Sosiologiyanın predmeti
Sosiologiyanın müәyyәn ilkin şәrtlәrin mövcud olduğu XIX әsrdә meydana
gәldiyi vaxtdan onun predmeti eynimәnalı başa düşülmәmişdir. Mәsәlәn, O. Kont
belә hesab edirdi ki, sosiologiya insan zәkasının vә psixikasının ictimai hәyatın
tәsiri ilә necә tәkmillәşdiyini öyrәnәn yeganә elmdir. Sosiologiya ictimai hәyat
faktlarını, proseslәrini müşahidә etmәk, tәsvir etmәk vә sistemlәşdirmәk
vәzifәlәrini yerinә yetirmәlidir. H. Spenserә (1820-1903) görә, sosiologiya elә әn
ümumi elmdir ki, özündә hәm tarixi inkişafın ümumi nәzәriyyәsini, hәm
antropologiyanı, hәm dә etnoqrafiyanı birlәşdirir. Alman iqtisadçısı vә sosioloqu
Albert Şeffle (1831-1903) bildirirdi ki, sosiologiyanın predmetini insanlar
arasındakı qarşılıqlı mәnәvi münasibәtlәr, habelә ünsiyyәtin ideal vә texniki
üsulları, formaları tәşkil edir. Görkәmli hüquqşünas vә sosioloq L. Qumploviçin
(1838- 1909) fikrincә, sosiologiya bütün sosial elmlәrin fәlsәfi әsasıdır.
Sosiologiya cәmiyyәt haqqında elmdir, başqa sözlә, sosioloji idrakın
obyektini cәmiyyәt tәşkil edir. lakin belә izah sosiologiyanın predimetini tam
aydınlaşdırmır, çünki cәmiyyәt әn müxtәlif elmlәr tәrәfindәn öyrәnilir. Ona görә
dә digәr elmlәrdә olduğu kimi, sosiologiyada da onun obyektini vә predmetini
fәrqlәndirmәk lazımdır. Sosiologiyanı bir elm kimi sәciyyәlәndirәrkәn çox zaman
әslindә sosioloji idrakın başlıca obyektlәri sadalanır. Sosioloji mәktәblәrin vә
cәrәyanların, sosioloji biliyin konkret tәşkilat sistemlәrinin müxtәlifliyi,
ideyanәzәri mövqelәrin vә yönümlәrin rәngarәngliyi sosiologiyanın predmeti
mәsәlәsindә çәtinliklәri artırır. Bir çox hallarda «sosial» anlayışının özü dәqiq
tәsәvvür olunmur.
Sosiologiyanın predmetini müәyyәnlәşdirәrkәn adәtәn ayrı-ayrı sosioloqlar
müxtәlif sosial hadisәlәri vә proseslәri hәlledici hesab edirlәr. Mәsәlәn, qrupların
(insanların) qarşılıqlı fәaliyyәti, yaxud bu fәaliyyәtin nәticәlәri; insanların sosial
münasibәtlәri; sosial tәsisatlar; sosial tәşkilatlar vә onların insan davranışına
münasibәti; sosial fәaliyyәt sistemlәri; insan cәmiyyәti vә insan davranışı; sosial
nizamın vә nizamsızlığın tәbiәti; sosal qruplar; insan birliklәri formaları; insan
cәmiyyәtinin әsas strukturları; sosial proseslәr; sosial-mәdәni hadisәlәr; sosial
hәyatın elmi baxımdan öyrәnilmәsi vә s.Sosial münasibәtlәr şәxsiyyәtin
cәmiyyәtlә qarşılıqlı fәaliyyәtinin (sosial qruplar, tәşkilatlar, tәsisatlar vә s.
vasitәsilә) sәciyyәlәndirir, istәr iqtisadi, istәr siyasi, istәrsә dә mәnәvi
münasibәtlәrin mahiyyәtini, mühüm aspektini tәşkil edir. İctimai münasibәtlәrin
hәr hansı sistemi hәmişә aydın ifadә olunmuş sosial aspektә malikdir. Demәli,
sosial ictimai münasibәtlәrin xüsusi aspektini sәciyyәlәndirmәklә qalmır, onların
bütün növlәrinә nüfuz edir.
Sosiologiya termini iki sözün birlәşmәsindәn ibarәtdir: latın sözü «sosietas»
(cәmiyyәt) vә yunan sözü «loqos» (söz, tәlim). Hәrfi mәnada sosiologiya cәmiyyәt
haqqında elm demәkdir. Sosial mәsәlәlәr haqqında mühakimlәr, ictimai hadisә vә
proseslәrin qiymәtlәndirilmәsi müxtәlif formalarda, müxtәlif janrlarda öz әksini
tapmışdır.

Şәxsiyyәtin sosiologiyası
Şәxsiyyәtin sosiallaşmasında iki mәrhәlәni ayırd etmәk olar: 1) sosial
adaptasiya; 2) interiorizasiya.
Sosial adaptasiya fәrdin sosial-iqtisadi şәraitә, rol funksiyalarına, cәmiyyәtin
hәyat fәaliyyәtinin müxtәlif sәviyyәlәrindә tәşәkkül tapan sosial normalara, sosial
qruplara vә sosial tәşkilatlara, sosial tәsisatlara uyğunlaşması kimi izah edilә bilәr.
Qeyd etmәk lazımdır ki, üzvi tәbiәtdә müxtәlif adaptasiyalar geniş yayılmışdır.
Mövcudluq uğrunda mübarizәnin vә tәbii seçmәnin nәticәsi kimi adaptasiyanın
rasional şәrhi Darvinin tәkamül tәlimindә öz әksini tapmışdır. Kibernetikanın
meydana gәlmәsi adaptasiya anlayışında spesifık çalarlar formalaşdırmışdır. Sosial
sistemlәrә adaptasiya probleminin tәdqiqi müxtәlif bilik sahәlәrini tәmsil edәn
mütәxәssislәrin әlbir sәylәrinә möhtacdır. İnsana, cәmiyyәtә münasibәtdә
adaptasiya başlıca olaraq, әtraf mühitә uyğunlaşmaqla bağlı olan reaksiya
xarakterli davranışı әks etdirir.
Xarici mühitin sosial normalarının, sәrvәtlәrinin vә digәr komponentlәrinin
daxili «Mәn»ә keçmәsinin xarakteri hәr bir konkret şәxsiyyәtin strukturu ilә
şәrtlәnmişdir. Bu struktur isә bütün әvvәlki tәcrübә sayәsindә formalaşır. Şәxsiyyәt
sosial mühitdә, necә deyәrlәr, әriyib yoxa çıxmır, hәmin mühitlә az - çox müstәqil
vahid kimi müәyyәn münasibәtdә olur.
Şәxsiyyәtin sosiallaşması fәrdin cәmiyyәtә, müxtәlif tipli sosial birliklәrә
inteqrasiyası prosesidir. Bu proses fәrdin mәdәniyyәt ünsürlәrini, sosial norma vә
sәrvәtlәri mәnimsәmәsi sayәsindә mümkün olur. Hәmin ünsürlәrin, norma vә
sәrvәtlәrin әsasında şәxsiyyәtin sosial cәhәtdәn әhәmiyyәtli xüsusiyyәtlәri
formalaşır. Yeri gәlmişkәn qeyd edәk ki, tәdqiqatçıların xeyli hissәsi uşaq
yaşlarında sosiallaşmaya daha çox diqqәt yetirir. Bu halda diqqәt әn әvvәl ailәyә
yönәlir, çünki ailә insanın hәyatında ilk sosiallaşdırıcı özәkdir. Bundan başqa, ailә
emosional әlaqәlәrin çox böyük intensivliyi ilә xarakterizә olunur. İlkin
sosiallaşma fәrdin hәyatında hәlledici mәqam olub, onun şәxsiyyәtini, sosial
hәyatda sonrakı inkişafını bir çox cәhәtdәn müәyyәn edir.
Şәxsiyyәtә bir sosial sistem kimi yanaşan sosiologiya başlıca diqqәti onun
tәşәkkülü vә inkişafının sosial qanunauyğunluqları, hәmin qanunauyğunluqların
tәzahür xüsusiyyәtlәri üzәrindә cәmlәşdirir. Şәxsiyyәt probleminin sosiologiyadakı
әhәmiyyәtini bundan görmәk olar ki, bütöv bir sahә - şәxsiyyәtin sosiologiyası
tәşәkkül tapmışdır. Xatırlatmaq yerinә düşәr ki, vaxtilә şәxsiyyәtin
sosiologiyasının mövcudluğu bir çoxları tәrәfindәn ancaq Qәrbin tәsiri kimi
qiymәtlәndirilirdi.
Bir sıra müәlliflәr belә hesab edirlәr ki, sosiallaşma uşaqlıqla başa çatmır,
әmәli surәtdә bütün hәyat әrzindә davam edir. Başqa sözlә, fәrd müxtәlif sosial
rolların yerinә yetirilmәsi zәrurәti ilә qarşılaşır. Bundan әlavә, sürәtli sosial vә
texniki-texnoloji dәyişikliklәr şәraitindә müәyyәn yaş yetkinliyi olan adamlar da
әvvәllәr qәbul edilmiş davranış nümunәlәrini yeni bacarıq vә vәrdişlәrlә әvәz
etmәk mәcburiyyәtindә qalırlar.

Sosial tәsisatların sosiologiyası
Sosial qrup başqalarına münasibәtdә qrup üzvünün hәr birinin ümumi
marağını nәzәrә almaqla fәaliyyәt göstәrәn fәrdlәrin birliyidir. Bu tәrifә görә sosial
qrup üçün zәruri olan iki әsas şәrt vardır: 1) onun üzvlәri arasında qarşılıqlı
fәaliyyәtin olması; 2) hәr bir qrup üzvünün ümumi marağının nәzәrә alınması.
Hәr bir fәrd hәyatının müxtәlif anlarında bir neçә qrupun iştirakçısı ola bilәr.
Sosial qrupları müxtәlif meyarlara görә tәsnif etmәk mümkündür. Tәsnifat әsas
qrup növlәrini ayırmağa vә qiymәtlәndirmәyә, hәmçinin qrupdaxili vә qruplararası
qarşılıqlı münasibәtlәri müәyyәn etmәyә imkan verir.
Sosial qrupun fәaliyyәtinә müxtәlif әlaqә üsulları ilә tәsir göstәrilmәsi A. Bavelas
tәrәfindәn öyrәnilmişdir. O, mәhdud vaxt әrzindә sadә mәsәlәlәrin hәllindә
«şturval» әlaqә üsulunun yüksәk effekt verdiyini göstәrir. Bu halda qrupun
üzvlәrinin bir-biri ilә әlaqәlәri istisna edilir vә onlar yalnız liderlә әlaqәyә girә
bilәrlәr.
Cәmiyyәt insanların mürәkkәb birliyi kimi müxtәlif sabitlik dәrәcәsinә,
miqyasına vә mәzmununa görә fәrqlәnәn sosial qrupların mәcmusunu tәşkil edir.
Sosioloji әdәbiyyatda «sosial qrup» anlayışı ilә bağlı müәyyәn fikir ayrılıqları
mövcuddur. Bu aşağıdakı sәbәblәrlә izah oluna bilәr. Әvvәla, sosiologiyada bir
çox anlayışlar sosial praktika nәticәsindә meydana gәlir, elmә tәtbiq olunmağa
başlayır vә bu zaman müxtәlif çalarları ifadә edir. İkincisi, belә çәtinliklәrin
yaranması bu prosesdә müxtәlif növ topluların tәşәkkülü vә iştirakı ilә şәrtlәnir. Bu
sәbәbdәn dә sosial qrup anlayışını müәyyәn etmәk üçün onlar arasındakı müәyyәn
tiplәri ayırmaq lazım gәlir.
Bavelas yaradıcı işlәrin hәlli üçün «çevrә» әlaqә üsulunun daha әlverişli
olduğunu göstәrir. Belә ki, bu şәraitdә qrupun hәr bir üzvü qarşılıqlı surәtdә
mәlumatları bölüşmәk imkanına malik olur. Bu isә mәsәlәnin hәllinin yeni
istiqamәt üzrә aparılmasına şәrait yarada bilәr. Qrup daxilindә olan әlaqәlәrin
öyrәnilmәsi xüsusi әhәmiyyәtә malikdir. Mәlumdur ki, qrup daxilindә hәr bir
üzvün müәyyәn rolu vardır. Bu rol daim dәyişir vә tәkmillәşir.
Sosial qruplar hәmçinin onları canlı sosial qarşılıqlı tәsirdә nәzәrdәn keçirmәyә
imkan verәn dinamik xüsusiyyәtlәrә dә malikdir. Belә xüsusiyyәtlәrә qrupun
ölçüsü, onun daxili strukturu (liderlәr, sıravi üzvlәr, autsayderlәr), qrup daxilindә
rәhbәrlik üslubu, qrup davranışı ilә bağlı spesifık sosial hәyat fenomenlәri aiddir.
Qrupun ölçüsü artıq öz-özlüyündә qrupdaxili qarşılıqlı tәsiri әsasәn
müәyyәnlәşdirir. Әn sıx vә mәna ifadә edәn münasibәtlәr iki adamdan ibarәt
qruplarda (diada) - әrlә arvad, sevgililәr, yaxın dostlar arasında yaranır.

Sosial proseslәr vә idarәetmәnin sosiologiyası
İdarәetmәnin sosiologiyası sosioloji biliyin spesifik sahәsidir; o,
idarәetmәnin sosial әsaslarını, dinamik sistemini, proseslәrini, onların sosial
funksiyalarını vә prinsiplәrini, idarәetmә qәrarlarının xüsusiyyәtlәrini, idarәetmә
fәaliyyәtinin sosial tәrәflәrini, onların tәşkilatlarda vә cәmiyyәtdә effektivlik
dәrәcәsini, idarәetmә sahәsindәki münasibәtlәri öyrәnir. Sosiologiya başlıca
diqqәti sosial sistemlәrin idarә olunması, başqa sözlә, sosial idarәetmә üzәrindә
cәmlәşdirir.
İdarәetmә cәmiyyәtә onun istәnilәn inkişaf pillәsindә daxilәn xas olan
xassәdir; o, әn ümumi xarakter daşıyır, cәmiyyәtin sistemli tәbiәti, insan әmәyinin
ictimai kollektiv xarakteri, әmәkdә vә hәyatın digәr sahәlәrindә qarşılıqlı tәsirdә,
ünsiyyәtdә olmaq, öz fәaliyyәt mәhsullarını mübadilә etmәk zәrurәti ilә şәrtlәnir.
Sosial idarәetmәnin bilavasitә vәzifәsi sosial sistemdә, tәşkilatda sosial nizam
yaratmaqdır. Sosial nizam sosial sistemin mütәşәkkilliyini, sosial hәrәkәtlәrin
qaydaya salınmasını ifadә edir. Bu o demәkdir ki, sosial nәzarәt mövcuddur,
müәyyәn mәhdudiyyәtlәr, sanksiyalar, normalar fәaliyyәtdәdir, sosial hәrәkәtlәrin
uyğunluğu, әlaqәlәndirilmәsi, sabitliyi tәmin edilmişdir. Sosial nizam yaratmaq
kimi mürәkkәb vәzifәni yerinә yetirmәk üçün idarәetmә orqanı (idarәedici sistem)
idarә olunan sistemlә müqayisәdә daha yüksәk sosial nizam sәviyyәsinә malik
olmalıdır. Bu, idarәetmәnin әn ümumi qanunlarından biridir. Belәliklә, sosial
idarәetmәdә sosial nizamın üç mәnbәyinә uyğun olaraq, idarәetmәnin üç növündәn
bәhs etmәk olar: a) idarә olunan sistemә bilavasitә idarәedici tәsir; b) tәşkilati
qaydanı idarәetmә; c) özünüidarә.
«İdarәetmә» vә «sosial idarәetmә» anlayışlarını da müqayisә etmәk vә
fәrqlәndirmәk mәqsәdәuyğundur. Bu halda qeyd etmәk olar ki, idarәetmә daha
geniş anlayışdır; o, müxtәlif tәbiәtә malik orqanizmlәrin, sistemlәrin (bioloji,
sosial, texniki) funksiyası olub, onların müәyyәn strukturunu saxlamağı, fәaliyyәt
rejimini nizamlamağı, fәaliyyәt mәqsәdlәrini reallaşdırmağı tәmin edir. Sosial
idarәetmә isә geniş vә dar mәnada işlәdilir. Geniş mәnada sosial idarәetmә dedikdә
bioloji vә texniki sistemlәri idarәetmәdәn fәrqli olaraq, bütün vә hәr cür ictimai
proseslәri idarәetmә başa düşülür. Dar mәnada isә sosial idarәetmә cәmiyyәt
hәyatının sosial sferasına xas olan hadisә vә proseslәrin idarә olunmasını nәzәrdә
tutur, sosial siyasәtin reallaşdırılması vasitәsi kimi çıxış edir.
Sosial idarәetmә prosesi müәyyәn növ fәaliyyәtin ümumilәşmiş ifadәsidir,
qarşıya qoyulmuş mәqsәdlәrә nail olmaq istiqamәtindә reallaşdırılan ardıcıl
hәrәkәtlәrin mәcmusudur.

Ailәnin sosiologiyası
Ailәnin doğum (reproduktiv funksiya), uşaqların himayәsi (ekzistensial
funksiya), onların tәrbiyәsi (sosiallaşdırma funksiyası) [284 - 285] kimi spesifik
funksiyaları cәmiyyәtin bütün inkişaf mәrhәlәrindә qalır, hәrçәnd tarixin gedişindә
ailә vә cәmiyyәt arasındakı әlaqәnin xarakteri dәyişikliklәrә uğraya bilәr. İnsan
cәmiyyәti daim әhali artımına ehtiyac duyduğundan, uşaqların doğumu vә
sosiallaşdırılmasının tәşkilinin sosial forması kimi ailәyә sosial tәlәbat hәmişә
aktualdır.
Ailә elә çoxaspektli sosial qurumdur ki, sosiologiyanın bütün bölmәlәrindә
ondan bәhs olunması tәәccüblü deyil. O, özündә sosial tәşkilatın, sosial strukturun,
institutun vә kiçik qrupun xassәlәrini tәcәssüm etdirir. Ailә sosiologiyası daha
geniş problemlәr dairәsinin - sosiallaşdırmanın, tәhsilin, siyasәtin vә hüququn,
әmәyin, mәdәniyyәtin vә s. öyrәnilmәsi predmetinә daxildir; o, sosial nәzarәt vә
sosial nizamsızlıq, sosial mobillik, miqrasiya vә demoqrafik dәyişikliklәr
proseslәrini daha mükәmmәl başa düşmәyә imkan verir.
Ailә vә uşaqlara şәxsi tәlәbat, nikah vә ailәyә dair şәxsi arzu vә meyl çox
mühüm şәrtdir. Bu o demәkdir ki, ailә vә cәmiyyәtin mövcudluğu yalnız
milyonlarla insanın ailәvi hәyat tәrzi vә uşaqlara tәlәbatı ilә şәrtlәnir, hәm dә
yalnız bu sәbәbdәn әhalinin artımı baş verir.
Nikah - kişi ilә qadın arasında cәmiyyәt tәrәfindәn tәsdiqlәnәn vә onların
bir-birinә vә onların uşaqlarına nәzәrәn lıüqııq vә vәzifәlәrini tәnzimlәyәn
münasibәtlәr formasıdır.
Hüquqi baxımdan nikah - kişi ilә qadının ailә qurmaq mәqsәdilә müvafiq
icra hakimiyyәti orqanında qeydiyyata alınan könüllü, bәrabәrhüquqlu ittifaqıdır.
Sosioloji baxımdan, nikah münasibәtlәrinin rәsmi qeydiyyatının, onların
hüquqi rәsmilәşdirilmәsinin olubolmaması ailәnin sosial institut kimi vәziyyәtinin
çox mühüm göstәricisidir .
Ailә elә çoxaspektli sosial qurumdur ki, sosiologiyanın bütün bölmәlәrindә
ondan bәhs olunması tәәccüblü deyil. O, özündә sosial tәşkilatın, sosial strukturun,
institutun vә kiçik qrupun xassәlәrini tәcәssüm etdirir. Ailә sosiologiyası daha
geniş problemlәr dairәsinin - sosiallaşdırmanın, tәhsilin, siyasәtin vә hüququn,
әmәyin, mәdәniyyәtin vә s. öyrәnilmәsi predmetinә daxildir; o, sosial nәzarәt vә
sosial nizamsızlıq, sosial mobillik, miqrasiya vә demoqrafik dәyişikliklәr
proseslәrini daha mükәmmәl başa düşmәyә imkan verir.

Cәmiyyәtin sosial strukturunda milli etnik münasibәtlәrin yeri vә rolu
Müasir f•ls •f •d • c • miyy •tin sosial strukturunun mahiyy•ti v• t •bi •tin • dair
baxışlar bir sıra konsepsiyalarda c •ml •şmişdir. Bunlardan üçü üz•rind • bir az
• traflı dayanaq. Birinci konsepsiya sinifl• rin mövcudluğunu inkar edir v• onların
• v •zind • qrup halında sosialqurumları qoyur v• iddia edir ki, h •min qrupların
köm •yi il • insan münasib •tl •ri h •rt •r •fli n •z •rd •n keçiril • bil• r. Bu konsepsiyanı
Amerika sosioloqları T.Parsons (1902– 1979),P.Lazarsfeld (1901– 1976) v •
dig •r müt• f •kkirl •r f• al sur •td• t •bliğ etmişl•r. İkinci qrupa c •miyy •td• sinifl •rin
v • sosial qrupların mövcudluğunu q •bul ed•n marksistl •ri göst•rm •k olar.
Üçüncü konsepsiyanın nümay• nd •si kimi artıq dön•– dön• adını ç • kdiyimiz
M.Veberi qeyd ed• bilәrik .
C •miyy •ti, onda ged •n mür • kk•b prosesl•ri, adamlar arasındakı
münasib•tl •ri düzgün anlamaq üçün mühüm, h•tta m •n dey • rdim fundamental
v •zif •l •rd• n biri kimi onun sosial strukturu v • etnik birlikl •r m• s •l •sini t• hlil
etm •k lazımdır. Hazırda praktiki olaraq h • r bir dövl•t qurumu mür •kk •b sosial
struktura malikdir. V• orada adamların müxt•lif etnik (milli) birlikl •ri mövcuddur.
Adamların sosial birlikl •rind •n • vv •l etnik birlikl •r mövcud olmuşdur. Sosial
f•ls •f •d • etnik birlikl• rin öyr •nilm •sin • çox gec başlanmışdır. Lakin öz
• h •miyy •tin • gör • bu problem aparıcı yerl •rd •n birini tutur.
İbtidai inkişaf m•rh •l• l •rind • insanların başlıca birlik forması q •bil •, tayfa
olmuşdur. Q •bil • qan qohumluğu v • mü • yy•n t •s •rrüfat •laq• l •ri il •, ümumi
m •nafeyi müdafi • etm •kl • bağlı olan v• t• bi •tin kor– t•bii qüvv •l •rin • qarşı
birlikd• çıxış ed •n insanların tarixi birlik formasıdır. Q •bil •ni • n q •dim
c •miyy •td• m •nş • birliyin •, ümumi dil •,ümumi ad• tl •r •, •qid •l •r •, m• iş •t v •
m •d •niyy• t •lam •tl• rin • malik ilkin istehsal kollektivind•n ibar •t sosial v • etnik
kollektiv adlandırmaq olar. Q• bil •nin ümumi m•sk• nl •ri v • ov yerl •ri olmuşdur.
Q •bil •nin iqtisadi •sası ibtidai icma mülkiy •ti idi. Q• bil •ni t •şkil ed•n
insanlar kollektiv ictimai mülkiyy •t v • m • hsulların b• rab •rçilikl • bölüşdürülm •si
• sasında birg • t •s • rrüfatla m• şğul olurdu. T •s •rrüfat f•laiyy •tinin d • yişilm•si v•
inkişafı c • miyy •tin q• bil • t •şkili formalarının d •yişilm •sin • g • tirib çıxarırdı.
Adamların milli birliyini (ümumiliyini) irq m• fhumu il • qarışdırmaq olmaz.
İnsanların irql •r • bölünm •si onların b •d • n quruluşunun irsi •lam•tl •rin • gör •
olan bir bölgüdür. Bir sıra •lam• tl •rd •n (d •rinin r • ngind •n, qafa tasının
formasından, saçından v• s.) asılı olaraq aliml •r insanları üç • sas irq •, z• nci
irqin •, yaxud qara irq • v • monqol irqin•, yaxud da sarı irq • bölürl •r. Milli birlikd •n
f•rqli olaraq irqi •lam• tl •r bioloji xass•y • malik olub, insan orqanizminin
mü•yy •n t• bii ş •rait• uzun müdd•t uyğunlaşması n •tic •sind• •m •l • g• lmişdir.
Eyni bir irq• müxt •lif mill •tl •r m• nsub ola bil •rl •r.

Sosial siyasәtin mәqsәd vә vәzifәlәri
Siyasi sosiallaşma insanın müvafıq informasiyaya yiyәlәnmәsi, siyasi
davranış ideyalarını, baxışlarını, nümunәlәrini qavraması prosesidir. Siyasi
sosiallaşma ünsürlәri mәktәb yaşından әvvәl tәzahür edә bilәr. Lakin bu proses ilk
mәktәb yaşlarından etibarәn müntәzәm xarakter alır. Belә ki, sosial psixoloqlarının
vә pedaqoqların fıkrincә, 8-13 yaş uşaqda siyasi baxışların formalaşmasının
mühüm mәrhәlәsidir. Bu yaşda siyasi quruluşdan, siyasi proseslәrdәn daha çox
siyasi xadimlәrdәn, rәhbәrlәrdәn bәhs etmәyә meyllilik güclü olur. Başqa sözlә,
ümumi siyasi proseslәrin fәrdlәşdirilmәsi aydın müşahidә edilir. Ayrı-ayrı ictimai
qüvvәlәrә, hәtta xalqlara, dövlәtlәrә rәğbәt vә ya nifrәt, tәnqidi mövqe tәzahür edә
bilәr. Bu prosesdә ailәdә vә mәktәbdә mәsәlәlәrin müzakirәsi, müәyyәn yönümün
olması (tәbiidir ki, yaşlıların kömәyi ilә) mühüm rol oynayır.
Siyasi sosiologiya sosiologiyanın çox mühüm sahәlәrindәn biri olub, siyasәti
vә siyasi münasibәtlәri öyrәnir. Onun әsas predmeti siyasi hakimiyyәtdir, onun
cәmiyyәtdә fәaliyyәtinin vә bölgüsünün forma vә metodlarıdır. Bu predmet
çәrçivәsindә fәrdlәrin, sosial qrupların, etnik birliklәrin vә onların tәşkilatlarının
real siyasi şüuru, maraqları vә davranışına xüsusi diqqәt yetirilir. Siyasi
sosiologiya nümayәndәlәrinin, sosioloji yönümlü politoloqların mühüm
xidmәtlәrindәn biri dә onların sosiologiyada geniş istifadә olunan bir sıra
anlayışları (mәsәlәn, aktyor, rol, status, mövqe, dәyәr, gözlәmә, yönüm vә s.)
siyasәtin tәdqiqinә daxil etmәlәridir
Hazırda siyasi sosiologiyanın predmet sahәsi qeyri-yekdil mövqelәri әks
etdirir. Bunun sәbәblәri müxtәlifdir : - siyasi sosiologiyaya dair nәzәriyyәlәr,
anlayış aparatı, tәdqiqat metodları vә empirik şәrtlәr kifayәt qәdәr rәngarәngdir; onun meydana gәlmәsi mәnbәlәri, hәm dә inkişaf qolları müxtәlif vә
ziddiyyәtlidir; - siyasәtin müxtәlif cür başa düşülmәsi, XX әsrdә siyasәt sahәsinin
özünün genişlәnmәsi vә dәyişilmәsidir; - alimlәrin nәzәri - dünyagörüşü
mövqelәrinin fәrqli xüsu-siyyәtlәrә malik olmasıdır; - cәmiyyәtşünaslıq elmlәrinin
ümumәn etiraf olunan nәzәri-metodoloji әsaslarının olmamasıdır; 88 - hәmin
elmlәrin inkişafına milli xüsusiyyәtlәrin müәyyәn tәsir göstәrmәsidir;
Hazırda ictimai-siyasi hәyatda tәkcә bir ölkә әhalisinin yox, bir çox
dövlәtlәrin әhalisinin sosial dәyәrlәrinin akkumulyasiyası baş verir. İndiki
mәrhәlәdә müxtәlif siyasi yönümlü insanlar cәmiyyәtin militaristlәşdirilmәsinә,
tәcavüz vә müharibә siyasәtinә, irqi vә milli ayrı - seçkiliyә, terrorizmә, qadınların
hüquqlarının mәhdudlaşdırılmasına, gәnc nәslin vәziyyәtinin pislәşmәsinә, әtraf
mühitә qeyri-insani münasibәtә, tәbii ehtiyatlardan sәmәrәsiz istifadәyә vә s. qarşı
öz etirazlarını bildirirlәr. Göründüyü kimi, siyasi sosiallaşma mürәkkәb, çoxcәhәtli
proses olub, müvafıq informasiyanın mәnimsәnilmәsini, şәrhini, öz mәnafe vә
tәlәbatlarına uyğunlaşdırılmasını, hәmin mәnafe vә tәlәbatların cәmiyyәtlә,
dövlәtlә qarşılıqlı münasibәtlәr prosesindә, real hәyatda reallaşdırılmasını nәzәrdә
tutur.

Tәhsil vә elmin sosiologiyası
İnkişaf etmiş ölkәlәrdә tәhsilin sosiologiyasına maraq ikinci dünya
müharibәsindәn sonra, xüsusәn 60-70-ci illәrdә әhәmiyyәtli dәrәcәdә artmışdır.
Bu, iki mühüm sәbәblә bağlı idi: a) tәşәkkül tapmış tәhsil sistemi elmi-texniki
tәrәqqinin yeni tәlәblәrindәn geri qalırdı; b) tәlәbәlәrin, әhalinin müxtәlif
qruplarının ali vә orta tәhsilin demokratiklәşmәsi uğrunda kütlәvi çıxışları
genişlәnmişdi.
Tәhsil sisteminin sәmәrәliliyini yüksәltmәk asan mәsәlә deyildir. Bu, bir sıra
ziddiyyәtlәrin hәlli ilә bağlı olan mürәkkәb prosesdir. Hәmin ziddiyyәtlәrin әn
mühüm olanları bunlardır: a) cәmiyyәtin inkişaf tәlәbatı ilә onun mövcud olan
diferensiasiyası arasındakı ziddiyyәt. Bu diferensiasiya әhәmiyyәtli dәrәcәdә
alınan tәhsilin sәviyyәsi vә keyfiyyәti ilә şәrtlәnir; b) qәrarlaşmaqda olan bazar
strukturlarının irәli sürdüyü tәlәbatlarla gәnclәrin sosial - peşә yönümü arasındakı
ziddiyyәt; c) şәxsiyyәtin inkişafının zәruri sәviyyәsi ilә tәhsil müәssisәlәri
mәzunlarının ümumi inkişafının real sәviyyәsi arasındakı ziddiyyәt.
Tәhsilin sosiologiyasının problematikası kifayәt qәdәr genişdir. Buraya
әsasәn aşağıdakıları aid etmәk olar: - tәhsil sistemlәrinin, xüsusәn müasir tәhsil
sistemlәrinin meydana gәlmәsi, fәaliyyәti vә inkişafı; - elmi-texniki tәrәqqi vә
qloballaşma şәraitindә tәhsilә verilәn istehsal-texniki vә sosial tәlәblәr; - tәhsil
sahәsindә sosial bәrabәrlik vә bәrabәrsizlik problemi; - tәdris müәssisәsi sosial
sistem kimi; - tәhsil sisteminin siyasi institutlarla, cәmiyyәtin sosial strukturu ilә,
milli münasibәtlәrlә, insanların mәnәvi dünyası ilә qarşılıqlı әlaqә vә tәsiri; - fәrdin
sosiallaşmasında vә inkişafında tәhsil sisteminin, onun müxtәlif altsistemlәrinin
rolu.
Elmin sosiologiyası elmin dinamikasını vә cәmiyyәtlә qarşılıqlı
münasibәtlәrini öyrәnәn sosioloji bilik sahәsidir. Bu sahә XX әsrin 30-cu illәrindә
elmi fәaliyyәtә dair tәdqiqatların xüsusi istiqamәti kimi formalaşmağa başlamış,
60-cı illәrdә xüsusi sosioloji fәnnә çevrilmişdir. Onun inkişafı fәlsәfә vә elmin
metodologiyası, idrak sosiologiyası, elmin tәhlilinә informasiya vә sosial
yanaşmalarla sıx bağlı olmuşdur. Daha dәqiq desәk, bir-birinә yaxın bilik
sahәlәrinin qarşılıqlı tәsiri sayәsindә elmin sosiologiyası nisbi müstәqil istiqamәt
kimi tәşәkkül tapmış vә inkişaf etmişdir. Әvvәlcә elmin sosiologiyası idrak
sosiologiyasının tәrkib hissәsi vә kömәkçi sferası kimi nәzәrdәn keçirilmişdir.
Bunun başlıca sәbәbi ondan ibarәtdir ki, әnәnәvi olaraq elm fәlsәfi cәhәtdәn yalnız
biliyin xüsusi tipi kimi, idrak nәzәriyyәsinin predmeti kimi başa düşülmüşdür.
Elm ictimai әmәk bölgüsünün zәruri nәticәsidir; o, zehni әmәyin fıziki
әmәkdәn ayrılması, bu fәaliyyәtin adamların xüsusi qrupunun spesifık mәşğәlә
növünә çevrilmәsi sayәsindә tәşәkkül tapmış, uzunmüddәtli tәkamül yolu keçmiş,
çoxşaxәli mürәkkәb sistemә çevrilmişdir.

Sosial idarәetmәnin metodları vә funksiyaları
«İdarәetmәnin strukturu» anlayışını idarәetmә problemlәrinә hәsr olunmuş

әdәbiyyatda tez - tez rast gәldiyimiz «tәşkilatın strukturu» anlayışı ilә müqayisә
edәk. Tәşkilatın strukturu daha geniş anlayış olub, hәm formal, hәm dә qeyri formal tәşkilatı әhatә edir. İdarәetmәnin strukturu isә tәşkilatın strukturunun
mühüm ünsürü olub, ancaq formal tәşkilatı әhatә edir.
İdarәetmәnin sosiologiyası sosioloji biliyin spesifik sahәsidir; o,
idarәetmәnin sosial әsaslarını, dinamik sistemini, proseslәrini, onların sosial
funksiyalarını vә prinsiplәrini, idarәetmә qәrarlarının xüsusiyyәtlәrini, idarәetmә
fәaliyyәtinin sosial tәrәflәrini, onların tәşkilatlarda vә cәmiyyәtdә effektivlik
dәrәcәsini, idarәetmә sahәsindәki münasibәtlәri öyrәnir.
«İdarәetmә» vә «sosial idarәetmә» anlayışlarını da müqayisә etmәk vә
fәrqlәndirmәk mәqsәdәuyğundur. Bu halda qeyd etmәk olar ki, idarәetmә daha
geniş anlayışdır; o, müxtәlif tәbiәtә malik orqanizmlәrin, sistemlәrin (bioloji,
sosial, texniki) funksiyası olub, onların müәyyәn strukturunu saxlamağı, fәaliyyәt
rejimini nizamlamağı, fәaliyyәt mәqsәdlәrini reallaşdırmağı tәmin edir. Sosial
idarәetmә isә geniş vә dar mәnada işlәdilir. Geniş mәnada sosial idarәetmә dedikdә
bioloji vә texniki sistemlәri idarәetmәdәn fәrqli olaraq, bütün vә hәr cür ictimai
proseslәri idarәetmә başa düşülür. Dar mәnada isә sosial idarәetmә cәmiyyәt
hәyatının sosial sferasına xas olan hadisә vә proseslәrin idarә olunmasını nәzәrdә
tutur, sosial siyasәtin reallaşdırılması vasitәsi kimi çıxış edir.
İdarәetmәnin sosiologiyası sosioloji biliyin spesifik sahәsidir; o, idarәetmәnin
sosial әsaslarını, dinamik sistemini, proseslәrini, onların sosial funksiyalarını vә
prinsiplәrini, idarәetmә qәrarlarının xüsusiyyәtlәrini, idarәetmә fәaliyyәtinin sosial
tәrәflәrini, onların tәşkilatlarda vә cәmiyyәtdә effektivlik dәrәcәsini, idarәetmә
sahәsindәki münasibәtlәri öyrәnir.
Hesab olunur ki, idarәetmә prosesi 4 funksiyadan ibarәtdir: planlaşdırma,
tәşkiletmә, motivlәşdirmә, nәzarәt.
Aydın mәsәlәdir ki, idarәetmәnin qeyd edilәn sәviyyәlәrindәn hәr birinin öz
spesifık problemlәri mövcuddur. Ona görә dә tәtbiq olunan metodlar bir-birindәn
fәrqlәnir. Bu metodların bәzilәri bütün sәviyyәlәri әhatә edir, bәzilәrinin tәtbiqi isә
onların ancaq biri ilә mәhdudlaşır. Mәsәlәn, ayrıca bir işçiyә münasibәtdә fәrdin
davranışına tәsir göstәrә bilәn aşağıdakı metodları tәtbiq etmәk olar: a) birbaşa
tәsir (işçiyә müәyyәn iş icra etmәk üçün әmr, sәrәncam, tapşırıq vermәk olar); b)
motivlәr, mәnafelәr vә tәlәbatlar vasitәsilә tәsir(stimullaşdırma); c) dәyәrlәr
sistemi vasitәsilә tәsir ç) sosial mühit vasitәsilә tәsir (әmәk şәraitinin yenilәşmәsi,
inzibati vә qeyri-formal tәşkilatda statusun dәyişilmәsi vә s.).

Mәdәniyyәtin funksiyaları vә xarakterik xüsusiyyәtlәri
Mәdәniyyәt ictimai hәyatın fundamental ünsürüdür. O, cәmiyyәtә, sosial
qruplara, fәrdә davranışın tәşkilini, düşüncәlәrini, emosiyalarını, qiymәtlәrini
formalaşdırmağın normalaşmış üsullarını bәxş edir. Mәdәniyyәtin uzunmüddәtli
fәaliyyәt göstәrәn mexanizmlәri sosial praktikanı dinamiklәşdirmәyә, әnәnәlәri,
davranış vә fәaliyyәt normalarını yenilәşdirmәyә, vaxtı keçmiş normalardan,
әnәnәlәrdәn imtina etmәyә imkan verir. İnsanın doğulduğu, yaşadığı, hәyatının
cәrәyan etdiyi mәdәni kontekst onun üçün doğmadır, әzizdir.
Mәdәniyyәt anlayışı elmi әdәbiyyatda birmәnalı şәrh edilmir. Onun gündәlik
- adi şüur sәviyyәsindә başa düşülmәsindә bu, xüsusilә aydın hiss olunur. Elmi
şәrhdә mәdәniyyәt insan fәallığının genişmiqyaslı vә çoxşaxәli sistemi kimi
nәzәrdәn keçirilir. İstәnilәn mәdәniyyәt bioloji-tәbii әsasa söykәnir; insanın özü dә
sosial-mәdәni, habelә bioloji-cismani әsasların vәhdәtidir. Mәdәni landşaft,
yaşayış mәskәnlәri, mürәkkәb mexanizmlәr, rәngarәng әşyalar vә s. - bütün bunlar
tәbii materiallara möhtacdır.
Sosioloji vә kulturoloji biliyin qovuşağında elmi tәhlilin fәnlәrarası sahәsi mәdәniyyәtin sosiologiyası meydana gәlmişdir. Mәdәniyyәtin sosiologiyası
sosiomәdәni dәyişikliklәrin qanunauyğunluqlarını, sosial münasibәtlәr, strukturlar,
institutlar prizmasında mәdәniyyәtin fәaliyyәt xüsusiyyәtlәrini öyrәnir.
Mәdәniyyәt sosiologiyasını nәzәrdәn keçirәrkәn bu sahәyә öz töhfәlәrini vermiş G.
Zimmelin, P. Sorokinin, M. Veberin adlarını xüsusi qeyd etmәliyik.
Mәdәniyyәti müxtәlif әsaslara görә tәrkib hissәlәrә ayırırlar. Lakin araşdırmalar
göstәrir ki, tәklif edilәn variantlar çox zaman bütün mәdәniyyәtin tәrkibini deyil,
yalnız onun ayrı-ayrı mәkanlarını vә ya altsistemlәrini әks etdirir. Mәdәniyyәtin
quruluşunun әn sadә modeli onun maddi vә mәnәvi mәdәniyyәtә ayrılmasıdır. Belә
tәsnifatdan hәm gündәlik praktikada, hәm dә elmdә geniş istifadә olunur. Maddi
mәdәniyyәt dedikdә, mәdәniyyәtin bütün predmetlәri vә maddi obyektlәri, әlaqә
kanalları (yollar, informasiya şәbәkәlәri), habelә mәdәni praktikaya qoşulmuş tәbii
- landşaft hadisәlәri başa düşülür. Mәnәvi mәdәniyyәt dedikdә isә [316 - 317]
mәnәvi sәrvәtlәrin (obrazlar, biliklәr, tәsәvvürlәr, dәyәrlәr, simvollar vә s.) geniş
mәkanı başa düşülür.
Әksmәdәniyyәt özündә elә ustanovkalar cәmlәşdirir ki, onlar hakim
mәdәniyyәtә qarşı durur, inkişafın alternativ prinsiplәrini, yәni mәnәvi yönümlәri
irәli sürür.
Adi mәdәniyyәt insanların gündәlik hәyat dünyasını mühafızә etmәklә
bağlıdır. İnsan hәyatının ilk günündәn son gününә qәdәr onun hüdudlarında
(ailәdә, yaxın dostlarının әhatәsindә, qeyri-formal qarşılıqlı tәsir prosesindә)
inkişaf edir. Burada fәaliyyәtin sәrt tәlimati formaları yoxdur, insanın fәallığı
dәyişkәn xarakter daşıyır, öz mәnafe vә tәlәbatlarının reallaşmasına yönüm әsas
cәhәtdir. İxtisaslaşdırılmış mәdәniyyәt ictimai әmәk bölgüsü ilә әlaqәdardır,
fәaliyyәtin sistemli - tәsisatlı sferalarının (әmәk, idarәetmә, tәhsil, xidmәt, peşәkar
incәsәnәt vә s.) olmasını nәzәrdә tutur. Burada fәaliyyәt daha rasional xarakter
daşıyır; insana hәr şeydәn әvvәl işçi, vәzifәli şәxs kimi yanaşılır.
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