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§3. РОЦУ УСУЛЦОИ ТАШАККУЛИ ШАРОИТЦОИ  

ШУҒЛМАНДК, ЦАМЧУН ВАСИЛАИ МУЪТАМАД ДАР 

ТАРБИЯИ ИДЕОЛОГИИ ҶАВОНОН 

 

ҚИСМАТИ НАЗАРИЯВК-МЕТОДК 

 

Мақсад: баланд бардоштани сатци дониш ва 

маълумотнокии гуруццои мақсаднок оид ба фароцам 

овардани шароитцои шуғлнокк, зарурат ва роцу усулцои 

ташкили марказцои ҷавонон цамчун таъминкунандаи 

шуғли алтернативк барои ҷавонон ва василаи муносиб 

барои омодасозии насли ҷавон дар самти муқовимат ба 

идеологияцои нокомил  

Гуруццои мақсаднок: ҷавонон, масъулон ва 

мутахассисони соцацои кор бо ҷавонон, занон, дин, 

мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк, 

омӯзгорони соцаи тарбиявк ва беруназсинфии системаи 

маориф ва масъулони корхонаву ташкилотцои азим. 

Нақша:   

1) Шуғлмандии ҷавонон цамчун василаи муносиби 

муқовиматнокк ба идеологияи нокомил; 

2) Зарурат ва усулцои ташкили марказцои ҷавонон 

цамчун заминаи муносиб барои шуғлмандии ҷавонон  

 

3.1 Шуғлмандии ҷавонон цамчун василаи 

муносиби муқовиматнокк ба идеологияи нокомил 

 

Дар шароити ҷомеаи муосир яке аз усулцои тарбияи 

комил, маърифатноксозк ва эмин нигоц доштани ҷавонон 

аз цама гуна падидацои номатлуб, ин шуғлмандии онцо 

мебошад. Чун Ҷумцурии Тоҷикистон дар марцилаи 

гузариш қарор дорад, масъалаи машғулияти шацрвандон, 
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бахусус ҷавонон, ки аксарияти ацолиро ташкил медицанд, 

мубрам арзжбк мегардад.  

Мебояд иброз намуд, ки шуғлнокк ва ж шуғлмандк 

на танцо ба фарогирк бо мецнат алоқамандк дорад, 

балки он як ва ж якчанд амалцои муташаккили шахсро, 

ба монанди машғул будан ба варзиш, тарбияи 

ҷисмонк, тацсил, хизмати царбк, такмили дониш ва 

малака, сайжцат, кор, хизматрасонк ва ғайра фаро 

мегирад. Яъне, шуғлнокк ин фаъолияти шахс марбут 

ба қонеъ гардонидани талаботи шахск ва ҷамъиятии ӯ 

буда, барои даромади мецнатк равона мегардад.   

Барои маълумотнокк баъзе пацлуцои шуғлмандии 

ҷавононро барраск менмаоем. 

Мутобиқи омори расмк дар соли 2013 сатци 

шуғлнокии ҷавонон дар кишвар нисбат ба соли 2012 6,8% 

афзоиш жфтааст. Аммо ин рақам аз шумораи умумии 

ҷавонон цамагк 81,1%-ро ташкил медицад, яъне мақоми 

шуғлмандии 17,9%-и ҷавонон бо дарназардошти гуруци 

бекорон (цамагк 31,7 цазор нафар) ва машғули фаъолияти 

ғайрирасмии мецнатк номуайян боқк мемонад, ки ин 

рақами хело зиждро ташкил медицад *3+. 

Мацз цамин қишр бештар ба шуғлцои гуногун нижз 

дорад, зеро қувва ва товоноии онцо бинобар 

каммашғулиятк метавонад ба самтцои ногувори цажтк ба 

монанди экстремизму терроризм равона гардад. 

Аз ин рӯ, бо мақсади фароцам овардани шароити 

мусоид барои шуғлмандии насли ҷавон ва ба ин васила 

тарбия ва омода намудани онцо дар роци худташаккулжбк, 

эмин будан аз рафтору кирдорцои номатлуб, 

муқовиматнокк ба тазодцои ҷомеаи муосир ва дар ницоят 

талқини идеологияи ҷамъиятк-давлатк дар ницоди онцо 

масъалаи таъсис ва рушди марказцои ҷавононро дар сатци 
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тамоми шацру ноцияцо, ҷамоатцо ва муассисацои 

таълимию тарбиявк ба мижн меорад. 

 

3.2 Зарурат ва усулцои ташкили марказцои 

ҷавонон цамчун заминаи муносиб барои 

шуғлмандии ҷавонон  

 

Зарурати ташкили марказцои ҷавонон дар кишвар 

пеш аз цама ба ҷавон будани Тоҷикистон аз нигоци ацолк 

арзжбк мегардад. Чун ҷавонон зижданд барои онцо ҷицати 

тарбияи комил ва мусоидат ба худташаккулжбк ва 

худамалигардк фароцам овардани шароити мусоид 

зарурат пайдо мекунад. Бахусус масъалаи машғул 

гардонидани ҷавонон ба такмили дониш, малака, 

касбомӯзк, эҷодкорк, ташкили фароғат, ташаккули тарзи 

цажти солим ва ғайра мувофиқи мақсад мебошад. 

Манфиатнокк ва цадафмандии марказцои ҷавонон 

аллакай исботи худро жфтаанд ва атрофи он дар пожн 

баъзе тацлилцои назариявию амалк барои истифодаи 

васеъ манзур мегарданд. 

Дар ҷумцурк айни замон 53 марказцои ҷавонон дар ду 

шакл, шахси цуқуқк ва бе мақоми цуқуқк, аз ҷумла, 9 

марказцои ҷавонон шахси цуқуқк буда, дар шакли 

корхонаи воциди давлатк ва муассисаи давлатк фаъолият 

карда истодаанд *1, с. 12+. 

Бо мақоми цуқуқк фаъолият доштани маркази 

ҷавонон маънои онро дорад, ки он дар заминаи ягон 

ташкилот ва ж муассиса таъсис дода шуда, фаъолиятии 

цуқуқии он, яъне цуҷҷатнигорк дар мувофиқа бо мақоми 

болок (ташкилоти заминавк) сурат мегирад. Аз ин рӯ, 

барои маркази ҷавонон мақоми он нақши муцим надорад, 

зарур он аст, ки дар цар ҷойю маконе, ба монанди мактабу 
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донишгоццо ва корхонацои калонцаҷм, ки дар сохтор ва 

цудуди он зижд аз 100 нафар шахсони синни 14-30 сола 

фаъолият ва ж зиндагк мекунанд, маркази ҷавонон таъсис 

дода шавад. Маркази ҷавонон дар навбати худ, кифоя аст, 

ки аз як-ду толор ва каме таҷцизоти техникк иборат 

бошад, дигар фаъолиятцоро худи ҷавонон метавонанд ба 

таври худкор амалк созанд. Яъне, муцим сарҷамъ ва 

машғули амале гардонидани гуруци муайяни ҷавонон 

мебошад. 

Тавсияцои мушаххасро бобати ин масъала метавон 

дар сомонаи интерентии http://miraliev.com бо ишораи 

«марказ» даржфт намуд. 

Тибқи тацлилцои мавҷуда дар соли 2013 тавассути 11 

марказцои амалкунандаи ҷавонон 130 цазор нафар бо 

хизматрасонк фаро гирифта шуданд, ки 9,3%-и ҷавонони 

бешуғлро ташкил медицад. Аз ин ҷо бармеояд, ки як 

маркази ҷавонон тавоноии дар як сол/рӯз таъмин 

намудани 11800/32 нафарро бо хизматрасонии алоқоманд 

дорад *4, с. 3+.  Албатта, дар цоле, ки дар як ноция даццо цазор 

(дар шацру ноцияцои калон садцо цазор) ҷавонон зиндагк 

мекунанд, барои як марказ фарогирии 32 нафар дар як рӯз хело 

кам мебошад, вале бо расидан ба цамин нишондицанда низ (дар 

сатци цамаи шацру ноцияцо) мумкин аст, ки сатци 

шуғлмандии ҷавонон дар кишвар хело афзун гардонида шавад.   

Цамин тариқ, дар сурати зижд намудани теъдоди 

марказцои ҷавонон, аз ҷумла дар цолати расонидани 

шумораи онцо ба 68 адад (яъне, ба цар як ноция як адад) 

сатци шуғлмандии ҷавонон то 7 маротиба баланд гардида, 

мувофиқан сатци бешуғлк кам мегардад. Аммо, агар ин 

тамоюл то ба сатци ҷамоатцои шацраку децот рушд дода 

шуда, ба 427 адад расонида шавад, пас дар як рӯз 13,6 

цазор ҷавонон бо шуғли гуногун фаро гирифта мешаванд. 

http://miraliev.com
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Цамчунин, бо васеъ гардонидани ин модели шуғлмандии 

ҷавонон то ба сатци мактабу донишгоццо ва корхонацои 

бузург имкон пайдо мегардад, ки дар як рӯз даццо цазор бо 

хизматрасонии муфид фаро гирифта шуда, аз рафтору 

кирдорцои номатлуб эмин монанд. 

Фаъолияти марказцо ва фаъолияти дастаҷамъона ва 

худамалонаи ҷавонон имкон медицад, ки сатци 

маърифатнокк ва малакацои цажтии ҷавонон зижд гардад, 

нерӯи зецнк ва ҷацонбинии онцо тақвият жбад ва сатци 

донишии идеологии насли ҷавон дар самти бунжди 

ҷомеаи демократк ва давлати пойдор ташаккул дода 

шавад. Боиси зикр аст, ки ин нишондицанда барои 

кишвари ҷавон ва тозаистиқлоли мо хеле муцим ва 

саривақтк арзжбк гардида, цамчун афзалияти муцим дар 

самти амалисозии сижсати давлатии ҷавонон ба цисоб 

меравад. 

Дар воқеъ татбиқи сижсати давлатии ҷавонон дар 

таносубнокк ба талаботи ҷомеа таъмини таълиму тарбияи 

сифатнок ва муассирро барои ҷавонон тақозо менамояд. 

Дар ҷацони муосир бисжр механизмцое ташаккул жфтаанд, 

ки дар ин самт рӯи кор қарор доранд ва чанде аз онцо 

чунинанд:  

 Низоми тарбияи ҷисмонк ва варзиш имкон дорад, 

ки ҷавононро дар цудуди то 3 соат машғул гардонад, 

вале на цамаи ҷавонон ба варзиш майл доранд. Дар 

баробари ин, инфрасохтори мавҷудаи варзишк 

тавоноии фарогирии теъдоди зижди ҷавононро 

надорад; 

 Системаи маориф - дар як рӯз цудудан 3-4 соат бо 

шахси ҷавон бевосита машғул мегардад. Вале, чун 

дунжи шахси ҷавон гуногунҷабца мебошад ва талаботи 

зецниву ҷисмонии ӯ зижд аст, ӯ доимо дар ҷустуҷӯй ва 
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царакат мебошад. Яъне, машғул гардонидани шахси 

ҷавон дар як рӯз то 3 соат талаботи воқеии ӯро қонеъ 

намегардонад ва зарур аст, ки ин ҷойи холигии 

рӯзмара пур карда шавад, то ин ки барои 

бецудагардк, оворагардк ва корцои ношоям имкон 

пайдо нагардад; 

 Сохтори қудратк, ки цамарӯза теъдоди муайяни 

ҷавононро ба тарбияи ватандӯстк ва омодагии царбк 

фаро гирифтааст, аммо ин рақам хело кам мебошад 

ва хоцишмандон низ барои хизмат ва ж фаъолият дар 

ин низом начандон зижд аст;  

 Бозори хизматцои дилхушк ва ж доираи тиҷорат 

барои ҷавонон шаклцои гуногуни цизматрасониро, аз 

қабили фароғат дар марказцои бозингарк, дилхушк 

дар диско-клубцо ва ғайра фароцам овардааст, ки 

новобаста аз хусусияти манфк доштанашон ба он 

қисми ками ҷавонон дастраск доранд; 

 Дигар низомцое, ки ҷавононро бевосита бо 

хизматрасонк фаро мегиранд. 

Чк тавре маълум гардид, системацои фароцамгардида 

имконият надоранд, ки теъдоди зижди ҷавононро (ки дар 

шароити Тоҷикистон мусоид мебошад) бо шуғлцои 

муносиб фаро гиранд. Мисол, яке аз низомцои 

хизматрасонк бо гуруце аз ҷавонон то муцлати муайян кор 

мебарад, ба дигаре қисми ками ҷавонон майл доранд ва 

низоми дигар на ба цамаи ҷавонон дастрас мебошад.  

Дар ин асно, ба сифати таъминкунандаи шуғли 

алтернативк ва фарогирандаи ҷавонон бо 

хизматрасоницои гуногун ва муносиб зарурати ташкили 

марказцои ҷавонон пеш меояд. 

Яке аз хизматрасоницои васеи марказцои ҷавонон ин 

такмили дониши ҷавонон дар цамбастагк ба талаботи 
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бозори мецнат ва ташкили чорабиницои фарцангию 

фароғатии маърифатк мацсуб мегардад.    

Вобаста ба талаботи тацсилоти муосир ва бозори 

мецнат таълимоти мактабк ба шахси ҷавон, аз як тараф, 

кифоягк намекунад. Имрӯз дилхоц шахси ҷавонро зарур 

аст, ки цануз аз хурдсолк малакаи кор бо дастгоццои 

компютерк ва шабакаи интернетиро дошта бошад, забони 

руск ва ж англисиро донад ва гузашта аз ин, аллакай касб 

ва ихтисоси худро интихоб карда бошад . 

Аз тарафи дигар, фарди ҷавон аз таълим дида, 

бештар ба фароғат ва даву тоз майлу рағбат дорад. Ин 

маънои онро надорад, ки цажти ҷавонон рангин ва пур аз 

фароғат гардад, вале зарур аст, ки тавозуни таълиму 

тарбия ва мустақилият (интихоби озодонаи шауғлмандк), 

аз ҷумла фароғати шахси ҷавон таъмин карда шавад, то ин 

ки ӯ камолоти пурра бинад. 

Дар цамин асно олими амрикок Стэнли Холл цануз 

аввали асри XX гуфта буд: «Писарбача бе майдончаи бозк 

ба монанди падар бе ҷойи кор аст» *2, с. 43+. Яъне, барои 

шахси наврас аз машғул будан ба донишу кори хона, 

кӯчагардиву фароғат авлотар мебошад. 

Бинобар ин, таъмини шуғлнокии алтернативии 

ҷавонон, аз ҷумла, бо хизматцо ва барномацои маҷмӯк 

фаро гирифтани онцо хусусияти афзалиятнок пайдо 

намудааст, ки дар ин росто нақш ва ж имконоти марказцои 

ҷавонон саривақтк арзжбк мегардад.  

Дар шароити Тоҷикистон дар баробари сохтмони 

марказцо истифода бурдани биноцои бекорхобида низ 

имконпазир мебошад. Чунин биноцо бо назардошти 

танзими муносибатцои иқтисодк цамеша жфт мегарданд. 

Барои мисол, дар Ҷумуцурии халқии Хитой, ки кишвари 

пешрафта аст, истифодаи биноцои заводу фабрикацои 
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муфлисгардида дар шакли маркази омӯзишу омодасозии 

ҷавонон ба риштацои гуногуни касбу ихтисосмандк 

ташаббус карда шудааст. Дар солцои пеш бошад, дар 

кишвар бо ин мақсад хонацои пионерон, марказцои 

техникони ҷавон ва ғайра фаъолият мекарданд ва нақши 

муайяни худро дар байни ҷавонон доштанд. 

Цамин тариқ, дар раванди рушди имкониятцо дар 

роци шуғлмандии ҷавонон ва бо дарназардошти шароити 

иқтисодии ҷумцурк тавсия дода мешавад, ки бо ҷалби 

доираи васеи социбкорон ва институтцои ҷомеаи 

шацрвандк таъсиси марказцои гуногуншакли ҷавонон, аз 

ҷумла дар заминаи муассисацои таълимк ва корхонацои 

бузург бо хизматрасонии мухталиф ва муцим барои 

ҷавонон (ба таври бемӯзд ва дастрасу имтижзнок) ба 

мақсад мувофиқ мебошад. Зеро дар айни замон зарур аст, 

ки царчк теъдоди зижди ҷавонон ба шуғлцои гуногун ва 

муносиб фаро гирифта шаванд, то инки сатци 

маърифатнокк ва ҷацонбинии онцо баланд гардида, ба 

тазодцои ҷомеаи муосир муқовимат карда тавонанд.  

Ин усули шуғлмандии ҷавонон дар навбати худ, 

метавонад ба тарбияи идеологии ҷавонон, аз ҷумла 

таблиғи идеологияи ҷамъиятк-давлатк ва омодасозии 

насли ҷавон оид ба муқовимат ба идеологияцои нокомил 

ба сифати василаи доимоамалкунанда ва муътамад 

баромад намояд (истифода гардад). 

 

 

Саволцо барои санҷиш ва тақвияти дониш: 

 

1. Шуғлнокк чист? 

2. Зарурати ташаккул додани марказцои ҷавонон дар 

чист? 
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3. Шуғлнокк дар цажти ҷавонон чк гуна нақш дорад? 

4. Марказцои ҷавононро дар куҷо ва чк гуна мебояд 

ташкил намуд? 

5. Сатци шуғлнокии ҷавонон чк гуна аст? 

6. Кадом механизмцо ва ж системацои тарбиявк, 

таълимк ва омодасозии ҷавонон дар ҷомеа мавҷуд 

цастанд ва ож онцо иқтидори устуоври фарогирии 

ҷавононро бо хизматцои дахлдор доранд? 

7. Шуғлнокии алтернативии ҷавонон чк гуна 

шуғлнокк аст? 

8. Фаъолияти марказцои ҷавонон ба шахси ҷавонон 

дар ташаккули шахсият чк медицад? 

9. Гуфтори Стэнли Холл чк маъно драд? 
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