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GİRİŞ 

Hazırki dövrdə dünyada və Azərbaycanda müxtəlif səciyyəli sosial proseslər gedir.  Bu 

proseslərin mürəkkəbliyi və genişliyi onların elmi tədqiqini zəruri edir.   

“Sosial dəyişiklik və inkişaf” ixtisası dünyada və cəmiyyətimizdə baş verən hadisə və 

prosesləri anlamağa imkan verir, bərabərsizlik, yoxsulluq və zənginlik, millətlərarası, 

iqtisadi və siyasi münaqişələri, böhranları, mədəni və sivilizasion prosesləri və s. 

problemləri öyrənir. Bu ixtisasın öyrənilməsi sosioloq-tədqiqatçıların yaşam və vətəndaş 

mövqelərinin, o cümlədən, peşakar dəyərlərinin formalaşması prosesinə aktiv təsir 

göstərir.  

“Sosial dəyişiklik və inkişaf” ixtisasının proqramı elmi-təcrübi fəaliyyət üçün zəruri olan 

kompleks sosioloji biliklərin qazanılmasına, cəmiyyətdəki sosial prosesləri əks etdirən 

anlayışların mənimsənilməsinə, effektiv idarəetmə vərdişlərinin seçimi vərdişlərinin 

formalaşdırılmasına yönəlmişdir.  

“Sosial dəyişiklik və inkişaf” ixtisasının məqsədi tədqiqatçılarda cəmiyyət və insanın 

sosial aləmi haqqında elmi təsəvvürlərin formalaşdırılması, sosial təfəkkürün inkişafı, 

dünyadakı və xüsusən, Azərbaycanda sosial proseslərin və sosial münasibətlərin 

spesifikasını aşkarlamaqdır, həmçinin, sosial dəyişikliklər və inkişaf sahəsində qazanılmış 

biliklərin tədqiqatçıların peşəkar fəaliyyətlərində və sosial aktivliyin digər sferalarında 

tətbiqi vərdişlərinin formalaşdırılmasıdır.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



MÖVZULAR VƏ ONLARIN MƏZMUNU 

Mövzu 1. “Sosial dəyişiklik və inkişaf” ixtisasının predmeti və əhəmiyyəti 

“Sosial dəyişiklik və inkişaf” ixtiasının predmeti, məqsədi və vəzifələri. Müasir 

cəmiyyətdəki sosial proseslər və onların öyrənilməsinin aktuallığı. Müasir dövrdə 

cəmiyyət həyatında sosial dəyişikliklərin və inkişafın aparıcı rolu.  Sosial proseslər 

cəmiyyətdəki dəyişikliklərin və inkişafın hərəkətverici qüvvəsi kimi. “Sosial dəyişiklik 

və inkişaf” fənni inteqrativ fənn kimi. İxtisasın digər ictimai elmlərlə, ilk növbədə 

sosiologiya, fəlsəfə, psixologiya, politologiya, tarix, kulturologiya, riyaziyyat və digər 

elmlər ilə əlaqəsi. “Sosial dəyişiklik və inkişaf” ixtisasının sosial əhəmiyyəti.  

Mövzu 2. Dəyişikliklər və inkişafın təbiəti və onların sosial aspekti 

“Dəyişiklik” və “inkişaf” anlayışları. Dəyişikliyin sosial mahiyyəti. İnkişafın sosial 

mahiyyəti. Sosial dəyişikliklərlə inkişafın qarşılıqlı münasibəti. Sosial inkişafın səciyyəvi 

cəhətləri: geriyədönməzlik, istiqamətlilik və qanunauyğunluq. “Proqres” və “reqres” 

anlayışları. Sosial inkişafın meyarları. Sosial dəyişikliklərin səviyyələri. Şəxsiyyətlərarası 

münasibətlərdə sosial dəyişikliklər. Təşkilatlar və institutlar səviyyəsində sosial 

dəyişikliklər. Kiçik və böyük qruplar səviyyəsində sosial dəyişikliklər. Sosietal və qlobal 

səviyyədə sosial dəyişikliklər.  

Mövzu 3. Sosial dəyişikliklər və inkişaf haqqında əsas paradiqma və yanaşmalar 

Dəyişikliklər və inkişaf haqqında qədim zamanda elmi baxışlar. Dəyişikliklər və inkişaf 

haqqında orta əsrlərdə və yeni zamanda elmi baxışlar. İ.Kantın, O.Kontun, H.Spenserin 

sosial dəyişikliklər və inkişaf haqqında ideyaları. E.Dürkheimin. M.Veberin. 

T.Parsonsun. A.Giddensin, D.Nortun sosial dəyişikliklər haqqında fikirləri. Q.Almondun 

və D.Pauelin siyasi inkişaf haqqında fikirləri. O.Şpenqlerin və A.Toynbinin mədəni 

inkişaf haqqında fikirləri. Sosial dəyişikliklər və inkişafa evolusionist yanaşma 

(H.Spenser). Sosial dəyişikliklər və inkişafa inqilabi yanaşma (K.Marks və F.Engels). 



Sosial dəyişikliklərə və inkişafa tsiklik yanaşma (Y.Danilevski). Sosial dəyişikliklərə və 

inkişafa modernist yanaşma. Uzvi və qeyri-üzvi modelləşmə.  

Mövzu 4. Sosial dəyişikliklər və inkişaf haqqında əsas nəzəri və konseptual baxışlar 

Sosial dəyişikliklərə münasibətdə subyektivist və obyektivist məktəb. Sosial 

dəyişikliklərin sintetik konsepsiyaları. Sosial dəyişikliklərin sosiomədəni konsepsiyaları. 

Sosial dəyişikliklərin industrial-texnoloji konsepsiyaları. Sosial dinamika nəzəriyyəsi. O. 

Kontun, H. Spenserin və E. Dürkheimin cəmiyyətin evolusionist inkişafı nəzəriyyəsi 

(sosial təkamülçülük). K. Marksın və F. Engelsin cəmiyyətin inqilabi inkişafı nəzəriyyəsi 

(Sosial inqilabçılıq). Tarixi dövran və tsiklik inkişaf nəzəriyyəsi. N. Y. Danilevskinin 

mədəni-tarixi tiplər nəzəriyyəsi.  P. Sorokinin sosiomədəni dinamika nəzəriyyəsi. O. 

Şpenqler və A. Toynbi. İ. Vallerştaynın “dünya-iqtisadiyyat” konsepsiyası. İndustrial 

cəmiyyət nəzəriyyəsi (R. Aron, U. Rostou). V.Paretonun “Elitaların dövranı nəzəriyyəsi”. 

T. R. Gerin “Nisbi deprivasiya nəzəriyyəsi”. Modernləşmə nəzəriyyəsi.  

Mövzu 5. Sosial dəyişiklik və inkişafın tədqiqinin metodoloji əsasları 

Sosial dəyişikliklər və inkişafın öyrənilməsində kəmiyyəti tədqiqatının metodologiyası. 

Sosial dəyişiklər və inkişafın tədqiqinə sistemli yanaşma. Sosial dəyişikliklər və inkişafın 

mərhələlərinin araşdırılmasının metodologiyası. Məlumatların defomasiyasının 

azaldılması üzrə sosioloji tədqiqatın prosedurları. Sorğu, müşahidə və kontent-analiz 

sosial sahədə dəyişiklik və inkişafın öyrənilməsində. Sosial dəyişikliklər və inkişafın 

öyrənilməsində sosioloji metodların rolu. Sosial dəyişikliklər və inkişafın tədqiqində 

keyfiyyət metodları. Keyfiyyəti tədqiqatın tipləri, taktikaları və prosedurları. Keyfiyyət 

tədqiqatın praktikumu. Kəmiyyət və keyfiyyət metodlarının qarşılıqlı tamamlayıcılığı 

haqqında. Sosial dəyişikliklər və inkişafın tədqiqi zamanı statistik göstəricilərlə iş. 

Statistik araşdırmalar və təhlillər.  

 



Mövzu 6. Sosial dəyişikliklər və inkişafın mənbələri, səbəb-faktorları 

Sosial dəyişikliklərin və inkişafın mənbəyi, səbəb-faktorları. Sosial dəyişikliklərin 

endogen və ekzogen səbəbləri. Yaşam ortamının dəyişməsi sosial dəyişiklikrin faktoru 

kimi. Əhalinin say və strukturunun dinamikası sosial dəyişikliklərin faktoru kimi. 

Resurslar və ya dəyərlər uğrunda gərginlik və münaqişələr sosial dəyişikliklərin faktoru 

kimi. Kəşflər və ixtiralar sosial dəyişikliklərin faktoru kimi. Digər mədəniyyətlərin 

mədəni nümunələrinin keçməsi və ya ötürülməsi sosial dəyişikliklərin faktoru kimi.  

Mövzu 7. Sosial dəyişikliklər və inkişafın tipologiyası 

Sosial dəyişikliklər və inkişafın təsnifatalandırılmasının meyarları. Dəyişikliklərin 

istiqamətinə görə sosial dəyişikliklərin tipləri. Proqressiv və reqressiv sosial dəyişikliklər. 

Durğunluq və disfunksiya. Nizamlılıq dərəcəsinə görə sosial dəyişikliklərin tipləri. 

Spontan və təşkil olunmuş sosial dəyişikliklər. Dəyişikliklərin gedişatının sürətinə görə 

sosial dəyişikliklərin tipləri. Evolusion və inqilabi sosial dəyişikliklər. Sosial islahatlar və 

sosial inqilablar. İmitasion və innovasion sosial dəyişikliklər. Sosial əlaqələrin tipindən 

asılıq olaraq, sosial dəyişikliklərin növləri. Struktur sosial dəyişikliklər. Prosesual 

dəyişikliklər. Funksional dəyişikliklər. Motivasion dəyişikliklər. Sosial dəyişikliklərin 

formaları. Dövri(tsiklik) sosial dəyişikliklər. Rəqsi, dalğavari və spiralvari sosial 

dəyişikliklər. Sosial inkişafın düzxətli olmayan səciyyəsi.  

Mövzu 8. Sosial dəyişikliklər və inkişafın strukturu, funksiyaları və dinamikası 

Sosial dəyişikliyin strukturu. Sosial inkişaf sosial dəyişikliyin struktur elementi kimi. 

Sosial proses sosial dəyişikliyin struktur elementi kimi. Təkamül sosial dəyişikliyin 

struktur elementi kimi. İnqilab sosial dəyişikliyin struktur elementi kimi. Proqres sosial 

dəyişikliyin struktur elementi kimi. Sosial dövran(tsikl). Sosial stabillik. Sosial 

dəyişikliklərin və inkişafın konstruktiv və destruktiv funksiyaları. Bifurkasiya.  Sosial 

proseslərin təşkilinin anlayışı və formaları. Sosial dəyişikliklərin proqnozlaşdırılması. 



Sosial dəyişikliklərin təşkilinin texnologiyaları. Sosial inkişafa konstruktiv təsiretmə. 

Sosial dəyişikliklərin idarə edilməsi. Sosial siyasət və onun istiqamətləri. Sosial normalar. 

Sosial tənzimləmə və hakimiyyət. Sosial-iqtisadi inkişaf və sosial rifah.     

Mövzu 9. Cəmiyyətin iqtisadi və siyasi sferalarında dəyişiklik və inkişaf  

Sosial-iqtisadi proseslər və sosial-iqtisadi inkişaf. İndustrial cəmiyyətdən postindustrial 

cəmiyyətə keçid. İstehsalat sferasında insanın yerinin və rolunun dəyişməsi. Təhsilin 

inkişafı. İntellektual məhsul. Müxtəlif sosial qrupların cəmiyyətdəki rolunun dəyişməsi. 

Siyasi sistemdə olan dəyişikliklər. Parlamentin və hökümətin rolunun dəyişməsi. 

Konstitutsion dəyişikliklər. Q.Almond və D.Pauel siyasi inkişafın meyarları haqqında. 

Siyasi dəyişikliklərin səbəbləri: təbii səbəblər, demoqrafik səbəblər, sosial-siyasi və 

sosial-psixoloji səbəblər. U.Rostounun və S.Lipsetin siyasi sistemin inkişafı haqqında 

fikirləri. Sosial-siyasi konfliktlər.  

Mövzu 10. Cəmiyyətin sosial-mədəni sferasında dəyişiklik və inkişaf 

Sosial proseslər və mədəni dəyişikliklər. Sosial dəyişikliklərin mədəni sonucları. 

Akkulturasiya. İnkulturasiya. Maddi və qeyri-maddi dəyərlər sistemində dəyişikliklər 

(ideyalar, inanclar, vərdişlər, əqli istehsal). Sosial normalar (o cümlədən, hüquqi və siyasi 

normalar) sahəsində dəyişikliklər (qədim adətlərin, ənənələrin yenidən canlanması, yeni 

qanunvericiliyin qəbulu). Kommunikasiyalar sahəsində dəyişikliklər (yeni terminlərin, 

söz birləşmələrinin yaradılması və s.).  

Mövzu 11. Qlobal sosial dəyişikliklər və inkişaf 

Qloballaşma prosesləri. Liberal qlobalizmin müasir nəzəriyyəçilərinin konsepsiyaları. 

J.Attali, F.Fukuyama, K.Omae və başqaları. Qlobal kommunikasiyalar. Yaşamın qlobal 

şəkli. Qlobal modernləşmə. Modernləşmənin müxtəlif modellərində sosial-siyasi 

dəyişikliklərin nəzəri dərki. U. Rostounun, T. Parsonsun, Ş. Eyzenştadtın modernləşmə 

nəzəriyyələrində dünya cəmiyyətinin inkişafı. Qlobal siyasətin meydana gəlməsi. C. 



Modelskinin qlobal siyasi sistemin müasir nəzəriyyəsi. Dünya cəmiyyəti asılı inkişaf 

nəzəriyyələri: F. Kardozu, S. Amin, A. Frank və başqaları.  
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