
Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         110 

§3. УСУЛЦО ВА Ж ТАРТИБИ (МОДЕЛИ)  

ТАШКИЛИ ЧОРАБИНК ЦАМЧУН РОЦНАМОИ 

ТАЦКИМИ НИЗОМИ ТАТБИҚИ АМАЛЦОИ 

ИДЕОЛОГК 

 

ҚИСМАТИ МЕТОДК-АМАЛК 

 

Мақсад: баланд бардоштани сатци дониш ва 

маълумотнокии гуруццои мақсаднок оид ба роцу усулцо 

ва тартиби ташкили цар як чорабинк ва ж лоица цамчун 

низоми алоцида. 

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:   

3.1 Мафцуми чорабинк/лоица ва амал; 

3.2Модели ташкили чорабинк цамчун низоми 

умумк барои ташкил, банақшагирк, амалисозк ва 

натиҷагирии цар як чорабинк/лоица дар самти 

таъмини сифати амалцои идеологк. 

 

3.1 Мафцуми чорабинк/лоица ва амал 

 

То ин мавзуъ ҷанбацои назариявк, цуқуқк, 

асосноккунк, зарурк, тацлилк, таҷрибавк, тавсиявк, 

озмоишк ва то андозае методию амалии мавод мавриди 

омӯзиш ва барраск қарор дода шуданд, ки дар умум 

татбиқи бомароми онцо низоми устувори амалисозии 
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чорабиницои идеологиро ташкил медицанд. 

Цар як чорабинк дар навбати худ, хусусият ва таркиби 

(сохти) хоси худро социб мебошад. Аз ин рӯ, агар то ин 

замон роцу усулцои системаи баргузории чорабиницои 

идеологк барраск ва муайян гардида бошанд, пас ин 

ҷониб тартиби ташкили цар як чорабинк ва ж лоица 

мавриди омӯзиш қарор дода мешавад. Яъне, чорабинк ва 

ж лоица цамчун низоми алоцида омӯхта мешавад, зеро он 

низ аз бандцои гуногун, аз ҷумла банақшагирк, тациясозк, 

амалисозк, натиҷагирк, маблағгузорк, бацодицк ва ғайра 

иборат мебошад. 

Дар ин ҷо чорабинк на цамчун амалк яккарата ва ж 

муваққатк, балки цамчун маҷмӯи амалцо ва ж лоицаи 

комил барраск мегардад. Умуман дар ҷомеаи муосир 

чорабинк цамчун маҷмӯи амалцо дониста шуда, одатан 

дар шакли лоица иборат аз якчанд бандцо ташкил ва 

амалк гардонида мешавад. Ж ин ки чорабинк - амали 

мутташакил ва ж маҷмӯи амалцое, ки барои татбиқи 

мақсад(цо)и муайян равона гардидаа(нд)ст. Яъне, 

чорабинк ин як амалк хурд нест, ки асосан (дар 

муносибатцо—имрӯз) чунин шуморида мешавад. Ин 

муносибат ва ж нофацмк чаро пайдо шудааст? Посухи ин 

савол дар боло оварда шуда буд – чорабиницое, ки 

имрӯзцо амалк мегарданд, мутаассифона ба ҷузъ нақша ва 

ҷамъи иштирокчижн дигар чизе надоранд, ва мувофиқан 

аз низоми муносиби натиҷагирк, идоракунк, цамоцангсозк 

ва таъсирбахшк мацрум мебошанд.  

Бо ибораи дигар, чорабинк имрӯз цамчун як амалк 

яккаратаи камтаъсир фацмида мешавад ва он бо чунин 

нақш, на танцо дар байни ҷомеа, балки дар фацмиши 

масъулон низ ҷой гирифтааст. Яке аз сабабцои калидии 

ноустувории низоми чорабиницои идеологк мацз дар 
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цамин нокомк – фарқ нагузоштан байни чорабинк ва амал ва 

ба ин васила риоя нагардидани тартиботи бевоситаи 

(банақшагирк, амалисозк, натиҷагирк ва ғайра) - асос межбад.  

Чорабинк калимаи мураккаб буда, асосан аз ду қисм 

«чора» ва «бинк» иборат буда, маънои дидан, андешидан 

ва амалк сохтани чорацоро ва ж амалцоро дорад. Дидан 

дар навбати худ, ҷанбацои гуногунро дар бар мегирад, 

яъне дидани чк, кадом чора, чк гуна, кай ва ғайра, ки 

посухи онцоро мушаххасан бо тартиби зерин овардан 

мувофиқ мебошад: 

 Чк ва ж кадом чора? - тацлили вазъиятк дахлдор, 

асоснокии цуқуқк ва муайян намудани зарурати 

баамаломада, натиҷагирк, нақшаи амалцо; 

 Чк гуна ва ж чк тарз? – роцу усулцои татбиқ, 

цамкории иҷтимок, банақшагирк ва маблағгузорк; 

 Кай? – нақшаи тақвимк, нақшаи мантиқк, 

натиҷагирк, мониторинг ва бацодицк. 

Яъне, барои амалк сохтани цар як чорабинк зарур аст, 

ки тамоми унсурцои сохторк ва таркибии он ба инобат 

гирифта шаванд. Танцо як мафцуми «дидан»-и чора худ 

посухи якчанд саволро талаб менамояд, ки дар роци 

даржфти он чандин амалцоро мебояд ба анҷом расонид.   

Дар баробари ин, таркиби чорабинк сохти лоицаро 

монанд мекунад ва дар воқеъ чунин цам мебошад. Цам 

сохти чорабинк ва цам сохти лоица хусусият ва таркиби 

ягона доранд. Аммо лоица метавонад аз якчанд чорабинк 

ва амалцои дахлдор иборат бошад, дар цоле ки чорабинк 

метавонад танцо аз амалцо иборат бошад. Яъне, новобаста 

аз сохти ягонаи ташкилк, чорабинк дар як вақт метавонад 

зерлоица бошад. 

Цамин тариқ, дар пожн Модели ташкили чорабинк ва 

ж лоица (минбаъд “Модели чорабинк”) бо назардошти 
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таркиби хоси он аз рӯи пайдарпайии сохт, мундариҷа ва 

талаботи сифат оварда мешавад. 

 

2) Модели ташкили чорабинк цамчун низоми 

умумк барои ташкил, банақшагирк, амалисозк ва 

натиҷагирии цар як чорабинк/лоица дар самти 

таъмини сифати амалцои идеологк. 

 

Модели мазкур цамчун низоми умумк барои 

ташкил, банақшагирк, амалисозк ва натиҷагирии 

чорабинии/лоицаи дилхоц тация мегардад ва онро 

метавон цам барои тадбирцои идеологк ва цам дигар 

соцацо истифода намуд.  

Модели чорабинк ба тацлил ва тавсияцои боло 

цамбастагии зич дорад, мувофиқан дар сохтори он баъзан 

маводцо бо иқтибос ва ишорацои техникк оварда 

мешаванд. 

Мақсад аз роцандозии Модели мазкур ин мусоидат 

намудани ба субъектцои татбиқкунандаи чорабиницои 

идеологк ҷицати: 

 даржфти роцу усулцои муносиби амалисозии 

чорацо; 

 тация ва банақшагирии чорабинк ва ж лоицаи 

дахлдор; 

 амалисозии чорабинк ва ж лоицаи дахлдор бо 

дарназардошти таъмини сифат, таъсирбахшк ва 

цадафраск;  

 пайдо кардани манбацои муътамади 

маблағгузории чорабинк; 

 амалисозии каммасрафи чорабинк;   

 арзжбии натиҷацо, мониторинг ва бацодиции 

амалцо ва таъсирнокии онцо ба вазъият. 



Роцнамо:  идеологияи миллк ва ҷавонон 

© Миралижн Қ.А.                                                                                         114 

Дар умум Модели чорабинк цамчун василаи 

ташкилию амалк дар роци ташаккули система ва ж 

низоми устувори баргузории чорабини(цо)и 

идеологк дар байни ҷомеа ва ҷавонон бо истифода аз 

имконият ва захирацои фароцамбуда омода мегардад. 

Тартиби ташкили чорабинк/лоица бо принсипцои 

зерин асос межбад: 

 Цамчун низоми фаъолият истифода бурдани 

тартиби муайяншуда;  

 Риоя намудани тамоми қадамцо, қоидацо ва 

талаботи муайянгардида, агар дигар талабот аз 

ҷониби фармоишгар (маблағгузор) муқаррар 

нагардида бошад; 

 Интихоби озод ва асосноки мавзуъ; 

 Сари вақт ба анҷом расонидани бандцои амалк; 

 Мавриди амал қарор додани тавсияцои 

тарцрезигардида; 

 Риояи пурраи шакли тацияи лоица/чорабинк, 

агар дигар шакл аз ҷониби фармоишгар 

(маблағгузор) муқаррар нагардида бошад. 

 

 

3.2 ҚАДАМЦОИ АСОСИИ ТАШКИЛИ ЧОРА-

БИНК ЛОИЦА 

 

Модели чорабинк (лоица) аз якчанд қисмцо иборат 

мебошад ва бо мақсади фацмо ва дастрас гардидан, онцо 

дар пожн бо қадамцо ҷудо карда мешаванд. Риоя ва 

татбиқи цар яке аз қадамцо аз ҷониби субъектцои 

дахлдор муцим арзжбк мегардад.  

 


