
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT TURİZM AGENTLİYİ 

AZƏRBAYCAN TURİZM VƏ MENECMENT UNİVERSİTETİ 
 

 

                                             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

6310.01 - “Sosial problemlər” ixtisası fənləri üzrə fəlsəfə doktoru imtahanının 

 

P R O Q R A M I 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakı-2019 

 



GİRİŞ 

Kursun sistemli şəkildə tədris olunmasını təmin edilməsi üçün “Sosial problemlər” 

ixtisası üzrə fəlsəfə doktorunun imtahan proqramının hazırlanması olduqca vacibdir. 

Proqram bu istiqamətdə mövcud olan müvafiq ədəbiyyata uyğun olaraq hazırlanmışdır.  

Proqramda mövzular və onların məzmunu konkret izah edilir,  sosial problemlərin 

mahiyyəti, sosioloji bilik sisteminin sosial problemlərin öyrənilməsində rolu,  empirik 

sosioloji tədqiqatların metodikası və texnikasının sosial problemlərin araşdırılmasında 

rolu, sosial problemlərin tədqiqində sosioloqların rolu, mədəniyyət və cəmiyyət sosial 

problemlər kimi, şəxsiyyət və cəmiyyət sosial problem kimi, ailə və gender 

münasibətləri sosial problem kimi, sosial birlik və sosial sistem kimi cəmiyyətin 

mahiyyəti, kütləvi kommunikasiya, siyasət və iqtisadiyyat sosial problem kimi, sosial 

dəyişikliklər və idarəetmə sosial problem kimi və s., mövzular işlənilir.  

Proqramda hər bir mühazirə mövzusunun məzmunu konkret izah edildikdən sonra 

fəlsəfə doktorunun (dissertant və ya doktorant) imtahanlara hazırlaşması üçün və 

kursun dərindən öyrənilməsinə kömək məqsədilə ədəbiyyat siyahısı göstərilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÖVZULAR VƏ ONLARIN MƏZMUNU 

Mövzu 1. Sosial problemlərin mahiyyəti 

Sosial problem anlayışı. Sosial problemin mahiyyəti. Sosial problemin obyekti. Sosial 

problemlərin subyekti. Sosial problemə əsas sosioloji yanaşmalar. Müxtəlif sosial 

problemlərin bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsi. Sosial problemlər sosiologiyanın predmeti 

kimi. Sosial problemlər sosial elmlərin kateqoriyası kimi. Cəmiyyətin sosial 

problemlərinin həllində sosial institutların rolu. Sosial problemlərin tənzimlənməsində 

səmərəli idarəetmənin təşkili. 

Mövzu 2. Sosioloji bilik sisteminin sosial problemlərin öyrənilməsində rolu 

Sosioloji biliyin əsas paradiqmaları. Sosioloji biliyin inkişafına təbii-tarixi, fəaliyyət və 

humanitar-şəxsiyyət yanaşması. Sosioloji biliyin özünütəşkil nəzəriyyəsi – 

sinergetikanın mahiyyəti. Sosiologiyanın metodologiyası. Pozitivist metodun mahiyyəti. 

Sosiometrik metod. Dialektik-materialist metod. Struktur-funksional metod. Sosial 

problemlərin öyrənilməsində sosiologiyanın funksiyaları. Mikrososiologiyanın və 

makrososiologiyanın mahiyyəti.  

Mövzu 3. Empirik sosioloji tədqiqatların metodikası və texnikasının sosial 

problemlərin araşdırılmasında rolu 

Empirik sosioloji tədqiqatın mahiyyəti. Empirik sosioloji tədqiqatın növləri. Empirik 

sosioloji tədqiqatın məqsədi. Empirik sosioloji tədqiqatın əsas mərhələləri. Empirik 

sosioloji tədqiqatın strukturu. Sosioloji tədqiqat proqramının metodoloji və metodik 

bölməsi. Tədqiqatın əsas anlayışlarının interpretasiyası və dəqiqləşdirilməsi. İşçi 

hipotezlərin irəli sürülməsi. Sosioloji informasiyanı toplamağın metodikası və texnikası. 

Sosioloji tədqiqatın kəmiyyət və keyfiyyət metodları. Sosioloji ölçmənin əsas 

proseduraları. Sosioloji təhlil və ümumiləşdirmə.  



Mövzu 4. Sosial problemlərin tədqiqində sosioloqların rolu 

Ogyüst Kontun pozitivist sosiologiyası. Herbert Spenserin üzvi-antropoloji məktəbində 

hərbi və industrial cəmiyyətlərin mahiyyəti. Emil Dürkheymin sosiologiyasında sosial 

faktlar, sosial həmrəylik kateqoriyası, intihar nəzəriyyəsi. Maks Veberin anlayan 

sosiologiyası, protestant etikası və kapitalizm cəmiyyətinin təhlili haqqında düşüncələri. 

Karl Marksın sosiologiyasında bazis və üstqurum anlayışı, sinfi münaqişələr 

nəzəriyyəsi. Maksim Kovalevskinin sosiologiyasında müqayisəli-tarixi metodun 

mahiyyəti. Pitirim Sorokinin inteqral sosiologiyası, sosial moblillik və mədəniyyətin 

təsnifatı. Talkott Parsonsun struktur-funksional sosiologiyası. Sosial problemlərin 

öyrənilməsində Çikaqo, Kolumbiya və Britaniya sosioloji məktəblərinin rolu. 

Mövzu 5. Mədəniyyət və cəmiyyət sosial problem kimi 

Mədəniyyət anlayışı. Mədəniyyətin struktur-funksional xarakteristikası. Mədəniyyətin 

səviyyələri və prinsipləri. Mədəniyyətin strukturu və funksiyaları. Davranışın 

tənzimlənməsində mədəni mexanizmlər. Əxlaqi və hüquqi dəyərlərin sosial 

problemlərin öyrənilməsində rolu. Mədəniyyətin tipləri, formaları və növləri. Pitirim 

Sorokinin nəzəriyyəsində mədəniyyətin təsnifatı. Sosiomədəni tolerantlıq və həmrəylik, 

mədəni relyativizm. İnformasiya cəmiyyətində mədəniyyət. Mədəniyyətin əsas 

institutları. Elm mədəniyyət institutu kimi. İncəsənət və din mədəniyyət institutu kimi. 

Mövzu 6. Şəxsiyyət və cəmiyyət sosial problem kimi 

Sosiologiyada şəxsiyyət anlayışı. Şəxsiyyətin strukturu. Şəxsiyyətin tipologiyası. Sosial 

tiplərin xarakteristikası. Şəxsiyyət ictimai münasibətlər sistemində. Şəxsiyyətin 

sosiallaşması. Sosiallaşma anlayışı. Sosiallaşma nəzəriyyələri. Sosiallaşmanın fazaları 

və mərhələləri. Sosiallaşmanın sosial amilləri və mexanizmləri. Şəxsiyyətin rol 

nəzəriyyələri. Sosial status anlayışı. Sosial statusun növləri. Sosial rol anlayışı, sosial 

rolun növləri və strukturu. Rol razılaşması və rol münaqişəsi. Rola obyektiv surətdə xas 



olan münaqişələr. Şəxsiyyətin həyat tərzi və asudə vaxtı. Şəxsiyyətin davranışı, 

özünütənzimləmə və sosial nəzarət. İctimai rəy sosial tənzimləyici kimi. 

Mövzu 7. Ailə və gender münasibətləri sosial problem kimi 

Ailə anlayışı və ailənin amilləri. Ailə sosial institutdur. Ailə sosioloqların 

tədqiqatlarında. Ailənin tipləri. Nigahın formaları. Ailə-nigah münasibətləri. Şəxsiyyətin 

ailə üslubuna alternativ olan həyati üslublar. Ailənin funksiyaları. Ailənin həyat tsikli. 

Ailə münaqişələrinin həllində gender yanaşmaları. Gender anlayışı. Gender stereotipləri. 

Gender kateqoriyaları. Genderə dair klassik və müasir nəzəriyyələr. İctimai fikir 

tarixində cins və gender anlayışına müxtəlif yanaşmalar. Feminizm nəzəriyyəsində 

gender münasibətləri. Genderin hüquqi tənzimlənməsi. İqtisadiyyatın və siyasətin 

gender aspektləri.   

Mövzu 8. Sosial birlik və sosial sistem kimi cəmiyyətin mahiyyəti 

Cəmiyyət anlayışı. Cəmiyyətin tipologiyaları. Cəmiyyət sosial birlik kimi. Sosial 

birliklərin növləri. Cəmiyyət sosial sistem kimi. Etnik birliklər. Etnos referent qrup kimi. 

Sosial stratikasiya və etniklik. Etnoslararası münasibətlər. Qrupların və təşkilatların 

sosiologiyası. Sosial qrup anlayışı, növləri və xüsusiyyətləri. Sosial təşkilatlar və onun 

struktur komponentləri. Motivasiya nəzəriyyələri. Cəmiyyətin sosial strukturu. Sosial 

struktur və sosial stratifikasiya. Sosial dəyişikliklər, anlayışları və növləri. Dövlət 

cəmiyyətin bir hissəsi kimi. Vətəndaş cəmiyyətinin mahiyyəti və funksiyaları.  

Mövzu 9. Kütləvi kommunikasiya, siyasət və iqtisadiyyat sosial problem kimi 

Kütləvi kommunikasiya vasitələrinin meydana gəlməsi və inkişafı. Sosial 

kommunikasiya və informasiyanın mənbələri, əsas paradiqmaları. Kütləvi 

kommunikasiya və informasiya nəzəriyyələrinin inkişafı. Kütləvi kommunikasiyanın 

növləri, mahiyyəti və funksiyaları. Reklam kütləvi informasiya vasitələrinin tərkib 

hissəsi kimi. Siyasi həyatın institutsionallaşması. Siyasi sosiologiyanın predmeti, 



obyekti və strukturu. Siyasi sistemin elementləri, funksiyaları və tipləri. Dövlət və siyasi 

hakimiyyət. İqtisadi sosiologiyanın meydana gəlməsi və inkişafı. İqtisadi davranışın 

sosioloji təhlilinin klassik və neoklassik cərəyanları. Motivasiya və stimullaşdırma. 

Məşğulluq və işsizlik problemi. Əmək bazarı və məhsuldar qüvvələr. 

Mövzu 10. Sosial dəyişikliklər və idarəetmə sosial problem kimi 

Sosial hərəkət, qarşılıqlı təsir və əlaqə. Sosial proseslər və münasibətlər. Sosial 

dəyişikliklər anlayışı. Sosial hərəkatların mahiyyəti. Şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı təsir 

nəzəriyyələri. Münaqişə və razılıq. Sosial idarəetmə nəzəriyyələri. İdarəetmə şəbəkəsi. 

İdarəetmə nəzəriyyələrinin əsas elmi məktəbləri. Sosial idarəetmənin əsas elmi 

xarakteristikası. Sosial idarəetmənin dünyagörüşü problemləri. Mürəkkəb sosial 

sistemlərin idarə edilməsi. Böyük sosial sistemlər idarəetmənin obyekti kimi. Sosial 

idarəetmənin metodoloji problemləri. İdarəetmə və elmi qabaqgörənlik. Sosial 

proqnozlaşdırmanın metodları. Sosial layihələşdirmə. Sosial idarəetmənin 

texnologiyası. Rəhbərin əsas funksiyaları, işçi heyətin idarə edilməsi. 

Mövzu 11. Qlobalizm və ekoloji sosiologiya sosial problem kimi 

Qlobalizm ideyasının mənşəyi və inkişafı. Qloballaşmanın tarixi inkişaf mərhələləri. 

Qloballaşma nailiyyətlər və rikslər kontekstində. Qlobal problemlərin təsnifatı.  

Demoqrafik problemlər qloballaşmanın əsası kimi. Yoxsulluq və işsizlik qlobal 

problemlər kimi. Müharibə və sülh qlobal problem kimi. Ərzaq problemi qlobal problem 

kimi. Narkomaniya, sürətlə silahlanma və insan alveri qlobal problem kimi. Şəbəkə 

yanaşması qloballaşma şəraitində təhlükəsizlik sosiologiyasının fundamental nəzəri 

konsepti kimi. Ekoloji sosiologiyanın mahiyyəti. Ekoloji davranış. Ekoloji problemlər 

bəşəri problemlər kimi. 
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