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§2. НИЗОМ ВА Ж СИСТЕМАИ ИДОРК,
ЦАМОЦАНГСОЗК ВА АМАЛИСОЗИИ ЧОРАЦОИ
ИДЕОЛОГК: ЦОЛАТ, ИМКОНИЯТ ВА УСУЛЦОИ РУШД
ҚИСМАТИ НАЗАРИЯВК-МЕТОДК
Мақсад: баланд бардоштани сатци дониш ва
маълумотнокии гуруццои мақсаднок оид ба низоми
фароцамгардидаи идорк, цамоцангсозк ва амалии
идеологк, вазъиятк мавҷуда ва усулцои бонизоми татбиқи
чорацои идеологк дар байни ҷавонон
Гуруццои мақсаднок: масъулон ва мутахассисони
соцацои кор бо ҷавонон, занон, дин, мақомоти иҷроияи
мацаллии цокимияти давлатк, омӯзгорони соцаи тарбиявк
ва беруназсинфии системаи маориф, мутахассисони
иттицодияцои
ҷамъиятии
ҷавонон
ва
масъулони
корхонаву ташкилотцои азим.
Нақша:
2.1 Низоми фароцамгардидаи идорк, цамоцангсозк ва
тарғиби идеологияи миллк;
2.2 Имконоти иқтисодк ва усулцои амалисозии
бомароми чорабиницои идеологк.
То ин мавзуъ атрофи баъзе механимзцо ва ж низомцои
амалии идеология, ба монанди марказцои ҷавонон,
царакатцои ҷамъиятии ҷавонон ва бахши тарбиявии соцаи
маориф маълумот дода шуда буд, вале низоми таблиғи
босамари идеология ба ғайр аз механизмцои амалк,
инчунин фароцам будани тартибцои идорк ва
цамоцангсозиро тақозо менамояд.
Цамин тариқ, банди мазкур маълумоти нисбатан
муфассали иттилоотк ва методиро оид ба низоми идорк,
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цамоцангсозк ва амалисозии чорацои идеологиро фаро
мегирад.
2.1 Низоми фароцамгардидаи идорк, цамоцангсозк ва тарғиби идеологияи миллк
Чк тавре маълум гардид, маводи мазкур бо мақсади
муайян намудани роцу усулцои танзими чорабиницои
идеологк тация шудааст.
Дар боло (ниг. ба қисм. Назарияи идеология) мафцуми
идеология ба таври возец оварда шуда буд, ки он худ аз
низоми муносибатцо манша мегирад, пас тадбирцо ва ж
чорабиницое, ки дар ин самт адешида мешаванд бояд аз
низоми (системаи) муайяни амалисозк, аз ҷумла идора,
цамоцангк ва амалисозк иборат бошад.
Идора ва ж идоракунк ин фаъолиятие мебошад, ки
онро роцбарии гуруци одамон ва ж низоми муносибатцо
иборат аз цокимият, назорат, мақом ва нақш дар роци
расидан ба цадафи гузошташуда ташкил медицад *1, с. 15+.
Яъне, барои расидан ба мақсадцои гузошташуда зарур аст,
ки низоми идории амалцо ташккулжфта бошад.
Цамоцангсозк ва ж цамкории иҷтимок ин механизми
тақсимоти мақсадноки цуқуқ ва уцдадорицои тарафцо дар
роци тация, коркард ва амалисозии чорацои муайян
(сижсат) мебошад *3, с. 233+. Цамкории иҷтимок дар
раванди бадастории сифат, натиҷанокии кор ва сарфаи
вақту маблағ ба амал омадааст, ки он бо роци ҷалби
иштироки доираи муайяни ҷонибцои манфиатдор ба роц
монда мешавад.
Цамкории иҷтимок ба таври возец дар низоми
цамкорицо ва иҷрои уцдадорицои муайяни иҷтимоии
байни давлат-цокимияти давлатк, доираи тиҷорат© Миралижн Қ.А.
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ташкилоту муасисацои истецсолк ва ҷомеаи шацрвандкиттифоқцои касаба дида мешавад, ки цар кадом дар ин
чацорчӯба манфиатцои хосро социб мебошанд.
Дар цамкории иҷтимок ва ж цамоцангсозк ҷонибцо аз
рӯи имконот, иқтидор ва манфиатцои иҷтимоии муайяни
худ иштирок мекунанд. Мисол, барои баргузории барномаи
фарцангии идона Гуруци А омодагк дорад, аммо он ташкилоти
фарцангк нест ва потенсиали алоқамандро надорад. Дар ин
сурат, зарур аст, ки Гуруци А иштирокчкжнро таъмин
намояд, санъаткоронро кироя кунад ва толори баргузории
чорабиниро иҷора гирад. Албатта ин кор имконпазир аст, вале
вақту маблағи зиждро талаб мекунад. Аммо дар амалисозии ин
чорабинк роци муносибе вуҷуд дорад, ки он, яъне цамкорк
метавонад барои Гуруци А цам вақт ва цам маблағро сарфа
кунад. Барои цамкорк Гуруци А-ро лозим аст: 1) цамкоронеро
даржфт кунад, ки онцо имконоти таъмини иштирокчкжн,
санъаткорон ва толорро дошта бошанд (ин цамкоронро
мувофиқан гуруццои Б, В ва Г ном мегузорем); 2) бо Гуруци Б
барои таъмини иштирокчкжн, бо Гуруци В барои таъмини
санъаткорон ва бо Гуруци Г барои таъмини толор ба таври
ройгон, яъне сацми бевосита ба созиш бижяд (созишнома
бандад); 3) чорабинии банақшагирифташударо амалк созад.
Яъне, цамоцангсозк ва ж цамкории иҷтимок ин усули
муосире мебошад, ки дар амалисозии чорабиницои
иҷтимок, махсусан амалцои идеологк нақши муцим дорад,
зеро идеология худ хусусияти байнисоцавк дошта, таблиғи
он ишитирок ва ж сацмгузории дастаҷамъиро тақозо
менамояд.
Амалисозк - саъю кӯшиш ва ж фаъолияте мебошад, ки
барои бадастории мақсадцои муайян равона гардидааст.
Идора ва цамоцангсозк дар навбати худ, пуркунандаи
амалисозк ва дар якҷоягк маҷмӯи фаъолиятцо ва ж
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низомеро ташкил медицанд, ки дар роци ноил гардидан ба
мақсадцои гузошташуда сифатро таъмин намуда, самараи
дилхоцро ба вуҷуд меорад.
Аммо дар цолати имрӯза бинобар тацлилцои мавҷуда
чорабиницои идеологк ба таври номуташаккил (стихиявк)
баргузор мегарданд ва низоми (системаи) устувори худро
надоранд, мувофиқан, натиҷанокк ва таъсирбахшии онцо
эцсоснашаванда ва диданашаванда мебошад, цамзамон
татбиқи онцо идоранашванда ва бе ченаки муайян арзжбк
мегардад.
Дар ин сурат, воқеист, ки идеологияи нокомил дар
мубориза ба идеологияи ҷамъиятк-давлатк дар байни
ҷавонон ҷойи муайянро ишғол кардааст ва цамарӯза
шахсони зиждро ба доми худ кашида истодааст. Дар
цолати мазкур бартарии царакатцои татбиқкунандаи
идеологияи нокомил дар он аст, ки чорабиницои онцо
нақшавк, цамоцангшуда ва идорашаванда мебошанд. Яъне
онцо медонанд, кадом намуди чорабиниро, дар куҷо,
кадом вақт, чк тарз, бо кк ва барои кк гузаронанд, то ин ки
ба цадафцои ғаразноки худ бо маром бирасанд ва
муваффақ гарданд. Субъектцои идеологияи комил
(давлатк) бошад, эцтимол бо он назар, ки вазъият ором
аст, ҷамъият зиндагии ацлона дорад ва шацрвандон гуруццои мақсаднок, аз ҷумла ҷавонон дар назорат
мебошанд, ба цифз ва талқини унсурцои идеологк ба
ҷомеа ацамияти хоса намедицанд. Вале, мебояд зикр
намуд, ки идеология ягона аслицаи устувор дар
муцорибацои байнигуруцк, байнихалқк ва байнидавлатк
ба цисоб меравад ва талқин ва ж татбиқи он муцлати
зиждро тақозо дорад. Хатари ин сижсат дар он аст, ки дар
ҷаражни татбиқ ҷониби рақиб онро пай намебарад, яъне
вуруди он дар умқи ҷамъият диданашаванда аст.
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Цамин тариқ, дар роци муқовимат ба ин вазъият –
бартарафсозии идеяцои носолим дар ҷамъият бо роци
татбиқи чорабиницои бонизоми идеологк маводи мазкур
рӯи кор омад.
Дар пожн роцу усулцои такмили низоми татбиқи
чорабиницои идеологк бо назардошти заминацои
фароцамгардида ва бо фарогирии шаклцои муносиби
идоракунк, цамоцангсозк, амалисозк ва натиҷагирии онцо
барои истифодаи васеъ, аз ҷумла сохторцои идеологк
оварда мешаванд.
Асосцои
қонунгузории
низоми
идоракунк,
цамоцангсозк ва амалигардонии бахши идеологк дар
ҷумцурк.
Дар умум барои амалисозии босамари чорабиницои
идеологк заминаи қонунгузорк ташаккулжфта мацсуб
мегардад, гарчанде қонунгузории бевосита дар ин самт
роцандозк
нагардида
бошад
цам.
Қонунгузории
фароцамгардида татбиқи чорабиницои идеологиро ба
воситаи дигар тадбирцои муайяншуда таъмин менамояд,
ки ин дар шароити ҷомеаи муосир таҷрибаи
умумиқабулшуда мебошад.
Дар ҷомеа бисжр соцацое мавҷуданд, ки хусусияти
байнисоцавк доранд, ба монанди идеология, сижсати
давлатии ҷавонон, кор бо занон, оила ва ғайра. Мацз цамин
хосият боис мегардад, ки бобати танзими муносибатцо дар
амалисозии ин соцацо қонунгузории бевосита қабул
нагардида, онцо ба воситаи дигар қонунгузорицои соцавк
цамоцанг сохта шаванд.
Аз ин рӯ, вобаста ба татбиқи идеологияи ҷамъияткдавлатк дар ҷумцурк қонунгузории бевосита ва дахлдори
танзимкунандаи муносибатцо ба роц монда нашудааст.
Дар баробари ин, қабул нагардидани қонунгузории
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бевоситаро боз ба якчанд сабабцои актуалк асос донистан
мумкин аст.
Якум, дар кишвар бахшцои идеологк дар тамоми
сатццо, аз ҷумла Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон – яке аз
муовинцои Сарвазир ва чанде аз идорацо, кумитацои
ҷавонон, варзиш ва сайжцк, занон ва оила, оид ба корцои
дин - пурра, вазорату идорацо – яке аз муовинони роцбар,
мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк – яке аз
муовинони раис ва чанде аз бахшцо, муассисацои таълимк
– ҷонишинони тарбиявк ва ғайра (мушаххастар дар пожн
оварда мешаванд) фаъолият менамоянд, аммо идеологияи
миллк расман муқаррар карда нашудааст, гарчанде дар
боло (ниг. ба қисм. «Назарияи идеология...») он муайян
карда шуд;
Дуюм, ба идеология цамчун банди муцим ва ж цадафи
стратегк дар роци татбиқи сижсати давлатк афзалият дода
нашудааст, аммо дар цошияи муносибатцои геополитикк
ба он муайян намудани чунин мақом саривақтк мацсуб
мегардад.
Новобаста аз ин, заминаи қонунгузории (бавоситаи)
муносибатцо оид ба татбиқи идеологияи комил (давлатк)
дар кишвар фароцамоварда мацсуб мегардад, ки барои
маълумот ва корбарк (қисми зижди онцо) дар зер оварда
мешаванд:
 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон;
 Созишномаи умумии истиқрори сулц ва ризоияти
миллк дар Тоҷикистон;
 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи цизбцои
сижск»;
 Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи авфи
иштироккунандагони муқовимати сижск ва низомк
дар Ҷумцурии Тоҷикистон»;
© Миралижн Қ.А.

80

Роцнамо: идеологияи миллк ва ҷавонон


















Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон
ва сижсати давлатии ҷавонон»;
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи илм ва
сижсати давлатк оид ба илму техника»;
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
маориф»;
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
кафолатцои давлатии баробарцуқуқии мардону
занон ва имкониятцои баробари амалигардонии
онцо»;
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими
анъана ва ҷашну маросимцо дар Ҷумцурии
Тоҷикистон»;
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи
фарзанд»;
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарок)»;
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии
виҷдон ва иттицодияцои динк»;
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
фармоиши иҷтимоии давлатк»;
Консепсияи
миллии
сижсати
ҷавонон
дар
Ҷумцурии Тоҷикистон;
Стратегияи сижсати давлатии ҷавонон дар
Ҷумцурии Тоҷикистон то соли 2020;
Барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар
Ҷумцурии Тоҷикистон барои солцои 2013-2015 ва
дар тацрири нав барои солцои 2016-2018;
Барномаи
давлатии
тарбия,
интихоб
ва
ҷобаҷогузории
кадрцои
роцбарикунандаи
Ҷумцурии Тоҷикистон аз цисоби занону духтарони
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лажқатманд барои солцои 2007-2016.
Цамчунин, қонунгузории мазкур амру фармонцои
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, қарорцои Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон ва як қатор зерсанадцоро, ки
муносибатцои идорк ва амалии бавоситаи идеологиро дар
кишвар танзим менамоянд, фаро мегирад.
Дар баробари ин, зарур шуморида мешавад, ки бо
мақсади тақвият бахшидани низоми фаъолияти идеологк,
аз ҷумла цамкории иҷтимок ва ба ин васила сарфаи вақт
ва маблағ уцдадорицои дахлдор ба субъектцои идеологк
(вазорату идорацо ва мақомоти иҷроияи мацаллии
цокимияти давлатк) дар алоцидагк вобаста карда шаванд.
Чунки яке аз сабабцои камсифатии чорабиницои идеологк
дар кишвар, ин муқаррар нагардидани уцдадорицои хоси
институцои давлатк ба цисоб меравад.
Низоми идоракунк ва цамоцангсозии бевоситаи
бахши идеологк
Дар боло ишора гардида буд, ки агарчанде дар самти
татбиқи чорабиницои идеологк қонунгузории алоцида ба
роц монда нашуда бошад цам, вале дар умум низоми
идоракунк, цамоцангсозк ва амалигардонии чорацои
идеологк ташаккулжфта ба цисоб меравад.
Низоми идоракунк, цамоцангсозк ва амалигардонии
чорацои идеологк дар ҷумцурк ба ду гуруц ҷудо мешаванд,
мақомоти бевосита ва бавосита. Ба мақомоти бевоситаи
масъули (машғули) чорабиницои идеологк сохторцои кор
бо ҷавонон, занон ва оила, телевизион ва радио ва дин
дохил мегарданд, ба мақомоти бавосита бошад, дигар
сохторцо (дар пожн оварда мешаванд) шомил мебошанд.
Цамзамон, цар ду гуруци субъектцо боз ба ду гуруц
ҷудо мешаванд, якум мақомоти идоракунанда ва
цамоцангсоз, дуюм сохторцои амалккунанда. Ба мақомоти
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идоракунанда
ва
цамоцангсоз
асосан
мақомоти
ҷумцуриявк (пурра) ва минтақавк-вилоятк дохил
мешаванд, сохторцои амалккунандаро бошад, сохторцои
минатқавк (қисман) ва мацаллк (пурра) ташкил медицанд.
Цамин тариқ, дар пожн низоми (субъектцои)
идоракунк, цамоцангсозк ва амалигардонии чорацои
идеологк (бо тартиби масъулият ва сатци иштирок) оварда
мешаванд:
 Муовини Сарвазири Ҷумцурии Тоҷикистон;
 Воцидцои Дастгоци иҷроияи Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон дар соцацои рушди иҷтимок ва робита
бо ҷомеа ва амнияти миллк;
 Воцидцои Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар
соцацои рушди иҷтимок, илму маърифат, дин,
танзими анъана ва ҷашну маросимцо;
 Кумитаи
ҷавонон, варзиш ва сайжции назди
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон:
 Мақомоти мацалии кор бо ҷавонон;
 Марказцои ҷавонон;
 Мактабцои варзишк;
 Рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон»;
 Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон;
 Иттицодияцои ҷамъиятии кор бо ҷавонон.
 Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон:
 Мақомоти мацаллии кор бо занон ва оила;
 Маҷаллаи «Бонувон»;
 Иттицодияцои ҷамъиятии кор бо занон ва
оила.
 Кумитаи телевизион ва радиои назди Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон:
 Мақомоти мацаллии телевизион ва радио;
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Шабакацои телевизион ва радио;
 Иттифоқи журналистон.
 Кумитаи оид ба корцои дин, танзими анъана ва
ҷашну маросимцои миллии назди Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон:
 Мақомоти мацаллии оид ба корцои дин,
танзими анъана ва ҷашну маросимцои миллк;
 Иттицодияцои динк.
 Вазорати маориф ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон:
 Мактабцои тацсилоти цамагонк:
 Ҷонишини директор оид ба тарбия;
 Царакатцои ҷамъиятии хонандагон.
 Академияи илмцои Ҷумцурии Тоҷикистон:
 Институтцои илмию тадқиқотии дахлдор.
 Олимони соцаи гумманитарк.
 Донишгоцу донишкадацои Ҷумцурии Тоҷикистон:
 Ноиби ректор оид ба тарбия;
 Шуъбацои кор бо ҷавонон;
 Ҷонишини декан оид ба тарбия.
 Мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк:
 Муовини раиси вилоят:
 Сохторцои идеологк;
 Муовини раиси шацр/ноция:
 Сохторцои идеологк.
Инчунин, ташкилотцои ҷамъиятк, муассисацо ва
корхонацои азимро, ки зижда аз 100 нафар ҷавононро ба
кор фаро гирифтаанд, цамчун субъекти идеологк
цисобидан мумкин аст.
Аз ин ҷо, маълум мегардад, ки цам заминаи
қонунгузорк ва цам потенсиали идоракунию амалисозии
чорабиницои идеологк дар кишвар фароцам гардидаанд.
Аммо цамгироии ин заминацо, дар амал татбиқгардии
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қонунгузорк, аз ҷумла стратегияцо ва барномацои давлатк,
фаъолияти амалии сохторцо, цамкории байни субъектцо
дар татбиқи чорабиницо ва натиҷагирк аз фаъолияти ин
низом то куҷо ба роц монда шудааст? Ож камсифатии
чорабиницои идеологк, ки дар бандцои боло иброз карда
шуда буд, асоси воқек дорад? Барои даржфти посух ба ин
ва дигар саволцо дар пожн баъзе бандцои низоми
амалисозии чорабиницо барраск карда мешаванд.
в) Ноустувории низоми баргузории чорабиницои
идеологк
Дар умум теъдоди зижди сохторцои давлатию
ҷамъиятк дар кишвар цамчун субъекти идеологк
фаъолият менамоянд, вале сатци маълумотнокк ва
маърифати идеологии шацрвандон, бахусус ҷавонон дар
цошияи воқеацои солцои охир рухдода ташвишовар
мебошад. Ин бори дигар ноустувор будани низоми
татбиқи чорабиницои идеологиро шацодат медицад, ки
дар цақиқат дар ин самт механизмцои фаъолияти
цамоцангшуда, цамгироии хизматрасоницо ва цамкорицои
боандоза байни субъектцо цудудан вуҷуд надоранд.
Чанде аз механизмцои цамоцангк ва цамкорк, ки ба
назар мерасанд, аз ҷумла амалисозии чорабиницои
муштарак, дар бисжр мавридцо аз баргузории вохӯриву
мулоқотцои яккарата иборат буда, натиҷанокк ва
таъсирбахшии онцо дастрас намебошад, чаро?
Тибқи тартиби муқарраргардида мебояд нақшачорабиницои муштарак, ки дар сатци миллк қабул
мегарданд, то ба сатци мацалцо амалк гардонида шаванд,
аммо, ин принсип пурра риоя намегардад. Чорабиницо
асосан (дар бисжр цолатцо) аз ҷониби мақомоти марказк
баргузор гардида, мувофиқан бо дарҷи тадбирцои
хусусияти ҷумцуриявидошта ҷамъбаст карда мешаванд,
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вале, дар цисоботцои дахлдор тадбирцои дар сатци
мацалцо ба анҷом расонидашуда (дар бисжр мавридцо) ба
назар намерасанд. Яъне, дар сатци мацалцо қисми зижди
ташаббусцои дар сатци ҷумцурк коркардгашта татбиқи
худро намежбанд.
Ин ноустуворк ба якчанд сабаб асос межбад, аз ҷумла
заиф будани потенсиали кадрии сохторцои мацаллк,
мувофиқа нагардидани чорабиницо бо мақомоти иҷроияи
мацаллии цокимияти давлатк, ба анҷом нарасонидани
корцои тацлилк ва банақшагирк дар сатци ҷумцурк, зижд
будани сарбории хизматчкжни давлатк ва ғайра.
Цамзамон, яке аз сабабу омилцои халалдорсозандаи
татбиқи босифати амалцои идеологк ин пурра риоя
нагардидани ҷаражни иҷрои барномацо, стратегияцо ва
консепсияцои давлатк ба цисоб меравад.
Стратегияцо ва консепсияцо асосан дар шакли санади
ягона ба тасвиб расонида шуда, дар мацалцо вобаста ба
татбиқи онцо бо назардошти шароити иҷтимокиқтисодии фароцамбуда нақша-чорабиницо тация ва
қабул карда мешавад.
Барномацо бошад, махсусан дар риштаи идеологк бо
тартиби амудк (вертикалк) - аз боло ба пожн тация ва
қабул карда мешаванд. Яъне, барнома дар сатци ҷумцурк
дар шакли муайян ба тасвиб расида, дар сатци мацал дар
шакли
(сохтори)
муайяншуда,
вале
дар
асоси
имкониятцои иҷтимоию иқтисодии мацал, мувофиқан бо
нишондицандацои фарқкунанда тация ва қабул карда
мешавад.
Дар ин ҷо номуваффақицо аз якчанд ҷой сарчашма
мегиранд.
Якум, барномацои мацаллк дар бисжр цолатцо
таваккал ва ж номувофиқ тация карда мешаванд. Дар асл
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барои тацияи барнома (чун сатци ҷумцуриявк) бояд:
i) аз цисоби субъектцои дахлдор гуруци корк таъсис
дода шавад;
ii) вазъиятк мацал марбут ба мавзӯи барнома пурра
тацлил карда шавад;
iii) дар ҷаражни тация имконоти иқтисодии мацал ва
мақомоти иҷрокунанда пурра ба назар гирифта
шавад;
iv) назар ва мавқеи субъектцои дахлдор мутаносибан
ба инобат гирифта шавад;
v) сохтори (шакли) муайянгардидаи барнома, аз
ҷумла бахшцои афзалиятнок ва нишондицандацо
ба нақша гирифта шаванд;
vi) нақшаи маблағгузорк дақиқ тация карда шавад.
Аммо ин нишондицандацо дар баъзе шацру ноцияцо
қисман ва дар баъзеи дигар умуман иҷро намегарданд.
Дар баробари ин, дар таҷриба цолатцое мавҷуданд, ки
барномаи ҷумцуриявк каме тағйир дода шуда, цамчун
барномаи мацаллк қабул гардидааст.
Дуюм, чк тавре аз тацлили боло баремояд, қабули
барномаи мацаллк дар қисми муайяни шацру ноцияцо
танцо як нишондицандаро фаро мегирад - мавҷудияти
барнома дар мацал ва ж иҷрои супориши гузошташуда.
Мувофиқан, масъалацои марбут ба мутобиқати барнома
ба шароити мацал, манбацои маблағгузорк, василацои
цамоцангии цуқуқии он ба буҷети мацал, натиҷанокк ва
ғайра бе иҷро мемонанд.
Сеюм, пешбурди сижсати амалии барномацои
мацаллк асосан ба ду гуруци зерини уцдадорицо ҷудо
мешавад:
 тация, цамоцангсозк ва амалигардонк, ки одатан аз
ҷониби сохторцои ҷумцуриявк дар мацалцо пеш
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бурда мешавад;
 қабул, маблағгузорк, назорат ва натиҷагирк, ки аз
ҷониби дастгоци мақомоти иҷроияи мацаллии
цокимияти давлатк ба анҷом расонида мешавад.
Ин ду гуруци уцдадорицо ба якдигар цамбастагии зич
доранд ва дар бисжр мавридцо цамдигарро пур мекунанд.
Аммо, масъулияти гуруции аввалк бештар мебошад, зеро
он заминагузор ва татбиқкунандаи сижсати миллк дар
мацал муайян гардидааст. Аз ин рӯ, мацз заиф будани
потенсиали кадрии сохтори ҷумцуриявк дар мацалцо
боиси номуваффақк дар татбиқи барномацои мацаллк
мегардад.
Чорум, заиф будани потенсиали кадрк сабаби он
мегардад, ки дар бисжр шацру ноцияцо барномацои
мацаллк, аз ҷумла ташаббусцои соцаи идеологк, ки агар
қабул (тасдиқ) низ гардида бошанд, маблағгузорк
намегарданд, мувофиқан бе иҷро мемонанд.
Панҷум, аз ҷониби мақомоти иҷроияи мацаллии
цокимияти давлатк дар бисжр цолатцо иҷро нагардидани
барномацои соцавк (аз ҷумла, идеологиро), ки аз сатци
миллк ташаббус мегарданд, дар набудани имконияти
маблағгузорк асоснок мегардад. Аммо, асос ва ж ғояи
пижда кардани барномацои мацаллк маблағгузорк
мебошад ва бо назардошти ин, цангоми ба тасвиб
расонидани санади цуқуқк мақомоти иҷроияи мацаллии
цокимияти давлатк вазифадор мегарданд, ки қабул ва
маблағгузорк намудани барномацои мацаллиро таъмин
созанд. Яъне, имконияти маблағгузорк намудани барнома
бояд, ки қабл аз қабули он муайян карда шавад ва дар ин
сурат мақоми бе иҷро мондани барнома пешгирк
мегардад. Гузашта аз ин, вазъи иқтисодии ҷумцурк
цамасола рушд жфта истодааст ва маърифати идеологии
© Миралижн Қ.А.

88

Роцнамо: идеологияи миллк ва ҷавонон

шацрванд низ на танцо амнияти сижск ва цуқуқиро таъмин
месозад, балки ба рушди иқтисодижт бо таъмини бехатарк
ба он (ниг. ба қисм. «Назарияи идеология...») боис
мегардад. Пас, бартарияти чорабиницои идеологк нисбат
ба лоицацои иқтисодк, ки бештар маблағгузорк
мегарданд, зижд мебошад, новобаста аз он, ки тадбирцои
идеологк дар таносубнокк ба дигар соцацо маблағи зижд
талаб намекунанд.
Дар баробари ин, цам дар сатци ҷумцуриявк ва цам дар
мацалцо барномацо механизми хоси татбиқ, омодасозии
кадрк, цамоцангсозк, тацлили вазъият, банақшагирии
чорабиницо, амалисозк ва дастрасии нишондицандацо,
мониторинг ва бацодицк ва бартарафсозии тавакалцоро
тақозо менамояд. Ташаккули чунин механизм дар сатци
миллк дар соцаи кор бо ҷавонон оғоз гардидааст, вале он
низ на цамаи нишондицандацои номбаргардидаро фаро
мегирад.
Тибқи тартиб барномацои байнисоцавк бо иштироки
баробари соцацо амалк гардонида мешаванд. Вале дар
айни замон масъулияти татбиқ ба соцаи цамоцангсоз
вогузор гардида, дигар соцацо камфаъолиро ихтижр
мекунанд.
Цамин тариқ, нақш, самаранокк ва таъсирбахшии
барномацо,
стратегияцо,
консепсияцо
ва
нақшачорабиницои дахлдор дар татбиқи тадбирцои идеологк
дар ҷомеа ноайжн гардидаанд, мувофиқан мушкилоти
зижди цажтк, ба монанди падидацои номатлуб дар байни
шацрвандон ва ҷавонон афзоиш дорад.
Дар умум сабабу омилцои ноустуворк ва ж
номуваффақии низоми идоракунк ва ба ин васила
камсифатии чорабиницои идеологк чунин муайян
мегарданд:
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1) Ба идеология цамчун банди муцим ва ж цадафи
стратегк дар роци татбиқи сижсати давлатк
афзалият дода нашудааст;
2) Уцдадорицои хоси институцои давлатк вобаста ба
тарғиби идеологияи миллк дар байни ҷомеа ба
таври мушаххас муқаррар карда нашудаанд;
3) Чорабиницои идеологк ба таври стихиявк тация
ва амалк гардонида мешаванд, яъне низоми
муайяни
(тация,
тацлил,
банақшагирк,
цамоцангсозк, мониторинг, бацодицк ва ғ.)
амалисозк надоранд;
4) Механизмцои
цамкории
иҷтимок
байни
субъектцои
татбиқкунандаи
чорабиницои
идеологк ташаккул нажфтаанд;
5) Цамкорицои байнисоцавк ва ж муштарак асосан
хусусияти муваққатк дошта, бо низоми муайян бо
назардошти нақша, нишондицандацои соцавк,
ченакцои дахлдор, манфиатцои идорк ва ғайра ба
роц монда нашудааст;
6) Барномацои давлатии соцавии дахлдори идеологк,
ки цамчун механизми татбиқи чорабиницои
амалк баромад менамоянд:
7) дар сатци мацалцо иҷрои пурраи худро намежбанд;
8) дар сатци мақомоти марказк механизми устувори
татбиқро (омодасозии кадрк, цамоцангсозк,
тацлили вазъият, банақшагирии чорабиницо,
дастрасии
нишондицандацо,
мониторинг,
бацодицк, усулцои бартарафсозии тавакалцо ва ғ.)
надоранд.
9) Цамкории мақсадноки байни институтцои давлатк
ва ҷомеаи шацрвандк, аз ҷумла иттицодияцои
ҷамъиятии
ҷавонон
вобаста
ба
татбиқи
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чорабиницои идеологк вуҷуд надорад;
10) Царакатцои ҷамъиятии ҷавонон ва тарбиявии
соцаи кор бо ҷавонон ва маориф дар таблиғи
ҷанбацои идеологк камфаъол мебошанд;
11) Дар ҷумцурк низоми муайяни омӯзиш, такмили
малакаи
корк,
омодасозии
касбк
ва
таҷрибаомӯзии мутахассисони самти идеологк
ташаккул нажфтааст.
Ва дигар сабабу омилцо, ки ба таври муфассал дар
бандцои дахлдори Дастур оварда шудаанд, фароцам
набудани низоми устувори амалисозии чорабиницои
идеологиро дар кишвар инъикос менамоянд.
2.2 Имконоти воқек ва усулцои
бомароми чорабиницои идеологк.

амалисозии

Дар бораи чанде аз имкониятцо ва ж иқтидори цуқуқк
ва идорию амалии ҷумцурк вобаста ба татбиқи
чорабиницои идеологк дар бандцои боло маълумот дода
шуд. Цамзамон, сабабу омилцои асосии номуваффақк, ки
бештар ба фароцам набудани мехнизмцои цамкорк,
камтаваҷҷуции субъектцо, аз ҷумла мақомоти цокимияти
давлатк ва заиф будани потенсиали кадрк асоснок
мегарданд, муайян карда шуданд.
Ин навбат имкониятцо ва иқтидорнокии фароцамбуда,
ки бинобар сабабцои муайян (дар боло оварда шудаанд)
самаранок истифода намегарданд, оварда мешаванд. Яъне,
мақсад аз банди мазкур ин маълумотнокк оид ба
имкониятцои фароцамбуда ва баъзе роцу усулцои
устуворсозии низоми амалигардонии чорабиницои
идеологк мебошад.
Барои баргузории чорабиницои идеологк имконоти
© Миралижн Қ.А.
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мавҷуда бо дарназардошти истифодаи самараноки он
айни замон кифоягк дорад. Чунки, чк тавре дар боло
тацлил гардид, захирацои мавҷуда (амалк, техникк,
молиявк, моддк ва кадрк) бо як низоми муайян ва
цамоцангшуда истифода намегарданд, ки сабаби асосии
номуваффақк дар ин самт ба цисоб мераванд.
Яке аз ҷабцацои асосии таъминкунандаи устувории
низоми чорабиницои идеологиро имконоти иқтисодии
субъектцои он ва ж манбацои муайяни маблағгузорк
ташкил медицад. Ин муносибатро, агар дар робита ба
иқтидорнокии дахлдори мақомоти давлатк ва ҷомеаи
шацрвандк бацогузорк намоем, он захираи хело зиждро
метавонад ташкил дицад. Аммо дар инҷо барои
бацогузории возец вазъиятро дар цамбастагк ба
имкониятцои воқеии дидашаванда ва дар амалбуда
барраск менамоем.
Дар ҷумцурк дар самти татбиқи соцацои марбути
идеологк, ба монанди сижсати давлатии ҷавонон, занон ва
оила барномацои маҷмӯк ва грантцо бо назардошти
маблағгузорк аз буҷети давлатк (асосан) ва дигар манбацо
амалк гардонида мешаванд, ки қисми зижди цадафу
вазифацои онцо бевосита ва бавосита ба тарғиби
идеологияи миллк равона гардидаанд.
Татбиқи самараноки ин барномацо метавонад ба
таъмини устувории низоми амалисозии чорабиницои
идеологк цамчун мацаки такондицанда боис гардад.
Инчунин, қабули даврии (цар се сол) барномацои мазкур
(дар соцаи кор бо ҷавонон) маъмул гардидааст, ки бо
истифода аз ин фурсат ворид намудани масъалацои
марбут ба тацкими низоми амалисозии чорабиницои
идеологиро цамчун бахши афзалиятнок имконпазир
мебошад.
© Миралижн Қ.А.
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Цамин тариқ, дар пожн барои тацлил, маълумотнокк ва
корбарк ҷадвали иборат аз манбацои имконпазири
маблағгузории чорабиницои идеологк бо назардошти
сацми иштирок, субъектцои иҷрокунанда ва муцлати
дахлдор оварда мешаванд (Ҷадвали 1):
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ҶАДВАЛИ (1)
МАНБАЦОИ ИМКОНПАЗИРИ МАБЛАҒГУЗОРИИ
ЧОРАБИНИЦОИ ИДЕОЛОГК

№

Номгӯи
манбаъ

СубъектСубъектцамоцангсоз иҷрокунанда

1.

Грантцои
Цукумати
Ҷумцурии
Тоҷикистон
барои
иттицодияцои
ҷамъиятк дар
соцаи тарбияи
ватандӯстии
ҷавонон *2+

Кумитаи
ҷавонон,
варзиш ва
сайжцк

2.

Грантцои
Цукумати
Ҷумцурии
Тоҷикистон
барои занони
социбкор *5+

Кумитаи кор Ташкилотцои Аз цисоби
бо занон ва социбкории
даромадцо
оила
занон

3.

Барномаи
миллии
рушди
иҷтимоии
ҷавонон дар
Ҷумцурии
Тоҷикистон *3,
с. 12+

Кумитаи
ҷавонон,
варзиш ва
сайжцк
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Иттицодияцо
и ҷамъиятии
ҷавонон

Сацмиштирок

Сохторцои
кор бо
ҷавонон,
марказцои
ҷавонон,
иттицодияцои
ҷамъиятк,
шахсони
ҷавон,
оилацои ҷавон

Оғоз аз
соли 2005
татбиқ
мегардад, 5
адад,
маблағи
солонаи 50
цазор
сомонк

Вақт ва
тарзи
татбиқ
Озмун,
цар
аввали
сол

Аз
цисоби
даромадц
о

Оғоз аз
Мунтаза
соли 1999
м, цар
цар се сол
семоца
қабул
мегардад.
Соли ҷорк
(2015)
маблағи он
2,5 млн.
сомонк
мебошад
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№

Номгӯи
манбаъ

СубъектСубъектцамоцангсоз иҷрокунанда

Сацмиштирок

Вақт ва
тарзи
татбиқ

4.

Чорабиницои
ҷорк/даврк
(озмунцо,
даврацои
омӯзишк,
мулоқотцо,
вохӯрицо,
барномацои
театрк,
телевизионк ва
ғайра)

Кумитаи
ҷавонон,
варзиш ва
сайжцк

Сохторцои кор
бо ҷавонон,
марказцои
ҷавонон,
иттицодияцои
ҷамъиятк,
шахсони
ҷавон, оилацои
ҷавон

Оғоз аз
Мунтаза
соли 1999
м, цар
цар се сол
семоца
қабул
мегардад.
Соли ҷорк
(2015)
маблағи он
2,5 млн.
сомонк
мебошад

5.

Фармоиши
иҷтимоии
давлатк ва ж
грантцо барои
такшилотцои
ҷамъиятии
ҷавонон ва
марказцои
ҷавонон

Кумитаи
ҷавонон,
варзиш ва
сайжцк

Такшилотцои
ҷамъиятии
ҷавонон ва
марказцои
ҷавонон

300-500
цазор
сомонк,
15-20%
маблағи
Барнома

6.

Барномацои
мацаллии
ҷавонон ва ж
барномацои
мацаллии
рушди
иҷтимоии
ҷавонон *4, с. 1+

Мақмомоти
мацаллии
кор бо
ҷавонон –
сохторцои
ҷавонон,
варзиш ва
сайжцк дар
вилоятцо ва
шацру
ноцияцо

Сохторцои кор
бо ҷавонон,
марказцои
ҷавонон,
иттицодияцои
ҷамъиятк,
шахсони
ҷавон, оилацои
ҷавон

Оғоз аз
Мунтаза
соли 1999 - м
цар се сол.
Соли 2014
маблағи
онцо
цамагк (дар
вилоятцо ва
шацру
ноцияцо)
3,3 млн.
сомонк.
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№

Номгӯи
СубъектСубъектманбаъ цамоцангсоз иҷрокунанда

Сацмиштирок

Вақт ва тарзи
татбиқ

7.

Иттицод
ияцои
ҷамъият
к

Ҷомеаи
шацрвандк,
Иттицодияи
ташкилотцо
и ҷавонон,
Вазорати
адлия

Иттицодияцои
ҷамъиятк,
шахсони
ҷавон, занон,
оилацои ҷавон

2600 адад мебошанд. Дар
доираи цамкорк (дар
шакли дастгирии цуқуқк,
грантк ва моддк) метавон
аз цисоби ташкилотцои
байналмилалии муқими
Тоҷикистон маблағи зижд
ҷалб намуд

8.

Ташкило
тцои
социбкор
к

Доираи
социбкорон,
Кумитаи
давлатии
сармоягузор
к ва идораи
амволи
давлатк

Ташкилотцои
социбкорк,
социбкорон,
сохторцои
идеологк,
иттицодияцои
ҷамъиятк,
шахсони ҷавон

Цамасола теъдод ва
имконоти молиявии
социбкорон зижд гашта
истодааст (ба соли 2014 145 цазор наф.) *7+.
Цамкории зич, аз ҷумла
омӯзонидани онцо аз рӯи
имтижзцои андозбандии
марбут ба фаъолияти
эцсонкорк метавонад сацми
маблағии зижди онцоро
бирасонад

9.

Мактабц
ои олк

Вазорати
маориф,
вазорату
идорацои
соцавк

Донишгоцу
донишкадацо,
бахшцои кор
бо ҷавонон ва
занон,
донишҷӯжн,
иттицодияцои
ҷамъиятк,
намояндагицо
и ИҶТ

Мактабцои олк имкон
доранд, ки аз цисоби
маблағцои худк
(шартномавк) татбиқи
барномацои донишгоции
ҷавононро (идеологиро) бо
фарогирии донишҷӯжн ва
ҷавонони мацали
ҷойгиршавк ба роц монанд,
инчунин толорцо ва дигар
имкониятцои техникии
худро ба таври ройгон
пешкаш намоянд
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№

Номгӯи
СубъектСубъектманбаъ цамоцангсоз иҷрокунанда

Сацмиштирок

Вақт ва тарзи
татбиқ

10. Шаббака
цои
телевизи
он ва
радио

Кумитаи
телевизион
ва радио,
ҷомеаи
шацрвандк,
социбкорон

11. Цафтано
мацо,
рӯзномац
о ва
маҷаллац
ои даврк

Вазорати Цафтаномацо, Цафтаномацо, рӯзномацо ва
фарцанг,
рӯзномацо ва маҷаллацои даврк имкон
вазорату
маҷаллацои
доранд, ки аз цисоби
идорацои
даврк,
даромадцо аз фаъолияти
дахлдор,
сохторцои
тиҷоратк амалисозии
ҷомеаи
идеологк,
рубрикацо ва чорабиницои
шацрвандк, иттицодияцои
махсуси тарғиботии
социбкорон
ҷамъиятк,
идеологиро дастгирк
ҷавонон, занон
намоянд

12. Академи
яи илмцо
ва
институт
цои
илмию
тадқиқот
к

Академияи
илмцо ва
вазорату
идорацои
соцавк
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Шаббакацои
Шаббакацои радио ва
телевизион ва телевизионк имкон доранд,
радио,
ки аз цисоби даромадцо аз
сохторцои
фаъолияти тиҷоратк
идеологк,
амалисозии барномацо ва
иттицодияцои
чорабиницои махсуси
ҷамъиятк,
иҷтимок-идеологиро
ҷавонон, занон
дастгирк намоянд

Академияи
Академияи илмцо ва
илмцо,
институтцои илмию
вазорату
тадқиқотк имкон доранд,
идорацои
ки олимони соца ва
соцавк,
коршиносонро ба сифати
олимон,
ихтижрк барои баргузории
коршиносон,
чорабиницои гуногуни
сохторцои
идеологк сафарбар созанд
идеологк,
иттицодияцои
ҷамъиятк,
ҷавонон, занон
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№

Номгӯи
манбаъ

СубъектСубъектцамоцангсоз иҷрокунанда

СацмВақт ва
иштирок тарзи татбиқ

13. Мақомоти Кумитаи оид
Сохторцои
Мақомоти давлатии оид
давлатии
ба корцои
динк,
ба корцои дин ва
оид ба
дин, танзими ходимони дин,
сохторцои динк имкон
корцои
анъана ва
сохторцои
доранд, ки ходимони динк
дин
ҷашну
идеологк,
ва диншиносонро ба
маросимцои иттицодияцои
сифати ихтижрк барои
миллк,
ҷамъиятк,
баргузории чорабиницои
сохторцои ҷавонон, занон
гуногуни идеологкдиннк
тарбиявк сафарбар созанд
14. Мактабцо,
омӯзишго
ццо,
коллеҷцо,
литсейцо

Вазорати
маориф ва
илм

Субъектцои
Субъектцои соцаи маориф
(ташкилоту
имкони васеи иштироки
муассисацои)
цаматарафа дар татбиқи
соцаи маориф, чорабиницои идеологиро
сохторцои
доранд, аз ҷумла
идеологк,
пешницоди толорцо,
иттицодияцои
маводи аввалияи
ҷамъиятк,
дафтардорк, технологияи
ҷавонон, занон
компютерк ва ғайра (ба
таври ройгон)

15. Театрцо,
Вазорати
Театрцо,
китобхона
фарцанг,
китобхонацо,
цо, боғцои
Кумитаи
боғцои
фарцангив телевизион
фарцангиву
у
ва радио,
фароғатк,
фароғатк,
мақомоти
клубцо,
клубцо,
иҷроияи
толорцои
толорцои
мацаллии намоиши кино,
намоиши цокимияти
сохторцои
кино
давлатк,
идеологк,
социбкорон иттицодияцои
ҷамъиятк,
ҷавонон, занон
© Миралижн Қ.А.

Мақомоти давлатк ва
дигар сохторцои
ҷамъияткю тиҷоратии
соцаи фарцанг имкон
доранд, ки (ба таври
ройгон) чорабиницои
фарцангк-идеологиро
ташкил намоянд, толорцо,
санъаткорон, чопи
маводцо, дастгоци овозк ва
ғайраро барои баргузории
чорабиницои дилхоци
идеологк таъмин намоянд
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Номгӯи
манбаъ

СубъектСубъектцамоцангсоз иҷрокунанда

16. Варзишго
ццо ва
дигар
иншооти
варзишк

Кумитаи
Бахшцои
ҷавонон,
ҷавонон,
варзиш ва
варзиш ва
сайжцк,
сайжцк,
мақомоти варзишгоццо ва
иҷроияи
дигар иншооти
мацаллии
варзишк,
цокимияти
сохторцои
давлатк,
идеологк,
социбкорон иттицодияцои
ҷамъиятк,
ҷавонон, занон

№

Сацмиштирок

Вақт ва
тарзи
татбиқ

Мақомоти давлатк ва
дигар сохторцои
ҷамъияткю тиҷоратии
соцаи варзиш имкон
доранд, ки (ба таври
ройгон) чорабиницои
варзишк-идеологиро
ташкил намоянд,
толорцо, майдонцо ва
ғайраро барои
баргузории
чорабиницои дилхоци
идеологк таъмин
намоянд

Дар бисжр цолатцо цангоми амалк намудани
чорабиницои
тарбиявк
ва
маърифатию
маълумотноксозии шацрвандон (аз ҷумла ҷавонон ҷицати
пешгирии зуцуроти номатлуб ва бартарафсозии цама гуна
мушкилоти цажтк дар байни онцо) аз ҷониби мақомоти
дахлдор як қатор камбудицо—набудани имкониятцои
иқтисодк-молиявк, техникк ва моддию ташкилк сабаб
оварда мешаванд. Аммо ҷадвали мазкур ва тацлилцои
боло акси цолат – нотавонии зецнк, паст будани сатци
дониш, заифии малака ва қобилияти идоракунк ва
каммасъулиятию коцилиро (танбалиро) дар иҷрои
уцдадорицо ва вазифацои хизматк инъикос менамояд.
Яъне, мецвари ноустувории низоми амалисозии
чорабиницои идеологк на ба имконият, балки ба
шахсият – масъулият ва касбияти шахс асос межбад.
© Миралижн Қ.А.
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Ҷадвали 1 дар навбати худ, консепсияеро ташкил
медицад, ки дар роци тацкими низоми чорабиницои
идеологк ва ж амалисозии бомароми идеологияи миллк
барои субъектцои дахлдор, бахусус институтцои масъули
давлатк
цамчун
роцнамо—василаи
роцандозии
фаъолияти устувор бо дарназардошти имкониятцо ва
усулцои
воқек,
аз
қабили
манбацои
муайяни
маблағгузорк, цамоцангсозии чорацо, цамкории иҷтимок,
сарфаи маблағ, истифодаи самараноки захирацо,
вазифагузории амиқ ва ғайра метавонад истифода карда
шавад.
Тибқи маълумотцои мавҷуда дар цолати имрӯза
цудудан 5-7% имкониятцои муайянгардида (нишон
додашуда) истифода шуда истодаанд, боқимонда,
бинобар сабабу омилцои дар боло муқарраршуда дар
истифодаи васеъ қарор надоранд.
ҚИСМАТИ МЕТОДК-АМАЛК
Бацогузории ҷабцаи ташкилк-иқтисодии ҷаражни
амалисозии чорабини(цо)и идеологк.
Мацз низоми бомароми татбиқи чорабинк имкон
медицад, ки маблағцои ҷалбгардида, аз ҷумла аз цисоби
Буҷети давлатк сарфакорона истифода карда шаванд.
Аз тацлилцои боло хулоса мебояд кард, ки имрӯзцо
бинобар камфаъолии низоми идоракунк ва заиф будани
(ж дар бисжр муносибатцо мавҷуд набудани) механизмцои
цамкорицои иҷтимок барои амалк намудани чорабиницо,
бахусус идеологк маблағи ба маротиб зижд сарф гашта
истодааст. Танцо цамкорк, цамгироии хизматрасоницо ва
низоми муайяни ташкили чорабиницо метавонад
фаъолияти субъектцои дахлдори идеологиро тақвият
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бахшад, натиҷанокк ва самарнокии чорабиницои идеологк
ва ба ин васила таъсирбахшии онцоро нисбат ба ҷомеа
таъмин созад.
Қимат ва ж арзишмандии (нархи) цар як чорабинк,
бахусус чорабинии идеологк дар муносибатцои идоракунк
яке аз масъалацои диққатҷалбкунанда, эцсоск ва доимо
андешашаванда мебошад.
Бо цамин мақсад ҷицати тацлили амиқи масъала дар
инҷо арзиши/қимати яке аз намудцои чорабинии
идеологк - семинари омӯзишк - аз рӯи вақт, нафар,
хизматрасонк ва дигар нишондицандацо мавриди барраск
қарор дода мешавад. Цамзамон, сифатнокии чорабинк дар
цамбастагк ба (доираи) тартиби мувофиқ ва муносиби
амалисозк—Модели ташкили чорабинк (дар пожн оварда
мешавад), иштироки хизматчии давлатк аз рӯи сарборк ва
ҷалби
институтцои
ҷомеаи
шацрвандк
аз
рӯи
имкониятцои фароцамбуда тацлил ва бацогузорк карда
мешаванд, то ин ки принсипцои таъмини самаранокк
ва таъсирбахшии фаъолият, сарфаи вақт ва маблағ бо
дарназардошти цамкории иҷтимок ба роц монда
шаванд.
Мисол: бигузор вазифа гузошта шавад, ки барои
баргузории як чорабинк - семинари дурӯза, ки 25 нафарро
фаро мегирад, чанд сомонк лозим мегардад?
Сараввал баъзан нишондицандацои муцимро, ки сифати
семинарро таъмин мекунанд, дар шакли зайл муайян
месозем:
 ВАҚТИ ХИЗМАТРАСОНК - камаш ду моц ж ин ки 44
рӯзи корк (ниг. ба “Модели чорабинк”);
 ҲАҚҚИ ХИЗМАТРАСОНИИ ҲАЙАТ – 27,2 сомонк/
рӯз ж ин ки 3,4 сомонк/соат [тибқи омори расмк музди
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моцона ба цисоби мижна 600 сомонк мебошад+;

 ҲАҚҚИ

ХИЗМАТРАСОНИИ
МУТАХАССИСИ
КАСБК (КОРШИНОС) - 81,6 сомонк/рӯз ва ж 10,2
сомонк/соат [хизмати мутахассиси касбк тахминан 3-4
маротиб зижд мебошад+;
 ИҶОРАИ ТОЛОР – 100 сомонк/соат [иҷораи толор ва
асбоби садошунавк дар ш.Душанбе аз 100 то 3000 сомонк/соат
мебошад+.

Акнун, моро зарур аст, ки хароҷоти аввалиро ба инобат
гирем, аз ҷумла:
Номгӯи хароҷот

Нарх/воцид

Цамагк

Хизмати цамоцангсоз/
роцбари лоица/чорабинк

600 сомонк * 2моц

1200 сомонк

Масъули молиявк

27,2 сомонк*10рӯз

272,2 сомонк

Хизмати маърӯзачк /тренер 81,6 сомонк
*2рӯз*2нафар

326,4 сомонк

Андози иҷтимок

450 сомонк

25% аз цаққи
хизмати цайати
лоица

Иҷораи толор/дастгоци садо 100 сомонк*16 соат

1600 сомонк

Маводи дафтардорк

10 сомонк*25 нафар

250 сомонк

Хӯрока

30 сомонк*2 рӯз* 25
нафар

1500 сомонк

Цамагк

5598,6
сомонк

Цалли масаъала: ба цисоби минималк арзиши як
чорабинк 5600 сомониро ташкил медицад.
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Цамзамон, дар сурати истифода бурдани манбацои
иловагк, яъне ба роц мондани цамкории иҷтимок ин
маблағро метавон то 50% пожн овард, аммо ин аз
қобилиятнокии шахси маъсул ва хусусияти чорабинк
вобастагк дорад.
Акнун, агар дар баргузории семинар аз манбацои дар
боло овардашуда истифода намоем, яъне семинарро бо
роци цамкорк амалк созем, пас маблағи мо баробар ба
2800 сомонк сарфа мегардад.
Дар ин ҷо, мақсад на танцо маълум кардани арзиши як
чорабинк, ба монанди семинар буд, зеро чорабиницо аз
рӯи талаботи муайян арзиши ба худ хосро социб
мебошанд. Дар ин ҷо муайян карда шуд, ки кадом роцу
усулцои банақшагирии молиявии чорабинк ва сарфа
кардани маблағ мавҷуд мебошанд ва чк гуна бояд онцоро
истифода намуд.
Илова бар ин, қадами муцимтар дар ташкил ва
баргузории чорабиницои идеологк ин муайян кардани
иқтидори (потенсиали) субъектцои асоск мебошад.
Субъектцои асосии чорабиницои идеологк мақомоти
дахлдори цокимияти давлатк (ниг. ба банди б) қисми 1)
фасли V.) мебошанд, ки масъулияти идоракунк ва
цамоцангсозии тадбирцоро вобаста ба тарғиботи
идеология дар байни ҷомеа социб мебошанд.
Дар шароити муосири идоракунк субъектцои асоск
нақш ва ваколати фармоишгарро социб гардидаанд, яъне
татбиқи амалии чорабиницои идеологиро фармоиш
медицанд. Ин вазъият ва ж талабот бинобар мацдуд будани
имконияти кадрк ва фурсати иштироки бевоситаи
мақомоти
цокимияти
давлатк
дар
амалисозии
чорабиницо, инчунин вобаста ба тақозои принсипи
идоракунии демократк ба вуқуъ пазируфтааст.
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Ба сифати субъектцои иҷрокунанда бошад (дар ин
сурат),
асосан
ташкилоту
муассисацои
махсусгардонидашудаи давлатии хоҷагидор, марказцо,
клубцо, иттицодияцои ҷамъиятк ва ғайра (ниг. ба банди
б).қисми 1) фасли V.) муайян шудаанд.
Новобаста аз ин, фармоишдицанда - мақомоти
дахлдори цокимияти давлатк айни замон вазифаи
иҷрокунандаро низ (бо зарурати муайян) амалк
менамоянд, ки ин муносибат (тарзи фаъолият) ба якчанд
омили манфк, бахусус паст шудани самаранокии
чорабинк метавонад боис гардад, аз ҷумла:


пайдо шудани низои манфиатцо – тибқи назарияи
иқтисодк ва таҷрибаи амалк тақсимотчк ва ж
фармоишгар
наметавонад
дар
як
вақт
истеъмолкунанда ва ж иҷрокунанда бошад, зеро
шафофияти назорат ва бацогузорк таъмин карда
намешавад;



таъмин нагардидани рақобатнокк – яке аз омилцои
асосии муайянкунанда ва таъминкунандаи сифат ин
рақобатнокии муносибатцо мебошад, вале дар сурати
иштироки бевоситаи фармоишгар дар татбиқи
чорабиницо ин омили сифат аз байн меравад;



имконияти мацдуди ҷисмонк – имконияти
ҷисмонии хизматчии давлатк барои дар як вақт амалк
намудани ду ва зижда вазифацо мацдуд мебошад, зеро
вазифаи хизматчк дар шароити муосир худ хело
серталаб
мебошад
(мисоли
равшани
ин
номувофиқатк дар пожн оварда мешавад).
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МИСОЛ:
Дар соли 2013 дар доираи яке аз барномацои давлатк 400
лоица татбиқ гардида, цудуди 600 цазор нафар бо
хизматрасонии муайян фаро гирифта шуд. Ин амал
тавассути танцо як ницод (зерсохтори мақоми давлатк)
иборат аз 10 нафар корманд (хизматчии давлатк) ба
анҷом расонида шуд. Мувофиқан, ин муносибат (сарборк)
ба як хизматчк ба андозаи 40 лоица/сол рост меояд.
Тацлилцо мутобиқи Модели чорабинк (дар пожн оварда
мешавад) нишон медицад, ки ин амалижт ба цисоби
минималк 80 моц/солро ж ин ки 53,8 соат/рӯзро фаро
мегирад. Яъне, хизматчии давлатк барои ба даст овардани
нишондицандаи боло дар як рӯз 6,6 маротиба зижд кор
кардааст, ки ин албатта, номумкин аст. Дар баробари
ин, сарбории мазкур барои хизматчии давлатк
(мутобиқи уцдадорицои мансабк) цудудан 10% вазифаи
хизматиро фаро мегирад, пас цаҷми кори як хизматчк
дар вазъияти мазкур дар як рӯз ба 538 соат баробар
бацогузорк мегардад.
Аз ин ҷо бармеояд, ки барои таъмини сифат ин
амалро на 1-10 нафар, балки 76-760 нафар бояд иҷро
мекарданд. Мацз цамин нобаробарк ж номуташаккилии
фаъолият инъикосгари заифии низоми идоракунии
чорабиницои идеологк маънидод мегардад.
Цамин тариқ, фармоишдицанда наметавонад, ки дар
як замон (цамзамон) иҷрокунанда бошад, чун барои ин
иқтидори кадрии зижд мебояд дошт. Аммо ҷаражни
ислоцоти хизмати давлатк, ки на танцо ба Тоҷикистон
рабт дода мешавад, сижсати ихтисоркунандагии кадриро
пеша кардааст.
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Дар ин шароит роци муносиби таъмини самаранокии
чорабиницо ин цамкории иҷтимок ва ба ин васила мацдуд
гардонидани функсияцои иҷрокунандагии институтцои
давлатк ва равона сохтани онцо бештар ба амалцои идорк
ва цамоцангсозк мебошад.
Ба сифати цамкорони иҷтимок ва иҷрокунандагон
метавон институтцои ҷомеаи шацрвандиро (марказцои
ҷавонон, гуруццои ташаббуск, иттицодияцои ҷамъиятк,
марказцои рушд ва ғайраро), ки дар боло оварда шуда
буданд, муайян намуд.
Цар як институти ҷомеаи шацрвандк дар як вақт
имкон дорад, ки то 2 лоицаро иҷро намояд, цамчунин бо
ҷалби ин гуруци иҷрокунандагон метавон самаранокии
пурраи чорабиницои идеологиро таъмин сохт, аз ҷумла:
 таъмин гардидани самранокии хизмати давлатк
нисбат ба фармоишгари давлатк (яъне, хизматчии
давлатк фурсат пайдо мекунад, ки вазифаи
бевоситаи худро бомаром иҷро намояд);
 таъмини шароити рақобатпазирк ва ба ин васила
сарфа намудани маблағ, аз ҷумла маблағцои буҷети
давлатк;
 фароцам
гардидани замина (фурсат) барои
интихоби лоицаи бецтарин;
 таъмини сифат ва таъсирбахшии чорабиницо;
 зижд гардидани теъдоди субъектцои хизматрасонкиҷрокунандагони цадафу стратегияцои муцими
давлатк;
 дар ҷомеа баланд гардидани нуфуз ва эътибори
цокимияти давлатк цамчун цамоцангсоз;
 афзоиш жфтани шуғлнокк ва зижд гардидани
ҷойцои корк аз цисоби субъектцои иҷрокунанда;
 ба даст овардани дигар нишондицандацои муцими
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иҷтимок ва таъминкунандаи устувории низоми
фаъолият, ки атрофи онцо дар боло ишора шуда
буд.
Яъне, дар сурати бозравонии функсияцои амалии
институтцои
давлатк
ба
ташкилотцои
махсусгардонидашудаи ғайрицукуматк ва ж ҷомеаи
шацрвандк метавон системаи идоракунии фаъолиятро
тақвият бахшид, аз ҷумла ин муносибат (сижсат) имконят
медицад, ки низоми баргузории чорабиницои идеологк
устувор гардад.
Барои боз цам фацмотар шудан, вазъияти мазкур дар
ҷадвали пацлу нисбатан возец нишон дода мешавад, ки
дар сурати тақсимоти дурусти уцдадорицо то кадом
андоза фаъолияти мақомоти цокимияти давлатк на танцо
муътадил, цамчунин сабук ва устувор мегардад.
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Саволцои барои санҷиш ва тақвияти дониш:
1.
2.
3.
4.

Амалисозк чк гуна фаъолият мебошад?
Идоракунк чист?
Цамкории иҷтимок чиро ифода менамояд?
Дар цолати имрӯза чорабиницои идеологк чк гуна
амалк мегарданд?
5. Заминаи қонунгузории татбиқи чорабиницои
идеологк дар кадом сатц аст?
6. Бахши идеологиро дар кишвар (пуратар) кадом
сохторцо идора ва амалк месозанд?
7. Низоми
идоракунк,
цамоцангсозк
ва
амалигардонии чорацои идеологк аз кадом
сохторцо иборат мебошад?
8. Ноустувории низоми бургузории чорабиницои
идеологк ба чк асос межбад?
9. Номуваффақии барномацои мацаллк аз куҷо
сарчашма мегирад?
10. Сабабу омилцои ноустувории низоми идоракунк
кадомцоянд?
11. Истифодабарии
имконоти
мавҷуда
дар
амалисозии чорабиницо дар кадом сатц қарор
дорад?
12. Кадом
манбацои
воқеии
маблағгузории
чорабиницои идеологк мавҷуданд?
13. Мецвари
ноустувории
низоми
амалисозии
чорабиницои идеологиро кадом омилцо ташкил
медицанд?
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