baş verdiyi fəaliyyətin şərtidir.

Mədəniyyətin üçüncü aspekti tənzimləmə-dəyər aspek
tidir. İnsan fəaliyyətinin müəyyən, özünəməxsus istiqaməti 
var. Onun məğzi icitmai varlıq kimi insanın yaradılması, inki
şafıdır. Bu, obyektiv prosesdir, belə ki, insanlar bunu istəsə də, 
istəməsə də öz həyatlarım təmin etmək, öz tələbatlarım ödə
mək üçün müəyyən fəaliyyətlə məşğuldurlar.

İnsan öz həyat fəaliyyətinin gedişatında sadəcə olaraq 
özünü yemdən yaratmır. Bu zaman o, öz varlığı haqqında, öz 
idealı haqqında mövcud ümumi təsəvvürləri, özü üçün zəruri he
sab etdiyi mənəvi və digər prinsipləri əldə rəhbər tutur. Mədə
niyyət insanı cəmiyyətin bu ali, ümumi, mənəvi-əxlaqi və diger 
yönümlərinə uyğun olaraq formalaşdırır. Deməli, mədəniyyət 
sadəcə olaraq insanın yaradılması deyil, onun başqa cür, qabaqc
adan nəzərdə tutulmuş tərzdə «inşasıdır». Mədəniyyətin əsasında 
həmişə ümumi dəyər tənzimləmə bir aspekti durur. Yuxanda 
deyilənlərə əsasən aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: a) mədə
niyyətin insan atributu olması, onun yaradıcı mahiyyətini 
qeydə alması mədəniyyətin başhca -  humanist aspektini aş
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kar edir; b) mədəniyyətin insanın cəmiyyətdəki inkişafım əks 
etdirməsi onun yaradıcı aspektini aşkar edir; c) mədəniyyətin 
insan mahiyyətinin inkişafında mənəvi yönümü əks etdirməsi 
onun tənzimləyici - dəyəri aspektini aşkar edir.

Mədəniyyətin bütün bu aspektləri qırılmaz və qarşılıqlı 
bağlılıqdadır. Onlardan hər biri digərinin davamı və inkişafı
dır. Eyni zamanda onlar mədəniyyətin hər hansı bir tərəfini 
əks etdirərkən öz spesifikliyini itirmir. Mədəniyyəti cəmiyyə
tin bir hissəsi kimi və yaxud onun ictimai həyatının bir hissəsi 
kimi təsəvvür etmək düzgün olmazdı. Həmçinin mədəniyyəti 
cəmiyyətin sosial məkan çərçivəsi ilə məhdudlaşdırmaq və ya 
onun tarixi-konkret vəziyyəti ilə eyniləşdirmək olmaz. Mədə
niyyət öz mahiyyəti etibarilə cəmiyyətin nə regional, nə də 
tarixi modifıkasiyasıdır.

Cəmiyyətlə mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsi unkaldır. 
Mədəniyyət cəmiyyətin insan mahiyyətini ifadə edir. Buna 
görə də o, ictimai həyatın istisnasız olaraq bütün ünsürlərini, 
tərəflərini, vəziyyətini öyrənir və onları özündə əks etdi
rir. Cəmiyyət insana və onun inkişafına yönəldilmiş sosial me
xanizmdən başqa bir şey deyildir.

Mədəniyyət aləmi o qədər mürəkkəb və çoxcəhətlidir 
ki, bir çox elmələr -  fəlsəfə, tarix, etnoqrafiya, kulturologiya, 
sosiologiya və s. bu hadisəni öyrənərkən öz spesifik predmet 
«əsasını» tapmağa çalışır. Sosiologiyam hər şeydən əvvəl cə
miyyətin fəaliyyət və inkişafında mədəniyyətin rolu maraq
landırır. Mədəniyyət sosiumda baş verən bütün dəyişikliklərə 
həssaslıqla yanaşır və bir çox sosial hadisələri formalaşdıraraq, 
müəyyənləşdirərək onlara əsaslı təsir göstərir.

Mədəniyyət anlayışı birmənalı qəbul olunmur. Bu da 
onun sosioloji baxımdan öyrənilməsində müxtəlif yanaşmala
rın olmasına imkan yaradır. Mədəniyyətin sosiologiyası mə
dəni inkişafın sosial qanunauyğunluqlarını, ideyaların, tə
səvvürlərin yaradılması, mənimsənilməsi, mühafizə olunması 
və yayılması ilə əlaqədar, insan fəaliyyətindəki təzahür for
malarını, mədəni normaları və sərvətləri, cəmiyyətdəki, habe
lə cəmiyyətlə və təbiət arasındakı münasibətləri tənzimləyən
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davranış nümunələrini tədqiq edir. Başqa sözlə desək, sosio
logiyada mədəniyyət ümumən qəbul edilmiş sərvətlərin, dav
ranış nümunə və normalarının sistemi kimi şərh edilir. Yəni 
mədəniyyət insanlara öz mühitlərində yaşamağa, məlum cə
miyyətin başqa cəmiyyətlərlə qarşılıqlı münasibətində birliyi 
və bütövlüyü qorumağa kömək edən insani əlaqələrin mühüm 
mexanizmi kimi formalaşır.

Beləliklə, demək olar ki, sosiologiya sosial birlik, qrup 
və bütövlükdə cəmiyyətdə geniş yayılmış, davamlı və müəy
yən zaman daxilində təkrarlanan müxtəlif sosial-mədəni mü
nasibətlərin dinamikasım öyrənir.

Qeyd etdiyimiz kimi, inkişaf prosesində mənimsəni
lən və yaraddan mədəniyyət hər bir yeni nəsil tərəfindən 
və gələcək nəslə ötürür. Bu proses sosiallaşmanın əsasıdır. 
Sərvətlərin, etiqadların, norma, qayda və idealların mənimsə
nilməsi nəticəsində insan şəxsiyətinin formalaşması və onun 
davranışının tənzimlənməsi baş verir.

Hər bir insan cəmiyyətinin spesifik mədəniyyəti və ya 
müəyyən dərəcədə başqa sistemlərlə üst-üstə düşən sosio- 
mədəni sistemi vardır. Sosio-mədəni sistemlər arasında olan fərq 
coğrafi mühitdən, təbii ehtiyatların, insan fəaliyyətinin imkanla
rından, dil, adət-ənənə və mərasimlərdən, emək alətlərinin ya
ranması və istifadə formalarından, bütövlükdə, sosial inkişafın 
səviyyəsindən asılıdır. Fərdin fəaliyyətinə, sərvətlər sisteminə, 
ideallarına onıuı qovuşduğu mədəniyyətin təsiri böyükdür.

Əlbəttə, fərd müəyyən səbəblərə görə bir neçə mədə
niyyətlə yaşaya bilər. Ona görə də, sosioloqların qarşısında duran 
mühüm vəzifələrdən biri müxtəlif mədəniyyətlər arasmda ümu
mi cəhətlərin olub-olmamasım və ya elmi dillə desək, mədəni 
universalilənn mövcud olub-olmamasım müəyyən etməkdir.

Mədəni universalilər elə norma, sərvət, qayda, ənənə və 
xüsusiyyətlərdir ki, onlar coğrafi mövqeydən, tarixi zamandan 
və cəmiyyətin sosial qurumundan asılı olmayaraq bütün mə
dəniyyətlərə xasdır.

Amerikalı sosioloq D.Merdok 70-dən çox universali -  
bütün mədəniyyətlər üçün ümumi olan elementləri (yaş qrup-
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lan, idman, bədən üzvlərinə vurulan bəzəklər, təqvim, təmiz
liyə riayət, icma təşkilatı, əməyin kooperasiyası, rəqslər, de
korativ incəsənət, təhsil, etika, bayramlar, oyunlar, qonaqpər
vərlik və s.) göstərmişdir.

Mədəni universalilər ona görə yaranır ki, bütün insanlar 
yer kürəsinin hansı hissəsində yaşamalarından asılı olmayaraq, 
əsasən eyni fiziki quruluşdadırlar. Onların bioloji tələbatları 
bir-birinə uyğundur. Ətraf mühitin insan qarşısında qoyduğu 
ümumi problemlərdir. İnsan dünyaya gəlir və ölür, buna görə 
də bütün xalqların doğum və ölümlə bağlı adətləri vardır. On
lar birgə həyat şəraitində yaşadıqları üçün onlarda ümumi uni
versalilər yaranır.

§2. Mədəniyyətin əsas ünsürləri

Xatırladaq ki, sosiologiyada insan fəaliyyətini istiqamət
ləndirən və tənzimləyən simvolik dəyər və normativ sistemlər 
olan mədəniyyətin tədqiqinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu ünsür
ləri daha ətraflı nəzərdən keçirək.

Mədəniyyətin əsası bu və ya digər xalqın dünyagörüşü
nə xas olan məntiqi anlama aparatıdır, yəni müəyyən anlayış
larda və təsəvvürlərdə formalaşdırılmış və dildə təzahür olun
muş dərk edilən təcrübədir. Beləliklə, dili təcrübənin obyektiv 
topiamlma, saxlanılma və ötürülmə forması kimi müəyyən et
mək olar. «Dil» termininin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan 
iki menası vardır: 1) ümumiyyətlə dil -  işarələr sisteminin 
müəyyən sinfi ; 2) konkret «etnik dil» adlandırılan -  konkret 
sosiumda, konkret zaman və məkan daxilində istifadə olunan, 
konkret surətdə mövcud olan işarələr sistemi.

Əgər hər bir səsə və ya işarəyə təkcə ona xas olan xüsusi 
məna verilərsə, yalmz o halda dildən istifadə ilə ünsiyyət yarat
maq olar. İşarə və mənanın bu nisbəti bu və ya digər xalqın mə
dəniyyətində əsrlər boyu işlənib hazırlanmışdır. Qarşılıqlı təsir 
və ünsiyyət prosesində insanlar belə bir razılığa gəlirlər ki, səs və 
ya işarələrin müəyyən yığımı bu və ya digər anlayışa müvafiq 
dilin tərkibinə daxil olur. Bu və digər formada ifadə olunaran 
mövcudluğu xüsusi işarələr, simvolar (rəmzlər) adlanır.
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Bu baxımdan «dil nisbililiyi fərziyyəsini» nəzərdən ke
çirmək maraqlı olardı. Bu fərziyyəyə görə hər bir dil özünə
məxsus dünyagörüşüdür. Təbii dillər şüura və mədəniyyət for
malarına öz həmişə möhürünü vurur. «Dünyanın mənzərəsi» 
əhəmiyyətli dərəcədə qeyri- iradi olaraq dil əsasında qurulur. 
Beləliklə, dil onun daşıyıcılan üçün dərk edilmədən onların 
obyektiv aləm haqqıda görüşlərini əsas zaman və məkan kate- 
qoriyalannadək formalaşdınr: belə ki, məsələn, dünyanın Eyn- 
şteyn mənzərəsi, deyək ki, xopi hindulannm dili əsasında yara
dılsaydı, tamamilə başqa cür olardı. Bu təkcə cümlələrin qurul
ması üsullarım deyil, həm də ətraf aləmin təhlilini özünə daxil 
edən dilin qrammatik strukturu sahəsində həyata keçirilir.

Beləliklə, mənalı rəmzi-işarə mədəniyyətin birinci bazis 
ünsürüdür. Bu baxımdan mədəniyyət cəmiyyət tərəfindən top
lanmış məlumat və mətnlərin vəhdəti kimi çıxış edir. Onların 
köməyi ilə insanın təcrübəsi, bilik, məna və sərvətlərin kom
munikasiya və retranslyasiyası həyata keçirilir. Bu halda mə
lumatlar və mətnlər anlayışı mədəniyyətin mənalı informasiya 
daşıyıcısı ola bilən, müəyyən dil məkanında təşkil olunan dil 
daşıyıcılan üçün ümumi kodlarda kodlaşdınlan hər hansı bir 
işarələr sistemi kimi başa düşülür.

Dil və simvollarla yanaşı əqidə, etiqad, bilik də m ədə- 
niyytin mühüm ünsürləridir. İnsanlann gerçəklikdə sadiq qal
dıqları, öz fəaliyyətlərində, davranış nümunələrində, münasi
bətlərin rəhbər tutduqlan prinsip məhz əqidə və etiqadlarda 
özünü göstərir. Əqidə və etiqad insanın obyektlərə, təsəvvür
lərə, nəzəriyyələrə subyektiv şəxsi münasibətidir.

Əqidə və etiqadın əsasında bilik durur: etiqad bu və ya 
digər informasiyanın həqiqiliyini emprik yolla təsdiq etmək im
kan olmadıqda, yəni informasiya qıtlığı zamanı formalaşır. Eti
qaddan fərqli olaraq əqidənin predmeti gerçəklik haqqında 
məntiqi əsaslandırılmış və praktik surətdə təsdiq olunmuş bilik
dir. Lakin əqidə və etiqadın biliklə əlaqəsi şübhəsizdir. Əqidə 
və etiqad bu və ya diger mənanı verən, onlan müəyyən ideya
larla zənginləşdirən bilikdir. Mədəniyyətin yoxsulluğu mədə
niyyət dövriyyəsinə cəlb olunmuş biliyin məhdudluğu bəsitliyi
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ilə müəyyən olunur. Doğrudur, hər bir bilik əqidəyə və etiqada 
çevrilə bilmir. Lakin hər bir bilik mədəniyyətə daxildir, belə ki, 
əqidə və etiqad yalnız bilik əsasında formalaşır. Bilik, emosiya 
və iradənin vəhdəti olan əqidə və etiqad müxtəlif konkret for
malarda bilavasitə hərəkət və davranışların, qiymət orientasiya- 
lannın səbəbi kimi çıxış edir. Bütün bu sosial formalar sosial 
tənzimlənmənin normativ- dəyər mexanizmini təşkil edir.

Normativ- dəyər mexanizmi mədəniyyətin ikinci inte- 
qral ünsürüdür. O da öz növbəsində bir sıra yanmünsürlərə 
(sərvətlər, sosial normalar və tərzlər) bölünür.

Sərvətlər dedikdə biz insanlann məqsəd baxımından səy 
göstərməli olduğu, ümumən qəbul olunmuş əqidələri nəzərdə 
tuturuq. Sərvətlər mənəvi prinsiplərin əsasını təşkil edir. 
Müxtəlif mədəniyyətlər müxtəlif sərvətlərə (döyüş meydanın
da qəhrəmanlıq, ali ideal naminə həyatını qurban vermək, as- 
ketizm və s.) əsaslamr. Hər bir icitimai quruluş nəyin sərvət 
olub-olmadığım müəyyən edir.

Sosial normalar özlüyündə davranış standartlan olub, cə
miyyətdə bir sıra funksiyalar yerinə yetirir: 1) davranış nü
munəsi, etalonu kimi xidmət edir; 2) fərdləri qruplarda, 
qrupları isə biliklərdə birləşdirir; 3) sosial proseslərin 
ümumi axarını tənzimləyir; 4) davranışa nəzarət edir.

Sosial normalar formalaşma üsullanna, fərdləre və cə
miyyətə təsir üsullanna görə fərqlənir. Onlann hamısı bir-biri ilə 
qarşılıqlı əlaqədə və qarşılıqlı təsirdədir. Əsas ünsürləri vərdişlər 
və tərzlər, adət və ənənələr, əxlaqi və hüquqi normalar olan hə
min normalar mədəniyyətin normativ sistemini təşkil edir.

Vərdişlər davranışın müəyyən vəziyyətlərdə təsdiqlən
miş sxemləridir (stereotipləridir). Vərdişlərin əksəriyyəti ət
rafdakılar tərəfindən nə bəyənilir, nə də pislənilir. Lakin bəy
ənilən (məsələn, səliqəli, diqqətli olmaq və s.) və pislənilən 
zərərli vərdişlər də (məsələn, ucadan danışmaq, süfrə arxasın
da kitab oxumaq və s.) mövcuddur.

Tərzlər ətrafdakılann müsbət və ya mənfi rəyini qazan
mış insan davranışının zahiri formalarıdır. Onlar vərdişlərə 
əsaslanır. Əgər vərdişlər kortəbii qazanılırsa, tərzlər aşılanır.

255



«Etiket» adlandırılan xüsusi mədəni kompleksə xüsusi 
tərzlər, normalar, mərasimlər və ayinlər daxildir. Bu, xüsusi 
sosial dairələrdə qəbul olunmuş xüsusi davranış qaydalarıdır. 
M əsələn, kral saraylarında, diplomatik dairələrdə və s. xüsusi 
etiketlər mövcuddur.

Tərzlərdən fərqli olaraq adətlər geniş xalq kütləsinə 
xasdır. Adət ənənəvi müəyyənləşdirilmiş davranış qaydasıdır. 
O, vərdişlərə (lakin fərdi deyil, kollektiv vərdişlərə) əsaslanır. 
Adət keçmişdə dərin kökləri olan sosial-tənzimləmə forması
dır, davramşın yazılmamış qaydasıdır.

Əgər vərdiş və adətlər möhkəmlənir və bir nəsildən o 
birinə ötürülürsə, onda onların ənənəyə çevrilməsi üçün əsas 
yaranır. Ənənə bir nəsildən o birinə ötürülən və müəyyən bir
likdə, sosial qrupda uzun müddət saxlanılan sosial və mədəni 
irsin tarixən yaranmış ünsürüdür.

Ənənənin bir növü olan ayin bu və ya digər sosial ideyaları, 
görüşləri, norma və sərvətləri özündə birləşdirən və müəyyən 
kollektiv hisslər doğuran simvolik stereotiplərin, kollektiv hərəkət
lərin məcmusudur. Ayin təkcə bir sosial qrupla məhdudlaşmır, o, 
əhalinin bütün təbəqələrinə aiddir. Ayinin insanlara emosional- 
psixoloci təsiri onun dəyərini, əhəmiyyətini daha da gücləndirir.

§3. M ədəniyyətin form aları
Mədəniyyətin nəzərdən keçirdiyimiz ünsürləri ümum

bəşəri mədəniyyətə aiddir. Lakin mədəniyyət qarşılıqlı əlaqə
də olan müxtəlif səviyyələrdə və müəyyən konkret formalarda 
fəaliyyət göstərir.

Sosiologiyada mədəniyyətin yayılması və ona müxtəlif 
sosial subyektlərin təsiri baxımından müəyyən tiplərin ayırd 
edilməsi üçün müxtəlif meyarlar işlənilib hazırlanmışdır. 
A.A.Radugin və K.A.Radugin «Sosiologiyaya dair tədris və- 
saiti»ndə belə bir təsnifatı təklif edirlər:

1. Etnik və milli mədəniyyətlər əsasmda yaranmış sivil ti
plər (məsələn, şumerlərin sivilizasiyası);

2. Yaşayış şəraitinin coğrafi yaxınlığı ilə birləşən, 
müxtəlif cəmiyyətlərə aid edilən regional tiplər;
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3. Sənaye dövrünədək bu və ya digər xalqın mədəniyyə
tinin formalaşdığı dövlət- ərazi icmalarına aid edilən etnik tip
lər;

4. Sənaye və inkişafın daha sonrakı dövrlərində bu və ya 
digər millətin mədəniyyətini formalaşdıran dövlət- ərazisi 
icmalanna aid edilən m illi tiplər;

Bu və ya digər konkret erazidə yaşayış şəraitinə və qar
şılıqlı təsirinə görə bağlı olan birliklərə aid edilən lokal tiplər.

Verilən təsnifat mədəniyyətin m üxtəlif tiplərini, onlann 
bir-birinə qarşılıqlı təsirini nəzərdən keçirməyə imkan verir. 
Bu münasibətləri ifadə etmək üçün sosiologiyada m ədəniyyə
tin: hakim mədəniyyət, submədəniyyət, kontrmədəniyyət kimi 
təbəqələrini ayırmaq qəbul olunur.

Hər bir cəmiyyətdə onun bütün üzvləri tərəfindən qəbul 
edilən və bölüşdürülən əsas mədəniyyət ünsürlərinin, simvol
larının, əqidələrin, sərvətlərin, davranış nümunələrinin bəzi 
uyğunluğu vardır. Bu vəhdəti hakim və ya kütləvi mədəniyyət 
adlandırmaq qəbul olunubdur.

Kütləvi və ya hakim mədəniyyətin mahiyyətli cəhəti 
ondadır ki, o, istehlak məqsədi ilə yaradılır. Bu, məzmunu 
ümumbəşəri simvollar, sərvətlər və davranış nümunələri ilə 
təqdim olunan mədəniyyətdir. M ədəniyyətin bu forması həc
minə, əhatə dairəsinə və zamana görə kütləvidir, yəni həmişə, 
hər gün yaradılır. Müasir mərhələdə kütləvi mədəniyyət xüsu
si biznes növünə çevrilir.

Qeyd edilən səviyyədə xalq və elitar mədəniyyəti ayır
maq olar.

Xalq mədəniyyəti anonim yaradıcılar tərəfindən yaradı
lır. Bura miflər, əfsanələr, dastanlar, nağıllar, nəğmələr və 
rəqslər daxildir.

Elitar və ya ali mədəniyyət cəmiyyətin ziyalı hissəsi və 
ya onlann sifarişi ilə professional yaradıcılar tərəfindən yara
dılır. Bura incəsənət, klassik musiqi və ədəbiyyat daxildir.

Mədəniyyət m üxtəlif sosial qruplar (yaş, professional, 
ərazi və s.) səviyyəsində fəaliyyət göstərir. Mədəniyyətin bu 
konkret varlıq formasm əks etdirmək üçün sosiologiyada
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«submədəniyyət» anlayışından istifadə olunur.
Submədəniyyət bu və ya digər birliyi, yaxud hər han

sı bir qrupu fərqləndirən simvol, əqidə, sərvət, norma və 
davranış nümunələrinin məcmusudur. Submədəniyyət ya
radır ümumbəşəri mədəniyyəti inkar etmir, lakin onun özünün 
spesifik cəhətləri vardır. Bu cəhətlər hər hansı birliyin həyat 
fəaliyyətinin xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. M əsələn, son illər so
sioloqlar gənclərin submədeniyyətinin öyrənilməsinə xüsusi 
diqqət yetirirlər. Gənclərin submədəniyyət fəallığı təhsil də
rəcəsindən, yaşdan, yaşayış yerindən və s. asılıdır.

Diger mühüm forma konfessional submədəniyyətdir. O, 
dini etiqadların ümumiliyi, bu və ya digər dinə mənsubluq 
əsasında təşəkkül tapır. Bu əsasında simvolların, sərvətlərin, 
idealların və davranış normalarının ümumiliyi formalaşır. Mə
sələn, bütünlükdə xristian, müsəlman, buddizm mədəniyyətlə
ri haqqında danışmaq olar. Eyni zamanda bu və ya digər pro
fessional qrupa məxsus ayırdığı ümumi simvollar, sərvətlər, 
norma və davramş nümunələri əsasında yaranan professional 
submədeniyyətdən bəhs etmək olar. Bu, işin məzmunu ve 
onun nümayəndələrinin cəmiyyətdəki rolu ilə sıx bağlıdır.

Əsas mədəniyyətə nisbətdə açıq konflikt və ya ziddiyyət 
formasında olan mədəniyyət kontrmədəniyyət adlanır. Bu ter
mini ilk dəfə Amerika sosioloqu T.Rozzaki işlətmişdir. Həmin 
anlayışdan gənclərin 60-cı illər hərəkatını səciyyələndirmək 
üçün istifadə olunmuşdur.

Kontrmədəniyyət hər hansı sosial qrupun cəmiyyətdə ha
kim olan norma və sərvətlərə qəti zidd olan norma və sərvətlərinin 
kompleksidir, toplusudur. Bu gün kontrmədəniyyət: a) zidd olan 
dünya qavrayışı tipi; b) iqtidara müxtəlif alternativ çıxan həy
at tərzi; c) bədii yaradıcılığın qeyri-ənənəvi formalarıdır. Mə
sələn, 60-70-ci illərdə Qərbdə tələbələrin «qiyamçı» sosial qru
punu təmsü edən xippi hərəkatı geniş yayılmışdı. Xippilər əməyin 
arzu olunmaz maddi rifah yaratmasım, soy göstərmənin isə dəyər
siz olmasım göstərən mədəniyyət tipini təbliğ edirdilər. Beləliklə, 
Qərb cəmiyyətində qəbul olunmuş əsas simvollara, sərvətlərə və 
davramş nümunələrinə tam zidd olan simvollar, davramş və sərvət

nümunələri formalaşır və təbliğ olunurdu.
Vahid insan mədəniyyəti daim zənginləşən bir çox müx

təlif mədəniyyətlərdən ibarətdir. Bütün mədəniyyətlər, bü
tövdür və əvəzolunmazdır. Onlar təkcə təsnifat çalarına deyil, 
həm də real mövcudiyyətə, mürəkkəb qarşılıqlı təsir xarakte
rinə malikdir. Bu qarşılıqlı təsir qarşılıqlı nüfuza, birgə mövc
ud olmaya və ya konfliktlərin m üxtəlif formalarına gətirib çı
xara bilər. Mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsiri problemi müxtəlif 
mədəniyyət nümayəndələri tərəfindən müxtəlif cür qiymət
ləndirilir. Ən geniş yayılmış münasibət bir mədəniyyət nü
mayəndələrinin digər mədəniyyəti mənsub olduqlan mə
dəniyyət baxımından qiymətləndirməyə səy göstərməsidir. 
Belə münasibət etnosentrizm adlaınr. Etnosentrizm öz xal
qının, millətinin mədəniyyətini inkişafın mərkəzinə qoyur, 
onu etalona, optimal modelə çevirir və bunun əsasında digər 
mədəniyyəti qiymətləndirir. Qatı etnosentrizmin təzahürü mil
lətçilikdir, qatı şovinizmdir, yəni diqər mədəniyyətlərə barış
maz münasibətdir. Lakin iddiasız etnosentrizm milli özünüdər- 
kin inkişafında müəyyən rol oynayır. Bir çox sosioloqlar qeyd 
edirlər ki, etnosentrizm sosial birlikləri cəmləşdirir, öz xalqı 
naminə fəaliyyəti gücləndirir. Özünüdərkin aşılanması və in
kişafı ilə bərabər etnosentrizm təzahürlərinin, son nəticədə 
xalqın təcrid olunmasına, millətçiliyin inkişafına gətirib çıxa
rılmasına xüsusi nəzarət etmək olduqca vacibdir.

Müxtəlif mövqe içərisində mədəni relyativizm xüsusi 
yer tutur. Bu yanaşmada hər hansı bir mədəniyyətin bənzər
sizliyi ifrat şəkildə mütləqləşdirilir. Belə ki, guya hər hansı bir 
mədəniyyət yalnız öz xüsusi kontekstində nəzərdən keçiril
dikdə anlaşılır. M əsələyə ifrat relyativizm mövqeyindən ya
naşdıqda m üxtəlif mədəniyyətlərin nümayəndələri arasında 
məhsuldar əlaqələr mümkün deyildir, belə ki, bir etnik birliyin 
üzvləri diger birliklərin nə məqsədəlrini, nə də sərvətlərini 
başa düşə bilməzlər. Eyni bir hadisəyə onlar müxtəlif məna 
verə bilərlər. Mədəniyyətləri müxtəlif sosial-tarixi şəraitlərdə 
formalaşmış xalqların nümayəndələrinin sosial əlaqələri bu 
baxımdan xüsusi çətinlik törədir.
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Heç bir adət, heç bir məqsəd bu və ya digər xalqm  mə
dəni sistemindən ayrılıqda nəzərdən keçirildikdə tam anlayışı
la bilməz. Anlaşıqlığa nail olmaq, başqa m ədəniyyəti başa 
düşmək üçün onun konkret xüsusiyyətlərini tarixi inkişaf pro
sesi ilə əlaqələndirmək lazımdır, yəni məlum mədəni ünsürün 
dəyəri yalnız konkret mədəniyyət kontekstində nəzərdən keçi
rilə bilər. Lakin eyni zamanda məlum mədəniyyətin başqa 
mədəniyyətlərlə əlaqələri hərtərəfli araşdırılmalıdır. Sosio- 
mədəni proses bütövlükdə dünya sivilizasiyası inkişafının 
ümumbəşəri prosesi kimi nəzərdən keçirilməlidir.

Əgər söhbət bizim ölkəmizdəki müasir m ədəni və
ziyyətdən gedirsə, heç bir mədəni prosesi «yaxşı -  pis» ter
minləri ilə birmənalı və qəti qiymətləndirmək olmaz. B elə ki, 
birincisi, o, olduqca mürəkkəb və ziddiyyətlidir, ikincisi, baş 
verən dəyişikliklərin dərinliyi və miqyası, hələ tam aydınlığı 
ile araşdırılmamışdır. Mədəni proseslərin təhlilində v ə  qiy
mətdəndir ilmə sində teləsikliyə yol verilməməlidir.

İctimai həyatda, onun inkişafında mədəniyyətin yerinin 
və rolunun öyrənilməsi mühüm praktik əhəmiyyətə malikdir. 
Mədəni səviyyənin yüksəldilməsi sosial inkişafın labüd şərtidir.
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FƏSİL XVI
SOSİAL EKOLOGİYA

§1. M üasir mərhələdə ekoloji problem lərin aktuallığı

İnsan fəaliyyətinin miqyası bu gün biosferi çox gərgin 
bir həddə gətirib çıxarmışdır. Müasir ekoloji böhran ilk növ
bədə dünyagörüşü, sosial-mədəni xarakterli böhran kimi, sosi
al uyğunlaşma proseslərinin yaşayış mühitinin dəyişməsi di
namikasına qeyri-uyğunluğunun inikası kimi nəzərə çarpır.

Hazırda «ekologiya» termininin məzmunu əhəmiyyətli 
dərəcədə dəyişmiş, daha çox insana yönəlməyə başlamış, fəl
səfi, sosial-siyasi aspekt kəsb etmişdir. O, biliyin, demək olar 
ki, bütün sahələrinə daxil olur; təbii və texniki elmlərin huma- 
nistləşməsi xeyli dərəcədə onunla bağlıdır. Bu halda ekologiy
aya yalnız müstəqil təlim kimi deyil, həm də bütün elmlərə, 
texnoloji proseslərə və insanın həyat fəaliyyəti sahələrinə 
nüfuz edən dünyagörüşü kimi yanaşılır.

Müasir mərhələdə təbiət və insanın birgə, münaqişəsiz ya
şayışının strategiyası formalaşır. Bu, birgə təkamülün, sabit inkişa
fın strategiyasıdır. Buna qarşı duran əsas maneə müasir insanın sə
nayeyə istiqamətlənməsidir. Bu səbəbdən, D. Markoviçə görə, 
«gəlirli rentabellik prinsipi ekoloji gəlirlilik prinsipi ilə, yəni insan 
nəslinin Yer kürəsində yaşayışını təmin edən ekoloji tarazılığm 
qorunub saxlanmasına səy göstərilməsi ilə əvəzlənməlidir».

İstənilən sosial sistem təbii mühitə uyğun olmalı, öz həyat 
tərzini təbii mühitin şəraitinə uyğunlaşdırmalıdır. Təbiətin bir 
hissəsi kimi insan həmahəngdir, o, texnologiyanın müəllifi və 
istifadəçisi kimi ekoloji gərginlik təhlükəsini yaradır. Ekoloji 
böhrandan çıxış yolunu D.Markoviç insanın özünün sosial-eko- 
loji münasibətlər sisteminin təşkili növünü dəyişdirməsində, 
təbiətlə ekofıl təmas sisteminin inkişaf etdirilməsində görür.

İnsanda yaradıcı başlanğıcın səviyyəsinin və rolunun 
yüksəldilməsi zəruridir: «Bu konsepsiya istehlakçı cəm iyyəti
nin konsepsiyası olmayacaq, o, humanist istiqamətli olacaq və 
ödənilməsi insanın yaradıcılıq qabiliyyətlərinin zənginləşdi- 
rilməsinə və onun yaradıcı dəyərli «varlıq» kimi təşəkkülünə
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kömək edən tələbləri əhatə edəcəkdin).
Sosial ekologiyanın xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada 

cəmiyyət və təbiətin qarşılıqlı münasibətləri -  təbiətə qarşı dö
zümlü olan yeni növ sosial-ekoloji münasibətlər nəzərdən keçiri
lir. Sosial ekologiya həmçinin müxtəlif praktik həyati vəziyyətlər
də yaranan problemlərlə maraqlanır, ekoloji və psixoloji stress şə
raitində şəxsiyyətin uyğunlaşma imkanlarım müəyyənləşdirir.

Sosial ekologiyanın qarşısında duran əhəmiyyətli vəzifə cə
miyyətin tarixi inkişafının təkamül prosesinə daxil edilməsi, insa
nın və onu əhatə edən mühitin birgə təkamülü imkanlarının üzə 
çıxarılması və reallaşdınlmasıdır. Fəlsəfi mənada sosial ekologiya 
ekzistensial səciyyəli problemləri -  şəxsiyyətin daxili aləminin 
mahiyyətli əsaslarına toxunan problemləri nəzərdən keçirir.

Müasir ekoloji vəziyyət ictimai şüurda yeni paradiqmamn 
təsdiq edilməsini israrla tələb edir. Bu paradiqmaya əsasən an
tropogen fəaliyyətin nailiyyətləri ekoloji məqsədəuyğunluq 
meyarlan ilə təshih edilə bilər. Bu paradiqmamn təşəkkülünə 
həm təbii, humanitar və texniki elmlər sahəsindəki axtarışlar, 
həm də ekoloji maarifləndirmə sahəsinin ümum ən genişlən
məsi və dərinləşməsi yardım edir. M üxtəlif elmlərin (coğrafiya, 
biologiya, psixologiya, sosiologiya və s.) qovuşuğunda əldə 
edilmiş tədqiqat məlumatları təbiət və cəmiyyət arasında qarşı
lıqlı münasibətlər problemlərinin dərk edilməsinə, sosial- 
ekoloji sistemlərin həyat qabiliyyətini gücləndirmək yolunu 
tapmağa qadir olan inteqral bilik səviyyəsinin təşəkkülünə 
doğru apanr. Sosial ekologiya bu problemli sahədə elmi cərəy
anların inteqrasiyası istiqamətlərindən biri kimi çıxış edir.

§2. Sosial ekologiyanın inkişaf mərhələləri

Sosial ekologiyanın yaranmasım biologiyanın inkişafi, 
ekologiyanın ictimai elmə çevrilməsi kontekstində nəzərdən 
keçirmək lazımdır, hərçənd o, həmdə ətraf mühitin idarə 
olunması sahəsində təbii elm kimi qalmışdır. Sosial ekologiya 
müstəqil elm kimi yalnız XX əsrdə meydana çıxmışdır. Onun 
təşəkkülü və təsdiqlənməsi ekologiya kimi elm sahəsinin 
uzunmüddətli inkişafından sonra mümkün olmuşdur.
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«Ekologiya» termini 1866-cı ildə E.Hekkel tərəfindən 
«Orqanizmlərin ümumi morfologiyası» kitabında təklif olun
muşdur. 0 , bu ad altında canimin həm üzvi, həm də qeyri-üzvi 
ətraf mühitlə qarşılıqlı münasibətlərinin məcmu halında öyrə
nilməsini başa düşürdü.

İngilis təbiətşünası Ç. Darvin ekologiyanın xüsusi bir 
elm sahəsi kimi bioloji bünövrəsini yaratdı. Ekologiya nəzə
riyyəsinin əsasını Darvinin yaşayış uğrunda mübarizənin orqa- 
nizmlərin həm bir-biri ilə, həm də ətraf mühitlə mübarizəsi 
haqqmda nəzəriyyəsi təşkil edir. Dəyişkənliyin, irsiyyətin, 
seçmənin prinsipial müddəaları Yer üzündə həyat haqqında 
təsəvvürlərin formalaşmasına mühüm təsir göstərmişdir. Eko
logiyanın bir elm sahəsi kimi meydana gəlm əsi sistemlər nə
zəriyyəsinin, təkamülün sistemli nəzəriyyəsinin işlənib hazır
lanmasına təkan vermişdir.

Klassik bioloji ekologiya ilə demək olar ki, eyni vaxtda, 
lakin ayn ad altında insan ekologiyası yaranmışdır. C. Byüsə 
görə, «insanın coqrafiyası -  insan ekologiyası -  sosiologiya» 
xətti 0 . Kontun əsərlərində 1837-ci ildə yaranmışdır. «İnsanın 
biologiyası» adı altında bu cərəyan geniş inkişaf etmiş, xüsusi
lə Rusiya sosiologiyasında coğrafi istiqamətin görkəmli nü
mayəndəsi İ.İ.Meçnikovun «İnsanın təbiəti haqqında etüdlər» 
və «Nikbinlik etüdləri» əsərlərində öz əksini tapmışdır.

Sosial ekologiya özünün müasir anlamında insan ekolog
iyası ilə eyni vaxtda yuxanda adı çəkilən O. Kontun təqiqatla- 
nnda yaranmışdır. Bu tədqiqatlar H.Spenser və D.Mili tərəfin
dən inkişaf etdirilmişdir. «Sosial ekologiya» anlayışı elmi döv
riyyəyə 20-ci illərdə Amerika sosioloqlan R. Park, E.Berces, 
R.Makkenzi tərəfindən daxil edilmişdir. Tədqiqat obyekti qis
mində onlar insan populyasiyasmın şəhər şəraitində davranışı
nı göstərmişlər.

«Sosial ekologiya» termininindən uzun müddət ərzində 
elm i ədəbiyyatda R.Park, E.Berces, R.Makkenzinin ona ver
diyi mənada praktiki olaraq istifadə edilməmişdir.

SSRİ-də elmi istiqamət kimi sosial ekologiya haqqmda 
yalmz XX əsrin 80-ci illərində fəal surətdə bəhs edilmişdir.
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Dolğun ekoloji fəlsəfəyə və sosial-ekoloji araşdırmalara tələbatı 
olan ekoloji hərəkat tədqiqatların bu inteqral istiqamətinin ya
ranması və təşəkkül tapmasına yardım edirdi. Rusiyada «sosial 
ekologiya» anlyışmı filosoflar dirçəltmişlər. İngilis dilli ədə
biyyatda isə «insan ekologiyası» termininə üstünlük verilir. Coğ
rafiyaçılar təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı təsiri problemini tədqiq 
edən bütün elmlər kompleksini «insan ekologiyası» adı altında 
ümumi bir istiqamətdə birləşdirərək, bu mövqedə dayanırdılar.

Elmdə insanın ekologiyası problemlərinə bir sıra əsərlər 
həsr olunubdur, hərçənd bu istiqamət və onun predmeti barə
sində fikir ayrılığı mövcuddur. Q.t. Sareqorodsev «insanın 
ekologiyası» termininə «bəşəriyyətin ətraf mühitin təbiət 
amilləri ilə qarşılıqlı təsiri» mənasını verir. Y.P. Lisisin, İ.V. 
Novik və başqaları belə hesab edirlər ki, «insanın ekologiyası» 
insanın optimal həyat şəraitini iki cəhətdən -  bioloji növ ba
xımından (iqlim, hava, kosmik və s.) və sosial varlıq baxımın
dan (psixoloji, iqtisadi, siyasi və s.) öyrənməlidir.

A.Q. Voronov belə hesab edir ki, «...Ekologiya yalnız 
mühitin orqanizmə təsiri haqqında elm deyil, o, orqanizmlərlə 
mühitin qarşılıqlı münasibətləri haqqında elmdir. Ekologiyanın 
predmetinin belə geniş izahı göstərir ki, insanın ekologiyası da 
həm mühitin insana təsiri, həm də insanın mühitə təsiri ilə 
məşğul olmalıdır». Müasir ekologiyanın xüsusiyyəti ondan 
ibarətdir ki, o özündə coğrafiyanı, geologiyanı və s. məlum 
elm sahələrini ehtiva edir.

Hazırda ekologiya elmi sahəsində vəziyyət belədir: o, 
çox vaxt ekologiyanın heyvanlar və bitkilərin onlan əhatə 
edən ətraf mühitlə münasibətləri haqqında bioloji elm kimi 
ilkin anlayışından uzaq olan bir sıra müəyyən elm sahələrinə 
ayrılmışdır. Ekologiyanın müasir istiqamətlərinin əsasında 
bioekologiyamn fundamental ideyaları dayanır.

N.F. Reymersə görə, ekologiya: 1) biologiyanın bir sa
həsi olub, orqanizmlər, onların sistem məcmularının (fərdlərin, 
populyasiyalann, biosenozların və s.) və onlan əhatə edən 
mühitin münasibətlərini öyrənir (bioekologiya); fərdlərin və 
onlann təşkil etdiyi növlərin (autoekologiya), populyasiyalann
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(populyasion ekologiya, demekologiya) və birliklərin,- biose
nozların (sinekologiya) ekologiyasım ehtiva edir; 2) sistemli 
bioloji strukturlann bir-biri ilə və onlan əhatə edən mühitlə 
qarşılıqlı münasibətini, biogeosenozları və digər ekosistemləri 
(biogeosenologiya) tədqiq edən müəyyən elm sahələrinin 
məcmusu, ekosistemlər, o cümlədən biosfer haqqında elmdir; 
3) müxtəlif səviyyəli ekosistemlərin ümumi fəaliyyət qanunla
rım öyrənən müəyyən elmi təlimdir; 4) bu məcmuda qəbul 
edilmiş mərkəzi obyekt nöqteyi-nəzərindən predmet və hadi
sələrin hər hansı məcmusunu nəzərdən keçirən bilik sahəsidir;
5) bir növ kimi insanın və cəmiyyətin planet ekosferində yeri
nin, onun ekoloji sistemlərlə əlaqələrinin və onlara təsirinin 
tədqiqidir; 6) ətraf mühitdə yaşama haqqında elmdir.

Tədqiqat obyektlərinin ölçülərinə uyğun olaraq ekolog
iyanın tərkibinə fizioloji ekologiya və populyasion ekologiya 
(populyasiya və onun mühiti) da daxil olmaqla, autoekolog- 
iyanı (orqanizm və onun mühiti), sinekologiyanı (biotik 
birlik, ekosistem və onun mühiti), coğrafi ekologiyanı, 
landşaft ekologiyasını (iri ekosistemlər, canlıların iştirakı 
ilə coğrafi proseslər və onlann mühiti) və qlobal ekologiy
ayam (Yer kürəsinin biosferi haqqında elm) aid edirlər.

Tədqiqat predmetlərinə nəzərən ekologiyam mikroorqa- 
nizmlərin, göbələklərin, bitkilərin, heyvanların, insanın ekolog
iyasına, sənaye, kənd təsərrüfatı ekologiyasına, ümumi ekolog
iyaya bölürlər. Mühitlər və tədqiqatın tərkib hissələrinə görə 
qurunun, şirin su hövzələrinin, dənizin və s. ekologiyalarını 
fərqləndirirlər. Predmetə yanaşmalara görə analitik və di
namik ekologiyanı ayırırlar. Zaman amili nöqteyi- nəzərindən 
tarixi ekologiyam və təkamül ekologiyasını nəzərdən keçirirlər.

İnsan idrak obyekti kimi müasir biliyin sahələri tərəfin
dən müxtəlif cür nəzərdən keçirilir. Müasir elmdə dünyanın 
dağımq təsvirindən bir vahidin sintezinə yönəlmiş nəzəriyyə
lər ortaya gəlmişdir. Müasir insan ekologiyası və sosial eko
logiya belə nəzəriyyələr rolunda çıxış edir. Onlann bioekolog- 
iyadan qoruyub saxladığı prinsip bundan ibarətdir: müəyyən 
başlıca obyekti mühitin əsasında öyrənmək. Sistemli elm kimi
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ekologiya insanın yalnız iyerarxik təşkili səviyyəsi ilə  məh
dudlaşmır. o, həm də tərəfdən, o, tarixi-təkamül elmi kimi sis
temləri onların zaman rakursunda tədqiq edir. Buna görə də 
insan ekologiyası və sosial ekologiya üçün dinamik antropo- 
sentrik yanaşma səciyyəvidir.

§  3. Sosial ekologiyanın predm eti, obyekti və strukturu
Sosial ekologiya insan birlikləri və onlan əhatə edən 

bioloji, coğrafi, sosial və mədəni mühit arasındakı münasibət
ləri tədqiq edir. Sosial ekologiya insanı əhatə edən təbii mühi
tin və onunla səmərəli qarşılıqlı əlaqə formalarının öyrənilmə
sini, habelə insan cəmiyyətinin və onun ayn-ayn ərazi hissə
lərinin təbiətlə qarşılıqlı əlaqələrinin qanunauyğunluqlarının 
müəyyən edilməsini, bu bünövrə üzərində tebii-m ədəniləş- 
dirilmiş mühitin layihəlendirilməsini ön plana çəkir.

Sosial ekologiyanın tədqiqat obyekti sosioekosistemlərdir; 
onun predmetini bu sistemlərin fəaliyyət və inkişaf qanunları 
təşkil edir. Strukturuna görə sosioekosistem təbiət və sosial- 
iqtisadi altsistemlərə bölünür. Öz növbəsində təbiət altsistemi 
iki hissədən ibarətdir: 1) insana təsir göstərən təbii və insan tə
rəfindən cüzi dəyişdirilmiş abiotik və biotik amillərin məcmu
su; 2) insanla birbaşa əlaqələrdən asılı olmayaraq təbiət amillə
rinin məcmusu. Bu altsistemlər həmişə hərəkətdə və inkişafda
dır, onların optimal nisbəti qismində dinamik tarazlıq halı çıxış 
edir. Altsistemlərdən birinin son dərəcə güclü inkişafi sosioeko- 
sistemin dağılması və hətta məhv olması ilə nəticələnə bilər.

Sosial ekologiya insan və onu əhatə edən mühitin qarşı
lıqlı təsirinin (əlaqəsinin) ümumi qanunauyğunluqları və prin
siplərini müəyyənləşdirir. Sosioloji qanunlar müxtəlif sə
viyyəli ekosistemlər çərçivəsində antropogen fəaliyyətin isti
qamətini müəyyən edir. Hal-hazırki dövrə qədər sosial ekolo
giyanın qısaca dürüst ifadə edilmiş qanunları arasında B. 
Kommonerin qanunları xüsusilə fərqlənir. B. Kommoner 
M.V.Lomonosovun enerjinin saxlanması qanununa əsaslana
raq, dörd qanun müəyyən etmişdir: 1) hər şey bütün şeylərlə 
bağlıdır; 2) təbiət daha yaxşı bilir; 3) hər şey harasa sərf olun
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malıdır; 4) heç nə müftə əldə olunmur. Kommonerə görə, 
«...qlobal ekosistem elə tam vahid təşkil edir ki, onun çərçivə
sində heç bir şey nə qazanıla, nə də itirilə bilməz, bu isə 
ümumi yaxşılaşmanın obyekti ola bilməz: insan əməyi ilə on
dan əldə olunmuş nə varsa, hamısı qaytarılmalıdır».

Tanınmış rus ekoloqu N.F. Reymers aşağıda göstərilən 
sosioekoloji qanunları müəyyən etmişdir: l)sosial-ekoloji ta
razlıq qanunu (mühitə göstərilən təzyiq və bu mühitin həm 
təbii, həm de süni şəkildə bərpa olunması arasında tarazılığın 
saxlanması zərurəti); 2) inkişafın mədəni şəkildə idarə olun
ması prinsipi (ekstensiv inkişafın üzərinə məhdudiyyətlərin 
qoyulması, ekoloji məhdudiyyətlərin qeydə alınması); 3) sosi- 
al-ekoloji əvəzlənm ə qaydası (insan tələbatlarının əvəzolun- 
ma yollarının aşkar edilməsi zərurəti); 4) sosial-ekoloji dön
məzlik qanunu (sosial hərəkətin geriyə, mürəkkəb formalar
dan daha sadələrə dönməsinin qeyri-mümkünlüyü);

V.İ.Vemadskinin noosfer qanunu (biosferin müəyyən 
mülahizə və insan əməyinin təsiri altında noosferə, yəni in
san-təbiət sisteminin inkişafında şüurun üstünlük təşkil etdiyi 
sferaya transformasiya olunmasının labüdlüyü).

Sosial ekologiyanın əsas vəzifəsi ətraf mühitin daim də
yişdiyi şəraitdə insanın yerinin müəyyənləşdirilməsindən iba
rətdir. Sağlam ətraf mühitə malik olmaq hüququ insanın ayrıl
maz hüquqlanndandır, ekoloji etika və mədəniyyətin əsasıdır.

İnsanı əhatə edən mühit bir-biri ilə aynlmaz qarşılıqlı 
əlaqədə olan dörd tərkib hissədən-altsistemlərdən ibarət
dir: a) təbii mühitin özündən; b)aqrotexnikanın tətbiqi nə
ticəsində əm ələ gəlmiş mühitdən -  «ikinci təbiət»dən, c) 
süni mühitdən -  «üçüncü təbiət»dən; d) sosial mühitdən.

İnsanın yaşayış mühiti müəyyən şəraitdə insanın həyat 
fəaliyyətinə birbaşa və ya dolayısı ilə, dərhal və bir müddət
dən sonra təsir göstərmək iqtidarında olan fiziki, kimyəvi və 
bioloji amillərin məcmusu ilə xarakterizə olunur.

Ətraf mühit amilləri (ekoloji amillər) özlərində canlı or
qanizmlərə birbaşa və ya dolayısı ilə təsir edən xarici mühitin 
bütün komponentlərini birləşdirir.
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Abiotik am illər aşağıdakılardır: iqlim (radiasiya, havanın 
temperaturu, yağıntılar, havanın rütubətliyi, duman, külək və s.); 
relyef (yamacların istiqaməti və dikliyi, əhatə edilən yerə nəzə
rən vəziyyəti); torpaqlar (dənəvərlik, struktur, rütubət, kimyəvi 
tərkib, çürüntü, geoloji ana süxur və s.); işıq (enerji mənbəyi və 
qıcıqlandırıcı kimi); istilik (başqa proseslər üçün enerji mənbəyi 
kimi); su (havada, substratda və digərlərində suyun miqdan); 
kimyəvi amillər (qidalı maddələr, elementlərin izləri, karbon 
qazı və oksigenin konsentrasiyası, zəhərli maddələr və s.); me
xaniki amillər (od, məkan sıxlığı, qar yükü və s.).

Biotik am illər -  canlı varlıqlar arasında, hər hansı bir 
orqanizmə birbaşa və ya dolayısı ilə təsir edə bilən münasibət
lərdir, (m əsələn, hemnövlerin, düşmənlərin, rəqiblərin, para- 
zitlərin , simbiontlann, xəstəlik törədicilərinin, qidalanma 
üçün istifadə olunan bitkilərin, heyvanların davranışı).

İnsamn təsirləri də biotik amillərə aiddir, hərçənd ki, 
bütöv ekosistem öyrənilərkən onlar istisna edilir və ümumi 
ekoloji tədqiqatların predmeti olurlar.

Sosial ekologiya və insan ekologiyasım adətən iyerarxik 
olaraq bir-birinin üzərində yerləşdirirlər. Bu zaman çox vaxt 
sosial ekologiyaya müstəsna olaraq sosial-iqtisadi, insan eko
logiyasına isə tibbi-bioloj i nöqteyi-nəzərdən baxılır. Lakin in
san ekologiyasının istənilən aspektlərinin sosiologiyaya ai
diyyəti vardır. Eyni zamanda hesab etmək olar ki, insan ekolog
iyası özündə bütün bioekoloji aspektləri, sosial ekologiya ise 
yalnız sosial qrup və şəxsiyyətin ekologiyasını birləşdirir. İnsan 
ekologiyası özünün sırf sosial sahələrində sosiologiya və sosial 
psixologiya ilə, sosial və kommunal gigiyena ilə sıx təmasda 
olur.

Sosial ekologiya elementar sosial qruplardan başlayaraq 
bütövlükdə bəşəriyyəti əhatə edən geniş məsələlər dairəsini nə
zərdən keçirir. Ekologiyanın insan ekologiyası ilə sosial ekolog
iyaya bölünməsi böyük çətinliklər yaradır, çünki onların obyekti 
çox yaxın olsa da, elmi predmeti bir-birindən fərqlənir. Burada 
fərq ondadır ki, sosial ekologiya insandakı bioloji əsası əhatə et
mir.
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Aydındır ki, «fərd-reproduktiv qrup» və s.kimi bioloji 
sıranın ekologiyasım, yəni insanın bioekologiyasını sözün dar 
mənasında insan ekologiyası adlandırmaq məqsədəuyğundur. 
Həmçinin «şəxsiyyət- ailə» və i.a. sosial sıranın ekologiyasını 
sözün dar mənasında sosial ekologiya adlandırmaq olar.

Bu gün ekoloji problemləri təbiət elmləri, ictimai və texni
ki elmlərin sahələrarası qarşılıqlı əlaqəsi olmadan əməli surətdə 
həll etmək mümkün deyildir. Sosial ekologiyanın təşəkkül tap
ması (formalaşması) və inkişaf etməsi prosesi sosio-ekosistemin 
dayanıqlı inkişafının ilkin şərtlərinin və şəraitinin aşkarlanması
nın zərurəti ilə müəyyən olunur. Bu məsələni sosial ekologiya
nın iki istiqaməti -  nəzəri və tətbiqi ekologiya -  həll edir.

Nəzəri sosial ekologiya insanın onu əhatə edən ətraf 
mühitlə qarşılıqlı təsirinin qanunauyğunluqlanm tədqiq edir, 
onlann bir-biri ilə əlaqəsinin ümumi nəzəriyyəsini işləyib ha
zırlayır. Burada aparıcı problem müasir cəmiyyətin və onun tə
siri altında dəyişən təbiətin birgə təkamülünün qanunauyğun
luqlarının aşkar olunmasıdır. Nəzəri sosial ekologiya yalmz so- 
sioekosistemlərin deyil, həm də bütövlükdə biosferin inkişaf 
qanunlarını müəyyənləşdirir. Bu halda o, qlobal ekologiya sə
viyyəsinə qalxır. Həmin səviyyədə insanın təbiət-cəmiyyət sis
temində yerinin dərk edilməsi, ümumi böhranın aradan qaldı- 
nlması üçün ilkin şərtlərin axtarışı problemi xüsusilə aktualdır.

Qlobal ekologiya bütün tərəqqipərvər bəşəriyyətin diq
qətini müasir elmi biliyin dəyərli istiqamətləndirilməsinin ro
lunun artmasına, dünyanın yeni tərzdə dərkinin formalaşdınl- 
masının əhəmiyyətinə yönəldir ki, bunlannda əsasını ekoloji 
imperativlər, birgə təkamül ideyaları təşkil edəcəkdir.

Tətbiqi sosial ekologiya regional və lokal sosioekosistem- 
ləri onlann optimal fəaliyyət göstərməsi mexanizmlərini aşkar 
etmək məqsədilə öyrənir. Bu istiqamət müxtəlif səviyyəli ekosi
stemlərin idarə olunması usullanm müəyyən edir, antropogen 
fəaliyyətin «ekolojiləşdirilməsinin» imkan və yollarım tədqiq 
edir. Təbiətdən rasional şəkildə istifadə olunması, destruktiv hal
ların minimuna endirilməsi əsas məsələ kimi qarşıda durur.

Sosial ekologiyanın anlayış aparatına aşağıdakılar aid
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edilə bilər: «biosfer», «birgə təkamül (koevolyusiya)», «noo- 
sfer», «inşam əhatə edən mühit», «sosial mühit», «texnosfer», 
«ekolojiləşdirmə», «ekoloji taxça» və s. Sosial ekologiya ba
rədə daha dol-ğun təsəvvür yaratmaq üçün bu terminlərin 
məzmununu açmaq lazımdır.

Biosfer -  canlı orqanizmlərin yaşadığı təbəqə olub, tərkibi, 
quruluşu və energetikası canlı orqanizmlərin birgə fəaliyyəti ilə 
müəyyən edilir. Birgə təkamül (koevolyusiya) -  paralel, müştə
rək təkamüldür.

Noosfer -  bu, təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı təsirinin elə 
mərhələsidir ki, burada inkişafin müəyyənedici amili şüurlu insan 
fəaliyyəti olur. İnsanı əhatə edən mühit -  insanlara və onlann 
təsərrüfatına birbaşa təsir göstərən abiotik, biotik və sosial 
mühitlərin məcmusudur.

Sosial mühit -  insanların bir-biri ilə həmçinin inlann ya
ratdıqları maddi və mədəni dəyər arasındakı münasibətləridir.

Texnosfer -  biosferin insan tərəfindən köklü şəkildə texni
ki və texnogen obyektlərə (yollar, tikintilər, mexanizmlər və s.) 
çevrilmiş hissəsidir.

Ekolojiləşdirmə -  ekoloji ideyaların ictimai həyatın bütün 
tərəflərinə nüfiız etməsidir.

Ekoloji taxça -  növün təbiətdə mövcud olmasım mümkün 
edən bütün mühit amillərinin məcmusudur. Sadalanan anlayışlar 
əyani surətdə sosial ekologiyanın inteqral xarakterini nümayiş 
etdirir, çünki onun bir çox məsələlərinin işıqlandırılması aynca 
elmi istiqamətin çərçivəsindən əhəmiyyətli dərəcədə kənara çı
xır. Sosial ekologiya müxtəlif elmlərin ekoloji tədqiqatlarını va
hid bir məcrada birləşdirir, onlann nəticələrini əlaqələndirir və 
ümumiləşdirir, predmetin tamlığım təmin edir.

§4. Sosial ekologiya və digər elmlər
Sosial ekologiya bir çox elmi sahələrin qovuşuğunda tə

şəkkül tapmışdır.
Sosial ekologiya özündə həm bioloji problemlərin, həm 

də elmin müxtəlif istiqamətlərinin iqtisadi, sosial, mədəni, 
texniki problemlərinin öyrənilməsini birləşdirən elmlər kom
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pleksidir. Bununla belə, bu kompleksdə sosioloji problemlər 
əsas problemlərdən biri olaraq qalır, çünki insan hər şeydən 
əvvəl sosial varlıqdır. Təbiətlə insanın qarşılıqlı münasibətlə
rinin optimallaşdırılması sosial sferaya diqqəti artırmadan 
mümkün deyildir. Bu problemlərin həlli ictimai həyatın sosial 
tərəfinin vəziyyətini, fəaliyyəti və inkişafının qanunauyğun
luqlarım öyrənən sosiologiyanın öhdəsinə düşür. Bu qanuna
uyğunluqları bilmək müasir ekoloji böhran şəraitində yalnız 
həyat və sağlamlığı qoruyub saxlamaq üçün deyil, həm də 
müxtəlif səviyyəli ekosistemlərin möhkəmliyini təmin etmək 
üçün zəruridir.

İnsan öz həyat fəaliyyətini spesifik xüsusiyyətləri canlı 
orqanizmlər səviyyəsində gedən proseslərlə müəyyən olunan 
biosfer səviyyəsində həyata keçirir. Sosial ekologiya bioloji 
məhsuldarlıq və insanın yaşadığı mühitin dayanıqlığı problem
lərini ortaya qoyur. Bu problemləri isə bilavasitə biologiyanın 
məcrasında yaranan elm kimi ekologiya həll edir.

Ekologiya yalnız orqanizmlərin bir-biri ilə və yaşama 
mühiti ilə qarşılıqlı təsirinin qanunauyğunluqlarını deyil, həm  
də ekosistemlərə antropogen təsiri öyrənir. Təbii sistemlərin 
fəaliyyət qanunauyğunluqlarını dərk etmək, təbiətlə cəm iyyə
tin qarşılıqlı təsirində balansı tapmaq, inkişaf edən sosioekosi- 
stemin tarazlığını təmin etmək üçün zəruridir. Bu gün ənənəvi 
biologiyada tədqiqatların iki istiqaməti müəyyənləşmişdir. 1) 
canlı təbiətdə baş verən hadisələrin izaholunma metodlarının 
axtarılmasına yönəlmiş istiqamət; 2) bu təbiəti qoruyub saxla
maq və inkişaf etdirmək məqsədilə onun idarə olunması me
todlarını aşkar edən istiqamət.

Biologiyada tədqiqatların əsas sahələri içərisində aşağı
dakılar fərqlənir: 1) bioloji ehtiyatların təzələnməsinin təmin 
olunması; 2) müxtəlif səviyyəli ekosistemlərin dayanıqlığının 
təmin olunması.

Coğrafi başlanğıc sosial ekologiyaya çoxaspektli yanaş
ma imkanı verir. Coğrafiya hər şeydən əvvəl sosial-ekoloji 
problemlər kompleksinin ərazi aspektlərini tədqiq edir, təbiət
dən rasional istifadə olunmasının elmi əsaslarını işləyib hazır
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layır. Coğrafiyada ekoloji spektrin əsas elmi istiqamətləri aşa
ğıdakılardan ibarətdir: təsərrüfat fəaliyyəti nəticələrinin ya
şayış mühitinə təsirinin elmi-coğrafi proqnozlaşdırılması, hə
min mühitin antropogen dəyişikliklərinə nəzarət, təbii-texniki 
sistemlərdə mühitin optimallaşdınlması.

Sosial ekologiya və coğrafiyanın qovuşuğunda yeni elmi isti
qamət -  geoekologiya yaranmışdır. Onun obyektini məkan ve eko
loji tədqiqat yanaşmalarım birləşdirən geoekosistemlər təşkil edir.

Sosial ekologiya bilavasitə insan ekologiyası ilə bağlıdır. 
İnsan ekologiyasım bütövlükdə insanın onun yaşadığı təbii 
mühitlə qarşılıqlı təsiri haqqında elm kimi müəyyən edirlər. 
İnsan ekologiyası aşağıdakı problemləri tədqiq edir: insanın 
özünün, onun fiziki və psixi sağlamlığının qorunması və insanı 
əhatə edən ətraf mühitin mühafizəsi. İnsan ekologiyası, hər şey
dən əvvəl, ətraf mühitin insana həm təbii, həm də sosial-iqtisadi 
amillərinin təsirini öyrənir. İnsan ekologiyasında aşağıdakı isti
qamətləri ayırd etmək olar: insan populyasiyasımn sabitliyi pro
bleminin aşkarlanması, təbii və antropogen mühitin insana təsiri
nin öyrənilməsi, insan orqanizminin ətraf mühitin müxtəlif amil
lərinə adaptasiyası ehtiyatlarının müəyyən edilməsi.

Müasir şəraitdə həyat və sağlamlığın mühafizəsi sivili
zasiyama qarşısında duran ən mühüm məsələlərdən bindir, 
çünki biosferin parametrləri insanın Yer üzündə mövcud olma
sı ilə bir araya sığmayan həddə çata bilər.

Mühitin çirklənməsinin çoxalması, psixi və emosional yük
lənmələrin artması orqanizmin təbii bioloji müqavimət qabiliyyəti
nin azalmasına gətirib çıxarır. Buradan belə nəticöye gəlmək olur ki, 
insanın dəyişən mühitdə adaptasiya imkanları hüdudsuz deyildir.

Sosial-iqtisadi inkişaf parametrlərinin əhamiyyətli də
rəcədə dəyişməsi şəraitində «insanın keyfiyyəti», «həyatın 
keyfiyyəti», «həyat tərzi», «həyat səviyyəsi» kimi göstəricilə
rə diqqətin artırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. N.F. 
Reymers belə hesab edir ki, perspektivli cəmiyyətə «sosial və 
iqtisadi göstəricilərinə görə tamamilə sağlam heyat mühitində 
yaşayan, genetik, fiziki və psixi cəhətdən sağlam olan, yüksək 
intellektə malik insanlar lazımdır».
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Sağlamlıq insan həyatının keyfiyyətinin inteqral göstə
ricisi kimi çıxış edir. İnsanın sağlamlığını müəyyən edən amil
lər aşağıdakılardır: (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlu
matlarına əsasən): həyat tərzi (50-52% ), irsiyyət (20-22%), 
ətraf mühitin vəziyyəti (18-20%), səhiyyə sistemi (7-12%). 
Ümumdünya sağlamlıq təşkilatı sağlamlığı tam fiziki, psixi və 
sosial fıravanlığın təzahürü kimi izah edir.

İnsanın sağlamlığının qorunub saxlanması məsələsinin həl
li insanların yaşayışının sosial-iqtisadi şəraitinin yaxşılaşdırılma
sını tələb edir. Bununla belə, insanların sağlamlığı həm ekoloji 
şəraitin sağlamlaşdınlması, həm də insanların özlərinin davranı
şının əhəmiyyətli dərəcədə dəyişilməsi zərurəti ilə bağlıdır.

İqtisadiyyatda həyat səviyyəsi istehlak olunan maddi 
nemətlərin və xidmətlərin ümumi həcmi, əhalinin real gəlirləri 
və s. kimi kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri ilə ifadə olunur. 
Bu halda aşağıdakı səviyyələri ayırmaq olar: fizioloji mini
mum, minimal təminat, yaşayış minimumu. Həmin göstərici
lərə sosial ekologiyada insanın optimal ehtiyaclarına uyğun 
yaşayış mühiti əlavə olunur.

Hazırda ekoloji münasibətlərin ahəngdarlaşması insanı 
əhatə edən mühitin mühafizəsinin iqtisadi və hüquqi mexa
nizmlərini əhəmiyyətli dərəcədə qüvvətləndirmədən mümkün 
deyildir. Bu kontekstdə ekoloji hüququn həm nəzəri, həm də 
tətbiqi aspektləri müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Ekoloji 
hüquq ekoloji ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquqi nor
malar siistemidir ki, bununda məqsədi təbiət və cəmiyyətin 
ahəngdar inkşafını təmin etməkdən ibarətdir.

Müasir şəraitdə,antropogen yüklənmələrin sürətlə artdığı 
bir vaxtda təbiətin mühafizəsi üzrə tədbirlər planetdə baş ve
rən dəyişikliklərdən geri qalır. Bununla əlaqədar olaraq insan
la təbiətin qarşılıqlı təsiri sahəsində ictimai münasibətlərin 
prinsipcə yeni formalarım və bu münasibətlərin müvafiq 
hüquqi təminatını bərqərar etmək tələb olunur.

Fəlsəfə müasir ekoloji problematika çərçivəsində elmi idey
aların inkişafının real proseslərim və meyllərini nəzərdən keçirir. 
Fəlsəfi bilik təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı təsirinin optimallaşdı-
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nlması haqqmda tam nəzəriyyənin hazırlanmasına imkan yaradır.
Bu gün fəlsəfə və humanitar biliklərin digər sahələri 

çərçivəsində ekoloji dünyagörüşü formalaşır ki, bu da təbiətin 
ahəngdar şəkildə qavramlmasmı, antropogen tələbatların məh- 
dudlaşdınlmasmı, rasional texnologiyanı nəzərdə tutur. Bəşə
riyyətin və biosferin mövcudluğunu mühafizə etmək üçün in
sanın təbiətlə fundamental münasibətlərində radikal dəyişik
liklər etmək lazımdır.

Hal-hazırda təbiət elmləri ilə humanitar elmlərin qovu- 
şuğunda təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətlərini tarixi 
kontekstdə öyrənən yeni tədqiqat istiqaməti yaranır. E.S. Kul- 
pin onu sosiotəbii tarix kimi müəyyən edir. Sosiotəbii tarix 
təbiət və cəmiyyətin inkişafına təbiətlə insanın qarşılıqlı təsi
rinin əsas vəziyyətləri olan sosial-ekoloji sabitlik və sosial- 
iqtisadi böhran halı prizmasından yanaşır.

Beləliklə, sosial ekologiya bu gün yalnız sahələrarası 
elm kimi deyil, həm də yeni dünyagörüşü istiqaməti kimi çıxış 
edir. Metodoloji cəhətdən sosial ekologiya sinergetik ya
naşmaya əsaslanır ki, bunun da əsasını dünyanın, sosial və 
bioloji sistemlərin öz-özünü yaratması barədə təsəvvür 
təşkil edir. Təkamül, öz-özünü təşkil ideyaları, sistemli ya
naşma universal təkamulçülük prinsipinin başlıca müddəaları
dır. Onun mahiyyətini cansız, canlı və sosial materiyanın vahid 
universal təkamül prosesi olması barədə təsəvvür təşkil edir. 
Kainat ayn-ayn hissələri bir-biri ilə  sıx bağlı olan vahid öz- 
özünü təşkil edən bir sistemdir. Şübhəsizdir ki, sinergetik ya
naşma sosial-ekoloji sistemin inkişaf meyllərinin aşkar edil
məsini və bu sistemə nəzərən xarici təsirlərin məhdudlaşdı- 
nlmasını əhəmiyyətli hesab edir.

Müasir insandan onun təbiətlə qarşılıqlı münasibətləri sa
həsində meydana çıxan ziddiyyətlərin aradan qaldınlması üçün 
özünün bütün dünya ilə vəhdətini dərk etməsi tələb olunur. Si
nergetik dünyagörüşü təbiət və insanın yeni dərkinə gətirib çı
xarır onun da məqsədi insanı əhatə edən mühitin daxili mürək
kəbliyinin dərindən dərk edilməsindən, insan populyasiyasmın 
sağ qalıb yaşama strategiyasının hazırlanmasından ibarətdir.
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Beləliklə, ekoloji problemlər yeni minillikdə hüdudunda 
get-gedə daha da aktuallaşır. Təbiətin özünüqiymətləndirmə 
keyfiyyətinin yenidən dərk olunması labüd olaraq insanın 
özünün varlığının dəyərinin artmasını nəzərdə tutur.

Hal hazırda ekoloji problemlərə qarşı mövcud olan səthi 
yanaşmam aradan qaldırmaq, ekoloji dünyagörüşü və təfəkkürü, 
ekoloji mədəniyyəti formalaşdırmaq lazımdır. Müasir ekoloji bi
lik çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Biosferin və onun funksiya
larının sistemli təşkilinin dərindən öyrənilməsi, insanın rolunun 
ona uyğun olaraq müəyyənləşdirilməsi təbiət və insanın münaqi- 
şəsiz inkişaf etmə strategiyasının formalaşmasına kömək edir. Bu 
strategiya birgə təkamül, sabit inkişaf strategiyasıdır.

Bu gün ekologiyanın anlaşılması əhəmiyyətli dərəcədə 
dəyişilmişdir -  o, bioloji elmlər silsiləsi çərçivəsində olan isti
qamətdən insanın təbiətə və öz-özünə olan xüsusi münasibə
tinə çevrilmişdir. İnkişaf etməkdə olan ekofıl dünyagörüşü 
meyli «ekosofiyaya», yəni bizi əhatə edən dünyaya yeni möv
qelərdən baxmağa imkan verən canlı biliyə çevrilir. Ekosofiya 
yalmz elmi deyil, həm də humanist dünyagörüşü olaraq, insa
nın və təbiət aləminin əməkdaşlığı, istənilən canlı varlığın öz- 
özünü qiymətləndirməsi ideyalarını önə çəkir. Bununla da in
sanın dünyada adekvat yeri və ona uyğun heyata nikbin müna
sibət bəsləyən davranışının axtarışlarında yeni deyər istiqa
mətləri formalaşır.
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FƏSİL XVII

SOSİOLOJİ TƏDQİQATLARIN METODOLOGİYASI 
VƏ METODİKASI

§1. Sosioloji tədqiqatın metodologiyası
Sosioloji tədqiqatın həyata keçirilməsi üçün hər şeydən 

əvvəl hazırlıq işləri həyata keçirilir. Belə ki, tədqiqatın pro
qramı, iş planı və tədqiqat üçün köməkçi sənədlər işlənib ha
zırlanır. Sosioloji tədqiqatın proqramı müəyyən hadisə v ə  ya
xud prosesin öyrənilməsinin metodik priyomlannm v ə meto
doloji yanaşmaların hərtərəfli nəzəri əsaslandırılmasından iba
rətdir. Yalnız dərin düşünülmüş proqram vasitəsi ilə daha yük
sək səviyyədə tədqiqatı həyata keçirmək olar. Təsadüfi deyil 
ki, proqram tədqiqatın strateji sənədi adlandırılır. Düşünülmüş 
proqramı nəzərdən keçirərkən tədqiqatın bütöv konsepsiyasım 
aydın görmək olar.

Sosioloji tədqiqatın proqramının metodologiya hissəsinə 
aşağıdakılar daxildir; 1) problemin formula edilməsi və əsas
landırılması; 2) məqsədin müəyyən edilməsi; 3) tədqiqatın ob
yekti və predmetinin müəyyən edilməsi; 4) əsas anlayışlann 
məntiqi təhlili; 5) tədqiqatın hipotezi və vəzifələrinin müəy
yən edilməsi; 6) Sosial tədqiqatın vəzifələri.

1. Tədqiqat probleminin formula edilməsi və əsaslan
dırılması. Qeyd olunduğu kimi hər hansı prosesdə və ya hadisə
də sosioloji informasiyaya tələbat onun vəziyyətinin tam öyrə
nilməsi zəruriliyi ilə əlaqədar meydana gəlir. İnformasiyaya tələ
bat, bu və ya digər hadisədə mövcud olan real ziddiyyətlərlə, on
ların həlli yollan və vasitələrinin aşkar olunması ilə bağlıdır.

Tədqiqat probleminin ifadə edilməsi prosesində həm pro
blem situasiyasının, həm də onu müəyyən edən real ziddiyyətlə
rin daha dəqiq əks olunmasına cəhd göstərilir. Belə ki, ən vacibi 
problemin zahiri qoyuluşu təhlükəsindən uzaqlaşmaq lazımdır.

Tədqiqat prosesində problemin olduqca geniş planda ve
rilməsi özü müəyyən təhlükə yaradır.

Sosioloji tədqiqatın təşkilatçılan hər hansı sosial hadisə və 
prosesin müəyyən tərəflərinin öyrənilməsini, onlarda mövcud
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olan ziddiyətlərin , kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələrinin, aşkar 
olunmasının habelə onlann inkişaf meylini əsas götürür. M əsələn 
əmək intizamının vəziyyəti, onun möhkəmləndirilməsinə təsir 
göstərən amillər, intizam pozulmalarının səbəbləri və s.

Sosioloji tədqiqatın gedişində bir neçə problemin cava
bının axtarılmasına da rast gəlinir. Bu, o hallarda mümkün olur 
ki, tədqiqat problemi “Çox problemli ” sosioloji təhlilə yönəl
dilir. Praktikada göstərir ki, vahid tədqiqat prosesində bir neçə 
problemin öyrənilməsi məqsədəuyğun deyil. Hər şeydən əv
vəl, ona görə ki, bu vəziyyət tədqiqatın instrumetadiyasını 
mürəkkəbləşdirir, əldə olunmuş sosioloji informasiyanın key
fiyyətini azaldır və məntiqi ümumiləşdirməni çətinləşdirir.

2. Tədqiqatın məqsədinin müəyyən edilməsi. Sosioloji 
tədqiqat hər şeydən əvvəl praktiki məqsəd daşıyır, müəyyən 
tədbirlər planının işlənib hazırlanmasına, habelə idarəetmə qə
rarlarının hazırlanması və qəbul edilməsinə xidmət edir. So
sioloji tədqiqat idarəetmənin səmərəli şəkildə həyata keçiril
məsinə kömək edir.

Sosioloji tədqiqatın təşkilatçılan problemin həllinə yö
nəldilmiş vasitə və yollann praktiki tutumunu da yoxlayırlar.

3. Tədqiqatın obyekti və predmetinin müəyyən edilmə
si. Məlumdur ki, sosial problem özlüyündə mövcud olmur, o, in
san birliyi və onun fəaliyyəti ilə qarşılıqlı əlaqədardır. Deməli, 
geniş menada sosioloji tədqiqatın obyekti bu və ya diger sosial 
problemin daşıyıcısıdır. Məsələn, əmək intizamının səviyyəsi 
dedikdə müəyyən sahədə çalışan əməkçi insanlann intizamının 
səviyyəsi nəzərdə tutulur. Bütün bunlar problemin daşıyıcıları 
kimi çıxış edir ki, bu da tədqiqatın obyekti hesab edilir.

Bununla yanaşı, bu və ya digər problemin meydana gəl
mə səbəbləri tədqiqat obyektinin hüdudlarından kənarda da 
mövcud olur. Bu, tədqiqat obyektinin miqyasının genişlənmə
sinə gətirib çıxarır ki, o da son nəticədə, mövcud problemin 
meydana gəlməsinin həqiqi səbəblərinin aşkar olunmasına im
kan yaradır. M əsələn, seminar məşğələlərində dinləyicilərin 
fəallığının aşağı səviyyədə olması onlann m əşğələyə formal 
münasibət bəsləm əsi ilə izah edilir, habelə, məşğələnin şablon
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metodika ilə keçirilməsi müəllimin mütəxəssis kimi aşağı sə
viyyədə olması ilə aydın olur. Məhz bu cür hallarda, tədqiqatın 
iki obyekti müəyyən edilir: əsas obyekt -  dinləyicilər, əlavə 
obyekt - müəllimlər. Obyektin düzgün göstərilməsi tədqiqatın 
predmetinin düzgün müəyyən edilməsinə kömək edir. Tədqi
qatın predmetinə obyektin o tərəfləri və cəhətləri daxildir ki, 
həmin tərəflər və cəhətlərlə tədqiq olunan problemi tam mə
nada öyrənmək olar. Belə ki, yuxanda qeyd etdiyimiz misalda, 
tədqiqatın predmetinə seminann səmərəli işi ilə müəllimlərin 
professionallıq səviyyəsi arasındakı əlaqəsinin təmərküzləşmiş 
ifadəsi kimi meydana çıxır.

4. Əsas anlayışların məntiqi təhlili. Sosioloji tədqiqatın 
bu hissəsində bir sıra metodoloji proseduralann həyata keçi
rilməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, bu proseduralar olmadan təd
qiqatın instrumentariyasında sosioloji tədqiqatın vahid konsep
siyasının tərtib hissəsi olan ilkin informasiyanın cəmləşdiril- 
məsi mümkün deyil. Deməli, onun məqsəd və vəzifələrini re
allaşdırmaq, habelə irəli sürülən hipotezin doğruluğunu yox
lamaq, mümkün deyil.

Bu proseduralann mahiyyəti tədqiqat prosesində mühüm 
rol oynayan əsas anlayışlann məntiqi quruluşundan ibarətdir. 
Tətbiqi sosiologiyada tədqiqatın predmetinin müəyyən olunma
sında başlıca yer tutan anlayışlar əsas anlayışlar adlanır. Bu an
layışların məntiqi təhlili, onlann məzmun və strukturunun dəqiq 
və hərtərəfli izah olunmasım tələb edir. Məhz bu əsasda, öyrə
nilən hadisənin ünsürləri və xüsusiyyətlərinin nisbətinin aydın
laşdırılması, onun vəziyyəti haqqında bitkin təsəvvür verir.

Məsələn, zəhmətkeşlərin bu və ya digər kateqoriyasının 
sosial fəallığının öyrənilməsində “sosial fəallıq” və s. əsas an
layışının məntiqi təhlili əmək, sosial -  siyasi fəallıq və s. fəallıq 
sferalarına ayrılmasım tələb edir. Deməli, bu ayrılmış anlayışları 
aydınlaşdıraraq “tədricən” tədqiqat predmetinin ayn-ayn tərəf
lərinin mahiyyətinin müəyyən edilməsinə yaxınlaşdırırıq.

Əsas anlayışlann məntiqi təhlili və sosioloji tədqiqatın 
növü arasında sıx asılılıq mövcuddur. Belə ki, planlaşdmlmış 
tədqiqatın növü nə qədər mürəkkəb xarakter daşıyırsa, əsas
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anlayışlann məntiqi təhlilinin strukturu daha tutumlu olur. Ha
belə, əsas anlayışların təhlilinin xarakteri ilkin sosioloji infor
masiyanın yığılması instrumentariyasmın məntiqi qoyuluşuna 
bilavasitə təsir göstərir.

5. Tədqiqatın hipotezinin formula edilm əsi. Bu və ya
digər tədqiqatm məqsədinin reallaşdmiması tədqiqatçı tərəfin
dən müəyyən ardıcıllıqla tətbiq olunan addımlara, üsullara əsas
lanır. Bu metodlann seçilməsi, daha dəqiq desək, tədqiqatın 
ümumi istiqaməti hipotezin formulə edilməsinə qədər həyata 
keçirilir. Hipotez -  hər hansı faktın, hadisə və prosesin izah 
edilməsi üçün irəli sürülən elmi fərziyyədir. Belə ki, bu fər
ziyyə ya təsdiq olunur, ya da inkar edilir. Məhz, buradan aydın 
olur ki, hipotezin qabaqcadan irəli sürülməsi, bütövlükdə tədqi
qat prosesinin daxili məntiqini müəyyən edir.

Məlum olduğu kimi hər hansı sosioloji tədqiqat öyrəni
lən problemin meydana gəlməsinin səbəbləri haqqında qa
baqcadan nəzərdə tutulan fərziyyələrə əsaslanır. Əgər tədqi
qatçı həmin səbəbləri müəyyən etməyə məqsədyönlü cəhd 
göstərirsə, onda o, hipotez şəklində, öz fərziyyələrini irəli 
sürür. Məhz hipotez tədqiqatın operativliyini artınr, tədqiqatın 
obyektini və sosioloji informasiyanın yığılması metodunun 
düzgün seçilm əsinə kömək edir.

Burada başlıca məsələlərdən biri odur ki, irəli sürülən 
hipotez tədqiqatçının fikrini buxovlamasın, əvvəlcədən onun 
işinin yekun nəticəsini müəyyənləşdirməsin.

Hipotez xarakterinə və əhəmiyyətinə görə əsas və əlavə 
hipotezə bölmək olar.

6. Sosioloji tədqiqatın vəzifələri. Tədqiqatın vəzifələri 
onun məqsədinə və hipotezə uyğun olaraq ifadə edilir. Habelə 
tədqiqatın vəzifələri şərti olaraq əsas və əlavə vəzifələrə ayrılır.

Tədqiqatın əsas vəzifəsi özündə mərkəzi sual -  cavab ax
tarışım əks etdirir. Belə ki, tədqiq olunan problemin həlli yollan 
və vasitələri hansılardır? Sualı əsas vəzifənin mahiyyətini ifadə 
edir. Məsələn, əgər tədqiqatın məqsədi adamlann siyasi fəallıq 
səviyyəsinin yüksəldilməsinə təsir edən amillərin əsas hipotez 
kimi araşdınlması əsas vəzifə kimi özünü göstərir.
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Tədqiqat prosesində elə şərait yarana bilər ki, əlavə hi- 
potezin irəli sürülməsi əlavə m əsələlərin araşdırılmasını tələb 
edər. Məhz buna uyğun olaraq əlavə vəzifələr irəli sürülür.

Təsviri və analitik sosioloji tədqiqat bir neçə əsas vəzifə
ləri özündə birləşdirir. Belə ki, bu vəzifələrdən hər birinin həlli 
bunlarla bağlı olan müəyyən qədər əlavə vəzifələrin reallaşdı- 
nlmasım tələb edir. Məsələn, “kollektivdə əmək və iqtisadi tər
biyənin vəziyyətinin təhlili” əsas vəzifə kimi öyrənilir. Bununla 
əlaqədar olan əlavə vəzifələr aşağıdakıların tədqiq olunmasını 
tələb edə bilər: a) istehsal intizammm vəziyyəti; b) əmək vər
dişlərinin formalaşdırılması üzrə amillərin fəaliyyəti; v) müasir 
iqtisadi təfəkkürü formalaşdıran iqtisadi təbliğat və s.

§2. Sosioloji tədqiqatın metodikası
Sosioloji tədqiqat proqramının metodik hissəsində aşağı

dakılar aiddir; məcmu halmda tədqiqatın müəyyən edilməsi, 
ilkin sosioloji informasiyanın yığılmasında istifadə olunan me
todların xarakteristikası, bu informasiyanın yığılması üçün in- 
strumentariyanm məntiqi strukturu. EHM •- də informasiyala
rın işlənib hazırlanmasının məntiqi sxemi.

Tədqiqat obyektinin müəyyən edilməsi yəni kollektivin 
və yaxud onun üzvlərinin ayrıca qruplarının tədqiqat obyekti 
kimi müəyyən edilməsi həmin insan məcmuyunun kəmiyyəti 
və xarakteri haqqında məsələnin həllini başa çatdırmır. Tədqi
qat obyekti kimi, bütün insanların sorğusunu (bu min, on min və 
yüz min ola bilər) keçirmək səmərəli ola bilməz. Belə ki, bu, 
tədqiqatın müddətini uzatmış olar. Bu cür addım, həm də böyük 
miqdarda maliyyə vəsaitlərinin xərclənməsinə, çoxlu sayda fə
alların diqqətdən yayılmasına səbəb olur. Son nəticədə tədqiqat 
özü də olduqca geniş miqyas alır. Məhz buna görə də əksər hal
larda əosioloji tədqiqat, başdan -  başa deyil, seçmə xarakteri 
daşıyır. Daha doğrusu, ciddi qaydalarla öyrənilən obyektin sosi
al -  demoqrafik cəhətlərinə və digər struktur xarakteristikasına 
görə müəyyən miqdarda adamlar seçilir. Sosioloqların dilində 
bu əməliyyat “seçmə” adlanır. Sosioloji tədqiqatın keyfiyyəti 
məhz seçmənin düzgün həyata keçirilməsindən bilavasitə asılı-
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dir. Bu cür vəziyyət sosioloji tədqiqatın proqramında tədqiqat 
obyektinin xüsusiyyətləri və dinamikası nəzərə alınmaq şərti ilə 
seçmə layihəsinin dəqiq əks olunmasını tələb edir.

Seçmənin layihəsində tədqiqat obyektindən müəyyən 
məcmuyu insanların ayrılmasının prinsipləri göstərilir; sorğu
nun keçirilməsi texnikası əsaslandırılır; sorğunun gedişində 
əldə olunan informasiyaların doğruluğunun müəyyən edilmə
sinə yanaşma ifadə edilir.

Sosioloji tədqiqatın proqramının metodik hissəsinə, ha
belə ilkin informasiyanın (anket sorğusu, müsahibə, sənədlərin 
təhlili, müşahidə və s.) əldə olunması metod və üsullarının xa
rakteristikası, tətbiq olunan instrumentariyanın məntiqi struk
turu, habelə instrumentariyada sualların qoyuluşu qaydası da
xildir. Sosioloji tədqiqatın proqramında instrumentariya 
müstəqil sənəd kimi çıxış edir. Proqramda yuxanda deyilən
lərlə yanaşı əldə olunmuş informasiyalann işlənib hazırlanma
sının məntiqi sxemi də göstərilir.

Göründüyü kimi, sosioloji tədqiqat proqramının hazır
lanması sadə iş deyil. O, müəyyən qədər vaxtın və qüvvənin 
sərfini tələb edir. Praktika göstərir ki, proqramın işlənib hazır
lanmasına tədqiqatın həyata keçirilməsindən daha çox vaxt 
sərf olunur. Təbii ki, yüksək keyfiyyətli proqramın hazırlan
ması tədqiqatın daha yüksək elmi səviyyədə həyata keçirilmə
sinin mühüm şərtidir.

Tədqiqatın iş planı. Bu plan əsas prosedur tədbirləri əks 
etdirir. Təcrübə sübut edir ki. sosioloji tədqiqatın düşünülmüş 
iş planının hazırlanması onun təşkilatçıları üçün yaxşı kömək
dir. Belə ki, o, qabaqcadan elmi, təşkilatı və maliyyə məsrəf
lərini daha dəqiq müəyyən etməyə imkan verir, mənasız ad
dımlardan uzaq olmağa kömək edir. Plan tədqiqata, onun 
həyata keçirilməsinin bütün mərhələlərində ritmiklik gətirir.

Bu planın işlənib hazırlanması müəyyən prinsip və qay
daların ciddi uçotunu nəzərdə tutur. Bu prinsip və qaydalar 
idarəetmə və icra fəaliyyətinin planlaşdırılması prinsipləri ilə 
oxşardır. Məhz buna görə də, burada, sosial planlaşdırmanın 
ümumi nəzəriyyəsi haqqmda bilik faydalı ola bilər.
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Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, sosioloji tədqiqatın 
planlaşdınlmasına bəzi xüsusiyyətlər xasdır. Bu xüsusiyyətlər 
sosial hadisələrin elmi dərk edilməsi üsullarından biri kimi so
sioloji tədqiqatın mahiyyətindən irəli gəlir.

Sosioloji tədqiqatın həyata keçirilməsi onun iştirakçılan 
arasında elmi -  nəzəri, metodik və təşkilati fəaliyyətlərin uz
laşdırılmasını tələb edir. Habelə iştirakçılar arasında dəqiq 
əmək bölgüsü həyata keçirilir. Bundan başqa, hər hansı tədqi
qat, onun mürəkkəbliyi, səviyyəsindən asılı olmayaraq bir sıra 
mərhələlərdən və emprik proseduralar seriyasından ibarətdir. 
Bu mərhələ və proseduralar öz məzmununa görə fərqlənirlər. 
Habelə onları vahid elmi -  tədqiqat məntiqə qırılmaz əlaqə
ləndirir. Əldə olunmuş sosioloji informasiyanın keyfiyyəti hər 
bir mərhələnin, habelə hər bir tədqiqat prosedurunun reallaşdı- 
nlmasınm elmi səviyyəsindən asılıdır.

Sorğu blankının düzgün tərtib olunması, qeyri -  dəqiq 
məlumatların əldə olunmasına səbəb olur. Habelə anket sorğu
sunu keçirmək üçün аул -  ayrı seçilmiş qrupların hazırlanma- 
ması ilkin informasiyanın əldə olunmasında təşkilatsızlıq yara
dır. Bu və ya digər mərhələnin vaxtının uzanması tədqiqatın 
özünün aktuallığının itirilməsinə səbəb olur.

Sosoloji tədqiqat planının struktur ünsürlərinə onun mərhə
lələri öz forma və növlərinə görə fərqlənən elmi -  tədqiqat və 
təşkilati -  texniki prosedur və əməliyyatlar daxildir. Bütün bun
lar, prosedur və əməliyyatların həyata keçirilməsi ardıcıllığına 
uyğun olaraq tədqiqat planında dörd blok üzrə qruplaşdırılır.

Birinci blok. Burada tədqiqatın proqramı və instrumen- 
tariyasımn müzakirə edilməsi və təsdiq olunması qaydaları 
müəyyənləşdirilir, ilkin informasiyanın eldə olunduğu qruplar 
formalaşdırılır və hazırlanır: sınaq tədqiqatı həyata keçirilir; 
sınaq tədqiqatının nəticələrinə görə ilkin informasiyanın əldə 
olunması proqramı və instrumentariyasına düzəlişlər edilir, 
instrumentariyanın (anket və yaxud müsahibə -  blank ve s.) 
artırılması heyata keçirilir.

İkinci blok. Sosoloji tədqiqat planında kütləvi şəkildə 
ilkin informasiyanın eldə olunmasını təmin edən bütün təşki-
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lati və metodik işlər özünü göstərir. Burada sorğu üçün məka
nın və zamanın seçilməsi, habelə sorğu olunanların, tədqiqatın 
məqsədi, vəzifələri və praktiki nəticələri haqqında qabaqca
dan məlumatlandırılmalı, doldurulmuş anketlərin, blank -  
müsahibələrin və instrumentariyanın digər növlərinin mərkəz
ləşdirilmiş yığılması nəzərdə tutulur.

Üçüncü blok. Bu ilkin informasiyanın EHM -  də işlənib 
hazır-lanması ilə əlaqədar olan əməliyyatların məcmuyunu 
əhatə edir. Bu mərhələdə tədqiqat qrupu hesablama mərkəzi
nin işçiləri ilə  rastlaşır.

Dördüncü blok. Bu bloka əldə olunmuş məlumatların 
nəticələrinin təhlili, yekun hesabatlarının mətnlərinin hazır
lanması və praktiki tədbirlərin işlənm əsi ilə əlaqədar olan 
bütün işlər daxildir.

Sosoloji tədqiqatın layihələşdirilməsində, onun həyata 
keçirilməsi proqramı və planının işlənib hazırlanması ilə yanaşı 
köməkçi sənədlər də hazırlanır, mövcud olan normativlərə 
uyğun olaraq qabaqcadan təşkilati -  texniki, maddi və başqa 
məsrəflər hesablanır. Bütün bunlar tədqiqatın həyata keçirilmə
sini sahmanlayır, mümkün maneələri aradan qaldırır, keyfiyyətli 
ilkin informasiya yığımına və onun vaxtında təhlilinə kömək 
edir. Tədqiqatın köməkçi sənədləri adətən təlimat şəklində ha
zırlanır. Ən mühüm təlimatlardan biri sorğuya cavab verən an
ket dolduranların təlimatıdır. Belə ki, burada qısa şəkildə tədqi
qatın məqsədi, vəzifələri və əsas proseduraları göstərilir. Habe
lə təlimatda sorğunun keçirildiyi məkan və zaman, ilkin infor
masiyanın əldə olunması üçün şəxslər, sorğunun xarakteri (ano
nim, siyahı üzrə və s.) söhbətin forma və məzmunu, habelə so
rğu prosedurunun texniki silahlandınlması göstərilir. Təlimatda 
sorğu vaxtı anket dolduranının iş qaydaları da izah edilir.

Sosoloji tədqiqatın normativlərində, onun həyata keçi
rilməsi üçün zəruri olan elmi, təşkilati -  texniki, maddi və za
man ehtiyatlarının hesablanması da göstərilir. Zaman normativi 
və digər normativlər hər şeydən əvvəl tədqiqatın növündən 
asılıdır. Belə ki, o, ölçülmüş xarakter daşıyır. Dərin, analitik 
tədqiqat bir il, təsviri tədqiqat, 3 -  6 ay, qabaqcadan öyrənilmə
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tədqiqatı (ekspress -  sorğu) 2 - 3  həftə davam edir.
İlkin informasiyanın əldə olunmasında iştirak edənlərin 

sayı bu prosedurun forma və metodundan, seçilmə növündən 
və vaxtdan asılıdır.

Sosoloji informasiyanın keyfiyyəti sınaq tədqiqatının 
əsas tədqiqat səviyyəsində aparılmasından asılıdır. O, irəli 
sürülən hipotez və vəzifələrin əsaslandırılmasını yoxlamaq 
üsuludur. Smaq tədqiqatı müvafiq seçmə modelinin düzgün
lüyünü qiymətləndirməyə, tədqiqatın obyekti və predmetinin 
bəzi xüsusiyyətlərini dəqiqləşdirməyə, bütün proseduralarının 
məsrəfini və müddətinin əsaslandırmaya kömək edir.
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FƏSİL XVIII

SOSİAL PROQNOZLAŞDIRMA
İnsan həmişə arzu ilə yaşamış, xoşbəxt gələcəyi düşün

müşdür. Yaşadığı mühitdə rast gəldiyi ziddiyyətləri, qüsurlan 
arzu etdiyi gələcək cəmiyyətdə görmək istəmir. İnsan elə bir 
cəmiyyət arzu edir ki, həmin cəmiyyət insanı xoşbəxtliyə aparır. 
İnsan öz gələcəyini görmək, gələcəkdə nələrlə qarşılaşacağım 
həmişə bilməyə can atmışdır. Fəlsəfi fikir tarixi göstərir ki, 
müxtəlif dövrlərdə bəşəriyyətin gələcəyini qabaqcadan görmək 
və izah etmək cəhdləri çox olmuşdur. Bu baxışlar çox müxtəlif 
və rəngarəng olmuşdur. Bəzən cəmiyyətdə xoşbəxt gələcəyin 
reallaşacağına inanmayan insan, onu göylərə köçürmüş, dini, əf
sanəvi ideyalar yaradaraq özünə ümid və təsəlli vermişdir.

Bir çox alimlər, mütəfəkkirlər belə bir cəmiyyət arzu
sunda olmuş, öz yaradıcılığında belə cəmiyyəti təsvir etmişlər. 
N.Gəncəvi «İsgəndəmamə» əsərində öz qəhrəmanını elə cə
miyyətə apanb çıxanr ki, həmin yerlər şairin arzuladığı, dü
şündüyü cəmiyyətdir.

Tomas Mor və Tomazo Kompanellonun arzu etdiyi cə
miyyətlər də utopik cəmiyyət -  xoşbəxtlik cəmiyyəti idi.

Fransız utopik sosialistləri Ş.Furye, S.Simon və R.Ouen 
de elə bir gələcək xoşbəxt cəmiyyət arzu edirdilər ki, bu cə
miyyət onların utopik ideyaları idi.

Lakin insanı öz əməyi ilə utopik hesab olunan xoşbəxt 
gələcəyi qurmaq inamı heç zaman tərk etməmişdir. İnsan öz 
qarşısına müəyyən məqsədlər qoyur və ona çatmaq üçün fəal 
mübarizə aparır, onun təsiri haqqında daim düşünür. Bu sahə
də insan real və xəyali qabaqgörənlik ideyalanna əsaslanır.

Qabaqgörənlik, qabaqgörmə -  proqnozlaşdırma gələcək  
haqqında bilikdir. Sosial proqnozlaşdırma cəmiyyətin gələcəyi 
haqqında bilikdir.

Sosial proqnozlaşdırma hazırda mövcud olmayan, lakin 
cəmiyyətin inkişafı prosesində özünün potensial imkanlarım 
biruzə verən, obyektiv və subyektiv ilkin əsaslan qərarlaşmaq
da olan gələcək haqqında bilikdir.
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Gələcəyin obyektiv və subyektiv potensial imkanlan 
özünü sosial iqtisadi şəraitdə, m üxtəlif ehtiyat mənbələrinin 
aşkar edilməsində, fəaliyyətdə qarşıya qoyulmuş məqsədlərin 
aydınlığında və s. göstərməlidir. Bunlar təhlil edilərkən qa- 
baqsöyləmə biliyi yaranır.

Gələcyi qabaqsöyləmə, yəni proqnozlaşdırma insanların 
məqsədəuyğun fəaliyyətinin nəticəsidir. Sosial proqnozlaş
dırma -  cəmiyyət hadisələrinin inkişafmin zəruri əlaqələ
rinin düzgün müəyyən edilməsi, gələcəyin hadisə və  pro
seslərinin idrakda əks olunmasıdır. Proqnoz söyləm əyə dair 
çıxarılan nəticələrin düzgünlüyü, həqiqiliyi onların ictimai in
kişaf qanunlarım düzgün əks etdirməsindən asılıdır.

Proqnozlaşdırma ilə irəli sürülən hər bir fikir ehtimal xa
rakteri daşıyır. Çünki həmin fikirlərin maddiləşməsi üçün prak
tik şərait mövcud olmur. Ona görə də gələcək haqqmda hər 
hansı bir ideyanın həyata keçirilməsi üçün obyektiv və subyek
tiv ilkin əsaslar, maddi və mənəvi şəraitin yetişməsi vacibdir. 
Həmin şərait və ilkin əsaslar yetişdikdə gələcək ideyaların həy
ata keçirilməsi obyektiv zərurət olur, qarşısı alınmaz hal alır.

Sosial proqnozlaşdırma - sosial tədqiqatın konrket və 
əsas istiqamətlərindən biridir. O hər hansı bir hadisənin, yaxud 
hadisələr sinfinin inkişaf perspektivlərinin müəyyənləşdiril- 
məsinə yönəlmiş elmi tədqiqatdır.

Sosial proqnozlaşdırma sadəcə olaraq gələcək haqqmda fikir 
söyləmək deyil, müasir elmi vasitələrin köməyi ilə bu və ya digər 
hadisə və proseslərin inkişaf perspektivlərinin sistemli tədqiqidir.

Proqnozlaşdırma -  qədim yunan sözü - proqnosis sözün
dən olub gələcəyi görmək, gələcək haqqında bilik deməkdir. 
Hələ iki min il bundan əvvəl qədim yunan həkimi Hippokrat 
«Proqnozlaşdırma» adlı əsər yazmışdır. O, proqnozlaşdırmaya 
əsasən müxtəlif xəstəliklərin əm ələ gəlməsi və yayılmasına 
diaqnoz və proqnoz qoymaq vasitəsi kimi baxırdı. O dövrdə 
gələcəyi görmək, gələcəyi qabaqcadan xəbər vermək intusiy- 
aya, tez-tez isə əlamətlərə əsaslanırdı.

Gələcəyi görmək, söyləmək zərurəti bütün dövrlərdə in
sanları düşündürmüşdür. Bizim dövrümüzdə isə proqnozlaşdır
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maya daha çox təlabat vardır. Lakin qədim dövrlərdə olduğu 
kimi, indi də proqnozlaşdırma intuisiya və əlamətlərə əsaslana 
bilməz. Müasir proqnazlaşdırma obyektiv qanunauyğunluqlara 
əsaslandığı üçün elektron hesablama maşınlarının tətbiq olun
ması, riyazi məntiqi qaydalara ciddi riayət edilməsi, mövcud 
informasiyanın yenidən işlənməsi zərurəti meydana çıxır. Buna 
görə də müasir proqnozlaşdırma -elm i biliklər sistemidir.

Elmi proqnozlaşdırmanın yaranması tarixi çox maraq
lıdır. Krım müharibəsi zamanı (1853-1856) ingilis-fransız do
nanması Sevestapolu dənizdən mühasirəyə alır. Lakin güclü 
fırtına müttəfiqlərin dəniz hücumunun qarşısını alır, hətta fran
sızların ən böyük hərbi gəmisi «IV Henrix» dənizdə batır. 
Fransız hərbi komendantlığı Paris astronomiya abservatoriya- 
sının direktoru Leveryeyə müraciət edir ki, fırtına baş verəcəy
ini qabaqcadan bilmək olarmı? O cavab verir ki, bəli. Bu vax
tdan etibarən dünyada ilk dəfə hava proqnozu xidməti təşkil 
olundu və ilk dəfə olaraq elmi proqnozun əsası qoyuldu.

Elmi proqnozlaşdırma yaranana qədər qabaqgörmə üsulu 
kimi intuisiya və fantastikalar mühüm yer tuturdu.

İntuisiya nə elm deyil, nə də təcrübə. O, elmlə təcrübə 
arasında durub onların hər ikisindən qidalanır. İntuisiyanı bə
zən insanın altıncı hiss üzvü adlandırırlar. Lakin ola bilsin ki, 
intuisiya insan idrakının ən yüksək pilləsidir. İntuisiyanın bizə 
verdiyi proqnozların doğruluğunu həyat dəfələrlə sübut etmiş
dir. Hazırda da intuisiya proqnoz üsulu kimi çıxış edir.

İntuisiya kimi fantastikaların da proqnoz gücü çox təsir
lidir. Çünki fantastikalar da insan təxəyyülünün məhsuludur. 
M əsələn, ABŞ-da atom bombası yenicə kəşf olunandan bir az 
sonra FBR bir yazıçını həbs edir. Yazıçı onda təqsirləndirilir 
ki, yenicə nəşr olunmuş əsərində atom bombasından bəhs edir. 
Bu sirri haradan bilir. Məlum olub ki, bu yalnız yazıçı tə
xəyyülünün məhsuludur.

Fantastildərin proqnoz gücünü bilmək üçün tarixə nəzər 
salaq. Fransız yazıçısı Jül Vem «Aya səyahət» əsərində (1865) 
yazmışdır ki, ilk dəfə Aya ABŞ-m Florida ştatından üçüş olaca
qdır. Düz 100 il sonra Aya ilk uçuş Florida ştatında oldu. Ümu
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miyyətlə, Jül Vem 108 elmi-fantastik ideyasından 64-ü həyata 
keçmiş, 34-ü isə alimlərin fikrinə görə yaxın müddətdə həyata 
keçəcəkdir, 10-u isə hələlik qeyri-mümkün hesab olunur.

İngilis yazıçısı Herbert Uellsin 80 fantastikasından 9-u, 
sovet yazıçısı Belyayevin 50 fantastik ideyasından isə 3-ü səhv 
olmuşdur.

Yuxu da proqnoz üsulu kimi çıxış edə bilərmi? Tarixən 
məlumdur ki, insan bir çox hallarda gələcəyi yuxuda görə bilir. 
Bəzən kəşflər yuxuda edilir. Hətta qədim yunanlarda deyilirdi ki, 
allahlar öz sevimlilərinə hər şeyi yuxuda deyir. Ona görə də qə
dim yunanlarda yuxu allahı var idi. Hazırda bir çox mütəxəssislər 
iddia edirlər ki, yuxugörmə siqnallardır. Məhz bu siqnallar insan 
beyninə təsir göstərərək gələcək haqqında məlumat verir.

Gələcəyi qabaqgörmənin ən mühüm vasitələrindən biri 
də elmi-texniki proqnozlardır. Elmi-texniki proqnozların 
doğruluğu daha yüksəkdir. M əsələn, 1950-1958-ci illərdə 
edilən 57 kəşfin 48-i qabaqcadan söylənilmişdir. Müasir döv
rdə proqnozların 80% elm və texnika sahəsində həyata keçir. 
Bəzi sahələrdə isə bu 90-95% -e  çatır. Proqnozların bəziləri 
isə zaman etibarilə səhv olur, sonra isə özünü doğruldur.

Proqnozlaşdırma elmin en mühüm funksiyalarından biri
dir. Ona görə də hazırda planlaşdırmalar da proqnozlara əsas
lanmağa başlayıb. Bu isə proqnozlann düzgünlüyünə alimlərin 
məsuliyytini artırmışdır. Proqnozlann doğruluğu dedikdə, pro
qnozda mövcud olan biliklərin həqiqiliyi nəzərdə tutulur. Pro
qnoz -  bilik formasıdır. Hər bir bilik kimi proqnoz da düzgün 
və ya səhv ola bilər. Ona görə də proqnoz biliklərinə qiymət 
verərkən nisbi və mütləq həqiqət nöqteyi-nəzərindən çıxış 
etmək lazımdır. Deməli, proqnozlaşdırma nisbi biliklər əldə 
etmək formasıdır, son nəticədə həqiqəti verən idrakın qa
nunauyğun formasıdır.

Ptoqnozlaşdırmanı təbiət və ictimai (sosial) proqnozlara ayı
rırlar. Təbiət proqnozlaşdırmasma: metodoloji, hidrololoji, geo
loji, bioloji, elmi-texniki, kosmoloji, fiziki-kimyəvi proqnozlar.

İctimai (sosial) proqnozlaşdırmaya isə: sosial-tibbi, 
sosial-coğrafi, sosial-ekoloji, sosial-kosmik, sosial-elm i-
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texniki, iqtisadi, sosioloji, psixoloji, demoqrafik, filoloji- 
etnoqrafik, təhsil-pedaqoji, mədəni-estetik, hüquqi, daxili siy
asət, xarici siyasət, hərbi proqnozlaşdırma aiddir.

Sosial proqnozlaşdırma insanın idrak fəaliyyətinin elə 
tərəfidir ki, nəticədə gələcək hadisələr haqqında biliklər alı
nır. Ona görə də proqnozlaşdırma üçün aşağıdakı şərtlər olma
lıdır:

1. Proqnoz söylənilərkən onun bir tərəfli -  doğru və ya 
yalan olduğunu müəyyən etmək olmaz;

2. Proqnoz söylənilən obyektin yeri və vaxt intervalı gö
stərilməlidir;

3. interval qapalı və sonlu olmalıdır;
4. Proqnoz söylənilən zaman verifıkasiya üsulu mövcud 

olmalıdır;
5. Proqnozlaşdırılan hadisənin nisbi mövcud olmasına 

qiymət vermək üsulu mövcud olmalıdır;
6. Proqnozlaşdırılan hadisənin mövcud olmasını yoxla

maq üsulu mövcud olmalıdır.
Obyekt haqqmda proqnoz söylənilməsi üç mərhələdən 

keçir: retrospeksiya, diaqnoz, prospeksiya və ya proqnoz.
Retrospeksiya proqnozun obyekti haqqmda keçmiş mə

lumatın alınması və təhlil olunmasıdır. Bu mərhələdə proqnoz 
obyekti dəqiqləşdirilir, obyektin əlamətləri və parametrləri 
dəqiq müəyyən edilir, bu əlamət və parametrlərin əhəmiyyəti 
təyin olunur, proqnoz obyektinin hipotetik modeli yaradılır. 
Hipotetik modelin yaranması ilə retropeksiya mərhələsi başa 
çatır, diaqnoz mərhələsi başlanır.

Diaqnoz -  proqnozun obyektinin müasir vəziyyətinin 
təhlili və gələcək inkişaf istiqamətinə qiymət verilməsidir. Bu 
mərhələdə isə proqnozun məqsədi, proqnoz söyləyənin proqnoz 
obyektinə münasibəti, proqnozlaşdırmanın mümkün olan me
todları, proqnozun doğruluğunun yoxlanılması və qiymət veril
məsi üsulları müəyyən olunur. Bunlara cavab almaqla diaqnoz 
mərhələsi başa çatır, proqnoz mərhələsi başlanır. Prospeksiya -  
obyekt haqqmda proqnozun hazırlanması və söylənilməsidir.

Proqnozlaşdırmanın tipləri formalarda göstərilir. Hətta
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V.Lisiçkin əlamətlərinə görə proqnozlaşdırmanm 50 tipini gö
stərir. Bunlardan bir neçəsi ilə tanış olaq. Proqnoz söylənilən 
hadisənin təsdiq olunması vaxtına görə proqnozun tipləri aşağı
dakılardır: cari, qısa müddətli, orta müddətli, uzun müddətli.

Proqnoz söyləyənin proqnozun obyektinə münasibətə gö
rə proqnozun 2 tipi var: aktiv proqnozlar, passiv proqnozlar.

Biliklər sisteminə görə proqnozun 2 tipi göstərilir: məi
şət proqnozu, elmi proqnoz.

Nəticələrin ifadə olunmasına görə proqnozun 2 tipi qeyd 
olunur: 1) kəm iyyət, 2) keyfiyyət.

Ümumiyyətlə, dərsliklərdə proqnozlaşdırmanm aşağıda
kı tipləri göstərilir: axtanş və yaxud kəşfiyyat proqnozları; 
normativ: yəni nizamasalma proqnozları; analiz proqnozları; 
xebərdaredici proqnozlar.

Axtanş proqnozlan hazırkı şərait və meyllər (onlar dey
işməz götürülməklə) əsasında tədqiqat obyektinin gələcəyini 
qabaqcadan söyləm ək məqsədi güdür.

Normativ proqnozlaşdırma əvvəlcədən verilmiş məqsəd, 
vəzifə və normalara müvafiq hadisə və hadisələr sinfinin arzu 
edilən gələcəyini qabaqcadan söyləməkdir.

Analiz proqnozlaşdırması elmi məqsədlər üçün edilir. Bu 
proqnozlaşdırma gələcək tədqiqatın müxtəlif metodlan və 
tədqiqat vasitələrinin idrakı əhəmiyyətini müəyyən etmək 
məqsədi güdür.

Xəbərdaredici proqnozlaşıdırma -  gələcəkdə güman edi
lən mənfi hadisə və proseslərin vaxtında qarşısını almaq üçün 
insanların şüur və fəaliyyətinə təsir etmək məqsədi güdür.

Proqnozlaşdırmada qabaqsöyləmə ilə onun həlli arasında 
əks əlaqə mühüm rol oynayır. Ona görə də proqnozlaşdırmada 
obyektiv və subyektv tərəflərin rolunu nəzərə almaq lazımdır. 
Subyekt öz tədqiqat obyektinə ehtiyatla yanaşır.

Proqnozlaşdırmanm özünəməxsus metodlan var ki, bu 
metodlann xarakteri də subyektin obyektə münasibətilə xarak
terizə edilir. Proqnozlaşdırmanm metodlarım aşağıdakı kimi 
ayırmaq olar: elektropolyasiya (bir sahəyə aid edilən hadisənin 
başqa sahəyə aid edilməsi); tarixi anologiya; modelləşmə; gə

ləcəyin senarisi; ekspert sorğusu.
Lakin qeyd edək ki, bu bölgü şərtidir. Göstərilən metod

lardan hər birinin m üvəffəqiyyətlə həyata keçməsi üçün digər 
metodlann da fəaliyyəti tələb olunur. Qarşıya qoyulan məqsəd 
və vəzifənin xarakterindən asılı olaraq bəzən bir neçə metod 
birləşərək vahid proqnozlaşdırma yaradır.

Proqnozlaşdırma həmçinin müəyyən funksiyanı yerinə 
yetirir. Bunlar əsas idrakı və ideoloji funksiyadır. Proqnozlaş- 
dırmamn bu funksiyalarla bağlı üç qrup sosial qanunu var: 1) 
gələcəyi qabaqgörmənin aləti və təməli kimi çıxış edən icti
mai inkişaf qanunları; 2) gələcəyi qabaqgörmənin ehtimal qa
nunu; 3) proqnozlaşdırmanm xüsusi sosial fəaliyyət qanunlan.

Sosial proqnozlaşdırmanm xüsusi fəaliyyət qanunlan 
bunlardır: proqnozun obyekti haqqmda məlumat bazasından 
asılılığı qanunu; proqnozun etibarlılığının proqnozun alterna
tivlərinin sayından asılılığı qanunu; gələcəyin keçmişdən asılı 
olmamasının müvəqqəti artması qanunu; proqnozun tamlığı 
qanunu; proqnozun tabelik qanunu.

Bu və ya digər qanunu fəaliyyətnin ən azı üç digər qa
nunun fəaliyyətindən asılılığım qabaqcadan görmək qanunu.

Bu qanunlan öyrənib, onlan nəzərə alıb gələcək haqqm
da məlumat vermək daha əhəmiyyətli olur. Çünki belə qabaq
görmənin düzgünlüyü ehtimalı çox yüksək olur.

Proqnozlaşdırmanm yuxanda adlan çəkilən funksiyaları 
çox mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Proqnozlaşdırmanm funksiyalarının abstrakt təfəkkür 
formalan ilə əlaqəsinin müəyyən edilməsi idrakın inkişaf qa- 
nunauyğunluqlannı, obyektiv həqiqətə nail olmağın yollarını 
başa düşmək üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Proqnozlaş- 
dırmanm idrakı və ideoloji funksiyaları onun qnaseoloji təbiə
tini üzə çıxarmağa kömək edir.

Proqnozlaşdırmanm idrakı əhəmiyyəti ondan ibarətdir 
ki, o ümumi həqiqətlə konrket çoxcəhətli gerçəklik arasında 
olan mürəkkəb əlaqə vasitəsidir. Proqnozlaşdırma təfəkkürün 
inkişaf etməsinə daim kömək edir. Proqnozlaşdırmanm idrakı 
funksiyasının düzgün başa düşməsi yalnız həyata keçirilməsi-
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nin mümkünlüyünü deyil, həm də zəruri olduğunu göstərir.
Proqnozlaşdırmanın idrakı funksiyası ondan ibarətdir ki, 

o; təfəkkürün nəzəri fəallığını artıtır, elmi nöqteyi-nəzərdən 
mümkün olan hadisə və proseslərin gələcək inkişafını qabaq
cadan söyləm əyə və onu tədqiq etməyə imkan verir. '

Nəzəriyyə elmi-tədqiqat prosesinin müəyyən istiqamətdə 
yönəltməyə və onun gedişinə nəzarət etməyə imkan verirr. Pro
qnozlaşdırma isə həm nəzəriyyəni, həm də praktikanı qabaqlayır.

Proqnozlaşdırmanın nəzəriyyəsi və praktikası, onun ha
zırlanması qanunları və üsulları haqqında elm proqnostika ad
lanır. Bu termin 1960-cı illərdə yaranmışdır. Proqnostikanm 
əsas vəzifəsi proqnozlaşdırmanın xüsusi metodologiyasım in
kişaf etdirməkdir.

Müasir dövrdə gələcəyin öyrənilməsi, sosial proqnoz
laşdırma bu və ya digər konkret elmin hüdudlarından kənara 
çıxır. Ona görə də müxtəlif elm sahələri qabaqsöyləmə ilə 
məşğul olur. Bu isə onu göstərir ki, sosial proqnozlaşdırmaya 
maraq günbəgün artır.
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