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Cəmı̇yyətı̇n stabı̇llı̇yı̇ndə
sosı̇al tərəfdaşlığın əhəmı̇yyətı̇

Zeynəddin Şabanov
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə İnstitutu

Sosial tərəfdaşlıq ideologiyası özündə sosiumun, yəni dövlət institutları, korpora-
siyalar, qeyri-kommersiya təşkilatları, sosial qruplar və s. bir çox subyektlərinin qar-
şılıqlı təsir formasını əks etdirir. Bu forma onlara öz maraqlarını azad ifadə etməyə 
və onlara sivil reallaşdırma üsullarını müəyyən etməyə imkan verir. Sosial tərəfdaşlıq 
ideologiyası mütərəqqi sivil münasibətlərin, müxtəlif sosial qrupların və təbəqələrin 
maraqlarını, onların uzlaşdırılmasının maksimal nəzərə alınmasını və mümkün qədər 
daha tam reallaşmasını tələb edir. Əks halda onlar sabit sosial-iqtisadi inkişafın, siyasi 
stabilliyin formalaşmasına, cəmiyyətdə razılığın bərqərar olunmasına səmərəli yar-
dım göstərə bilməz. Məlum olduğu kimi, sosial tərəfdaşlıq ideologiyası münasibət və 
əlaqələrin, rəsmi və qeyri-rəsmi qayda və üsulların kifayət qədər mürəkkəb strukturlu 
elementləri olan sistemini ifadə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün artıq cəmiyyətdə 
sosial qaydanın qorunub saxlanılmasına yönəldilmiş mühüm tənzimləyici funksiyaları 
yerinə yetirən təsisatlar fəaliyyət göstərir.

Sosial tərəfdaşlıq öz mahiyyəti etibarı ilə cəmiyyətdə konsensus, vətəndaş sülhünün 
formalaşmasına, müxtəlif qruplar və təbəqələr arasında qarşılıqlı münasibətlərdə gər-
ginliyin azalmasına, bütün səviyyələrdə hakimiyyət orqanları və yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının birliyinə doğru yönəlmişdir (1, s.219).

Sosial tərəfdaşlıq ideologiyası demokratiyanın inkişafına və dərinləşməsinə, müxtə-
lif qrup, təbəqə və sinifl ərin çoxtərəfl i maraqlarının uzlaşmasının sivilizasiyalı forma-
sının təsdiqinə, açıq demokratik vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına səbəb olur.

Sosial tərəfdaşlığın ideologiyasının əsası həm milli, həm də beynəlxalq hüquqi 
sənədlərdə təsbit olunmuş aşağıdakı mühüm prinsiplərdən təşkil edilmişdir:

• hüquq bərabərliyi və sosial tərəfdaşların bir-birindən qeyri-asılılığı;

• funksiyaların muxtariyyətliliyi;

• tərəfl ərin hörmət və maraqlarının nəzərə alınması;
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• tərəfl ərin fəaliyyətində amiranəliyin, siyasi ambisiyalar və ideoloji göstərişin 
qeyri-mövcudluğu;

• tərəfl ərin qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malik olması;

• tərəfl ərin əmək mübahisələrini arbitraj orqanları vasitəsilə həll etmək hüququna 
malik olması;

• tərəfl ərin müqavilə üzrə olan münasibətlərdə iştirak etməkdə maraqlı tərəf kimi 
çıxış etməsi;

• dövlətin sosial tərəfdaşlığın demokratik əsaslarla möhkəmləndirilməsi və inki-
şaf etdirilməsində yaxından iştirak etməsi;

• tərəfl ər və onların nümayəndələri tərəfi ndən qanunlara və normativ-hüquqi akt-
lara riayət olunması;

• tərəfl ərin nümayəndələrinin səlahiyyətə malik olması;

• əmək sahəsinə daxil olan məsələlərin müzakirə edilməsi zamanı azad seçimdən 
istifadə olunması;

• tərəfl ərin öhdəlikləri könüllü şəkildə öz üzərinə götürməsi;

• tərəfl ərin üzərinə götürdükləri öhdəliklərin real olması;

• kollektiv müqavilə və sazişlərin yerinə yetirilməsinin mütləq olması;

• qəbul olunmuş kollektiv müqavilə və sazişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarətin 
olması;

• tərəfl ər və onların nümayəndələrinin kollektiv müqavilələr və sazişlərin yerinə 
yetirilməməsinə görə məsuliyyət daşıması(1, s.218) .

Hər bir səviyyədə əməkdaşlığın həyata keçirilməsinin öz formaları vardır: saziş la-
yihəsi və kollektiv müqavilələrin, eləcə də onların yekun nəticələrinin hazırlanmasına 
dair kollektiv razılaşmalar; sosial-əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi məsələlərinə 
dair qarşılıqlı məsləhətləşmələr; işçilər və onların nümayəndələrinin təşkilatın idarə 
olunması sistemində iştirakı; işçilərin nümayəndələri və sahibkarların əmək müba-
hisələrinin məhkəməyə qədər həllində iştirak etməsi.

Danışıqların aparılması, müqavilə və sazişlərin hazırlanması və yekunlaşdırılması-
nın təmin edilməsi məqsədilə sosial tərəfdaşlıq sistemində müvafi q orqanlar fəaliyyət 
göstərirlər: sosial-əmək münasibətlərinin tərəfdaşlığın respublika və ərazi səviyyəsinə 
uyğun olaraq tənzimlənməsini həyata keçirən üçtərəfl i komissiyalar, eləcə də sahələr 
və təşkilatlar üzrə olan səviyyəni əhatə edən ikitərəfl i komissiyalar. Saziş bütün səviy-
yələrin büdcədən tam və ya qismən maliyyələşdirilməsini əhatə etdikdə, bu növ saziş-
lər dövlətin icra hakimiyyətinin müvafi q orqanlarının və eləcə də tərəfdaşlığın tərəfi  
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kimi çıxış edən yerli özünüidarəetmə orqanlarının nümayəndələrinin mütləq iştirakı 
ilə imzalanır (1, s.219).

Bu və ya digər tərəfdaş öz marağını nümayəndələri vasitəsilə ifadə edir. İşçilərin 
nümayəndəsi isə, bir qayda olaraq, həmkarlar ittifaqıdır, lakin zərurət yarandıqda digər 
səlahiyyətli orqanlar da işçilərin nümayəndələri kimi çıxış edə bilərlər (məsələn, müəs-
sisədə həmkarlar ittifaqı təşkilatının olmaması şəraitində). Sahibkarların nümayəndəsi 
təşkilatın rəhbəri və ya sahibkarların həmkarlar ittifaqı, dövlət hakimiyyəti orqanları 
və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə dialoq aparan, sahibkarlar birliyinin marağını 
əks etdirən könüllü qeyri-kommersiya təşkilatından səlahiyyətli şəxs olur. Dövlətin 
nümayəndəsi isə özünün sosial tərəfdaşları ilə lazımi və müqavilə imzalamaq səlahiy-
yətinə malik olan qanunverici və icraedici hakimiyyət orqanlarıdır.

Cəmiyyətdə vətəndaş sülhünə nail olmaq üçün irəli sürülən sosial tərəfdaşlıq ide-
ologiyası həmçinin özündə aşağıdakıları - tərəfdaşlığın məqsədinin həyata keçirilmə 
mexanizmini, danışıq prosesinin qayda və üsullarını, saziş və müqavilənin yerinə yeti-
rilməsinə nəzarət, sosial tərəfdaşlığın tərəfl ərinin məsuliyyəti - əks etdirir.

Sosial tərəfdaşlığı dəyişən reallıqlara cavab verən sosial idarəetmənin yeni forması 
kimi də nəzərdən keçirmək mümkündür. Məsələn, əvvəllər (Qərb ölkələrində erkən 
kapitalizm dövründə və ya Sovet İttifaqında «inkişaf etmiş sosializm» mərhələsi döv-
ründə) işçi idarəetmənin təsir obyekti kimi tanınırdı və onu müvafi q şərtlərin yerinə 
yetirilməsinə məcbur etmək mümkün hesab edilir, sahibkar, ağa və mülkiyyətçi isə 
subyekt kimi çıxış edirdi. Sosial tərəfdaşlıq sistemində isə işçi əmək və onunla əlaqə-
dar olan digər sosial münasibətlərin tam hüquqlu subyekti kimi çıxış edir. Bu zaman 
idarəçilik sistemində dəyişiklik aydın şəkildə özünü büruzə verir. Eyni zamanda həm 
obyekt, həm də subyekt olduğu kimi təzahür etməyə başlayır. Qeyd edilən amil həm 
işçilərə, həm də dövlət və biznesə şamil olunur. Bu zaman dövlət nəinki öz şərtlərini 
irəli sürür, həmçinin onun özünə müvafi q tələblər tətbiq edilir. Biznes sahəsində də bu 
vəziyyətlə rastlaşmaq mümkündür.

Sosial tərəfdaşlığa, eyni zamanda, cəmiyyətin özünütəşkilinin yeni elementi kimi 
də baxmaq olar. Real sosial təcrübədə baş vermiş öz-özünə əmələ gələn proseslərin 
nizama salınmasını güc ilə deyil, məlumat-ünsiyyət vasitəsilə sosial tərəfdaşlıq təsi-
satları təmin edir.

Sosial tərəfdaşlıq iqtisadi və ya sosial-əmək münasibətləri sahəsi ilə məhdudlaş-
mır. Onun reallaşması müxtəlif sosial qrupların, təbəqələrin, dövlət hakimiyyəti və 
yerli özünüidarəetmə orqanlarının maraqlarını ifadə edən ictimai birliklərin fəaliyyəti 
prosesində iştirakla müqavilə, razılaşma və siyasi qərarlarla qəbul olunması və yerinə 
yetirilməsilə əlaqədardır. Onların işlənib hazırlanması və qəbul olunmasında böyük 
insan qrupları, əmək kollektivləri, yaşayış məntəqələrinin, ərazilərin nümayəndələri 
iştirak edirlər. Hakimiyyət strukturları hər şeydən əvvəl danışıqların və ya razılaşdırıcı 
proseslərin təşkilatçıları kimi çıxış edirlər.
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Qeyd olunanlarla əlaqədar olaraq, demək lazımdır ki, birincisi, sosial tərəfdaşlıq 
ideologiyasının ictimai həyat fəaliyyətinin yalnız sosial-iqtisadi deyil, həm də siyasi, 
mənəvi sahələri kontekstində də xüsusi sosial təcrübəsinin təhlili tələb olunur. Bu as-
pektdə həmin problemin həlli Azərbaycanın modernləşməsinin strateji istiqamətinin 
tərkib hissəsi kimi çıxış edir.

İkincisi, bir çox sosial problemlərin həlli bəzi hallarda müqavilə əsasında həyata 
keçirilir. Gələcəkdə bu cür təcrübə nəzərdən keçirilən məsələlər dairəsini genişlən-
dirməklə, bu prosesin iştirakçılarının qarşılıqlı əlaqələrini mürəkkəbləşdirib dərinləş-
dirərək, sosial tərəfdaşlığın bütün səviyyələrdə iştirakçılarının qarşılıqlı məsuliyyətləri 
və qarşılıqlı təsiri məsələsini aktuallaşdıraraq inkişaf edəcəkdir.

Üçüncüsü, müasir Azərbaycan şəraitində dövlət və cəmiyyətin yeni qarşılıqlı təsir 
modelinin yaranması zərurəti meydana gəlir. Sosial tərəfdaşlıq nəzəriyyəsi bu modeli, 
həmçinin ölkədə baş verə biləcək böhranlı hadisələrin neqativ nəticələrinin qarşısını 
almaq üçün tədbirlər sistemini işləyib hazırlamağa imkan verir.

Bu şərait sayəsində sosial tərəfdaşlıq problemi sosial idarəetmənin nəzəriyyə və 
təcrübəsinin prioritet, əsas istiqaməti sırasına daxil edilir.

Sosial qarşılıqlı təsir və sosial iştirak

Sosial tərəfdaşlıq ideologiyasının təhlilinə başlayan zaman “sosial qarşılıqlı tə-
sir” anlayışından istifadə edirik. Əvvəla, qeyd edək ki, sosial qarşılıqlı təsir – fər-
din, fərdlər qrupunun davranışıdır. “Sosial qarşılıqlı təsir” anlayışı insanlar və sosial 
qruplar arasında müxtəlif fəaliyyət növlərinin daimi daşıyıcısı kimi, daha doğrusu 
öz sosial mövqelərinə və funksiyalarına görə fərqlənən münasibətlərin xarakter və 
məzmununu ifadə edir. Sosial qarşılıq obyektiv və subyektiv tərəfl ərə malikdir. Qar-
şılıqlı təsirin obyektiv tərəfi  – ayrı-ayrı şəxsiyyətlərdən asılı olmayan, lakin onların 
qarşılıqlı təsirinin məzmun və xarakterini birləşdirən və nəzarət edən əlaqələrdir. 
Subyektiv tərəfi  – uyğun davranışların qarşılıqlı gözlənilməsinə əsaslanan fərdlə-
rin bir-birinə şüurlu münasibətidir. Bu, özündə konkret məkan və zaman şəraitində 
təşəkkül tapan fərdlər arasında bilavasitə əlaqələri əks etdirən şəxsiyyətlərarası mü-
nasibətlərdir.

Sosial tərəfdaşlıq ideologiyasının tədqiqi üçün dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin 
qarşılıqlı təsirinin təhlili xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu qarşılıqlı təsirin səviyyəsi 
– sosiumun inkişaf dərəcəsinin mühüm meyarlarından biridir. Belə qarşılıqlı təsir nə 
qədər çox olarsa, bir o qədər öz vətəndaşlarının rifahını yüksəldə bilər (1, s.84).

Demokratik cəmiyyətdə sosiumun əsas strukturları (iqtisadi, siyasi və vətəndaş) 
arasında qarşılıqlı təsir çoxaspektli və çoxölçülü xarakter daşıyır ki, o da müxtəlif tipli 
sosial qarşılıqlı münasibətlər, o cümlədən ictimai tərəfdaşlıq münasibətləri formalaş-
dırır.
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Sosial qarşılıqlı təsir dedikdə fərdlər, sosial qruplar, sosial təsisatlar və s. ara-
sında fəaliyyət mübadiləsi prosesi başa düşülür. Dövlətdə bu qanunverici, icrae-
dici, məhkəmə hakimiyyəti və s. institutlarıdır. Vətəndaş cəmiyyətində bu - daim 
fəaliyyət göstərən, uzunmüddətli əsasa malik, eləcə də məhdud zaman miqyasında 
təsadüfdən – təsadüfə fəaliyyət göstərən assosiasiyalardır (3, s.46). Təbii ki, müxtə-
lif səviyyəli dövlət təsisatları arasında fəaliyyət mübadiləsi, eləcə də dövlət insti-
tutları ilə vətəndaş cəmiyyətləri institutlarının qarşılıqlı təsiri baş verir. Bununla 
belə, vətəndaş cəmiyyətinin institutları bir-birilə sosial qarşılıqlı təsirdə olmadan 
qeyri-mümkündür.

Cəmiyyətdə sosial təsirlər müxtəlif stabilləşdirici, birləşdirici və dağıdıcı (destruk-
tuv) funksiyaları yerinə yetirir. İnkişaf etmiş demokratik ölkələrinin ictimai təcrübəsi-
nin təhlili göstərir ki, ictimai orqanizmin uğurlu fəaliyyəti müstəsna olaraq dinamik və 
stabilləşdirici başlanğıcların üzvi qarşılıqlı nüfuz etməsi zamanı mümkündür(3, s.48).

Sosial qarşılıqlı təsirin məhz stabilləşdirici funksiyası bütövlükdə demokratik cə-
miyyətin və onun ayrı-ayrı sferalarının ahəngdar inkişafını təmin edən mexanizmdir. 
Müasir mərhələdə belə funksiyanı sosial tərəfdaşlıq sosial qarşılıqlı təsirin təzahür 
formalarından biri kimi uğurla yerinə yetirə bilərdi.

Öz daxili qarşılıqlı əlaqələri sayəsində göstərilən anlayış biri o biri olmadan 
nəzərdən keçirilə bilməz. Bununla yanaşı, sosial qarşılıqlı təsir demokratik dövlə-
tin inkişafının hansısa tarixi mərhələsində sosial tərəfdaşlığı doğurur, sonuncu isə 
öz mexanizmini formalaşdırır. Fərdin şüuru vasitəsilə sosial norma və dəyərlərin 
zehniyyətdə əks olunması, onun bu norma və dəyərlərin dərk olunması əsasında 
real fəaliyyəti fərdin digər fərdlərlə və bütövlükdə sosial ətrafl a sosial qarşılıq təsiri 
üsulunu müəyyən edir.

Sosial qarşılıqlı təsirə bu aspektlər - informasiyanın ötürülməsi, onun əldə edilmə-
si, ona reaksiya göstərilməsi, hazırlanmış informasiyanın verilməsi, qarşılıqlı təsirin 
digər iştirakçısının onu əldə etməsi və ona reaksiya göstərilməsi daxildir (3, s.146).

Sosial tərəfdaşlıq artıq sosial qarşılıqlı təsirdir, o, sonuncunun stabilləşdirici və 
ahəngləşdirici funksiyalarını təcəssüm etdirən mövcudluq formalarından biridir. Bu 
mənada sosial tərəfdaşlıq cəmiyyətdəki destruktiv, dağıdıcı proseslərə qarşı durur. So-
sial qarşılıqlı təsirin formalarından biri olaraq sosial tərəfdaşlıq ictimai əlaqələr məc-
musunda genişmiqyaslı xarakter daşıyır və buna görə də ictimai həyatın müxtəlif sfe-
ralarında qarşılıqlı təsirin prioritet forması ola bilər (4, s.184).

Sosial tərəfdaşlıq ideologiyası – sosial problemlərin həlli üçün resursların, ehti-
yatların yalnız yenidən bölüşdürülməsi deyildir. Ümumi məsuliyyətin obyekti yalnız 
öz-özlüyündə sosial problemlər deyildir, həmçinin onların həlli üsullarıdır. Bu, xalqın 
təşəbbüskarlığını əks etdirən vətəndaş fəaliyyətidir, vətəndaş cəmiyyəti çərçivəsində 
yerinə yetirilən hərəkətdir (19, s.21). 
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Sosial tərəfdaşlıq - sosial birlik əsasında, hakimiyyətin məqsəd və fəaliyyətinə ic-
timai yardımın genişləndirilməsi əsasında səmərəli dövlətə doğru ideologiyadır (7, s. 
253). Sosial tərəfdaşlıq ideyası geniş xalq kütlələrinə, təbəqələrinə doğmadır, yaxındır 
və onların maraqlarını ifadə edir. O, hakimiyyət və xalqın birliyindən, sosial-ədalətli 
qurucu, yaradıcı cəmiyyət quruluşu, maddi və mənəvinin vəhdətinin zəruriliyindən 
yaranır. 

Dövləti, sahibkarları və xalqı birləşdirən, onların birgə gücünü səfərbər edən və 
gücləndirən sosial tərəfdaşlıq ideologiyasının mexanizmi əsas məqsədə çatmaq baxı-
mından aşağıdakı kimi görünür:

- cəmiyyətə münasibətdə dövlət hakimiyyət və ictimai yardımın legitimliyi əvəzinə 
əldə etdiyi sosial təminata görə öz üzərinə dərk olunmuş məsuliyyət götürür; 

- sahibkarlığa münasibətdə dövlət mülkiyyət hüququna, əlverişli sahibkarlıq mühi-
tinə təminat verir, yardıma əvəz olaraq xarici aləmdə milli biznesin inkişafına kömək 
edir, dövlətin norma və qaydalarına ciddi riayət olunmasını təmin edir; 

- cəmiyyət və kapital arasında balans sahibkarların məqsədləri, maraqları və fəa-
liyyətlərinə ictimai yardım edərək onların sosial məsuliyyətli davranışlarının prinsipi 
əsasında qurulur (5, s.162). 

Sosial tərəfdaşlığın uğurları bir çox şərtlərlə müəyyən edilir. Lakin elə şərtlər var ki, 
sosial tərəfdaşlıq onlar olmadan sadəcə olaraq işləmir. Sosial tərəfdaşlığın üç sahəsinin 
mühüm iştirakçılarından biri - könüllü ictimai birliklərin, xeyriyyəçi və digər təşkilat-
ların məcmusu olan vətəndaş cəmiyyəti təsisatıdır. 

Könüllü birliklərdə iştirak yalnız özəl maraqlar məsələsi deyil, həm də arzu və im-
kanların özünü reallaşdırmasıdır. Bu, şəxsiyyət və dövlətin münasibətləri məsələsidir. 
Hüquq və azadlıqlardan istifadə edərək vətəndaşlar eyni zamanda öz üzərinə məsu-
liyyət götürür və öz hüquqlarının, o cümlədən sosial hüquqlarının müdafi əsinə görə 
vəzifələr yerinə yetirirlər. Məsuliyyətlə səs vermək üçün vətəndaşları cəmiyyət qarşı-
sında duran ən mühüm problemlər haqqında məlumatlandırmaq lazımdır. Bu problem-
lərin sosial tərəfdaşlıq dövləti və kapital tərəfi ndən təqdim edilməsi və formulə edil-
məsi üçün bir çox məsuliyyətləri məhz ictimai birliklər öz üzərinə götürür (6, s.254). 
Onların işlərində iştirak edərək vətəndaşlar özlərinin (və digərlərinin) məlumatlandı-
rılmasına görə məsuliyyət daşıyır, digər nöqteyi-nəzərlərə münasibətdə dözümlü ol-
maq vəzifəsini yerinə yetirirlər. Bu səmərəli vətəndaş fenomeni sosial tərəfdaşlığın 
hərəkətverici qüvvəsidir.

Kapitalın sosial tərəfdaşlığın üçbucaqlı sahəsində iştirakının müasir anlamı xey-
riyyəçiliyə müncər edilmir. Sahibkarların bu gün sosial problemlərin həllində iştirakı 
belə məsrəfl ərin iqtisadi məqsədəuyğunluğudur. İnsan kapitalına, şəhərlərin, nəqliyyat 
kommunikasiyalarının və rabitənin strukturuna investisiya qoymaqla sahibkar kifayət 
qədər gəlir əldə edir.
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Dövlətin vəzifəsi bu fəaliyyətin inkişafı üçün iqtisadi və hüquqi stimul yaratmaqdır. 
Həmkarlar və ictimai ittifaqların vəzifəsi kapitalı mühüm, zəruri sosial problemlərin 
həllinə cəlb etmək və dövləti əməkdaşlığın vəziyyəti haqqında məlumatlandırmaqdır.

Xarici ədəbiyyatda bu hadisənin öyrənilməsinin üsulları və metodları ümumiləşdi-
rilmiş, işlənib hazırlanmış, inkişaf etmiş ölkələrdə sosial iştirakın xarakteri haqqında 
proqnozlar irəli sürülmüşdür.

“İştirak” anlayışını ən universal şəkildə Amerika alimi Corc Nagel müəyyənləşdir-
mişdir. Onun fi krincə, iştirak - “hər hansı siyasi sistemin sıravi üzvlərinin vasitəsilə 
fəaliyyətə təsir etdikləri və yaxud təsir etməyə cəhd etdikləri hərəkətdir” (11, s.216).

İştirakın bu konsepsiyası, siyasətə fəal daxilolma kimi, siyasi həyata psixoloji daxil 
olmaya qarşı qoyulur. Bu konsepsiya X.Makkloskiyə məxsusdur. O yazır: “... iştirak 
siyasi həyat proseslərinə daxil olma hissləridir” (11, s.217).

Bir sıra tədqiqatlarda konstitusiya, demokratiya əsasında qoyulmuş vətəndaş cə-
miyyətinin prinsiplərindən biri kimi başa düşülən “vətəndaş iştirakı” anlayışı da nəzər-
dən keçirilir. Vətəndaş iştirakı ideyası idarəetməyə idarə olunanların daxil edilməsini 
(siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni proqram və layihələrin müzakirəsi və işlənib hazırlan-
masında), qərar qəbul etməyə və “aşağı” (yerli) səviyyədə onların icrasına nəzarəti 
irəli sürür.

Sosial iştirak – vətəndaşların dövlət proqramlarının həyata keçirilməsinə, sosial 
gərginliyin azaldılmasına, münaqişəni aradan qaldırmaq məqsədilə cəmiyyət qarşı-
sında duran problemlərin həllinə cəlb olunmasıdır. İctimaiyyətin, dövlət hakimiyyə-
ti orqanlarının qarşılıqlı təsirinin əsasında əhali, xalq seçiciləri və icra hakimiyyəti 
orqanları arasında işgüzar tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı tələb edən kollektiv məsuliyyət 
durur. Bu qarşılıqlı təsirin əsas məqsədi – vətəndaş şüurunun inkişaf etdirilməsi və 
əlverişli ictimai-siyasi mühitin yaradılmasıdır.

Rusiya elmi ədəbiyyatında sosial iştirak məsələsi ilə bağlı D.Qonçarova və İ.Qop-
tarevanın monoqrafi yaları fərqlənir. Onlar təsdiq edirlər ki, iştirak elə instrumental 
fəallıqdır ki, onun vasitəsilə vətəndaş hökumətə onun fəaliyyəti üçün arzu olunanlarla 
təsir etməyə cəhd edir. İştirakı təşkil edən fəaliyyətə bu müəllifl ər səsverməni, nüma-
yişlərdə, mitinqlərdə, piketlərdə və s. də iştirak etməni, pul-üzvlük haqlarının veril-
məsini, məktubların yazılmasını, etirazları, siyasi və vəzifəli şəxslərlə şəxsi əlaqələrə 
girilməni, müxtəlif təşkilatlara üzv olmanı, yerli səviyyədə vətəndaş təşəbbüslərinin 
irəli sürülməsini aid edirlər.

İştirak bir tərəfdən siyasi qərarların qəbul edilməsi prosesinə təsir kimi, digər tərəf-
dən dövlət idarəetmə orqanları tərəfi ndən qəbul edilən praktik proqramların həyata ke-
çirilməsinin gedişinə və xarakterinə təsir kimi nəzərdən keçirilir. Bu zaman müəllifl ər 
“siyasi” və “instrumental” iştirak anlayışlarını fərqləndirirlər. Birinci, iştirak dedikdə, 
həmişə instrumental şərhə məruz qalmayan az-çox kortəbii fəallığın təzahürü başa 
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düşülür, ikincisi isə, instrumental xarakter kəsb edən və demokratik dəyərlər konteks-
tində səmərəli həyata keçirilən sosial-siyasi fəallıq qaydalarına əsaslanan iştirak kimi 
başa düşülür.

İştirakın məhz bu forması özündə sosial tərəfdaşlığın ünsürlərini əks etdirir. Haki-
miyyətdə iştirak yalnız siyasi deyil, həm də sosialdır. İnsanların dövlət proqramlarına 
cəlb edilməsi yalnız siyasi deyil, həm də sosial tərəfdaşlığın problematikasının həyata 
keçirilməsini inzibati – idarəetmə cəhətdən aktuallaşdırır.

İştirak yalnız siyasi deyil, insanların hər hansı idarə olunan birliyinin ayrılmaz xü-
susiyyətidir və onların maraqlarının ifadə və əldəolunma vasitələrindən biridir. Cəmiy-
yətin dövlət təşkili şəraitində vətəndaşların qərar qəbuletmə və idarəetmə prosesinə 
cəlb olunması bu və ya digər dərəcədə sosial iqtisadi və mədəni sahələrdə siyasiləşir. 
Sosial iştirak demokratiyanın, münaqişələrin həllinin əsas xüsusiyyəti, siyasi sosial-
laşma və siyasi tərbiyə vasitəsi kimi dəyərləndirilir (2, s.216).

Bütövlükdə, bu istiqamətdə tədqiqat aparan Rusiya tədqiqatçılarının gəldiyi nəti-
cəyə görə, postsovet Rusiyasında hələ bütün siyasi sosiallaşma sistemi, inkişaf etmiş 
iştirak institutları çox zəifdir. Vətəndaşların fəal iştiraklarına dair siyasi liderlərin və 
dövlət hakimiyyəti orqanlarının qarşılıqlı təsiri tam inkişaf etməyib. Vətəndaşlar tərə-
fi ndən siyasi iştirak tələbatlarının dərk olunması siyasi sistemin irəli sürdüyü imkanla-
rı təmin etmir. Eyni zamanda bu tələbatların ifadə edilməsi hakimiyyətin özünü ciddi 
müqavimətə sürükləyir; hakimiyyət əvvəlki kimi qərar qəbuletmə və işləyib hazırla-
manı xalqla bölüşdürməyi arzulamır (3, s. 326).

Rusiyalılarda “demokratik iştirak göstəriciləri - öz iştirakının səmərəliliyinə su-
byektiv inam, bir-birilərinə, dövlət və yerli idarəetmə institutlarına siyasi etibar və 
vətəndaş məsuliyyəti hissi, özündə ictimai maraqları əks etdirən müxtəlif təşkilatlara 
üzvlük zəif ifadə olunub, vətəndaş borcuna, vətəndaş inamına səmərəlilik və loyallığa 
münasibətdə pozitiv qaydalar kimi başa düşülən iştirak mədəniyyəti müəyyənləşmə-
mişdir. Müasir Rusiyada siyasi iştirak daha çox münaqişəli xarakter daşıyır. Bu zaman 
hakimiyyət vətəndaşların tərəfdaşı, maraqlarının müdafi əçisikimi deyil, daha çox rəqi-
bi kimi nəzərdən keçirilir.

Daha çox rusiyalılarda siyasi fəaliyyətə yadlaşma meyili müşahidə olunur. Onlar 
hakimiyyətə qanuni təsir üsullarının səmərəliliyinə inanmırlar. Həmin şəraitdə, sosial 
tərəfdaşlıq hakimiyyət və cəmiyyətin qarşılıqlı təsiri prosesinə, dövlət proqramlarının 
həyata keçirilməsinə fərdlərin cəlb olunması vasitəsilə cəmiyyətdə gərginliyin azalma-
sına, sosiumun bütün təbəqələrinin maraqlarının balansına riayət olunmasına imkan 
verir (15, s.376).

Bununla əlaqədar olaraq şəxsiyyətin yaradıcı fəallığını gücləndirməyə yönələn, is-
tedadlı adamların fərdi uğurları üçün geniş imkanlar yaradan iştirak idarəetməsi prob-
lemi aktuallaşır. İştirak idarəçiliyinin inkişafı ilə vətəndaşların yetkinliyi artır, həyata 
keçən qərarların təsiri güclənir, onların reallaşmasına mane olan mövcud problemlərin 
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aradan qalxması təmin olunur, fərdlərin məlumatlılığı yüksəlir, kommunikasiya yaxşı-
laşır, yeniliklərin səmərəliliyi artır.

Sosial tərəfdaşlıq ideologiyasının öyrənilməsinə əsas nəzəri yanaşmaların təhlili 
nəticə çıxarmağa imkan verir ki, o, özündə ahəngdar funksiyanı təmin edən sosial 
qarşılıqlı təsirin ən yüksək formasını əks etdirir, demokratik cəmiyyətdə deskruktiv 
proseslərə qarşı durur, ən ümumi rifaha yönəlmiş sosiumun ağıllı fəaliyyətini təşkil 
etməyə imkan verir (16, s.253).

İctimai münasibətlərdə sosial qüvvələrin, seqmentləşdirilmiş qrupların bir-birinə 
qarşılıqlı təsiri məcburi və ya könüllü xarakter daşıya bilər.

Sosial tərəfdaşlıqda sosial razılıq

Razılıq, həmrəylik, yekdillik ideyası Antik fəlsəfədə meydana gəlmişdir. “Konsen-
sus” (yunanca “consensus”) termininin ilkin ifadəsi “razılıq” mənası verərək, “consen-
sus omnium”– ümumi razılıq, hamının razılığı kontekstində işlənmişdir. Hələ Aristotel 
dünyadakı nizamlılığın, uyğunluğun, mütəşəkkilliyin, ortaq ölçünün müəyyən dərəcə-
sini belə qeyd edirdi: “Biz gərək tədqiq etməliyik ki, təbiət hansı şəkildə tam şəkildə 
öz daxilində zəif və yaxşıya malikdir, onlara özündə hər hansı ayrıca kimi və öz-özlü-
yündə mövcud olan kimi malikdirmi... Hər şey məlum şəkildə əlaqələnib, lakin heç də 
hamısı eyni cür əlaqələnməyib... Hər bir sistem vəhdət və müxtəlifl iyin qarşılıqlı təsiri 
kimi səciyyələnir. Vahidə eynilik, oxşar, bərabərlik, çoxluğa – müxtəlif, oxşar olma-
yan, bərabər olmayan aiddir” (4, s.67). Əlaqələndirmənin, nizamlılığın, uyğunlaşma-
nın yekdillik, razılıq kimi Aristotel şərhi fəlsəfədə teleoloji konsepsiyaların fəlsəfi  və 
sosial-tarixi anlaşılması üçün açar oldu.

Platonun ideal dövlət haqqında təlimində dünya hadisələrinin insan, insan tələ-
batlarının qarşılıqlı əlaqələri və qarşılıqlı şərtliliyi qeyd olunmuşdur. İnsanların daim 
nəyə isə ehtiyacları olur və bu səbəbdən də bir-birilərinə kömək etmək üçün birləşirlər. 
Məsələn, Siseron insanların həmrəyliyi haqqında insanların bir-birilərinə fayda ver-
mək üçün doğulduqları haqqında yazır. İnsanların birliyinin səbəbini onların zəifl iyi 
ilə deyil, anadangəlmə bir yerdə yaşamaq tələbatından irəli gəldiyini qeyd edir: Sise-
ron “konsensus”u (“consensus juris”) Roma Respublikasının mövcudluğu və qorunub 
saxlanmasının zəruri şərti kimi hüquqi sahədə saziş, razılıq mənasında şərh edirdi (8, 
s.285).

Razılıq – hər hansı münasibətdə iki və daha artıq fərdlər arasında baxışların vəhdəti 
və oxşar yönümlərin mövcudluğudur. Sosioloji mənada razılıq hər hansı birliyin əhə-
miyyətli dərəcədə çox insanların fəaliyyətdə ifadə olunan sosial qaydaların nisbətən 
ən mühüm aspektlərinin konsensusudur. Rəylərdə razılığın bu və ya digər dərəcəsi və 
fəaliyyət uyğunluğu sosial ünsiyyətin hər hansı formaları, hər hansı sosial təşkilatlar 
üçün zəruridir. Sosial tərəfdaşlıq nə qədər razılığa əsaslanırsa, onda o bir o qədər so-
nuncunun bütün xüsusiyyətlərinə malik olur. Və öz növbəsində cəmiyyətdəki sosial 
razılıq və sülh-sosial tərəfdaşlığın əsas nəticəsidir.
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Razılaşma dedikdə, həmçinin tələbatlara, maraq məqsədlərə, eyni zamanda 
hüquqi normalarda təsbit olunmuş onların uğur üsulları haqqında ümumi təsəv-
vürlərə malik sosial subyektlərin vəhdətində olanların arasındakı qarşılıqlı əlaqə 
də başa düşülür.

Sosial razılığı - sosial birlik daxilində fərdlər arasında və yaxud sosial sistemlə-
rin (birlik, təsisat, cəmiyyət) nisbi fəaliyyət üsullarına baxışların prinsipial vəhdəti 
və onun fəaliyyəti ilə əlaqədar hərəkətlərin vəhdəti ilə səciyyələnən müxtəlif birliklər 
arasında sosial münasibətlərin növü kimi müəyyən etmək olar (9, s.56).

Sosial razılıq sosial həyat hadisələrinin (məqsədlər, dəyərlər, normalar, sosial 
rolların bölgüsü, digər birliklərə və müxtəlif sosial institutlara münasibətlər) sosial 
birliyinin həyati fəaliyyəti üçün baxışların vəhdətini əhatə edir və insanların ümumi 
maraqları və dəyər yönümləri əsasında formalaşır. Sosial qaydaların formalaşmasın-
da bilavasitə insanların həyat fəaliyyəti prosesindəki qarşılıqlı təsir prosesi həlledici 
əhəmiyyət kəsb edir.

Sosial razılıq stabilliyin mühüm amili kimi çıxış edir və buna görə də sosial sistem-
lərin səmərəli fəaliyyətini təmin edir. Lakin sosial razılığın hansı ideya-siyasi əsasda 
formalaşmasını izah etmək lazımdır. Konkret şəraitlərdə o, demokratik başlanğıc ba-
zasında meydana gələ bilər və fəaliyyəti sosial tərəfdaşlığın təşəkkülü ilə bağlı olan 
sosial-hüquqi dövlətin əsasına xidmət edə bilər. Eyni zamanda, nəticədə, totalitarizmin 
dayağı olan müxtəlif növ mürtəce ideyalar əsasında da formalaşa bilər.

Rus alimi A.B.Dmitriyev konfl iktdən, münaqişədən fərqli olaraq razılığı “hər cür 
qrupların, əksər insanların həyat fəaliyyətlərinin nisbətən ən mühüm problemlərinin, 
maraqlarının, dəyərlərinin və identiklərinin qismən və tam şəkildə üst-üstə düşməsi” 
kimi müəyyən edir. Razılıq onların həlli üzrə birgə fəaliyyəti təmin edir. Razılığın bu 
və ya digər dərəcəsi sosial ünsiyyətin hər cür formaları, hər cür institutlar və təşkilat-
lar üçün zəruridir. Buna görə də, sosial razılığa müxtəlif səviyyələrdə yalnız vəziyyət 
kimi deyil, həm də hərəkət, hər cür proseslərə xas olan statistik və dinamik maraqların 
məcmusu kimi də baxmaq lazımdır (10, s.164). Problem ondadır ki, bu hərəkət hansı 
istiqamətə doğru gedir. Cəmiyyətdə, təbiidir ki, həmişə münaqişə və razılaşma ünsür-
ləri iştirak edir. Bu ünsürlərin müəyyən zaman kəsiyində hansının üstünlüyündən asılı 
olaraq, o, ya nisbətən dinc, əmin-amanlıq, sülh yaradır, ya da toqquşmalara, hətta hərbi 
və inqilabi və münaqişələrə çevrilə bilər.

M.M.Oxotnikova sosial razılığı “vəhdətdə olan, oxşar, uyğun dəyərlərə, tələbatlara, 
məqsəd və maraqlara malik sosial subyektlər arasında qarşılıqlı təsir prosesi, əlaməti, 
vəziyyəti kimi müəyyən edir ki, bu zaman sosial sistem həmrəylik, möhkəmlik, inteq-
rasiya, birlik, nizamlılıq, stabilliyə malik olur və o, öz tamlığını, bütövlüyünü saxlaya 
bilir”(11, s. 274).

Razılaşma, barış ideyası özünün sonrakı inkişafında sosiumun bir çox digər sfera-
larını da əhatə etmiş və razılaşma – onun əksi olan münaqişə kimi hər yerdə mövcud 
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olan ideyaya çevrilmişdir. Bununla yanaşı aşkar edilmişdir ki, razılıq ideyası münaqişə 
ideyası kimi öz funksional rollarına görə də birmənalı deyildir. Razılaşma, yekdillik 
ideyası ziddiyyətlərin sivilizasiyalı həllinə yönəlmiş və sosial-təhlükəli münaqişələrin 
etibarlı sınanmış vasitəsinə çevrilmişdir. Lakin buna həmişə nail olmaq mümkün ol-
mamışdır. Razılıq və qarşıdurma bir-birilə vəhdət və inkarın daxil olduğu sıx qarşılıqlı 
təsir şəraitində olur, onlar obyektlərin və sistemlərin tarazlığına kömək edərək canlı 
ümumdünya tarixi prosesi səciyyələndirirlər. Onların tarazlığı gah az-çox dərəcədə 
tam bərqərar olur, bəzən yeni formalar kəsb edir. Lakin ya razılıq və ya qeyri-razılığın, 
qarşıdurmanın şəriksiz hökmranlığı proseslərində və şəraitində yalnız bəzi mərhələlər 
yarnır ki, öz əksini əvəz edə bilsin.

Razılaşma -obyektiv mövcud olan ehtimaldır ki, əvvəlcədən sözləşmə, razılaşma 
olmadan iştirakçılar qarşılıqlı təsirin bu və digər formalarında konsensus əldə edirlər. 
Razılaşmaya əsaslanan bu cür davranışın anlaşılması zamanı o, “müqaviləyə” söy-
kənən davranışdan fərqlənir. Razılaşmaya qarşılıqlı təsir iştirakçılarının ən müxtəlif 
daxili vəziyyətləri, məqsədləri, motivləri səbəb ola bilər. Bu zaman fərdlərin psixoloji 
həyəcanları deyil, onların dərk olunmuş razılıq və fəaliyyətə yönümləri xüsusi əhə-
miyyət kəsb edir (11, s.154).

Belə hesab olunur ki, ümumi qaydada məsələlərə dair (nüfuzun, gəlirin bölüşdürül-
məsi) razılaşma vəziyyəti xüsusi məsələlər üzrə bir-birilə ixtilafda olan sosial bölmələr 
sistemləri arasında əldə oluna bilər. Bu zaman bütün məsələlər, hətta əsaslı məsələlər 
üçün ümumi konsensus məcburi olmur. Bu konsensus xüsusi qaydada ixtilafl arın da-
ğıdıcı vəziyyətə çevrilməsinədək qorunub saxlanır. Bu, sistemin ümumi vəzifələrinin 
həllində insanların əməkdaşlığının bərqərar olmasına səbəb olan makrososial qaydala-
rın zəruri ünsürüdür (12, s. 287).

Mərkəzi və əyalətləri, müxtəlif sosial qrupları, etnik qrupları birləşdirən kommu-
nikativ proseslərin məhdudluğu üzündən cəmiyyətdə tam razılaşmanın əldə olunması 
qeyri-mümkündür. Eyni zamanda, adətən bütün cəmiyyət bir sıra əks mühüm para-
metrlərə dair razılaşmanın olmadığını göstərən, vətəndaş müharibələri və inqilabların 
olmaması ilə səciyyələnən uzunmüddətli dövrlər ərzində kifayət qədər möhkəmliyə və 
sabitliyə malik olur (17, s.78).

Tədqiqatçı T.Mayerin qeyd etdiyi kimi, fərdin, dövlətin və cəmiyyətin və fərdi 
azadlığın sosial əsaslarının qarşılıqlı münasibətləri haqqında sosialist və liberal təsəv-
vürlərin sintezinin müəyyən minimum formaları Qərb demokratiyasının özünəməxsus 
baza konsensusunun (razılaşmasının) sintez formalarıdır. “Bu konsensusun yaratdığı 
çərçivədə bu gün liberal-neokonservativ, sosialist cərəyanları və partiyaları ictimai tə-
sir etmək və öz təsəvvür və maraqlarını reallaşdırmaq üçün siyasi hakimiyyətə malik 
olmaq uğrunda mübarizə aparırlar. Razılaşmanın siyasətinə, texnologiyasına və prak-
tikasına dair tədqiqatlarda razılaşmanın münaqişəli aspekti, onun sosial münaqişə ilə 
bağlılığı üstünlük təşkil edir” (6, s.43).
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Razılaşmanı - cəmiyyətin ideal vəziyyəti kimi deyil, onun mövcudluğunun, da-
ğılmasının, eyni zamanda elementar qaydalara malik olmasının ayrılmaz səciyyəsi 
kimi anlamaq lazımdır. Cəmiyyətdə razılaşma da, ixtilaf da qanunauyğundur, lakin 
mühüm olan odur ki, aparıcı rolu razılaşma oynasın. Cəmiyyətdə razılaşma, birin-
cisi, cəmiyyətin ümumi vəzifələrini həll etmək, onu təkmilləşdirmək üçün subyekt-
lərin şüurlu fəaliyyətlərinin ümumi məqsədlərlə birləşməsi kimi; ikincisi, zorakı-
lıq tətbiq etmədən düşmənçilik və dözümsüzlük göstərmədən müxtəlif sosial-siyasi 
qüvvələrin birgəsivilizasiyalı, demokratik norma və qaydalarla işləyib hazırladığı 
razılaşdırılmış siyasət kimi; üçüncüsü, insanlar arasında münasibətlərdə müəyyən 
güzəştləri genişləndirən siyasi mübarizədə sadə ümumbəşəri normalara riayət edil-
məsi kimi başa düşülür. 

Razılaşmanın əldə edilməsi müxtəlif sosial qrupların kifayət qədər geniş ümumi 
maraqlara malik olması şəraitində mümkündür. Bu sfera ola bilsin ki, hakimiyyətin 
ədalətsiz siyasəti və ya ekstremist qüvvələrin hərəkətləri sayəsində kəskin şəkildə 
məhdudlaşa, bəzi hallarda isə yox ola bilər. Ümumi maraqların obyektiv bazasının 
məhdudlaşması – inzibatçılığın əsas mərkəzi vəzifələrindən biri hesab olunan sosial 
təhlükənin xəbərdar edilməsindən biridir. Bütün cəmiyyət üzvləri, dövlət orqanları və 
bələdiyyə hakimiyyəti, korporasiyalar, əhalinin müxtəlif qrupları arasında məqsədlə-
rin uzlaşmasını təmin edən sosial münasibətlər formasından biri kimi sosial tərəfdaşlıq 
ictimai həyatın mühüm problemlərinin həllində bu cür vəziyyətlərin meydana gəlməsi 
ehtimalını istisna etməyə imkan verir (16, s.38).

Bəzən ictimai şüurda sosial tərəfdaşlıq anlayışının özü düzgün şərh olunmur. Bir 
çoxları bu hadisəni korporativdaxili əməkdaşlıq və yaxud digər təşkilatlarla tərəfdaşlıq 
münasibətlərinin qaydaya salınması kimi başa düşürlər. Nəticədə, sosial tərəfdaşlığın 
həqiqi mənası təhrif olunur və anlayışın dəyişməsi baş verir.

Sosial tərəfdaşlığın tarixi şüarı sinfi  münaqişə və inqilabın antitezi kimi, əmək və 
kapital arasında ziddiyyətlərin həlli üsulu kimi meydana gəlmişdir. Dövlət quruluşu-
nun əsas konsepsiyasının – sosializmin, dövlət təhlükəsizliyinin və modernləşmənin 
böhranı yeni yanaşma axtarışlarını tələb etdi. İctimai və siyasi təsirin fokusunda qey-
ri-kommersiya və ictimai hərəkatlar birliklərində birləşən vətəndaşların təşəbbüskar-
lıqları meydana gəldi.

Bu gün sosial tərəfdaşlığın mənası ictimai arenada üç qüvvə – dövlət strukturla-
rı, kommersiya müəssisələri və qeyri-kommersiya təşkilatları (bu qüvvələr müvafi q 
olaraq birinci, ikinci, üçüncü sektor adlanır) arasında konstruktiv qarşılıqlı təsirləri 
qaydaya salmaqdan ibarətdir.

Sosial tərəfdaşlıq – problemə görə bölünmüş məsuliyyətə və insan həmrəyliyi hiss-
lərinə əsaslanan sosial fəaliyyətdir. Ən ümumi halda demək olar ki, sosial tərəfdaşlıq 
üç sektorun nümayəndələri birlikdə işlədikdə, hər bir qrupun cəmiyyətdə bütöv halda 
faydalı olduğunu dərk etdikdə əmələ gəlir.
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Sosial tərəfdaşlıq ideologiyasında aşağıdakı əsas məqamları göstərmək olar: 

- sosial problem;

- tərəfdaşların maraqları;

- tərəfdaşların hüquqi əsaslandırılması; 

- tərəfdaşların imkanları və güclü tərəfl əri; 

- qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı nəzarət qaydaları; 

- informasiya sahəsinin mövcudluğu;

- tərəfl ərin birgə təşkili üsulu kimi layihənin mövcudluğu;

- sosial tərəfdaşlığın daimiliyi və stabilliyi;

- sosial problemlərin innovasion həlli yolları (12, s.249).

Sosial tərəfdaşlığın ətrafında formalaşdırdığı əsas məqam – sosial problemdir. La-
kin onun təzahür etməsi və hamı tərəfi ndən dərk olunması sosial tərəfdaşlığın əmələ 
gəlməsi üçün kifayət deyildir – tərəfl ərin maraqlarının nəzərə alınması zərurətdir: 

- tərəfl ərdən hər biri üçün sosial problemlərin əhəmiyyəti; 

- mümkün tərəfdaşlardan hər birinin maraqlarının bərqərar olması;

- fəaliyyətin vəzifə və məqsədlərinin birgə formulə edilməsi;

- problemlərin həlli üzrə öz imkanlarının qiymətləndirilməsi, cəmiyyətdə özünün 
statusunun, rolunun dərk edilməsi; 

- əməkdaşlıq prosesində dəqiq hərəkət qaydalarının işlənməsi;

- tərəfl ər tərəfi ndən onların qüvvə və vasitələrinin birləşməsinin kumulyativ səmərə 
verməsinin dərk olunması (13, s.266). 

Hər şeydən əvvəl, yuxarıdakılarla tənzim olunan gündəlik problemlərin həllində 
səylərin, cəhdlərin sadə qarşılıqlı təsirini və yaxud birliyini sosial problemləri həll 
etməyə cəhd edən və bölünən tərəfl ərin bərabərhüquqlu, uzunmüddətli və qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlığına əsaslanan sosial tərəfdaşlıqdan fərqləndirmək lazımdır. 

O.Olsen özünün «Partnership For Sosial Welfare» adlı əsərində yazır ki, «tərəf-
daşlıq – kooperasiyadan böyükdür. Ona tərəfdaşlar tərəfi ndən qəbul edilən, vəzifələ-
rin bölgüsü (məsuliyyətin) mühiti kimi layihə mədəniyyətinin inkişafı, tərəfdaşların 
bir-birinə cəlb etdikləri yeni qərar axtarışları prosesi daxildir. O özündə müqavilə öh-
dəliklərini, bütün tərəfdaşların yaxşılaşdırmaq və inkişaf etdirmək istədikləri keyfi y-
yətin artırılması sistemini əks etdirir(14, s. 325)». 
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Sosial tərəfdaşlıq sistemində hər bir bölmə özünün güclü və zəif tərəfl ərinə ma-
likdir. Dövlətin güclü tərəfi  – onun hakimiyyət mexanizmləri, biznesin güclü tərəfi  
- maliyyə ehtiyatları ilə təmin etmək qabiliyyətidir, üçüncü bölmə yeni ideyaların 
təşəbbüskarıdır. Lakin onlardan birgə istifadə etmək bir sıra problemlər doğurur. 
Birincisi, ən çətin vəzifələrdən biri layihələrin maliyyələşdirilməsi mənbəyinin ax-
tarışıdır. Əksər hallarda sosial problemlər həcmi işlərin nəticələrinin real keyfi yyə-
tindən praktiki olaraq asılı olmayan yalnız büdcə dotasiyası vəsaitləri ilə həll olunur. 
Belə ki, dövlət təşkilatları üçün büdcə stroku həmişə ciddi şəkildə məhdud olur. 
Bundan başqa, Rusiya tərəfi ndən indiyədək Qərb ölkələrində ciddi maliyyə mənbəyi 
olan xeyriyyəçilik fəaliyyətinin həvəsləndirilməsi sistemi yaradılmışdır. Xarici xey-
riyyəçi təşkilatların və fondların qrant vəsaitləri də sosial tərəfdaşlığın geniş inkişafı 
üçün kifayət deyildir (21, s.164). 

İkincisi, insan resurslarının, ehtiyatlarının əskikliyi problemi, daha dəqiq desək, 
sosial tərəfdaşlıq prosesinin səmərəliliyini təmin etməyə qabil olan peşəkarların ça-
tışmazlığı problem də mühümdür. Bu və ya digər layihənin reallaşması təşəbbüsü, 
hər şeydən əvvəl, üçüncü sektordan gəlir. Onun nümayəndələrində inzibati fəaliyyət, 
vəsaitlərin cəlb olunması təcrübəsinin olmaması tərəfdaşlığın güclü sosial səmərəsinə 
mane olur. Coşqunluq, peşəkarlıq bazasına əsaslanmalıdır. Əks halda o, tez sönə bilər.

Üçüncü problem – innovasiyalara uyğunlaşmamaq problemidir. İctimai təşkilat-
ların təşəbbüskarlığı ilə irəli sürülən və ya digər ölkələrin təcrübəsindən alınmış işin 
texnologiyası və novatorluq metodikası həmişə sosial sistemin mövcud çərçivəsinə 
tətbiq edilməyə də bilər (21, s. 165).

Vəziyyət həm də ona görə ağırlaşır ki, müxtəlif dövlət idarəetmə orqanlarının mə-
murlarında, xüsusilə, üçüncü sektordakı işlərdə dəyişikliklərə qərəzli münasibət təza-
hür edir. Bu sektorun nümayəndələri bəzən «iltimasçılar» və yaxud da “tabeolanlar” 
kimi deyil, hətta «rəqiblər» kimi qəbul olunurlar. Elə də olur ki, rəqabət və ya hətta 
qibtə, paxıllıq bir təşkilatın və ya sektorun daxilində elə qızışdırılır ki, bu da əmək-
daşlığın davam etdirilməsinin təcrid olunmasına gətirib çıxarır. Bəzən isə əks şərait də 
əmələ gələ bilər: bu zaman bir sıra ictimai xadimlər belə hesab edirlər ki, dövlət bir 
çox məsələləri müstəqil həll etməlidir. Belə yanaşma vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının 
inkişaf etməməsinin ümumi səbəblərilə izah olunur. 

Sonuncu barışdırıcı və yaxınlaşdırıcı qarşılıqlı faydalı başlanğıcı özündə ehtiva 
edən, təklifl ərin, dəyərlərin, ideyaların, proqramların və s. sosial effekt verən könüllü 
sosial mübadilənin əsasını təşkil edən qarşılıqlı əlaqədə olan subyektlərin maraqları-
nın balansıdır.

Nəticədə, qarşılıqlı fayda əsasında əməkdaşlıq insanları, sosial qrupları və təşki-
latları «birlikdə yaşamaq və effektiv ictimai münasibətləri (əlaqələri) idarə etməyə 
öyrədir. Əgər sosial mübadilənin münasibətləri (əlaqələri) nəzərə alınmırsa, o zaman 
subyektlərin qarşılıqlı təsirinin nəticələri qeyri-adekvat, effektsiz olacaq. İctimai mü-
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nasibətlərin (əlaqələrin) iştirakçıları arasında sosial mübadilənin problemlərinin həlli 
aşağıdakı məsələlərə cavab axtarışları ilə bağlıdır:

-sosial mübadilənin mahiyyəti nədir;

-sosial mübadilə zamanı mənfəət nədədir;

- ictimai münasibətlər (əlaqələr) şəbəkəsində qeyri-kommersiya mübadilələrinin 
xüsusiyyətləri nədən ibarətdir;

- mübadilə sazişlərində hansı prinsipləri rəhbər tuturlar;

 - yanlış mübadilələrin xüsusiyyəti nədir? (16, 226).

Beləliklə, sosial tərəfdaşlıq ideologiyasının əsas məqsədi müxtəlif qrup, təbəqə və 
sinifl ərin maraqlarının uzlaşdırılması və müdafi əsinə, aktual iqtisadi, sosial və siyasi 
məsələlərin həllinə, sosial hüquqa, dövlət və demokratik vətəndaş cəmiyyətinin for-
malaşmasına yardım etməkdir. Sosial tərəfdaşlıq sistemində bütün tərəfl ər dərk etmə-
lidirlər ki, sosial tərəfdaşlığın öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin tam yerinə yetirilməsi 
və keyfi yyətə görə yüksək məsuliyyət və peşəkarlıq tələb edir. Yalnız belə halda – 
birgə əməkdaşlıq sayəsində mövcud problemləri aradan qaldırmaq, sosial prosesləri 
səmərəli etmək olar.

Sosial tərəfdaşlıq ideologiyasında hər bir sektorun öz güclü tərəfl əri olur. Birlik-
də onlar güclü sinergetik səmərə verir. Qərb ölkələrində o, təsir subyektləri arasında 
hərəkət birliyi, tərəfdaşlığın dəqiq sazlanmış mexanizminin tənzimlənməsi sayəsində 
əldə edilir.

Bir çox hallarda kommersiya sektoru öz maraqlarınıda, dövlət isə öz baxışlarında 
mühafi zəkar olaraq qalır və çox vaxt novator layihələrdə ehtiyatlılıq, təmkinlilik ami-
li rolunda çıxış edir. Belə vəziyyətdə üçüncü sektor daha tez dəyişən, sosial şəraitin 
tələblərinə cavab verən yeni ideyaları toplamağa, yığmağa qabil olan yaradıcı qüvvə 
olmalıdır.
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Резюме

Важность социального партнерства 
в стабильности общества

Зейнаддин Шабанов

Институт Философии 
Национальной Академии Наук Азербайджана

В статье рассматривается вопрос социального партнерства как идеоло-
гии и составляющих его основных элементов – социального взаимовлия-
ния, социального согласия, социального участия и социального обмена. 
Кроме того, изучается роль идеологии социального партнерства для сохра-
нения социального мира и стабильности в обществе. В работе автор ссыла-
ется на мнение западных и русских ученых, ведущих исследование в этом 
направлении, показывает свое отношение к ним, ведет сравнение. Далее он 
говорит о пользе социального партнерства для стабильного развития азер-
байджанского общества.

Ключевые слова: Социальное партнерство, идеология, социальное вза-
имовлияние, социальное согласие, социальное участие, социальный обмен, 
стабильность.
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Summary

The importance of social partnership 
in the stability of the society

Zeynaddin Shabanov
Azerbaijan National Academy of Sciences, 

Institute of Philosophy

The article considers the issue of social partenship as ideology and its basic 
constituent elements – social reciprocal infl uence, social consent, social partici-
pation and social exchange. Besides, the role of ideology of social partnership for 
keeping social pease and stability in a society is being studied. In the work the 
autor refers to the opinon of the Western and Russian scientists carrying out the 
research in the direction, shows his attinude to them, makes comparison. Further 
he states on the use of social partnership for the stable development of the Azer-
baijani society.

Keywords: Social partnership, society, ideology, social reciprocal infl uence, 
social consent, social participation, social exchange, stability.


