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МУҚАДДИМА 

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Дигаргуниҳои азиме, ки солҳои охир дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал омада истодаанд, боиси тағйиротҳои куллӣ дар 

фазои иҷтимоӣ-сиёсии ҳаёти ҷомеа, аз ҷумла, дар низоми таҳсилоти ватанӣ 

мегарданд. Ҳадафи аслии таҷдиди сифатии тарбия – таҳкими иқтидори 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ, бартарафсозии ақибмонӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисод, 

рушди фарҳанги маънавии насли наврас, баланд бардошотани мавқеи иҷтимоӣ 

ва ахлоқии шахсият мебошад. Дар асл, оиди азнавсозии муттасил ва мунтазами 

иқтидори маънавӣ ва фарҳангӣ дар доираи консепсияи миллии дигаргунсозии 

сифатии таҳсилоти умумӣ сухан меравад, ки тавассути он гузариш ба таҳсилот 

ва тарбияи сифатан нав, ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ ва ватандӯстии 

шахсияти хонандагонро метавон амалӣ намуд.  

Муассисаҳои таълимии амалкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон воситаҳои 

тарбиявиеро мавриди истифода қарор медиҳанд, ки ба фаъолияти хонандагон 

таъсири мусбӣ мерасонанд. Корҳои зиёде амалӣ карда мешаванд, ки ба 

натиҷанокӣ ва татбиқи сифатҳои маънавӣ ва фаъолияти тамоюлноки 

хонандагон, новобаста аз синну сол ва ҷинсияти онҳо, нигаронида шудаанд. 

Дар муассисаҳои таълимӣ бо мақсади таъсири мусбӣ расонидан ба ташаккули 

шахсияти оянда, аз ҷумла дар самти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, мунтазам 

корҳои ҳадафманд роҳандозӣ мегарданд. 

Мақсади дарозмуддати рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ҷумҳурӣ ташаккули 

ҷомеаи шаҳрвандӣ ва таҳкими давлати соҳибистиқлол, демократӣ ва 

ҳуқуқбунёд мебошад, ки ба такмили фарҳанги шаҳрвандӣ-ватандӯстии насли 

наврас нигаронида шудааст. Ҷанбаи мазкур бо мубрамияти хосса тавсиф 

мегардад, чунки бо шуурнокии пасти шаҳрвандӣ-ватандӯстии шаҳрвандон, дар 

мавриди надоштани саъю кӯшиши муносиб барои воридшавии фаъолона ба 

ҳаёти ҷамъиятӣ ва иҷрои одилонаи қарзи ватандӯстии худ дар назди Ватан, 

тамоми дигаргуниҳои мусбии пешбинишуда метавонанд дар марҳилаи шиору 

афкори декларативӣ боқӣ монанд. Ватандӯстӣ ба унвони волотарин эҳсоси 

маънавӣ-ахлоқӣ шарти пешбарандаи эҳё ва таҳкими давлатдории тоҷикон дар 
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асоси ҳувияти миллӣ мебошад. Бинобар ин, ватандӯстӣ асоси маънавӣ-ахлоқии 

фаъолияти ҳаётӣ ва амалкарди самараноки тамоми низомҳои ҷамъиятӣ ва 

давлатӣ маҳсуб меёбад. Зарурати омӯзиши амиқи масоили тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ, инчунин бо равандҳое, ки дар муҳити ҷавонон ба миён меоянд, 

асоснок карда мешавад. Дар даҳсолаҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дигаргуниҳои куллӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ ба амал омадаанд, ки ба 

тафриқаи назарраси иҷтимоии аҳолӣ ва аз байн рафтани арзишҳои муайяни 

маънавӣ боис гаштаанд. Ин дигаргуниҳо дар дараҷаи муайян таъсири 

тарбиявии фарҳанг ва маорифи миллиро, ки омили муҳимми ташаккули ҳисси 

шаҳрвандият, шуурнокии ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ маҳсуб меёбанд, коҳиш 

додаанд. Дар ҷомеа азбайнравии тадриҷии шуури анъанавии миллии 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ равшану возеҳ ба назар мерасад. 

Имрӯз яке аз омили муҳим дарки масоили ташаккул ва рушди сифати 

шаҳрвандӣ, ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон, наврасон 

ва ҷавонон ба ҳисоб меравад. Ташаккули сифатҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон дар машғулиятҳо ва фаъолиятҳои беруназсинфӣ имкониятҳои васеи 

зоҳиршавии қобилиятҳои шахсии онҳоро фароҳам оварда, барои дар оянда 

пайдо кардани ҷойгоҳ ва мақоми муносиб дар ҷомеа ва ифодаи мавқеи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстиашон шароити мусоид фароҳам меорад. 

Вазифаҳои асосии фаъолгардонии коркарди назариявӣ ва амалии тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар ҳуҷҷатҳои расмии ҶТ, ки дар даҳсолаҳои охир қабул 

гардидаанд, муқаррар карда шудаанд. Муҳиммияти фарҳанги шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ дар қонунҳо ва санадҳои меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла 

дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 

фарзанд», Консепсияи миллии маълумот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи низоми 

давлатии маориф дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Консепсияи миллии сиёсати ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 
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санадҳои қонунгузорӣ, ки мақсади онҳо рушди соҳаи маориф, баландбардории 

сифати таълиму тарбия мебошад, асоснок карда шудааст. 

Бояд қайд намуд, ки баъзе аз ин ҳуҷҷатҳо дар солҳои аввали истиқлолияти 

давлатии Тоҷикистон қабул гардида, баъдан мукаммал гардонида шуданд ва бо 

мазмуну муҳтавои нав қабул гардиданд ва барои воридшавии Тоҷикистон ба 

фазои ягонаи ҷаҳонии таҳсилот мусоидат намуданд. Ба шарофати ин дар соҳаи 

таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон технологияҳои инноватсионӣ ва 

интерактивии таълим бештар мавриди истифода қарор мегиранд, ки бешак, ба 

муассисаҳои таълимӣ имкониятҳои васеъро барои амалисозии тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии насли наврас фароҳам меоранд.  

Мутаассифона, дар самти мазкур, дар баробари дастовардҳо, айни ҳол дар 

стандартҳои таҳсилот, барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ 

ва тавсияҳои методӣ, воситаҳои техникии таълим, аз ҷумла, истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ, ки ҷорӣ намудани таҳсилоти фосилавӣ 

дар раванди таълим, инчунин омода намудани кадрҳои педагогии ба сатҳи 

талаботи муосир ҷавобгӯро имконпазир мегардонанд, камбудиҳо ҷой доранд. 

Ташаккули тамоюлоти арзишии насли наврас, неруи созанда, солимии 

рӯҳию ҷисмонӣ, рушди масъулияти шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон, пеш аз 

ҳама, тавассути азхудкунии фанҳои мактабӣ дар ҳамгироӣ бо маҳсули аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ арзишманди фаъолияти меҳнатии хонандагон ба даст меояд. Ва дар ин 

раванд мактабҳо нақши пешбарандаро иҷро мекунанд. Дар барномаҳои 

таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар ин самт тадриси чунин фанҳо, аз 

ҷумла таърихи халқи тоҷик, таърихи умумӣ, таърихи дин, асосҳои давлат ва 

ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон, маърифати оиладорӣ ва асосҳои иқтисод бештар муассир 

мебошад. Бояд қайд намуд, ки таърихи дин, маърифати оиладорӣ ва асосҳои 

иқтисод бо сабабҳои номаълум аз нақшаҳои таълимӣ хориҷ карда шуда буданд. 

Боиси хушнудист, ки фанҳои таълимии мазкур ба намунаи нави нақшаи 

таълимӣ барои солҳои таҳсили 2015 - 2016 ворид карда шуданд. 

Таҷрибаи ғаниеро, ки дар марҳилаҳои гуногуни таърихии рушди ҷомеаи 

мо дар самти тарбияи сазовори насли наврас андухта шудааст, наметавон ба 



7 
 

таври пурра дар шароити кунунии таърихӣ мавриди истифода қарор дод, ки ин 

амр таҷдиди назар ва бознигарии мероси маънавӣ оиди масоили афзалиятҳои 

арзишии тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ, коркарди асосҳои назариявии 

муосири онро тақозо мекунад.  

Таҳлили педагогии масоили таҳқиқшаванда имконият медиҳад, ки 

хусусиятҳои муҳимми шаҳрвандият, ватандӯстӣ ҳамчун падидаи иҷтимоӣ ва 

хусусиёти маънавии шахсият муайян карда шаванд. Дар шароити муосири 

демократикунонии ҷомеа мафҳумҳои «шаҳрвандият», «ватандӯстӣ» ба сифати 

шиор аз ҷониби ҳаракатҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ мавриди истифода қарор гирифта, 

мувофиқан, ба тарзҳои гуногун шарҳу тавзеҳ дода мешаванд. Бинобар ин, аниқ 

кардани муҳтаво ва муайянсозии вижагиҳои онҳо дар шароити нави иҷтимоӣ-

таърихӣ муҳим арзёбӣ гардида, амалисозии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

ҷавононро дар заминаи илмӣ имконпазир мегардонад. 

Дар Стратегияи миллии рушди маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 

2030 ва Консепсияи миллии тарбия, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба тасвиб расидаанд, тарбияи ватандӯстӣ ва маънавӣ-ахлоқии 

насли наврас ҳамчун омили муҳимми рушд, ваҳдат ва муттаҳидсозии ҷомеаи 

муосири тоҷик зикр шудааст. Ташаккули ҳисси ватандӯстӣ ва ваҳдати маънавӣ 

дар асоси сарнавишти муштараки миллатҳое, ки дар мамлакати мо ҳаёт ба сар 

мебаранд, ба номгӯйи самтҳои афзалиятноки рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ворид карда шудааст. 

Ҳамин тариқ, дар «Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

ба зарурати тақвияти вазифаи тарбиявии маориф таъкид шудааст, ки ба 

ташаккули шаҳрвандият, меҳнатдӯстӣ, маънавиёт, эҳтиром ба ҳуқуқу озодиҳои 

инсон, муҳаббат ба Ватан, оила, муҳити зист ва табиат нигаронида шудааст.  

Ба дарназардошти мубрамияти масоили таҳқиқшаванда ва коркарди 

нокифояи масоили мазкур дар илми педагогикаи ватанӣ, мо мавзӯи кори 

диссертатсиониро «Низоми муосири педагогии тарбияи шаҳрвандӣ – 

ватандӯстии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян намудем. 
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Дараҷаи коркарди илмии мавзӯи таҳқиқот. Масоили тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии насли наврас мавзуи нав нест ва дорои решаҳои амиқ 

мебошад. Таҳлили адабиёти фалсафӣ, психологӣ-педагогӣ нишон медиҳад, ки 

дар давраҳои мухталиф ба тарбияи насли наврас дар руҳияи муҳаббат ба Ватан 

ва муносибати боэҳтиромона нисбати арзишҳои фарҳанги миллӣ диққати хосса 

зоҳир мегардид. Аммо ҷаҳони иҷтимоии босуръат тағйирёбанда ҷанбаҳои 

печидатари масоили мазкурро ба миён меоранд. Мутафаккирони пешқадами 

даврони гузашта (Арасту, Суқрот, Ибни Сино ва дигарон) осори пурарзишеро 

оиди тарбияи ҳисси ватандӯстии насли наврас ба мерос гузоштаанд. Дар 

таҳқиқи масоили тарбияи насли наврас В.Г.Белинский, Н.А.Добролюбов, 

П.Ф.Каптерев, Н.М.Карамзин, Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский ва дигарон саҳми 

назаррас гузоштаанд. Онҳо, асосан, ба тарбияи шаҳрвандони бошуур, ки қодир 

ба ҳифзи манфиатҳои давлат мебошанд, таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд. Дар 

коркарди назария ва амалияи тарбияи ватандӯстӣ П.П.Блонский, Н.К.Крупская, 

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, С.П.Шатский ва дигарон саҳми арзанда 

гузоштаанд.  

Масоили вобаста ба тавсифи хусусиятҳои умумии тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон ва донишҷӯён дар таҳқиқоти олимони тоҷик М. 

Орифӣ, М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, И.Х.Каримова, Х.Раҳимзода, Х.Раҳимов, 

К.Б. Қодиров, Ш.А.Шаропов, А.М.Мирализода, Т.Н.Зиёзода, Х.М.Сабурӣ, 

А.Қаландаров, З.И.Заробекова, А.С.Саидмуминов ва дигарон баррасӣ 

гардидаанд. Масъалаҳои дорои ҷанбаи фарҳангшиносии тарбия дар таҳқиқоти 

С. Сулаймонӣ, А. Нуров, Б. Маҷидова мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд. 

Ғайр аз ин, дар асарҳои А.В. Беляев, Ю.А. Танохин, В.В. Мартинова, В.И. 

Кожухар, А.М. Нургалиева, Н.М. Дуранов, Н.И. Василев, А.В. Беляев ва 

И.И.Павлова ба масъалаҳои тарбияи шаҳрвандӣ равшанӣ андохта шудааст. 

Корҳои таҳқиқотии Е.В. Бондаревская, В.Г. Бочарова, Р.Г. Гурова, Л.П. 

Буева, В.В. Макаев, Е.Н. Шиянов, ки дар онҳо муносибатҳои умумии 

методологӣ нисбати ташкили раванди педагогӣ муқаррар гардидаанд, ба 

сифати сарчашмаҳои асосӣ хизмат намудаанд. 
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Дар таҳқиқоти A.В. Беляев, А.С. Гаязов, А.Н. Виршиков, Е.В. Известнова, 

B.К. Сенина, О.П. Песотская, В.И. Кожокар ва дигарон ҷанбаҳои гуногуни 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудаанд. 

Муҳаққиқон В.А. Балюк, Г.П. Давидов, М.Е. Дураков, С.В. Шевченко ва 

дигарон низ, ҷанбаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии насли наврасро 

мавриди баррасӣ қарор додаанд.  

Вижагиҳои хосси ташкил ва ба роҳ мондани фаъолиятҳои таълимӣ-

тарбиявӣ бо дарназардошти ҷанбаҳои гуногун аз ҷониби Л. Л. Супрунова, Е.Н. 

Шиянов, В.К. Шаповалов, С.Б. Узденова ва дигарон таҳқиқ шудаанд. 

Асосҳои назариявӣ ва методологии диссертатсияи мазкурро асарҳои 

К.Д.Ушинский, Л.С. Виготский, В.В.Давидов, Д.Л. Рубинштейн, Л.В.Занков, 

В.А.Сухомлинский, В.Ф.Шаталов, Л.Н. Леонтев, Д.Б.Элконин, Л.Д.Столяренко, 

М.Лутфуллоев, Ш.А.Шаропов, А.М.Миралиев, Т.Н.Зиёзода, И.Х.Каримова, 

А.Каландаров, З.И.Заробекова, А.С.Саидмуминов ва дигарон ташкил додаанд. 

Дар илми педагогикаи ватанӣ шуруъ аз соли 2004 масъалаҳое, ки бо 

фарҳанги шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ алоқаманданд, бештар мавриди коркард қарор 

дода шудаанд. Асарҳои алоҳидаи таҳқиқотӣ дар ин давра асосан ба таҳқиқи 

мазмуни таҳсилот ва ҷустуҷӯйи усулҳои натиҷабахши педагогии ташаккули 

сифатҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, ки ба муассисаҳои таҳсилоти умумӣ хос 

мебошанд, бахшида шудаанд. Дар ин самт таҳқиқоте анҷом дода шудаанд, ки 

ба мундариҷаи педагогикаи мактабӣ ва мактаби олӣ дахл доранд, аз ҷумла 

корҳои диссертатсионии Б.У. Ҷумаев, С.Ш. Базаров, Х.Р. Шомуродов, Н.Р. 

Мирганова, З.М. Ҳалимов, С.Ш. Носиров, Б. Ашуров, М.М. Сайдуллаев ва 

дигарон. 

Солҳои охир дар ҷумҳурии мо корҳои илмии зиёде вобаста ба мавзӯи 

мазкур анҷом дода шуданд, лекин онҳо низ тамоми заминаҳои илмии ташкил ва 

ба роҳ мондани тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагонро дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ фаро намегиранд.  

Дар марҳилаи муосир, дар асри ҷаҳонишавӣ, тарбияи шаҳрвандӣ – 

ватандӯстиро бояд дар доираи низоми барои Ҷумҳурии Тоҷикистон нави 
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педагогӣ, ки тарбияи шаҳрвандӣ номгузорӣ шудааст, амалӣ сохт. Он бо ёрии 

таҳсилоти шаҳрвандӣ амалӣ карда мешавад. Ин низом илова бар дигар 

унсурҳои таркибӣ, тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии насли наврасро низ дар бар 

мегирад. 

Мавриди зикр аст, ки дар шароити кунунӣ як қатор ихтилофот дар самти 

мазкур вуҷуд доранд, аз ҷумла: 

- байни талаботи ҷомеаи муосир нисбати шуури шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон ва мавҷуд набудани низом ва шароитҳои муайян барои ташаккули 

шаҳрвандият ва ҳисси ватандӯстии кӯдакон ва наврасон; 

 байни талаботи замони муосир нисбати сифати ташаккули фарҳанги 

шаҳрвандӣ ва тарбияи ватандӯстии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 

умумии ҷумҳурӣ ва имконияти воқеии татбиқи консепсияи мазкур ва 

стратегияи таҳсилот; 

  дар раванди таҳқиқоти технологияҳои инноватсионӣ, ки битавонанд 

ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстии хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳуриро таъмин намоянд, нокифоягии 

коркард ва истифодабарии онҳо; 

  талаботи мактаби муосир ба таҳқиқоте, ки ба коркард ва татбиқи 

маҷмӯи чорабиниҳо дар самти ташаккули шахсиятҳои дорои маънавиёти воло 

ва дорои хусусиёт ва ҳисси баланди ватандӯстӣ нигаронида шудаанд ва 

коркарди нокифояи масоили дарҷгардида. 

Вазъияти ба миёномада васеъсозии таассуротро оиди нақш ва таъиноти 

таҳқиқоти мазкур дар соҳаи илми педагогика, интихоби тамоюлҳои методологӣ 

оиди баландбардории сифати корҳо пешбинӣ менамояд, ки тасвияи зерини 

таҳқиқотро муайян месозанд: асосҳои методологӣ ва назариявии ташаккули 

фарҳанги шаҳрвандӣ, ҳисси баланди ватандӯстии хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ дар кадом сатҳ қарор доранд. 

Робитаи таҳқиқоти диссертатсионӣ бо барномаҳо (лоиҳаҳаҳо ва 

мавзуъҳои илмӣ). Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар доираи  татбиқи нақшаи 

дурнамои корҳои  илмию таҳқиқотии кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи 
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Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои  солҳои 2016-2020 дар мавзӯи 

“Таҳсилоти муосир ва технологияҳои педагогии инноватсионии таълим” ва 

муқаррароти асосии Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои давраи то соли 2030 иҷро шудааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот – муайянсозӣ ва ба таври таҷрибавӣ асоснок намудани 

хусусиятҳои мавзуӣ-технологии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон 

дар муассисаҳои муосири таҳсилоти мийнаи умумӣ.  

Объекти таҳқиқот – фаъолияти таълимӣ-тарбияии муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумии Ҷумурии Тоҷикистон. 

Предмети таҳқиқот – раванд ва шароитҳои тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон дар муассисаҳои муосири таҳсилоти миёнаи умумии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Фарзияи таҳқиқот аз он иборат аст, ки раванди тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон дар муассисаҳои муосири таҳсилоти миёнаи умумӣ 

бештар самарабахш хоҳад буд, агар:  

- имконият ва шароити тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар 

муассисаҳои муосири таҳсилоти миёнаи умумӣ муайян шаванд;  

- сохтор ва мундариҷаи  низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон дар муассисаҳои муосири таҳсилоти миёнаи умумӣ таҷдид гардад;  

- заминаҳои назариявӣ ва асосҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон дар шароити муосир коркард карда шаванд; 

- мундариҷа ва хусусиятҳои методии технологияи тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян ва асоснок карда шаванд. 

Бо дарназардошти мақсади таҳқиқот, дар кори мазкур вазифаҳои зерини 

таҳқиқот гузошта шудаанд: 

- омӯзиши низоми миллии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, ки дар илми 

муосири педагогии ватанӣ ва хориҷӣ инъикос ёфтааст; 
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- тавсифи моҳият, табиат ва функсияҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон; 

- муайянсозии мақоми ташаккули шаҳрвандӣ ва тарбияи ватандӯстӣ дар 

низоми муосири педагогии тарбияи шаҳрвандӣ; 

- баррасии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар ҳошияи 

Консепсияи миллии тарбия ва Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

- таҳлили заминаҳои назариявӣ ва асосҳои тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон дар шароити муосир;  

- муайян намудан ва асосноксозии талаботи муосири дидактикӣ нисбати 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон; 

- баррасии шакл ва усулҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон 

ҳамчун ҷузъи фарҳанги шахсияти насли наврас; 

- таҳқиқи хусусиятҳои ташаккул ва рушди шуури шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон дар раванди корҳои беруназсинфӣ; 

- таҳлили барномаҳои таълимии мактабӣ бо даназардошти самти тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон; 

- муайян намудани таркиби дидактикии китобҳои дарсӣ ва васоити 

таълимӣ-методӣ, ки ба хусусиятҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон мувофиқат менамоянд; 

- озмоиши таҷрибии технологияҳои инноватсионӣ ва интерактивӣ оиди 

тарбияи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва ватандӯстии хонандагон дар доираи китобҳои 

дарсии мавҷуда; 

- муайян намудани шартҳои педагогии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ; 

- муайян намудан ва асоснок кардани мундариҷа ва хусусиятҳои методии 

технологияи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- сохтани модели методии раванди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
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- ошкорсозӣ ва коркарди воситаҳои самараноки дидактикӣ ва педагогии ва 

амалисозии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ; 

- асосноксозии натиҷаҳои кори таҷрибавӣ-озмоишӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ; 

- таҳия ва коркарди тавсияҳои илмӣ-амалӣ, ки ба ташаккули ҳисси 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон нигаронида шудаанд. 

Ғояи пешбарандаи таҳқиқот: Тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии насли 

наврас ба сифати омили муҳимми рушд, ваҳдат ва муттаҳидшавии ҷомеаи 

муосири тоҷик баромад менамояд. Ташаккули ҳисси волои шаҳрвандият ва 

рӯҳияи ватандӯстӣ номгӯйи самтҳои афзалиятноки ташаккули худогоҳии 

миллии насли наврас, маънои дурнамои зиндагии ҷавонон, ҳувияти иҷтимоӣ ва 

фарҳангӣ, ҳифзи иртиботи байни наслҳо ва мавқеи фаъоли шаҳрвандиро 

ташкил медиҳад, ки ба анъанаҳои миллии ватандӯстӣ, тарбияи фарҳанги 

иртибот ва таҳаммулгароии хонандагон асос ёфтаанд. 

Асоси методологии таҳқиқоти мазкурро муқаррароти асосии осори 

маънавии мутафаккирони асримиёнагӣ, олимон-педагогҳои халқи тоҷик ва 

Шарқ оид ба таълим ва тарбияи шахсият; ақоид ва нуқтаи назари 

мутафаккирони маъруфи гузашта ва муосир ва ходимони илми педагогика ва 

олимони хориҷӣ дар соҳаи таърих, сотсиология, психология, фалсафа, 

сиёсатшиносӣ, ҳуқуқ, этнология, фарҳангшиносӣ, аксиология ва дигар илмҳо, 

ки ба баландбардории самаранокии таҳсилоти шаҳрвандӣ ва тарбияи 

ватандӯстӣ, арзишҳои миллӣ, минтақавӣ ва умумиинсонӣ дар ҳошияи тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ нақши назаррас доранд, ташкил медиҳанд. Моддаҳои 

дахлдори Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо ва муқаррароти 

асноди қонунгузорӣ, ки ба рушду такомул, таҷдиду азнавсозии соҳаи морифи 

давлати соҳибистиқлол нигаронида шудаанд, арзишманд арзёбӣ мегарданд. 

Асоси назариявии таҳқиқотро назарияи таҳсилот, фалсафа, таърих, 

таҳсилот ва тарбияи шаҳрвандӣ, педагогика, психология, сотсиология, 

фарҳангшиносӣ, мантиқ, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», 
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Консепсияи миллии маълумоти ҶТ, Консепсияи миллии тарбия, ҳуҷҷатҳои 

муҳимми директивии Ҳукумат ва Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки мавзӯи баҳси онҳо соҳаи маориф ва масоили аз ҷониби мо 

таҳқиқшавандаи педагогика ташкил медиҳанд. 

Дар таҳқиқоти мазкур методҳои зерин мавриди истифода ва татбиқ қарор 

дода шудаанд: равиши бонизом нисбати назария ва амалия бо баҳисобгирии 

мавзӯи таҳқиқот, таҳлили маводи манбаъшиносӣ, қонунҳо ва асноди соҳаи 

маориф, омӯзиш ва таҳлили асарҳои педагогӣ, психологӣ, сотсиологӣ, таърихӣ, 

ҳуқуқӣ, ҷамъбасти таҷрибаи пешқадами педагогӣ, инчунин таҳлили нақшаҳои 

таълимӣ, барномаҳо ва китобҳои дарсӣ. Дар кори мазкур инчунин чунин 

методҳо, ба монанди: озмоиши педагогӣ дар мактаб бо иштироки хонандагон, 

омӯзгорон ва муҳаққиқон, пурсишнома, мусоҳиба, тестикунонӣ, мубодилоти 

афкор, кори сотсиометрӣ, таҳлили натиҷаҳои амалӣ ва дар асоси он 

баҳогузории сифати нақшаҳои таълимӣ, барномаҳо ва китобҳои дарсӣ, 

ҷамъбасти маводи омӯхташуда аз рӯйи назария ва амалия дар ҳошияи мақсад ва 

вазифаҳои мавзӯи таҳқиқот мавриди истифода қарор дода шудаанд. 

Сарчашмаҳои таҳқиқот: 

Сарчашмаҳои дар таҳқиқот истифодашуда фарогири ҷанбаҳои гуногуни 

мавзӯи омӯзиш, аз ҷумла вижагиҳои назариявӣ ва амалии он мебошанд: 

1. Мубрамияти муносибати фарҳангшиносӣ дар асарҳои чунин олимон, ба 

монанди С.С. Алексеев, А.Г. Асмолов, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, В.С. Библер, 

И.Т. Фархоменко, Э.Ю. Соловев, В.П. Тугаринов ва дигарон асоснок карда 

шудааст. Вижагиҳои педагогии муносибати фарҳангшиносӣ аз ҷониби 

Н.Е. Веракс, С.И. Гессен, И.Ф. Исаев, Н.Б. Крилов, А.А. Реан ва дигарон 

муайян карда шудаанд. 

2. Муайян намудани табиат, моҳият ва мазмуни раванди тайёрии 

омӯзгорони оянда бе дарки нуктаҳои асосии таърих ва назарияи давлат, 

шаҳрвандият ва ҳуқуқ, ки дар корҳои таҳқиқотии С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, 

Б.С. Гершунский, С.И.Гессен, Г.И. Иконникова, Б. Кистяковский, 

Е.А. Лукашева, В.П. Ляшенко, В.О. Мушинский, В.С. Нерсесянтс, 
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П. Новгородтсев, А. Оболонский, В.А. Четвериков ва дигарон мавриди баррасӣ 

қарор дода шудаанд, имконнопазир буд. 

3. Тамоилҳои арзишӣ дар таҳқиқоти чунин олимон, ба монанди 

Б.Г.Ананев, В.Г. Алексеев, А. Н. Леонтев, В.Н. Мясишев, Г. Оллпорт, С.Л. 

Рубинштейн, Д.Н.Узнадзе, Э. Фромм ва дигарон; рефлексия дар таҳқиқоти Н.Б. 

Крилова, А. Маслоу, Л. M.Митина, А.Б.Орлов, Г.Л.Тулчинский, Э.Эриксон, 

инчунин дар таҳқиқоти олимони экзистенсиалист H.A.Бердяев, Х.Г.Гадамер, 

Ж.П.Сартр ва дигарон; ангеза ва ҳавасмандгардонӣ дар асарҳои Е.П.Илин, 

Я.Л.Коломинский, А.Н. Леонтев, К.К. Платонов, A.A. Реан, Д.И. Фелдштейн ва 

дигарон мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд. 

4. Дарки мазмун ва моҳияти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, технология ва 

механизмҳои татбиқи он дар асарҳои А.С. Аникеев, В.В. Антонов, Т.В. 

Болотина, Н.М. Воскресенская, А.Н. Иоффе, А.Ф.Никитин, П.П.Симоненко, 

Я.В. Соколов, С.В. Тирин, В.В. Антонов, Е.Г.Каширтсева, Т.В.Коршунова, 

А.Ф.Никитин, Я.В.Соколов, З.К. Шнекендорф ва дигарон инъикос ёфтаанд. 

Мавриди зикр аст, ки ислоҳоти соҳаи маориф ва тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар марҳилаи 

гузариш, ташаккул, таҷдид ва такмилёбӣ қарор дорад. Бинобар ин, вазъи 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо 

дарназардошти тадриси фанҳои таълимии силсилаи таърихӣ-ҷамъиятӣ, 

баррасии назариявӣ ва амалии масоили дар таҳқиқот пешниҳодшударо тақозо 

менамуд. 

Пойгоҳи таҷрибавӣ-озмоишии таҳқиқот. Ҳамчун пойгоҳи таҷрибавӣ-

озмоишии таҳқиқот муассисаҳои зерини таҳсилоти умумӣ баромад намуданд: 

муассисаҳои таҳсилоти умумии миёнаи №1,4,10 ноҳияи Фархор; №1,3,8 ноҳияи 

Муъминобод ва №1,5 шаҳрҳои Кӯлоби вилояти Хатлон баромад намуданд. Дар 

раванди озмоиш кормандон ва методистони шуъбаҳои маорифи ноҳияҳои 

Фархор ва Муъминобод, Раёсати маорифи шаҳрӣ ва минтақавии Кӯлоб, 

кормандони Пажӯҳишгоҳи такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи 

маориф дар шаҳри Кӯлоб ширкат варзиданд. Барои муқоисаи натиҷаҳои 
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бадастомада хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии деҳоти 

ноҳияҳои Рӯдакӣ ва Ҳисор ҷалб гардиданд. 

Дар маҷмуъ, дар марҳилаҳои гуногуни таҳқиқот зиёда аз 850 хонанда ва 

150 омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ширкат варзиданд.  

Марҳилаҳои асосии таҳқиқот. Таҳқиқот дар се марҳалаи бо ҳам 

алоқаманд гузаронида шуд, ки ҳар яке ҳадафу вазифаҳои муайянро дар бар 

гирифт. 

Дар марҳилаи якум (солҳои 2012-2014), омӯзиши маводи назариявӣ ва 

вазъи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ амалӣ карда шуд. Маълумот оиди афзалият ва камбудиҳои тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 

ҷамъоварӣ карда шуд. Дар марҳилаи мазкур кори таҷрибавӣ-озмоишӣ 

хусусияти муайянкунӣ ё худ муқарракунӣ дошт. 

Дар марҳилаи дуюм (солҳои 2015-2018), аз ҷиҳати назариявӣ ва амалӣ 

баъзе аз ҷанбаҳо ва самтҳои таҳқиқоти илмӣ аниқ карда шуда, шаклҳо, методу 

воситаҳо барои мукаммалгардонии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар доираи 

фанҳои таълимӣ ва синфҳои мушаххас муайян карда шуданд. Кори таҷрибавӣ-

озмоишии гузаронидашуда дар марҳилаи мазкур хусусияти ҷустуҷӯйӣ дошт. 

Корҳо оиди ҷамъбасти маводи ҷамъоваришуда ва тартибдиҳии нусхаи 

ибтидоии кори диссертатсионӣ анҷом дода шуданд. 

Дар марҳилаи сеюм (солҳои 2018-2021) кори таҷрибавӣ-озмоишӣ ба 

муайянсозии сифати стандартҳои таълим, аз ҷумла барномаҳои таълимӣ ва 

китобҳои дарсии насли якум равона карда шуда буд; методикаи бароҳмонии 

барномаи муаллифии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон муайян 

карда шуд. Ҷустуҷӯйи роҳу воситаҳои беҳтар сохтани сифати тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар машғулиятҳо ва корҳои беруназсинфӣ дар доираи 

фанҳои силсилаи таърихӣ-ҷамъиятӣ давом дода шуд. Дар марҳилаи мазкур 

кори озмоишӣ хусусияти тасҳҳеҳӣ дошт: тавсияҳо коркард ва пешниҳод 

гардида, натиҷаҳои таҳқиқот ҷамъбаст карда шуда, кори диссертатсионӣ 

такмил дода шуд. 
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Навгонии илмии таҳқиқот: 

- консепсия ва стратегияи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ҳамчун низоми 

ягона дар таълим ва тарбияи хонандагои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумии ҷумҳурӣ коркард гардидааст; 

- муносибатҳои нав муайян карда шуданд, ки аз назария ва амалияи 

технологияи инноватсионӣ ва интерактивии ташаккули тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон дар раванди муосири таълимӣ иборат мебошанд; 

- ҳалли маҷмуии масоили педагогӣ дар ҳошияи проблематикаи педагогӣ 

дар доираи таълими фанҳои мактабии силсилаи таърихӣ-ҷамъиятӣ амалӣ карда 

шудааст; 

- хусусиятҳои шарҳу тавзеҳи муосири арзишҳои бунёдӣ, аз ҷумла, 

арзишҳои ҳуқуқӣ, шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ, ки «ҳастаи» шахсияти хонанда 

маҳсуб меёбанд, муайян карда шудаанд; 

- арзишҳо ва мақсадҳои афзалиятноки тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мавриди пажӯҳиш қарор 

дода шуда, муҳиммият, мувофиқи мақсад будан ва имкониятҳои ташаккули 

онҳо дар шароити татбиқи Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон асоснок карда шудаанд; 

- меъёрҳо, нишондиҳандаҳои сатҳи тарбияи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва 

ватандӯстии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ муайян ва тавсиф 

карда шудаанд; 

- роҳу усулҳои таҳқиқи арзиши тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ аз ҷониби муаллиф 

коркард шудаанд; 

- самаранокии низоми таҳияшудаи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, ки дар 

он ба сифати унсури низомсоз ташаккули марҳилавии афзалиятҳои арзишии 

ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ баромад менамояд, исбот карда шудааст;  
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- шароитҳои педагогие, ки ба тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мусоидат менамоянд, тарҳрезӣ 

шудаанд; 

- мафҳуми «тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ» аниқ карда шудааст ва мо 

онро чун як раванди мақсадноки ҳамкории мутақобилаи омӯзгорон, хонандагон 

ва волидайни онҳо, муҳити иҷтимоӣ дар назар дорем, ки ба ташаккули 

худогоҳии миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ, муносибати боэҳтиромона нисбати 

таърихи мамлакати худ, арзишҳо ва анъанаҳои миллии он равона карда 

шудааст;  

- амсилаи муаллифии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон коркард гардидааст;  

-хусусиятҳои мавзуӣ-методии технологияи тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳқиқ ва коркард гардидаанд; 

- шароитҳои педагогие, ки дар шароити муосир ба тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мусоидат менамоянд, 

ба таври таҷрибавӣ санҷида шуданд.  

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он аст, ки: 

- ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ ва тарбияи ватандӯстии хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо дарназардошти муқаррароти назариявии 

бунёдии илм ва таҷрибаи педагогӣ илман асоснок карда шудаанд;  

- заминаҳои назариявии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ва ташаккули 

сифатҳои ахлоқӣ, тамоюлоти арзишӣ дар шароити дигаргуниҳои куллии 

иҷтимоӣ ва муносибатҳои гуногунҷанба дар фазои муосири таълимӣ коркард 

гардидаанд; 

- вижагиҳои педагогӣ ва дидактикӣ, инчунин нақши технологияҳои 

иттилоотӣ-иртиботии муосир дар ҳалли масоили таҳқиқшаванда ошкор карда 

шудаанд; 
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- консепсия ва стратегияи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ дар заминаи таълими фанҳои 

таълимии силсилаи таърихӣ-ҷамъиятӣ коркард гардидаанд; 

- мафҳумҳои «фарҳанги шаҳрвандӣ-ҳуқуқии хонанда», «ҳисси ватандӯстии 

хонандагон», «шаҳрванд-ватандӯст», ки ҳангоми тавсифи пойгоҳи илмӣ ва 

татбиқи проблематикаи таҳқиқшаванда зарур арзёбӣ мегарданд, васеъ карда 

шудаанд. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Аз ҷониби диссертант дар шароити 

Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурияти гузаронидани таҳлили педагогӣ ва ташхиси 

сифати ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ ва тарбияи ватандӯстии хонандагон дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ асоснок карда шуда, барои баланд бардоштани 

сифати чорабиниҳо дар самти мазкур тавсияҳо пешниҳод гардидаанд. Аз 

ҷумла: 

- дурнамои истифодаи амалии хулосаҳои назариявӣ, натиҷаҳо ва маводи 

таҳқиқоти диссертатсионӣ дар баланд бардоштани иқтидори коллективи 

педагогии муассисаҳои таълимӣ дар самти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ муайян карда шудааст;  

- натиҷаҳои бадастомада, мавод ва хулосаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ 

барои ҷустуҷӯйи қарорҳои нави педагогӣ, коркарди низомҳои муаллифӣ, ки 

самтҳои афзалиятноки мукаммалгардонии мазмуни технологияи ташаккули 

фарҳанги шаҳрвандӣ ва шуури ватандӯстии хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти умумиро дар шароити муосири тарбияи шаҳрвандони ватандӯст ва 

дорои маънавиёти воло муайян мекунанд, ҳамчун асос хизмат карда 

метавонанд; 

- тавсияҳои илмӣ-методие, ки имкониятҳои функсионалии технологияҳои 

муосири ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ ва шуури ватандӯстии хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти умумиро ошкор месозанд ва ба баландбардории мавқеи 

фаъоли шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстии насли наврас мусоидат менамоянд, 

коркард ва татбиқ карда шудаанд; 
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- имконоти татбиқи васеъ ва истифодаи маводи диссертатсия ҳангоми 

коркарди курси назариявӣ ва амалии педагогика, фанҳои мактабии силсилаи 

таърихӣ-ҷамъиятӣ, курсҳо ва семинарҳои махсус аз рӯйи категорияи фанҳои 

мазкур; 

- маводи кори диссертатсиониро метавон ҳангоми омода намудани 

китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ барои омӯзгорон бо дарназардошти самти 

ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ ва ҳисси баланди ватандӯстии хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мавриди истифода қарор дод. 

Муқаррароте, ки барои дифоъ пешниҳод мешаванд: 

1. Ташаккули шуури шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ҳамчун сифати шахсият, 

тавассути саъю кӯшиши субъективии омӯзгорон, волидайн, ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ, инчунин дигар омилҳои объективии фаъолияти ҷомеа – ҳукумат, 

сохторҳои шаҳрвандӣ ва сатҳи фарҳанги ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва маънавии онҳо 

муқаррар карда мешавад. 

2. Самаранокии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ аз бисёр ҷиҳат аз сифати 

стандартҳои давлатии таҳсилот, барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ ва дигар 

васоити методӣ ва иртиботи онҳо бо таҷрибаи иҷтимоӣ вобастагии амиқ дорад. 

Муайянсозии ҷойгоҳи ин ва ё он фанни таълимӣ дар самти тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ бо баҳисобгирии хусусиятҳои синнусолии хонандагон ва иҷрои 

самараноки вазифаҳои педагогӣ бо дарназардошти проблематикаи 

таҳқиқшаванда, нишондиҳандаи иқтидори педагогӣ мебошад. 

3. Асарбахшӣ ва самаранокии раванди ташаккул ва рушди мавқеи фаъоли 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон, пеш аз ҳама, бевосита ба сатҳи рушди 

мавқеи шаҳрвандӣ-ватандӯстии худи омӯзгор алоқаманд мебошад. Мавқеи 

фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстии омӯзгор, майлу рағбати ӯ нисбати фаъолияти 

дорои аҳамияти ҷамъиятӣ яке аз шартҳои асосии ташаккул ва рушди мавқеи 

фаъоли шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон маҳсуб меёбад.  

4. Истифодаи технологияҳои инноватсионӣ ва интерактивӣ дар 

машғулиятҳо ва фаъолияти беруназсинфӣ имкон медиҳад, ки раванди таълиму 

тарбия фаъол гардад, мустақилияти хонандагон дар дарки воқеият ташаккул 



21 

ёбад ва ин ба омӯзгорон имконият фароҳам меорад, ки сатҳу сифати тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагонро на танҳо дар раванди таълимӣ-тарбиявӣ, 

инчунин дар фаъолиятҳои фароғатӣ низ баланд бардоранд. 

5. Функсияҳо ва вазифаҳои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар

марҳилае, ки гуногуншаклии ақоиди сиёсӣ ва мавқеъҳо, бознигарии асосҳо ва 

принсипҳои ахлоқӣ ба назар мерасад, аз фароҳамории заминаҳо барои 

худмуайянкунии шаҳрванди ҷавон иборат мебошанд. Муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ бояд ба фароҳамории шароит ва муҳите, ки дар он шаҳрванди 

асили давлат ва ватандӯсти мамлакати худ ба воя мерасад, мусоидат намоянд. 

6. Низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ барои тарбияи мақсадноки

мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ пешбинӣ шудааст, ки ба ҳамгироии комил дар ҳалли 

тамоми масоил ва фароҳамории шароит барои рушди тафаккур ва бо 

дарназардошти манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон амал намудан, 

мусоидат хоҳад кард. 

7. Хусусияти фарқкунандаи модели низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва

ватандӯстии хонандагони танҳо дар сурати мавҷуд будани се шарти иҷтимоӣ-

педагогии мазкур самаранок буда метавонад: фаъолгардонии мавқеи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии омӯзгорон; баландбардории сатҳи ҳавасмандгардонии 

онҳо барои ҳамкории мутақобила бо хонандагон, рушди маҳорату малакаҳо ва 

қобилиятҳо дар рафтори шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар намудҳои 

интерактивии фаъолият; ҷалб намудани хонандагони синфҳои болоӣ ба 

лоиҳакашии иҷтимоӣ.  

Эътимоднокӣ ва асоснокии таҳқиқот ба аз ҷиҳати пойгоҳи назариявӣ 

асоснок будани низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, ба роҳбарӣ гирифтани 

роҳу усулҳои самаранок, ҳалли масоили мавҷуда ва ба даст овардани мақсаду 

вазифаҳои гузошташуда; нақшаҳои дуруст таҳиягардидаи таълимӣ, барномаҳо, 

китобҳои дарсӣ ва тавсияҳои методӣ, васоит ва дигар маводи дидактикӣ асос 

меёбанд. Натиҷаҳои таҳқиқот ба системаи консептуалии тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон, кори таҷрибавӣ-озмоишӣ дар муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ асос ёфтаанд. Дар асоси таҳқиқоти назариявӣ ва истифодаи шаклу 
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методҳои гуногун дар рафти кори таҷрибавӣ-озмоишӣ, барои дар амал татбиқ 

намудани натиҷаҳои таҳқиқот тавсияҳо пешниҳод гардидаанд.  

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия ба бандҳои зерини шиносномаи ихтисоси илмии 13.00.01 – 

«Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот» (илмҳои педагогӣ) 

мувофиқат мекунад: банди 1 – «Методологияи таҳқиқотҳои педагогӣ» 

(равишҳои таҳқиқотӣ дар рушди илми педагогика, ҳамбастагӣ ва ҳудудҳои 

татбиқпазирии онҳо; усулҳои таҳқиқотҳои педагогӣ), банди 6 – «Консепсияи 

таҳсилот» (сифати таҳсилот ва технологияҳои арзёбии он; равандҳои 

инноватсионӣ дар таҳсилот), банди 7 – «Педагогикаи амалӣ» (ҷамъбасткунии 

таҷрибаи педагогии пешқадам; ҳаракати инноватсионӣ дар таҳсилот; фаъолияти 

озмоишию таҷрибавии муассисаҳои таълимӣ). 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шахсии 

муаллиф дар иштироки бевоситаи ӯ дар ҳамаи марҳалаҳои таҳқиқот: 

банақшагирӣ, интихоб ва асосноккунии мавзӯъ, тартиб додани сохтори рисола, 

муайян кардани мақсаду вазифа ва объекту предмет, ҷустуҷӯ ва дарёфти 

адабиёти зарурӣ доир ба мавзӯи таҳқиқот, ҷамъоварӣ ва мураттабсозӣ ва 

таҳлили натиҷаҳои коркарди додаҳои таҷрибавӣ, таҳия ва нашри мақолаҳои 

илмӣ, иштирок дар чорабиниҳои илмӣ, ҷаъбасти натиҷаҳои бадастомада ва 

таҳияи диссертатсия таҷассум меёбад.  

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот. 

Муқаррароти асосии назариявӣ, хулосаву натиҷаҳои таҳқиқоти 

гузаронидашуда аз ҷониби муаллиф дар конференсияҳои илмӣ-амалии вилоятӣ, 

ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ оид ба масъалаҳои мундариҷаи таҳсилот ва 

тарбияи мактабӣ (солҳои 2012 - 2021); дар ҷаласаи кафедраи педагогика ва 

Шӯрои олимони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, 

кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 

курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф (солҳои 

2012-2021) баррасӣ ва ироа гардидаанд. 

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. 
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Натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 6 монография, 44 мақолаи илмӣ, ки 

дар маҷмӯаҳои корҳои илмӣ, дар маводи конференсияҳои илмӣ-амалии 

ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, аз онҳо 16 мақола дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и 

Вазорати маориф ва илми ФР ба табъ расидаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми кори диссертатсионӣ. Диссертатсия аз пешгуфтор, чор 

боб, хулоса, рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аз 379 номгӯй ва 18 

замима иборат мебошад. Дар маҷмӯъ диссертатсия 355 саҳифа матни аслии 

дисссертатсия ва 18 саҳифа замимаро фарогир мебошад. Дар диссертатсия 25 

ҷадвал, 2 схема ва 24 диаграмма ҷой дода шудааст. 
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БОБИ I. ТАРБИЯИ ШАҲРВАНДӢ-ВАТАНДӮСТӢ ҲАМЧУН 

МУАММОИ ПЕДАГОГӢ 

1.1. Асосноксозии назариявии консепсия ва стратегияи тарбияи миллӣ бо 

дарназардошти масоили таҳқиқшаванда 

Тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ ҳамчун ҷузъи асосии Консепсияи 

миллии тарбия дорои қонуниятҳо ва принсипҳои ба худ хос мебошад. Саволе ба 

миён меояд, ки моҳият ва ҷавҳари қонуниятҳои тарбия аз чӣ иборат мебошанд?  

Тарбия ба шарте бомуваффақият хоҳад буд, ки қонуниятҳо ва вижагиҳои 

он дар раванди таълими умумӣ ба назар гирифта шаванд. Қонуниятҳо 

инъикосгари моҳияти робитаи дохилӣ ва беруна байни ҷузъҳои низоми тарбия 

ва таълим мебошанд. Воқеият ин аст, ки коре, ки ба он субъекти тарбияи 

мактабӣ ворид мегардад, бояд бунёдгузори ин фаъолияти аз рӯйи сифат 

мураккаб ва арзишманди фаъолияти рафторӣ гардад. Бояд ба ҳисоб гирифт, ки 

кадом робитаю муносибатҳоро бояд ба асос гирифт, кадом омилҳо бояд ба 

назар гирифта шаванд ва алоқаҳои бонизом дар сатҳи ташаккули сифатҳо ва 

одатҳои арзишманди маънавӣ дар чӣ зоҳир мегарданд. 

Агар муносибатҳои мутақобила манфӣ бошанд, он гоҳ, бешак, натиҷаҳои 

фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ ба қадри кофӣ муассир ва самаранок нахоҳанд 

буд. Ҳаёт худ мактаби таълиму тарбия маҳсуб меёбад, маҳз аз ин сабаб, бояд 

онро аз нуқтаи назари психология ва педагогика ба роҳ монд ва 

тарбияшавандаро ба шаклҳои гуногуни фаъолият ҷалб намуд. 

Муҳтавои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, интиқоли он ба хонандагон 

барои ташаккули сифатҳои шахсии инсон ва шаҳрванди ватандӯст, на танҳо 

баҳисобгирии асосҳои методологӣ, инчунин татбиқи қонуниятҳои таълиму 

тарбия, махсусан, принсипҳои дидактикиро тақозо менамояд, ки хеле муҳим 

арзёбӣ мегардад. Воситаҳои педагогӣ мазкур омилҳои асосии самаранокии 

тарбияи шаҳрвандии ҳам хонандагон ва ҳам дигар гурӯҳҳои иҷтимоии ҷомеа 

маҳсуб меёбанд [148, 220-23]. 

Муҳтавои фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ, самаранокии он бо замони 

мушаххаси таърихӣ, ки дар он хонанда умр ба сар мебарад ва метавонад 
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қоидаҳои ҳаёти ҷомеа ва қонунҳои тарбиявии онро қабул намояд, алоқаманд 

мебошад. Барои ин ӯ бояд мунтазам таҷрибаву малакаи худро бою ғанӣ 

гардонад. Муайянсозии моҳият ва мазмуни фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ аз 

хусусиятҳои синнусолӣ, ҷинсӣ, фардӣ ва дигар сифатҳои хонандагон ва 

тарбиятгирандагон вобастагӣ доранд. Ин амри воқеӣ комилан равшан аст, 

чунки корҳои таълимӣ-тарбиявӣ ва равандҳои дар он рӯйдиҳанда барои ба 

камол расонидани инсон равона карда шудаанд, чунки «хусусияти хосси 

организми зинда ва ҳар як ҳуҷайраи зинда он аст, ки вобаста ба таъсиррасонӣ аз 

берун равандҳои бошиддати фаъолияти ҳаётӣ тағйир меёбанд» [309,348]. 

Аз ин рӯ, мураббиён ва омӯзгорон мунтазам бояд хусусиятҳои синнусолӣ, 

маънавӣ-ахлоқии мукаммалгардонии донишҳо, маҳорату малакаҳоро мавриди 

омӯзиш қарор диҳанд, ки ба интихоби маводи таълимӣ, намуду методҳои 

тарбия ва таълим ва натиҷанокии он мусоидат менамоянд. 

Фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ аз муносибати хонанда ва тарбиятдиҳанда 

вобастагӣ дорад. Ҳар қадар боварии хонанда ба омӯзгор зиёд бошад, ҳамон 

қадар фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ пурсамар мегардад. Он бо сифати 

таъсиррасонии тарбиявии омӯзгор зич алоқаманд мебошад. Лекин, дар сурати 

амалиётҳои ғайрикасбӣ ва ё нокифояи омӯзгор ва мураббӣ натиҷаҳои 

фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ паст мешаванд.  

Бояд гуфт, ки таълим ва тарбия бевосита бо иқтидори таълимӣ ва 

тарбиявии омӯзгор ва хонанда алоқаи ногусастанӣ доранд. Агар омӯзгорону 

мураббиён (омӯзгор, роҳбари синф, волидайн) бо дарназардошти вижагиҳои 

синнусолӣ, маънавӣ-ахлоқӣ ва дигар хусусиятҳои хосси тарбиятгирандагон бо 

онҳо бархӯрд намоянд ва ба онҳо таъсир расонанд, он гоҳ самаранокии 

фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ боз ҳам баланд мегардад.  

Қонуниятҳои фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ алоқаҳои асосиро байни 

омилҳо, шароитҳо ва натиҷаҳои раванди таълимӣ-тарбиявӣ инъикос 

менамоянд. Дар фаъолияти амалии таълимӣ-тарбиявӣ вобастагии натиҷаҳо ва 

самаранокии фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ аз муносибатҳои муқарраршуда, 

мувофиқати мақсад ва фаъолият, таҷриба ва таъсиррасонии тарбиявӣ, таъсири 



26 
 

омилҳои субъективӣ ва объективӣ, самаранокии фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ, 

худтарбиякунӣ ва ғайра тасдиқ мегардад. Ҳамин тариқ, таълиму тарбия 

ҳамзамон амал мекунанд. Аз ин рӯ, «тарбия дар маънии васеи худ аз таълим 

ҳам иборат мебошад, ҳарчанд он ҳамчун қисмати махсусгардонидашудаи он 

баромад менамояд. Табиист, ки қонуниятҳое, ки ба тарбия дар умум тааллуқ 

доранд, ба таълим низ тааллуқ доранд» [2,60]. 

Принсипҳои фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ ғояҳои бунёдӣ ва асосҳои 

барзишие мебошанд, ки мазмун, шаклу методҳои ташкили раванди таълиму 

тарбиявро муайян месозанд. Онҳо сатҳи рушди ҷомеа, талаботи он ба тарбия ва 

таълими шахсият, муносибатҳои мутақобилаи омӯзгорон, мураббиён ва 

хонандагону тарбиятгирандагонро инъикос менамоянд.  

 Принсипҳои фаъолияти амалии педагогӣ бошуурона муқаррар карда 

мешаванд ва нисбати онҳо талаботи муайян пешниҳод карда мешаванд: 

Ҳатмӣ будан. Принсипҳои фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ барои дар амал 

татбиқ кардан ҳатмӣ мебошанд. Риоя накардани принсипҳо самаранокии 

фаъолияти таълимӣ-тарбиявиро паст мегардонанд. 

Яклухтӣ (якпорчагӣ, комил будан, пурра будан). Раванди таълиму 

тарбия на танҳо бо дарназардошти принсипҳои ҷудогона, балки истифодаи 

ҳамгирои онҳо ба роҳ монда мешавад.  

Принсипҳои таълиму тарбияро набояд ба асосӣ ва дуюмдараҷа тақсим 

намуд. Онҳо асосан татбиқи амалиро талаб менамоянд.  

Яке аз принсипҳои асосӣ принсипи гуманистии кори таълиму тарбия 

маҳсуб меёбад. Фаъолияти омӯзгор – тарбиятгар бояд бар асоси принсипҳои 

гуманизм дар доираи эҳтиром, таваҷҷуҳи хосса, хайрхоҳии омӯзгор ва 

пешниҳоди талаботи мувофиқ нисбати хонандагон ба роҳ монда шавад.  

Шартҳои амалисозии принсипи мазкур инҳо мебошанд: ба таври ихтиёрӣ 

ҷалб намудани хонандагон ба намудҳои муайяни фаъолият, эътимоди омӯзгор 

ба ҳар як тарбиятгиранда, пешгирии оқибатҳои манфӣ дар ҷараёни 

таъсиррасонии педагогӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, баҳисобгирии арзишҳо ва тамоюлоти 

фардии онҳо. 
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Тартиби амалисозии принсипи мазкур – такя ба мавқеи мусбӣ, муносибати 

боэҳтиромона нисбати тарбиятгирандагон, нексириштии хонанда, маҳорати 

ҳифзи манфиатҳои омӯзгор, ҷустуҷӯйи гузинаҳои муносиб барои ҳалли 

масоили дорои дараҷаи мураккабии гуногун аз ҷониби хонандагон, ташаккули 

мунтазами муносибати гуманистӣ нисбати шахсият мебошад. 

Дигар принсипи муҳим принсипи тағйирпазирии таълиму тарбияи 

иҷтимоӣ мебошад. Дар ҷомеаи муосир тағйирпазирии таълиму тарбияи 

иҷтимоӣ бо гуногуншаклии талабот ва манфиатҳои ҳам шахсият ва ҳам ҷомеа 

муайян карда мешавад. 

Шарти татбиқи принсипи мазкур таъсис додани муассисаҳои 

гуногуншакли таълимӣ-тарбиявӣ дар сатҳҳои гуногун (миллӣ, минтақавӣ ва 

ҳудудӣ) мебошад, ки қонеъгардонии манфиату талаботи шахсият ва ҷомеаро 

имконпазир гардонанд, зеро одамон ба муносибат бо якдигар ниёз доранд аст. 

«Алоқаи иҷтимоӣ вобастагии одамон мебошад, ки тавассути амалиёти иҷтимоӣ 

татбиқ карда мешавад ва бо таваҷҷуҳ ба афроди дигар анҷом дода мешавад, 

зимнан аз шахсони дигар амалкарди муносибро интизор дорад. Дар алоқаи 

иҷтимоӣ метавон объекти алоқа (он метавонад аз ду ва ё ҳазор одам иборат 

бошад); предмети алоқа (ки аз рӯйи он алоқа амалӣ карда мешавад); механизми 

танзими муносибатҳои мутақобиларо махсус қайд намуд. Қатъ намудани алоқа 

ҳангоми тағйирёбӣ ва ё аз даст додани предмети алоқа ва ё иштирокчии алоқа, 

ки бо принсипҳои танзими он розӣ нестанд, ба миён меояд. Алоқаи иҷтимоӣ 

метавонад дар шакли муносибати иҷтимоӣ ва ё ҳамкории иҷтимоӣ ба роҳ монда 

шавад» [327,265-266] . Дар мавриди мо, ин алоқа байни субъектҳои асосии 

раванди таълим ба миён меояд, ки субъектҳои иҷтимоӣ маҳсуб меёбанд ва 

дорои ҷиҳатгириҳои иҷтимоӣ мебошанд. 

Принсипи муҳимми дигар, алоқаи таълими тарбия бо воқеияти ҳаёт 

мебошад. Бояд хонандагонро дар шароитҳое қарор диҳем, ки барои азхудкунии 

масунияти иҷтимоии мавқеи рефлексивӣ ва ба стресс тобоварӣ мусоидат 

менамоянд. Бояд ба хонандагон дар муқобили мушкилот муқовимат карданро 

омӯзем. Шартҳои асосии ноил шудан ба ин ҷалби хонандагон ба ҳалли 
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мушкилоти гуногуни ҷамъиятӣ, ташаккули худогоҳӣ барои муқаррарсозии 

мавқеи шахсӣ, кумак ба хонандагон дар дарки масъалаҳои ҷамъиятӣ ва 

интихоби роҳи ҳал дар ҳолатҳои муҳим ва душвори ҳаётӣ маҳсуб меёбанд. 

Ҳамкорӣ, таҳаммулпазирӣ ва ҳавасмандии омӯзгор барои иштирок дар 

сарнавишти ояндаи хонандагон дар раванди таҳсилот нақши муассир доранд. 

Нуктаи муҳим ин аст, ки этикаи педагогӣ набояд диққати худро танҳо ба 

камбудиҳо дар рафтори хонандагон тамаркуз кунад. Паҳлуҳои мусбии рафтори 

онҳоро муайян кардан, дастгирӣ ва мукаммал намудан, паҳлуҳои манфии 

рафтори онҳоро на танҳо дар раванди таълиму тарбия, инчунин ҳангоми 

фароғат низ бояд ислоҳ кард.  

Дар раванди таълим омӯзгорон барои хонандагон бояд муҳити орому 

созандаро фароҳам оранд, ки дар он муносибати хайрхоҳона нисбати 

таълимгирандагон эҳсос карда шавад. Дар натиҷаи ҳамкории зичи коллективи 

педагогӣ бо хонандагон, ҳавасмандӣ ва пешравиҳои мусбӣ дар корҳои синфӣ ва 

беруназсинфӣ мушоҳида карда мешаввад, ки ин ба бартарафсозии мушкилоит 

дар ҷанбаи рафторӣ ва ахлоқӣ мусоидат хоҳад кард.  

Дигар принсипи муҳимми кор, принсипи ҳамкорӣ дар фаъолияти таълимӣ-

тарбиявӣ мебошад. Бояд мавқеи олии омӯзгор-тарбиятгар ва мавқеи вобастаи 

хонанда-тарбиягирандаро ба мавқеи ҳамкорон табдил диҳем. Ин дигаргунӣ ба 

ин далел аст, ки омӯзгор-тарбиятгар бояд саъю кӯшиши хонанда-

тарбиягирандаро ба худомӯзӣ, мубрам гардонида, барои худинкишофёбӣ ва 

худтарбияткунӣ шароитҳои мусоидро фароҳам орад. Омӯзгор-тарбиятгар бояд 

бо хонандагон-тарбиягирандагон ҳамкорӣ намояд, аз уҳдаи тағйир додани 

мақоми ширкати шахсии худ дар фаъолияти муштарак вобаста аз сатҳи рушду 

такомули хонандагон-тарбиягирандагон барояд.  

Принсипи навбатии фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ - тамоюл ба такмили 

шахсият мебошад. Хонандагон аз рӯйи ҷинсият, мизоҷ, таҷрибаи андухта, 

хусусиятҳои фардӣ, сифату характер ва дигар хусусиятҳои фардӣ аз ҳамдигар 

фарқ мекунанд. Бинобар ин, дар раванди фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ омӯзгор 

хусусиятҳои синнусолии онҳо ва сифатҳои ҷудогонаи онҳоро меомузад, 
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дараҷаи ташаккули сифатҳои шахсӣ, арзишҳо ва гаравиш, тафаккур, ангеза, 

шавқу рағбат, мақсадҳои онҳоро муқаррар намуда, муносибати онҳоро ба 

фаъолияти ҳаётӣ ва меҳнатӣ муайян месозад. 

Дар заминаи ин донишу маҳоратҳо ҳар як хонанда-тарбиятгиранда ба 

фаъолияти натиҷаноку судманд ҷалб карда мешавад. Бинобар ин, фаъолияти 

таълимӣ-тарбиявӣ бо худомӯзӣ ва худтарбиякунии инсон иртиботи қавӣ дорад. 

Агар омӯзгор бар он андеша бошад, ки ҳамеша ӯ ҳақ мебошад ва хусусиятҳои 

фардии шогирдонро ба эътибор нагирад, дар ин сурат фаъолияти муштарак бо 

хонандагон хеле душвор мегардад.  

Сифатҳои муайян шахсиятро такмил дода, бояд аз ҷо гирифтани одатҳои 

манфӣ дар шуури ӯ пешгирӣ намоем. Талаботро нисбати хонанда-

тарбиятгиранда баланд бардошта, омӯзгор-тарбиятгар бояд имконият ва 

иқтидори ӯро муайян намояд, то ки нобоварӣ нисбати қувваву характери худ аз 

ҷониби хонанда дар баитмомрасонии кори оғозгардида ба миён наояд. Бояд 

хусусиятҳои фардии на танҳо хонандагони қафомонда, инчунин хонандагони 

фаъол ба назар гирифта шавад, то дар онҳо фикрҳо ва амалҳои манфии 

ношоиста ба миён наоянд. 

Арзишҳои умумибашарӣ заминаи асосии фарҳанги шахсият ба ҳисоб 

мераванд. Асоси фарҳанги инсонро муносибати ӯ ба арзишҳои умумибашарӣ 

ташкил медиҳад. Истилоҳи «арзиш» барои ифодаи маънии аҳамияти башарӣ, 

иҷтимоӣ ва фарҳангии хориқаҳои муайяни воқеият истифода мегардад. 

Тамоми маҷмӯи предметҳои фаъолияти муосибатҳои ҷамъиятӣ метавонанд 

ба сифати самтгириҳои предметӣ баромад намоянд, онҳоро метавон аз ҷанбаи 

некӣ ва бадӣ, ҳақиқат ва дурӯғ, зебоӣ ва зиштӣ, ҷоиз ва мамнуъ, адолат ва 

ноадолатӣ баррасӣ намуд. Воситаву маҳакҳое, ки дар заминаи онҳо худи 

тартиботи баҳогузории хориқаҳо ба амал меоянд, дар шуури иҷтимоӣ ҳамчун 

тамоюлҳои субъективӣ нақш баста, ҳамчун омили фаъолияти ҳаётии инсон 

баромад менамоянд. 

Маҷмӯи арзишҳо дар марҳилаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа ташаккул ва 

тағйир меёбанд. Арзишҳо дар тамоми давраи ҳаёти инсон бо самтгириҳои худ 
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фарқ намуда, ҳамчунин, баъзе аз онҳо аҳамияти худро дар марҳилаҳои 

гуногуни таърихӣ нигоҳ медоранд. Ҳамин тариқ, арзишҳои эстетикии аҳди 

бостон, ҳатто пас аз байн рафтани тамаддуне, ки онҳоро ба вуҷуд оварда буд, 

аҳамияти худро аз даст надодаанд. 

Ҷузъиёти асосии тамоюлҳо ва муносибатҳои арзишманд дар ҷомеаро 

маҷмӯи тамоюлҳои арзишии инсон ташкил медиҳанд. Ҷиҳатгириҳо ва ё худ 

самтгириҳои арзишӣ аз ҷониби шахсият ҳамчун мақсадҳои муҳимми стратегӣ 

ва самтгириҳои умумӣ эътироф шудаанд. Маҷмӯи тамоюлҳои муқарраршудаи 

арзишӣ устуворӣ, муттасилии намуди муайяни рафтор, муносибат ва фаъолият 

дар самти таъмини талабот ва манфиатҳои инсонро таъмин менамояд. Бинобар 

ин, онҳо омилҳои муҳимме маҳсуб меёбанд, ки ҳавасмандии шахсияти 

муайянро танзим ва муайян менамоянд.  

Муҳтавои аслии тамоюлоти арзишӣ инҳоро дар бар мегирад: эътиқоди 

сиёсӣ, фалсафӣ, маънавии шахсият, дилбастагии амиқ ва доимӣ, принсипҳои 

рафтор ва муносибат. Дар натиҷа, дар дилхоҳ ҷомеа тамоюлҳои арзишии инсон 

ба предмет ва объекти таълиму тарбия ва таъсиррасонии мақсаднок табдил 

меёбанд. Онҳо ҷидду ҷаҳд, ирода, самти таваҷҷуҳ ва ақлу хирадро муқаррар 

месозанд. 

Такмили тамоюлҳои омили камолоти шахсият маҳсуб меёбад, ки сатҳи 

иҷтимоишавии ӯро муайян месозад. Ихтилоф дар тамоюлҳои арзишӣ боиси 

ноҳамоҳангӣ дар рафтор, ноқис будани тамоюлҳои арзишӣ мегардад. 

Дар ҷаҳони муосир системаҳои гуногуни арзишӣ мавҷуданд. Ба системаи 

арзишҳои ҷомеаи аврупоӣ хусусиятҳои зерин хосанд: 

- арзишҳои шахсиятӣ, арзишҳое, ки инсон офаридааст – арзишҳои 

иқтисодӣ (ҳуқуқ ба меҳнат, интихоби озоди касб, ҳимоя аз бекорӣ, маоши 

муносиб ва ғайра); 

- арзишҳои демократӣ (ҳиисси дӯстӣ, ҳуқуқи озод будан аз табъиз аз рӯйи 

нажод, миллат, ҷинсият, забон, дин, насаб ва ғайра); 

- арзишҳои ҷамъиятӣ (ҳуқуқ ба сатҳи зиндагии муносиб). 
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Олими амрикоӣ П. Уайт ҳамчун арзиш «фазилатҳои шаҳрвандиро» махсус 

қайд менамояд, аз ҷумла: умед ва эътимод, далерӣ, бародарӣ, ростқавлӣ, 

росткорӣ, тарбияи шаҳрвандӣ [5]. 

Олимони англис категорияҳои зерини арзишҳоро баррасӣ намудаанд: 

арзишҳои озодӣ, баробарӣ ва ақлоният; арзишҳои маънавӣ ҳамчун хусусияти 

интегративӣ (муносибат ба ҷаҳон); арзишҳои ахлоқӣ (некӣ ва бадӣ); арзишҳои 

экологӣ; шаҳрвандият; арзишҳои саломатӣ, санъат, тарзи солими ҳаёт ва дигар 

арзишҳо. 

Арзишҳои умумибашарии педагогикаи гуманистӣ иборатанд аз: ҳуқуқҳои 

инсон, эътирофи инсон ҳамчун арзиши воло, эҳтиром нисбати шахсияти кӯдак 

ва шаъну эътибори ӯ; озодии инсон; ҳифзи ҳуқуқҳои инсон ба озодӣ ва рушд; 

пойдор намудани принсипҳои демократӣ дар тарбия ва таҳсил. Ҳуқуқу 

озодиҳои инсон арзишҳои умумибашарӣ маҳсуб меёбанд. Онҳо манфиатҳои 

умумии инсониятро инъикос намуда, арзишҳои маънавии миллату халқиятҳои 

гуногун, динҳои гуногун ва давраҳои гуногунро ба ҳам наздик месозанд. 

Эҳтиром гузоштан, қадрдонӣ ва ҳифзи офаридаҳои тамоми халқҳо маънои 

шинохт ва пазириши арзишҳои умумибашриро дорад, ки ба унвони ваҳдати ӯ 

бо вижагиҳои миллӣ талаққӣ мешавад.  

Дар ҷомеаҳои мутамаддин байни тамоюлҳои арзишӣ муҳаққиқон ин 

маворидро махсус қайд менамоянд: 

- муносибат ба Ватан, ба халқ, анъанот, забон, фарҳанг, урфу одат, табиати 

диёри худ; 

- ҳуқуқ ба зиндагии шахсият, муносибати эҳтиромона ва эҳтиёткорона 

нисбати ҳама гуна зуҳуроти ҳаёт, мавқеи фаъоли ҳаётӣ нисбати худ, нисбати 

хусусиятҳои ахлоқии шахсӣ, волидайн, хешу табор, фарзандон; 

- муносибат ба табиатрба унвони асоси муносибатҳои инсонӣ, меҳнат 

ҳамчун арзиши маънавӣ. 

Дар фаҳмиши муосири арзишҳо инчунин таърифи зерини арзишҳо низ 

пешниҳод шудааст: арзишмандии ҳаёт, арзишҳои оилавӣ (наздикии маънавӣ-

ахлоқӣ, наздикии ҷисмонӣ, фарзандон, волидайн ва ғайра), арзишҳои маориф ва 
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фарҳанг; меҳнат ҳамчун арзиш; идеология ва сиёсат ба унвони арзиш. 

Пойдории арзишҳои шаҳрвандӣ, ватандӯстӣ ва умумибашарӣ дар ҷомеа, 

ташаккули шахсияти озод, дарки вобастагии мутақобилаи ҳуқуқу уҳдадориҳои 

худ, доташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ, аз бисёр ҷиҳат аз низоми тарбияу 

таълим вобастагӣ доранд. Такмили тамоюлоти арзишӣ, ки махсусияти замонро 

инъикос менамоянд, имконият фароҳам меоранд, то ҳар як фард худро 

шаҳрванди сайёра, як фарди ҷаҳон ҳис намоянд. Табиист, ки арзишҳои 

умумибашарӣ ба мундариҷаи таълиму тарбия ворид карда мешаванд. 

Ташаккули фарҳанги пойгоҳии шахсият 

Дар асарҳои таҳқиқотии педагогӣ мафҳуми «фарҳанги пойгоҳии 

шахсиятро» махсус қайд менамоянд, ки он аз донишҳо, маҳоратҳо, малакаҳо, 

дараҷаи такомули зеҳнӣ, маънавӣ-ахлоқӣ ва эстетикӣ, восита ва намудҳои 

муошират, ки дар раванди ҳаёт амалӣ карда мешаванд, иборат мебошад. 

Таълиму тарбия ба такмил додан ва пойдор гардонидани фарҳанги инсон 

равона карда шудааст. Бешак, яке аз унсурҳои муҳимми ин фарҳанг, дасти кам 

чор рӯйкард нисбати моҳияти таҳсилоти шаҳрвандӣ мебошад. Тафсири 

мукаммали таҳсилоти шаҳрвандӣ аз он бармеояд, ки тамоми фанҳои 

тадрисшавандаи мактабӣ инсон – шаҳрвандро ташаккул медиҳанд. «Таҳсилоти 

шаҳрвандӣ, дар қаринаи мазкур, таҳсилот мебошад, ки ба ташаккули инсон – 

шаҳрванд, шахсе, ки дорои сифат шаҳрвандият мебошад, нигаронида шудааст. 

Инчунин, ба истилоҳ, таҳсилоти омехта низ махсус қайд карда мешавад, ки 

моҳияти он аз ин воқеият хулоса мешавад, ки мазмуни таҳсилоти шаҳрвандӣ 

ҳамгироии фанҳои ҷамъиятиро дар назар дорад» [146,29]. 

Ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ. Дар асоси ҷаҳонбинӣ ҷаҳонфаҳмӣ, яъне 

маҷмӯи донишҳои муқарраргардида дар бораи ҷаҳон нуҳуфтааст. Ин донишҳо 

ва таассурот на танҳо ба имрӯз, инчунин ба гузашта ва мавриди интизор низ 

тааллуқ доранд. Онҳо ба унвони асоси олами маънавии одамон хизмат 

менамоянд. Ба ҷаҳонбинӣ дарки ҷаҳон низ нисбат дода мешавад, ки дар идеалу 

образҳои муайяни воқеият ифода ёфта, дар ҳаёти воқеӣ, санъат, адабиёт, илм ва 

дин ташаккул меёбанд. Ҷаҳонбинӣ бо эътиқод зич алоқаманд аст. Ҷаҳонбинӣ 
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дар натиҷаи фаъолияти дурударозу мураккаби зеҳнии шахсият ташаккул 

меёбад. Ҷаҳонбинӣ пойгоҳи фарҳанги маънавии инсон, моҳияти «Ман»-и ӯ 

гардида, мавқеъҳои ҳаётиро муқаррар месозад. Ҷаҳонбинӣ метавонад 

номуташаккилона дар заминаи таҷрибаи рӯзмарра ва ё натиҷаи амали 

мутақобилаи меъёрҳои гуногуни ҷаҳонбинӣ ва ё дарк аз тариқи коркарди 

назариявии ғояҳо, ормонҳо ва принсипҳои умда ба миён ояд. 

Дар ҷаҳонбинии шахсият ҳамеша хусусиятҳои даврони муайян зоҳир 

мешаванд. Ба даврони мо, эътирофи ҳамагонии арзишҳое, ба монанди 

демократия ва ҳуқуқҳои инсон, озодиҳои иқтисодӣ ва сиёсии ӯ, озодии виҷдон 

ва ҷаҳонбинӣ хос мебошад. Инчунин, нақши таҳсилот муҳим арзёбӣ мегардад. 

Дурнамои рушди ҷомеаро аз он вобаста медонанд ва ҳангоми коркарди 

нақшаҳо, лоиҳаҳо ва барномаҳои дарозмуддати давлатӣ онро ба инобат 

мегиранд. Вазифаи аслии ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ аз он иборат аст, ки ба 

шахс барои фаъолияти мустақилона дар ҷаҳони мураккаб ва пур аз ихтилоф 

роҳнамоӣ намояд. 

Тарбияи шаҳрвандӣ. Масъалаҳои тарбияи шаҳрвандӣ дар замони худ аз 

ҷониби Платон, Арасту, Ж.Ж. Руссо ва дигарон мавриди баррасӣ қарор дода 

шудаанд. Дар педагогикаи рус мақсаду вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ дар 

асарҳои А.Н. Радишев, В.T. Белинский, Н.Г. Чернишевский, Н.А. Добролюбов, 

А.И. Гертсен ва дигарон инъикос ёфтаанд. Ғояи халқият дар соҳаи тарбия аз 

ҷониби К.Д. Ушинский ва А. Сухомлинский мухтасар ифодаи худро ёфтааст, ки 

онҳо шаҳрвандиятро дар алоқаи зич бо инсондӯстӣ баҳогузорӣ намуда, диққати 

худро ба тарбияи шаҳрвандияти кӯдак, таъсири мактаб, оила ва ташкилотҳои 

кӯдакона дар тарбияи шаҳрвандӣ равона сохтаанд. 

Унсурҳои асосии тарбияи шаҳрвандӣ тарбияи ватандӯстӣ, ҳуқуқӣ, маънавӣ 

мебошанд, ки ташаккули худшиносӣ, озодии ботинии шахсият, интизомнокӣ, 

эҳтиром ва боварӣ нисбати дигар шаҳрвандон ва ҳокимияти давлатӣ, қобилияти 

иҷрои вазифаҳои ба зиммашон гузошташуда, ҳамоҳангсозии ҳисси ватандӯстӣ, 

миллӣ ва умумибашариро таъмин менамоянд.  
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Ҳадафҳои асосии тарбияи шаҳрвандӣ дар шахсият ташаккул додани 

идеалҳои маънавӣ-ахлоқӣ, ҳисси муҳаббат ба Ватан, саъю кӯшиш барои 

таъмину нигоҳдории сулҳ мебошад. Ба ҷузъҳои асосии шаҳрвандият фарҳанги 

маънавӣ ва ҳуқуқӣ нисбат дода мешаванд, ки ба шахс имкон медиҳанд 

вазифаҳои худро дар назди давлат иҷро намояд ва ба шаҳрвандони дигар 

эҳтиром гузорад. Меъёри камолоти шаҳрвандӣ ягонагии гуфтору амал 

мебошад. Тарбияи шаҳрвандӣ муносибати инсониро нисбати камолоти шахсият 

тасдиқ менамоянд. Тавре В.А. Сухомлинский қайд намуда буд, «тарбияи 

шаҳрвандӣ, тарбияест, ки ба идеалҳои шаҳрвандӣ асос ёфтааст» [333,360]. 

Маълумотнокӣ ва таҷрибаи фаъолияти шаҳрвандӣ ба шахс имкон 

медиҳанд, ки дар амал арзишҳои асосии инсониро, тарзи рафтор ва 

муносибатро, ки дар ҷаҳонбинии ӯ нуҳуфтаанд, интихоб кунад, то ки 

муносибати худро нисбати ҷомеа ва нисбати худ, ки яке аз самтҳои муҳимми 

тарбияи шаҳрвандӣ маҳсуб меёбад, ифода намояд. 

Мундариҷаи тарбияи шаҳрвандӣ фарогири нуктаҳои зерин мебошад: 

- баррасии меъёрҳои конститутсионӣ ва ҳуқуқии рафтору муносибат; 

- тарбия дар рӯҳияи сулҳдӯстӣ ва роҳ надодан ба зӯроварӣ; 

- ташаккули шуури шаҳрвандӣ ҳамчун як намуди шуури ҷамъиятӣ, ки 

манфиатҳои ҷомеа ва шахсиятро инъикос менамояд; фарҳанги муоширати 

байни миллатҳо, муносибатҳои ҳуқуқӣ;  

- азхудкунии маҷмӯи донишҳо ва маълумот оиди дастовардҳои мамлакати 

мо; 

- аз худ кардани таҷрибаи фаъолияти шаҳрвандӣ имкон медиҳад, ки шахс 

дар ҷомеа фаъолият барад. 

Ба асарбахшии тарбияи шаҳрвандӣ омилҳои зерин мусоидат мусоидат 

менамоянд: 

- фароҳам овардани шароити мусоиди психологӣ барои фаҳму дарки 

ғояҳои шаҳрвандият; эътирофи уҳдадориҳои мутақобилаи шаҳрвандон дар 

назди якдигар; маҳорати якҷоя зистан; 
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- дарки зарурияти нигоҳ доштани эътидол дар талаботу ниёзмандиҳои худ, 

амал, муносибат, рафтор, амалиёт ва хоҳишҳо бо баҳисобгирии манфиатҳои 

дигарон; 

- худназоратӣ ҳамчун шарти муоширати шаҳрвандӣ барои нигаҳдории 

сулҳ, ҳусни тафоҳум, таҳаммулпазирӣ ва тартибот дар ҷомеа. 

Ҳадафи тарбияи шаҳрвандӣ талқин кардани муҳаббат ба Ватан, хизмати 

содиқона ва ҳифзи марзу буми он, ташаккул додани муносибати ғамхорона 

нисбати таърихи Ватан, осори фарҳангӣ, урфу одат ва анъанаҳои миллати хеш 

ва дигар халқиятҳои ҷаҳон иборат мебошад. Мундариҷаи тарбияи шаҳрвандӣ 

омӯзиши рамзҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Нишони давлатӣ, Парчам, Суруди 

миллӣ), рамзҳои мамлакатҳои дигар; васеъсозии доираи донишҳоро дар назар 

дорад, ки дарки ҷанбаҳои гуногуни ватандӯстӣ (муҳаббат ба Ватани худ) ва 

интернатсионализмро (нигариши дӯстона нисбати одамон, мамлакатҳо ва 

давлатҳои дигар) имконпазир мегардонад. Тарбияи ватандӯстӣ, ҳамчун яке аз 

ҷузъҳои таркибии фарҳанги шаҳрвандӣ, инчунин омӯзиши табиати Ватани худ, 

таърихи гузаштаи он; омӯзиш ва азхудкунии дигар забонҳо (забонҳои хориҷӣ) 

низ дохил мешаванд, ки таърих, фарҳанги барандагони забонҳои мамлакатҳои 

дигар, урфу одат ва анъанаҳо, азхудкунии мавод дар бораи шуҷоати ҳарбӣ ва 

шаъну шарафи халқи тоҷикро дар назр дорад. 

Ҳамин тариқ, имрӯз, тавре таҷриба нишон медиҳад, функсияҳои тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ таҷдиди назар нисбати мундариҷаи онро тақозо 

менамоянд. Имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ ба роҳ мондани 

фаъолият дар самти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ба мақсад мувофиқ 

мебошад, ки нигаришҳои хосеро дар хонандагон ташаккул медиҳанд: эҳтиром 

ба қонун, донистани ҳуқуқу уҳдадориҳои худ, иҷрои қарзи шаҳрвандӣ, 

муҳаббат ба Ватан, муносибати ғамхорона нисбати таърихи Ватан, осори 

фарҳангӣ, урфу одат ва анъанаҳои халқи худ ва ғайра.  
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1.2.Моҳият, табиат ва функсияҳои низоми тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон 

Моҳияти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстиро мавриди баррасӣ қарор хоҳем 

дод. Шаҳрвандият ва ватандӯстӣ, одатан ҳамчун сифатҳои баланди маънавие 

баррасӣ карда мешаванд, ки бояд ба ҳар як шаҳрванд хос бошанд. Масъулияти 

баланди шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстӣ коркарди мавқеи ҳаётии хонандагонро 

дар назар дошта, ҳифзи манфиатҳои ҷамъиятӣ ва шахсӣ, риояи қонунҳо ва 

муҳаббат ба Ватанро дар назар доранд. 

Дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон аз омӯзиши фанҳои ҷамъиятӣ сарчашма 

мегирад. Фанни таърих аз ду қисмат иборат мебошад: асосҳои давлат ва ҳуқуқ, 

асосҳои иқтисод ва маърифати оиладорӣ. 

Дар тӯли 10 сол (аз оғози соли 2006) як зумра муҳаққиқон дар самти 

таҳияи консепсияи тарбияи шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

маърифати шаҳрвандӣ корҳои зиёд анҷом додан, ки натиҷаи фаъолияти онҳо 

қабули Консепсияи миллии тарбия, 4 барномаи таълимӣ ва се китоби дарсӣ 

гардид, ки онҳо имрӯз заминаи асосии тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии 

хонандагонро ташкил медиҳанд. 

Тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ маҷмӯи воҳиде мебошад, ки асоси онро 

маърифати сиёсӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд ва тавассути ба роҳ 

мондани корҳои беруназсинфӣ ва курсҳои таълимӣ амалӣ карда мешавад.  

Дар иртибот бо ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бунёди давлати 

соҳибистиқлол сатҳи фарҳанги шаҳрвандӣ ва ватандӯстии шахсият баланд 

мегардад. Фарҳанги шаҳрвандӣ ва ватандӯстии шахсият бо дарназардошти 

рушду таҳкимёбии ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бунёди давлати миллӣ ташаккул 

меёбад. 

Бо таваҷҷуҳ ба матолиби зикршуда, кодарку фаҳми назариявии масоили 

фарҳанги шаҳрвандии кӯдакону наврасон барои муайянсозии вижагиҳо ва 

хусусиятҳои ташаккули худогоҳии шаҳрвандӣ дар синну соли наврасӣ зарур 

арзёбӣ мегардад. Дар ин самт коркард ва татбиқи барномаҳои махсус муҳим 
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аст, ки бо воситаи онҳо фароҳамории шароит барои ташаккули шаҳрвандии 

шахсият имконпазир гашта, масоили мубрами худмуайянкунии наврас, дар 

маҷмуъ, ҳалли худро хоҳанд ёфт. 

Муҳассилини ҷомеаи муосир саъю кӯшиш бар он дорад, то иқтидори 

худро дар дохили мактаб амалӣ намуда, худро собит созад ва афзалиятҳои 

худро муқаррар намоянд. Самаранокии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ аз бисёр 

ҷиҳат аз муносибатҳои ҷамъиятие, ки дар ҷомеа муқаррар гардидаанд, аз 

технологияҳое, ки омӯзгорон барои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон истифода мебаранд, вобастагӣ дорад. 

Функсияҳо ва вазифаҳои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар марҳилае, ки 

гуногунандешӣ ва мавқеъҳои гуногуни сиёсӣ арзи вуҷуд доранд ва бознигарии 

асосҳо ва принсипҳои ахлоқӣ идома дорад. Муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бояд 

барои фароҳамории шароит ва муҳити муносиб барои тарбияи шаҳрванди 

воқеии давлат ва ватандӯсти ҳақиқӣ, ки ӯ аз вазъи мавҷуда огоҳ аст ва 

метавонад дар рушду пешрафти мамлакти худ саҳмгузор бошад, дурнамои 

рушди Ватани худро дарк менамояд ва ояндаи худро тавъам бо он медонад, 

мусоидат намоянд. 

Теъдоди маҳдуди таҳқиқоти педагогӣ дар самти воситаҳо ва методҳои 

фаъоли тарбияу таълим, бо баҳисобгирии технологияҳои бозӣ ва интерактивӣ, 

ки ба тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ равона карда шудаанд, татбиқи васеи ин 

намудҳо ва худи курси маърифати шаҳрвандиро дар раванди таълимӣ-

тарбиявии мактаб ба таъхир андохтаанд. Бо дарназардошти ин, диссертант 

коркарди методикаи истифодабарии методҳои фаъол ва интерактивии (аз 

ҷумла, технологияҳои бозӣ) тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии наврасонро дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсад мувофиқ 

медонад. 

Мақсади асосии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ мукаммалгардонии мавқеи 

фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ мебошад, ки байни арзишҳои маънавӣ-аҳлоқӣ 

ва иҷтимоӣ муҳим арзёбӣ мегарданд. Онҳо дастовардҳои насли калонсол ва 

алоқамандӣ бо онҳоро метавонад инъикос кунанд. 
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Принсипҳои асосие, ки онҳоро ҳар як шаҳрванди асил бояд сармашқи 

фаъолияти худ қарор диҳад, инҳоянд: 

- низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ; 

- мақсаду вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ; 

- тарбияи ватандӯстӣ ва интернатсионалӣ; 

- ҷанбаи инсонии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ. 

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ аз маҷмуи муносибатҳои универсалии 

арзишманд нисбати масоили глобалӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, шахсони ҷудогона, 

фаъолияти онҳо, нисбати падидаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва шуур иборат мебошад. 

Низоми тарбияи шаҳрвандӣ аз маҷмуи мақсаду вазифаҳое иборат мебошад, 

ки бо баҳисобгирии хусусиятҳои синнусолии азхудкунии ғояҳои сиёсии 

умумишаҳрвандӣ ва умумибашарӣ аз ҷониби кӯдакон; мазмун ва намудҳои 

тарбияи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, дар 

чорабиниҳои беруназмактабӣ, меҳнатӣ ва васоити ахбори омма ташаккул 

меёбад. Ба он ихтилофот ва механизмҳои ҳалли он, ки самаранокии 

таъсиррасонии тарбиявиро таъмин менамоянд, инчунин меъёрҳои мушаххаси 

тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ хос мебошанд. 

Мақсаду вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар раванди муттасили 

педагогӣ бо баҳисобгирии имконоти синнусолӣ ва хусусиятҳои кӯдакон ба амал 

бароварда шуда, ба маърифатӣ, тарбиявӣ ва такмилдиҳада ҷудо мешаванд. 

Ҳадафҳои омӯзишӣ инҳо мебошанд: аз ҷониби хонандагон муайян 

намудани арзишҳои умумишаҳрвандии универсалии сиёсӣ ва ватандӯстӣ ва 

самтҳои азнавсозии ҷомеа; дар хонандагон ташаккул додани малакаву маҳорати 

муколамаи шаҳрвандӣ, ватандӯстӣ ва фарҳангӣ, маҳорати пешбурди мубоҳиса, 

санъати суханварӣ ва қобилиятҳои ташкилотчигӣ, тасаввуроти муайян ва 

мушаххас оид ба ғояи озодии сухан. Қобилиятҳои монологи муассир, 

эътимоднок ва асоснокро рушд дода, қобилияти дар назди аудитория баромад 

кардан, дар хонандагон низоми устувори фарҳанги анъанавии шаҳрвандӣ, 

малакаву маҳорати ҳифзи мавқеи худро ташаккул медиҳад; дар шароити 

демократия, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва озодандешӣ зиндагӣ намуданро меомӯзад.  
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Маҳз дар ҳамин маврид дар хонандагон чунин ҳиссиёт, ба монанди 

шаҳрвандият, шуури ҳуқуқӣ, ватандӯстӣ ва интернатсионализм, сифатҳои 

волои ахлоқӣ ва сиёсӣ: ростқавлӣ, поктинатӣ дар муносибат бо одамон, нисбати 

моликияти ҷамъиятӣ, интизомнокӣ ва масъулиятшиносӣ, зиракии сиёсӣ, 

интиқодпазирӣ, қобилияти ҳалли масоил ва ғайра ташаккул меёбанд. 

Шуури шаҳрвандию ватандӯстӣ ва шакли фаъолият ба рушди тафаккури 

сиёсӣ ва малакаҳои муносибат ба рӯйдодҳои муҳим мусоидат менамояд, то 

онҳо аз нуқтаи назари тафаккури нави сиёсӣ дарк карда шаванд. Хонандагон 

дар анбуҳи ахбороти сиёсӣ мавқеи худро пайдо намудан, иттилооти мазкурро 

арзёбӣ намудан, ба мағзшӯиҳо муқобилят намуданро меомӯзанд.  

Ҳастаи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандустиро интернатсионализм ва 

ватандӯстӣ ташкил медиҳанд. Моҳият ва маънии «ватандустӣ» муҳаббат ба 

Ватан, ба сарзамине, ки дар он зода ва ба воя расидааст; ифтихор аз 

дастовардҳои таърихии халқи худро фаро мегирад. Ватандӯстӣ бо 

интернатсионализм ва ҳисси якдилии умумиинсонӣ бо халқҳои мамлакатҳои 

гуногун зич алоқаманд аст. Дар тарбияи интернатсионалии ҷавонони даврони 

муосир ваҳдат, дӯстӣ, баробарӣ ва бародарӣ, ки халқҳои Тоҷикистонро 

муттаҳид месозанд, фарҳанги муоширати байни миллатҳо; оштинопазирӣ 

нисбат ба маҳдудияти миллӣ ва ғурури шовинистӣ ҷойгоҳи махсусро ишғол 

менамоянд. Ин вазифаро дар шакли маҷмуӣ В.В. Давидов ифода намудааст: 

«Вазифаҳои ҷамъиятии ба таври объективӣ бамиёномада, ки ба рушди умумии 

психологии кӯдакон таъсир мерасонанд, бояд муайян карда шаванд, ки ин, дар 

навбати худ, омӯзиши вижагиҳои иҷтимоӣ-психологии низоми муосирро дар 

чаҳорчӯбаи «кӯдак-ҷомеа» пешбинӣ менамояд» [122,60]. 

Ташаккули шаҳрванди комил, ватандӯст аз овони кӯдакӣ, аз эҳсоси 

муҳаббат ба хонавода, диёри худ, табиат, расму анъанаҳо оғоз меёбад. Дар 

робита бо ин, талқини ҳисси муҳаббат ба наздикон ва диёри худ яке аз самтҳои 

муҳимми фаъолияти мактаб дар самти тарбияи ватандӯстӣ маҳсуб меёбад.  

Ҳисси волои муҳаббат ба Ватан танҳо дар сурати истифодаи фарогири 

воситаҳои тарбиявӣ ташаккул меёбад, ки аз таблиғ, ибрати шахсӣ, рафтор ва 
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фаъолияти хонандагон иборат мебошад. Дар тарбияи ҳисси ватандӯстии 

хонандагон раванди таълиму тарбия нақши муассир дорад.  

Барои тарбияи ватандӯстӣ ва интернатсионалистӣ фаъолияти 

кишваршиносӣ, омӯзиши анъанаҳои меҳнатӣ ва ҷангии халқ, ширкат дар 

корҳои гуногуни ҷамъиятиро (ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ) метавон 

ба таври васеъ мавриди истифодабарӣ қарор дод. Фаъолияти кишваршиносиро 

метавон дар соҳаҳои гуногун ба роҳ монд. Омӯзиши таърихи диёри худ дар ин 

самт аҳамияти зиёд дорад. Иштироки хонандагон дар корҳо оид ба ҳифзи 

ёдгориҳои фарҳангӣ метавонад мазмуни кори тарбиявии мактабро боз ҳам бою 

ғанӣ гардонад, ҷомеа бошад, садҳо ёрвари хастанопазиру ихтиёриро ба даст 

орад. 

Моҳияти универсалии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон аз 

дарки ягонагӣ ва вобастагии мутақобилаи ҷаҳон, ки барои тамоми миллатҳо ва 

халқиятҳо дар роҳи нигоҳдории сулҳ, ҳифз ва нигоҳдории фарҳанги ҷаҳонӣ; 

ҳамкории иқтисодӣ, илмӣ ва фарҳангӣ, ҳалли низоъҳои ҷаҳонӣ аҳамияти якхела 

доранд, иборат мебошад. Ҳадафҳои омӯзиши ҳамагонӣ иборатанд аз: 

- беҳтар сохтани дарки вижагиҳои объективии ихтилофоти ҷаҳонӣ дар 

кӯдакон, ҷалби ногузири ҳар як нафар ва ҳама дар умум барои бартарафсозии 

ин ихтилофот; 

- бо маълумот оиди ягонагии ватандӯстӣ ва интернатсионализм дар 

иртибот бо ҳалли масоили умумибашарӣ таъмин намудани хонандагон; 

- барқарор намудани робитаҳо ва ҳамкорӣ байни кӯдакони мамлакатҳои 

ҷаҳон дар самти муборизаи умумӣ барои сулҳ, нигоҳдории муҳити атроф. 

Дар раванди таълиму тарбия кӯдакон оиди ихтилофоти глобалӣ, маълумот 

мегиранд. Масъалаҳои ҳадафманди идроки инсонӣ дар ВАО фаъолона баррасӣ 

мегарданд, ки ба мушоирати озоди кӯдакон ва калонсолон мусоидат намуда, 

дар раванди он дарки равандҳо дар ҷомеа амиқ гардида, дараҷаи ҷаҳонбинии 

онҳо васеъ мегардад. Ва дар натиҷа, хонандагон дар фаъолияте, ки ба ҳифзи 

сулҳ, ҳамкорӣ ва ҳусни тафоҳум байни халқҳо барои ҳифзи муҳити атроф 

равона карда шудааст, бевосита ширкат менамоянд. 
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Пеш аз он ки моҳияти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстиро баррасӣ намоем, 

бояд мафҳуми раванди тарбияро мавриди баррасӣ қарор диҳем. Тарбия - 

ташаккули мақсадноки шахсият бо мақсади омодагии ӯ барои ширкат дар ҳаёти 

ҷамъиятӣ ва фарҳангӣ дар мувофиқа бо моделҳои меъёрии иҷтмимоӣ-фарҳангӣ 

мебошад. 

Тарбия раванди бисёрҷанба мебошад. Ба он муҳити табиӣ, муҳити ҳаёт ва 

силсиламаротиби арзишҳои ҷамъиятӣ таъсир мерасонанд: оила, мактаб ва 

макотиби олӣ, созмонҳои кӯдакон ва ҷавонон; фаъолияти рӯзмарра ва касбӣ, 

санъат ва васоити ахбори омма. Сохтори раванди тарбияро иртиботи 

мутақобилаи ҷузъҳои асосии он, аз ҷумла ҳадафҳо ва мундариҷа, методу 

усулҳо, инчунин дастовардҳо ташкил медиҳад.  

Муҳаққиқ Е.В. Бондаревская ҳадафи умумиро дар парадигмаи мазкур 

пешниҳод месозад: тарбия ҳамчун воситаи ба камол расонидани инсон, фарҳанг 

ва маънавиёт [71,36]. 

Консепсия татбиқи вазифаҳоеро, ки тавассути унсурҳои асосӣ муайян 

гардидаанд, дар назар дорад, аз ҷумла интернатсионализатсияи арзишҳои 

умумибашарӣ аз ҷониби кӯдакон, ҳифзи таҷрибаи маънавии андухтаи 

инсоният: муколамаи байни фарҳангҳо ва миллатҳои гуногун; эҳтиром нисбати 

ҳаёти инсон, дарки арзишманд будани он; озодӣ ва масъулиятшиносӣ. 

Таҷрибаи рафтори шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ аз ширкат дар корҳои ҷамъиятӣ, 

изҳори рӯҳияи ҷамъиятӣ, риояи ҳуқуқҳои инсон, мубориза бо амалҳои 

бадахлоқона ва ғайра иборат мебошад.  

Азхудкунии вазъи воқеӣ аз ҷониби хонандагон: қабули қарорҳо, интихоби 

озоди фаъолиятҳо ва масъулият барои иҷрои онҳо, интихоби воситаҳои 

худтанзимкунӣ, рафтор дар тамоми ҷабҳаҳои ҳаёт, азхудкунии воситаҳои 

худомӯзӣ ва худтакмилдиҳӣ ва ғайраро дар назар дорад. 

Тибқи назари олимон, мақсад аз он иборат аст, ки ҳар як хонанда бояд бо 

маълумот ва фарҳанги умумӣ ба унвони асос барои худмуайянкунии ҳаёт 

таъмин карда шавад. Дар ин самт функсияҳои асосии фаъолияти педагогӣ 

махсус қайд карда мешаванд, ки ба ташаккули қобилияти шахсият нисбати 
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худтатбиқкунии фарҳангӣ, худташкилкунӣ ва худтавонбахшӣ равона карда 

шудаанд. Бинобар ин, амалисозии барномаҳо бо дарназардошти таъмини 

равандҳои худмуайянсозии фарҳангӣ, худтатбиқкунӣ, худтавонбахшӣ сурат 

мегирад, ки ҳамчун унсурҳои муҳимми худтакмилдиҳии шахсият баромад 

намуда, ба соҳаҳои асосии фаъолияти педагогӣ табдил меёбанд.  

Ҳамин тариқ, дар консепсияҳои мазкур муносибатҳои гуногун нисбати 

тарбия ва татбиқи он бо истифода аз воситаҳои гуногун ифода меёбанд. 

Метавон гуфт, ки муҳаққиқон ба омӯзиши тарбияи шаҳрвандӣ махсус таъкид 

менамоянд. 

Таҳлили адабиёти илмӣ нишон дод, ки мақсади асосии тарбияи шаҳрвандӣ 

ва ватандӯстӣ ташаккули шаҳрвандият ва ватандӯстӣ ҳамчун хусусиятҳои 

ҳамгирошудаи шахсият мебошад, ки озодии ботинӣ, эҳтиром ба ҳокимияти 

давлатӣ, муҳаббат нисбати сарзамини худ ва саъю кӯшиши барои нигаҳдорӣ ва 

ҳифзи сулҳ, ҳисси худшиносӣ, ватандӯстии мутавозин ва фарҳанги муоширати 

байни миллатҳоро фаро мегирад. Ташаккули шуури шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ 

ҳамчун хусусияти шахсият, дар сатҳи саъю кӯшиши субъективии омӯзгорон, 

волидайн, созмонҳои ҷамъиятӣ, инчунин омилҳои объективии амаликунии 

ҷомеа–ҳукумат, сохторҳои шаҳрвандӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва маънавӣ дар 

онҳо муқаррар карда мешавад. 

Дар бораи тарбияи шаҳрвандӣ сухан ронда, пеш аз ҳама, бояд мафҳумҳои 

«шаҳрванд» ва «шаҳрвандият»-ро мавриди баррасӣ қарор диҳем. 

Мафҳуми «шаҳрванд» на танҳо ҷанбаи ҳуқуқӣ (шахсони хусусӣ дар 

иртибот бо давлат), балки ҷанбаи ахлоқӣ низ дорад. Шаҳрванд будан, ба 

маънои мавқеи фаъоли шаҳрвандиро ишғол кардан, дарки амиқи қарзи 

шаҳрвандӣ ва масъулият нисбат ба Ватан, халқ, арзишҳои миллӣ, муқаддасот, 

фарҳанг мебошад. Шаҳрванди ҳақиқӣ инсони хушахлоқ мебошад. Ин 

маъқулаҳои ахлоқӣ таркибдиҳандаи «шаҳрванд», «шаҳрвандият», 

«маълумотнокии шаҳрвандӣ» мебошанд. Дар ин маврид чунин сифатҳо, ба 

монанди шафқат, адолат, масъулиятшиносӣ, ростқавлӣ, меҳнатдӯстӣ ва ғайра 

равшану аён ба назар мерасанд. Бояд дар сатҳи ҳамкории мактаб ва оила, ҷамоа 
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таносуби муносибатҳо дуруст муайян карда шавад; қоидаҳои мушаххаси 

ахлоқӣ муайян карда шаванд, аз ҷумла: дӯсти асил будан, софдилона меҳнат 

кардан ва ғайра.  

Дар мавриди мафҳуми «шаҳрвандӣ», дар адабиёти илмӣ якчанд таъриф 

пешниҳод гардидааст. Дар «Луғати фалсафӣ» он ҳамчун мавқеи ахлоқӣ 

маънидод карда шудааст: ҳисси уҳдадорӣ ва масъулиятшиносии инсон дар 

назди коллективи шаҳрвандӣ, ки ба он тааллуқ дорад: давлат, оила, калисо, 

ҷамоаи касбӣ ва ё дигар умумияти одамон, дар омода будан ба нигоҳдорӣ ва 

ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои худ аз ҳама гуна таарруз [8]. 

Дар маҷмуъ, шаҳрвандият иборат аст аз: 

- эҳсоси мураккаби ахлоқӣ ва сифатҳои рафтори ба ҳам алоқаманд: 

муҳаббат ба ватани худ; 

- дилбастагӣ нисбати низоми сиёсӣ; эҳтироми анъаноти халқи худ; 

- эҳтиром нисбати ёдгориҳои таърихӣ ва расму оиниҳои мамлакати худ; 

муҳаббат ба сарзамини худ; 

- тамоюл ба тақвияти шаъну шарафи Ватан, омодагӣ ва тавоноии дифоъ аз 

он; 

- шуҷоати ҳарбӣ, мардонагӣ ва фидокорӣ, оштинопазирӣ нисбати адоватӣ 

нажодӣ ва миллӣ; 

- эҳтиром нисбати расму оинҳои мамлакатҳои дигар ва фарҳанги халқҳо, 

омода будан ба ҳамкорӣ бо онҳо. 

Ҳамин тариқ, тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ – фаъолияти мақсаднок ва 

муназзам дар самти ташаккули шуури волои ватандӯстии ҷавонон, ҳисси 

вафодорӣ ба Ватани худ, омода будан барои иҷрои қарзи шаҳрвандӣ ва 

уҳдадориҳои конститутсионӣ, ҳифзи манфиатҳои Ватан мебошад. Ҳамаи ин 

барои ба камол расонидани шахсияте нигаронида шудааст, ки шаҳрванд ва 

ватандӯсти асили Ватан бошад ва қарзи шаҳрвандии худро ҳам дар замони 

осоишта ва ҳам дар замони ҷанг иҷро карда тавонад. 

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ маҷмӯи муносибатҳои универсалии 

умумибашариро нисбати масъалаҳои глобалӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, шахсони 
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алоҳида, фаъолияти онҳо, падидаҳои ҳаёт ва шуури ҷамъиятӣ фаро мегирад. Он 

бо мавқеъҳои принсипиалии давлатӣ, конститутсионӣ, идеологӣ муайян карда 

шуда, дар худ таҷрибаи воқеии муносибатҳои ҷамъиятиро таҷассум менамояд. 

Омӯзгоре, ки ба баррасии салоҳиятнокии шаҳрвандӣ шуруъ мекунад, пеш аз 

ҳама, бояд истилоҳот ва мафҳумҳои асосии тарбияи шаҳрвандиро донад. 

Омӯзиши системавии истилоҳот ба омӯзгор дар мавридҳои зерин кумак 

мекунад: 

- аввалан, дар дарки аниқи тасаввурот дар бораи таъинот, вазифаҳо, нақш, 

ҷойгоҳ, маънии маърифатнокии шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ кумак хоҳад намуд;  

- дуюм, ба муколамаи созанда бо ҳамкорон, хонандагон, созмонҳои 

ҷамъиятӣ, марказҳо, клубҳо, созмонҳои мактабӣ ва ғайра мусоидат хоҳад кард. 

Мавқеи шаҳрвандӣ дар тайёр будан барои расонидани кумак ба онҳое, ки 

ба он эҳтиёҷ дорад, инъикос ёфтааст. Робитаҳои ҷамъиятӣ-иҷтимоӣ, иқтисодӣ 

ва фарҳангӣ байни одамон барои мустақил будан нисбати муассисаҳои 

ҳукуматӣ ва рушди муносибатҳои ғайриҳукуматӣ, заруранд ва манфиатҳои 

шахсии (фардӣ ва дастаҷамъонаи) шаҳрвандонро дар соҳаҳои гуногун ифода 

менамоянд.  

Нақши калидиро дар ҷомеаи шаҳрвандӣ шахсияти шаҳрванд мебозад. 

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ иборат аст аз: низоми мақсадҳо ва вазифаҳое, 

ки бо дарназардошти имкониятҳои синнусолии азхудкунии ғояҳои сиёсии 

умумишаҳрвандӣ ва умумибашарӣ аз ҷониби кӯдакон ташаккул меёбад; 

мазмуну мундариҷа ва шаклҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар мактаб, 

созмонҳои ҷамъиятӣ, васоити ахбори омма, коллективҳои меҳнатӣ. Ба он 

ихтилофот ва «механизмҳои» ҳалли онҳо хос аст, ки татбиқи меъёрҳои 

муқарраргардидаи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстиро таъмин менамоянд. 

Вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ба таълимӣ, тарбиявӣ ва 

такмилдиҳанда тақсим карда мешаванд.  

Вазифаи таълимӣ аз он иборат мебошад, ки ба хонандагон тамоюлоти нави 

арзишии сиёсӣ ва шаҳрвандии ҷомеаро ошкор намуда, дар хонандагон 

малакаҳои муколамаи сиёсӣ ва мубоҳисаҳои фарҳангӣ, маҳорати суханварӣ ва 
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ташкилотчигӣ, баёни возеҳи ғояҳо, бо истифода аз озодии баён мебошад. 

Қобилиятҳои монологи муассир, эътимоднок ва асоснокро рушд дода, 

қобилияти дар назди аудитория баромад кардан, дар хонандагон низоми 

устувори фарҳанги анъанавии шаҳрвандӣ, малакаву маҳорати ҳифзи мавқеи 

худро ташаккул медиҳад; дар шароити демократия, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 

озодандешӣ зиндагӣ намуданро меомӯзад. 

Вазифаи тарбиявии фаъолияти шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ бо хонандагон аз 

рӯйи андозаи воридсозии ин қишри ҷомеа ба фаъолияти амалӣ ва дастраси 

ҷамъиятӣ-шаҳрвандӣ зоҳир мегардад. Маҳз дар он дар хонандагон ҳисси волои 

ватандӯстӣ ва интернатсионализм, инчунин сифатҳои ахлоқӣ ва сиёсӣ зоҳир 

мегарданд, аз ҷумла: ростқавлӣ, хушахлоқӣ, риояи одоби сиёсӣ ва поквиҷдонӣ 

дар муносибат ба одамон, нисбати дастовардҳои ҷамъиятӣ, интизомнокии 

бошуурона, масъулиятшиносӣ, дурандешии сиёсӣ, интиқодпазирӣ, қобилияти 

ислоҳи хатогиҳои худ.  

Шуури шаҳрвандию ватандӯстӣ ва шакли фаъолият ба рушди тафаккури 

сиёсӣ ва малакаҳои муносибат ба рӯйдодҳои муҳим мусоидат менамояд, то 

онҳо аз нуқтаи назари тафаккури нави сиёсӣ дарк карда шаванд. Хонандагон 

дар анбуҳи ахбороти сиёсӣ мавқеи худро пайдо намудан, иттилооти мазкурро 

арзёбӣ намудан, ба мағзшӯиҳо муқобилят намуданро меомӯзанд. 

Вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар раванди умумии педагогӣ, 

бо дарназардошти синну сол ва имкониятҳои хосси кӯдакон амалӣ карда 

мешаванд. Дар ҷаҳони муосир ҳаёти давлатӣ ва хусусӣ пур аз иттилооти сиёсӣ, 

муносибатҳои мухолифатомез, баҳогузорӣ, тамоюлоти арзишӣ мебошад. 

Кӯдакони синну соли гуногун, ки дар ин муҳит зиндагӣ мекунанд, аз 

таъсиррасониҳои сиёсӣ барканор буда наметавонад. Идеологияи сиёсӣ дар 

шуури онҳо зери таъсири калонсолон тағйир меёбад. Ин талаб менамояд, ки 

омӯзгорон ва волидайн бо донишҳои марбут ба вижагиҳои дарки иттилооти 

сиёсӣ аз ҷониби кӯдакон воқиф бошанд. 

Натиҷаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон чунин зуҳурот 

шуда метавонанд: 
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- эҳтиром нисбати қонуни масъулиятшиносӣ, рушди маҳорату малакаҳо, 

истифода аз озодии шахсӣ; 

- пайравӣ ба арзишҳои демократӣ ва шаҳрвандӣ, ки ба ақлу хирад, эҳсосот 

ва таҷрибиёти шахсият асос ёфтаанд; 

- ба роҳбарӣ гирифтани принсипҳои умумибашарӣ дар бархӯрди ақидаҳои 

дар мавриди ахлоқ ва арзишҳои ҳаёт. 

Нишондиҳандаҳои арзишии асосии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ 

эҳтиром ба одамон, таҳаммулпазирӣ нисбати мавқеияти мухолиф ва қоидаҳои 

табодули афкори ҷамъиятиро фаро гирифта, ба муколамаи мутамаддин дар 

ҷомеа мусоидат менамоянд ва ба ҳар як шаҳрванд имконияти ширкат дар 

муҳокимаронӣ ва коркарди қарорҳои барои ҷомеа аҳамиятнокро фароҳам 

месозанд. 

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ баъзан ҳангоми арзёбии масоили 

таҳсилоти шаҳрвандӣ низ мавриди истифода қарор дода мешавад ва ба самтҳои 

асосии фаъолияти омӯзгорон махсус таъкид менамояд. Омӯзиши мавзуии 

субъектҳои иҷтимоӣ ва сиёсиро бояд танҳо таълими шаҳрвандӣ номгузорӣ 

шавад, ки дар раванди он таълим дорои вижагиҳои омӯзишӣ мебошад ва на ба 

интиқоли маҷмуи донишҳо, балки ба рушди мавқеи шахсият дар муносибатҳои 

мураккаби иҷтимоӣ равона карда шудааст. 

Самаранокии тарбия бо дарназардошти омилҳои зиёде, ки азхудкунӣ ва 

бозтавлиди арзишҳои фарҳангӣ ва таҷрибаи иҷтимоиро аз ҷониби инсон ва 

омодагии аъзоёни ҷомеаро ба фаъолияти бошуурона ва мустақилонаи эҷодӣ 

таъмин менамоянд, муайян карда мешавад. 

Ҳамин тариқ, тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ раванди ягонаест, ки асоси 

онро маърифатнокии сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва маънавӣ ташкил дода, тавассути ба роҳ 

мондани курсҳои омӯзишӣ, корҳои беруназсинфӣ, бунёди муҳити демократӣ ва 

ҳуқуқӣ, тариқи ба роҳ мондани фаъолияти иҷтимоӣ ва иртиботӣ ҳангоми 

тадриси фанҳои таълимӣ татбиқ мегардад. 

Чунин тарбия бояд ба рушди маҷмуи арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар 

байни хонандагон, ташаккули тафаккури интиқодӣ ва ҷаҳонбинии васеъ, 
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ҳавасмандгардонии хонандагон, эътирофи баробарҳуқуқии ақидаҳои гуногун, 

маҳорати муттаҳидсозии фалсафаи худ бо гуногунандешии фарҳангӣ ва миллӣ 

ва ба маҳорати ба маънои шахсиятии ҳар асар таъкид намудан, мусоидат 

менамояд. Мавриди зикр аст, ки дар тарбияи шаҳрвандӣ донистани таърих ва 

фарҳанги кишвари худ, забони давлатӣ, забонҳои хориҷӣ нақши муассир 

доранд ва онҳо, дар навбати худ, омилҳои муҳимми амалисозии иртиботи 

байнифарҳангӣ маҳсуб меёбанд. Бинобар ин, аҳамияти тарбияи ватандӯстӣ, 

шуурнокии ҳуқуқӣ ва шаҳрвандияти насли навраси мамлакат бамаротиб 

меафзояд. 

Раванди минбаъдаи дигаргуниҳои мусбӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа 

таҷдиди назари принсипҳои ахлоқӣ, донишҳои амиқи оид ба арзишҳои 

таърихии мо, гузаштаи қаҳрамононаи Ватан, интизомнокии баланд, эътимод ва 

ҷасорати шаҳрвандии одамонро талаб менамояд. 

Дар умум, ба назари мо, тарбияи шаҳрвандият ва ватандӯстӣ, фаъолияти 

мақсаднок ва дастаҷамъонаи мактаб, литсей, коллеҷҳо ва макотиби олӣ дар 

самти ташаккули шуури ватандӯстӣ, ҳисси садоқат ба Ватани худ, тайёр будан 

ба амалисозии қарзи шаҳрвандӣ ва уҳдадориҳои конститутсионӣ дар роҳи 

ҳифзи манфиатҳои Ватан мебошад. 

Шаҳрванди ҷавон бояд дарк намояд, ки муҳофизи Ватан будан шараф аст. 

Тарбия кори эҷодӣ аст ва дорои вижагиҳои хос мебошад. Он дорои 

воситаҳои универсалии барои тамоми ҳолатҳои дар ҳаёт рухдиҳанда нест ва 

ҷустуҷӯйи доимӣ, қобилияти ҳамқадами ҳаёт буданро тақозо менамояд. Ҷаҳони 

ботинии ҷавонон аз ҷиҳати психологӣ хеле мураккаб ва ҳамзамон муташаккил 

ва тағйирёбанда низ мебошад, ки дастгирӣ ва кумаки ҳамешагиро аз ҷониби 

мураббиёни таҷрибадор талаб менамояд.  

Дар муҳити мактаб шаҳрвандият, фарҳанги ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ одатан 

ҳангоми кор бо маводи таърихӣ ташаккул меёбанд, ки анъанаҳои халқи тоҷикро 

инъикос менамоянд: муборизаи қаҳрамонона, истеъдоди беҳтарин фарзандони 

Ватан; тарбияи сифатҳои маънавии ходимони сиёсӣ ва ҷамъиятӣ; 



48 
 

оштинопазирӣ нисбати душманони халқ; эҳарҷгузорӣ ба рамзҳои давлатӣ 

(Парчам, Нишони давлатӣ, Суруди миллӣ). 

Таҷриба нишон дод, ки дар шароити хеле мураккаби азнавсозии ҷомеа 

тарбияву ташаккули сифатҳои ахлоқӣ дар кӯдакону наврасон, ки ба шаҳрванди 

арзандаи Ватан мувофиқ бошанд ва ба ташаккули фазо ва муҳити созанда 

мусоидат менамоянд, чандон кори осон нест. Ба ин омилҳои зерин сабаб шуда 

метавонанд: мушкилоте, ки мамлакатҳо бо онҳо мувоҷеҳ шудаанд, мушкилоти 

ҳар як фард, аз ҷумла хонадагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ.  

Тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ яке аз самтҳои муҳимми сиёсати 

давлатӣ дар соҳаи таълиму тарбия маҳсуб меёбад. Дар ҳақиқат, бояд 

муносибату роҳҳои нави бунёди афзалиятҳо ва принсипҳои асосии тарбияи 

шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ коркард ва татбиқ карда шаванд. 

Таваҷҷуҳи нокифоя нисбати тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон 

метавонад дар интиҳо ба вайроншавии ахлоқ ва маънавиёт, таназзули ҷомеаи 

тоҷик, фаромӯшии хотироти таърихӣ оварда расонад. Бинобар ин, тавассути ба 

роҳ мондани шаклҳои гуногуни фаъолият шаҳрванд ва ватандӯстони асили 

Тоҷикистонро тарбия намудан ба мақсад мувофиқ аст. 

Дар луғати тафсирии В.И.Дал маънии ин калима бо тарзи зерин шарҳ дода 

мешавад: «Ватандӯст – дӯстдори Ватан, ҳомиву пуштибони манфиаҳои он»; 

«ватандӯст – инсоне, ки ватани худро дӯст медорад, ба халқи содиқ аст, барои 

фидокорӣ омода аст ва барои Ватани худ корнамоӣ мекунад». 

Ватандӯстӣ ин эҳтиром ба ниёгон, муҳаббат ва таҳаммулпазирӣ нисбати 

ҳамватанон, хоҳиши кумак ба онҳо ва аз одатҳои бад даст кашиданро дар 

аназар дорад. Нишондиҳандаи баланди ин арзиш – хайрхоҳӣ нисбати 

ҳамватанони худ аст, ки шаҳрвандони давлат мебошанд, яъне дарки сохти 

иҷтимоии ҷомеа. 

Шаҳрвандият ва ватандӯстӣ дар ин ва ё он сатҳ вуҷуд доранд ва ё умуман 

вуҷуд надоранд. Шаҳрвандият ва ватандӯстӣ эҳсоси ниҳонӣ мебошанд, ки дар 

аъмоқи рӯҳи инсон (дар зершуури ӯ) амиқ ҷой гирифтаанд.  
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Нишони шаҳрвандият ва ватандӯстӣ на гуфтор, балки амали инсон 

мебошад. Шаҳрванд ва ватандӯст, на он аст, ки худро чунин ном мебарад, 

балки оне нафарест, ки ӯро дигарон ва дар навбати аввал, ҳамватанонаш чунин 

мешуморанд. 

Ҳамин тариқ, ҳамчун ватандӯст ҳақиқӣ (идеалӣ) метавон танҳо шахсеро 

донист, ки солимии ҷисмонӣ ва маънавии худро пайваста такмил медиҳад. 

Чунин инсон хеле хуб тарбия ёфта, соҳибмаълумоту бофарҳанг, дорои оилаи 

солим мебошад, ниёгони худро эҳтиром намуда, тибқи анъаноти волои 

гузаштагон тарбия ёфта, дорои маърифатнокии баланд мебошад ва макони 

зисти худро (хонаи истиқоматӣ, даромадгоҳи хонаи истиқоматӣ, бино, саҳни 

ҳавлӣ) дар сатҳи зарурӣ нигоҳ дошта, доимо ободу зебо мегардонад. Чунин 

шахс дорои фарҳанги баланд буда, ба манфиати Ватан кор менамояд, дар 

чорабиниҳои ҷамъиятӣ ва ё ташкилотҳои дорои вижагиҳои ватандӯстӣ ширкат 

меварзад. Яъне, фаъолияти ӯ ба муттаҳидсозии шаҳрвандон бо ҳадафи 

бадастории мақсадҳои шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва татбиқи муштараки вазифаҳои 

гуногуни шаҳрвандиву ватандӯстӣ, барои рушду тавсеаи кишвари худ 

нигаронида шудааст, инчунин баҳри беҳбуд бахшидан ба саломатӣ, афзун 

кардани сафи ҳамватанои таҳсилкардаву бомаърифат ва ғ. 

Дар мавриди муайян кардани вижагиҳо ва хусусиятҳои шаҳрвандият ва 

ватандӯстӣ суханони К.Д. Ушинскийро хотиррасон намудан бамаврид аст, ки 

қайд менамояд: «Ҳамон тавре ки ҳеҷ инсон бе ғурур нест, ҳеҷ инсоне бидуни 

муҳаббат ба ватани худ буда наметавонад ва ин муҳаббат ба тарбия калиди 

мувофиқро ба қалби инсон ва такягоҳи мутмаинро барои мубориза бо 

хислатҳои бади табиӣ, шахсӣ, оилавӣ ва қабилавии ӯ тақдим менамояд» 

[348,321]. 

Агар ватандӯстӣ баёнгари муносибати як фард нисбати ватани худ, дирӯз 

ва имрӯзи таърихии ӯ бошад, шаҳрвандият бо инсоне, ки ба миллати муайян, 

фаъолиятҳои сиёсии ӯ иртибот дорад. Мафҳуми «шаҳрвандият» дорои 

маъниҳои зиёд мебошад: 

- иштироки фаъол ва бошуурона дар фаъолияти иттиҳодияи сиёсӣ; 
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- эҳсоси равонӣ, ки шаҳрванд аъзои комилҳуқуқи иттиҳоди сиёсӣ мебошад;  

- қобилият ва омодагӣ ба амал кардан ҳамчун шаҳрванд; 

- болотарин фазилатҳои аъзои озод ва комилҳуқуқи иттиҳоди сиёсӣ; 

- садоқат ба иттиҳоди сиёсӣ, фидокорӣ дар роҳи ҳифзи манфиатҳои 

ҷамъиятӣ. 

Ин ва дигар маъниҳои калимаи «шаҳрвандият» якдигарро пурра ва 

мукаммал мегардонанд. Аз ин ҷост, ки мафҳуми мазкур маънои васеъ дорад, 

иртиботи ботиниро бо мафҳумҳое, ба монанди «фаъолияти сиёсӣ», 

«фаъолнокии сиёсӣ», «ширкати сиёсӣ» ошкор месозад. 

Дар тули таърих шаҳрвандият бо шаклҳои гуногуни демократия, бо 

иштироки бевосита дар фаъолияти ҷамъиятӣ, дар муносибатҳо бо пайдоиши 

навъи полисии он алоқаманд аст. 

Демократияи полисӣ навъи хеле мураккаби шаҳрвандият мебошад, ки ба 

сифати яке аз арзишҳои муҳимми инсони бомаърифат ва озод баҳогузорӣ 

мешавад. Дар натиҷа шаҳрвандият бо ватандӯстӣ ҳамчун шакли олӣ зич 

алоқаманд мебошад. 

Инқилоб ба ташаккули шаҳрвандият ва ватандӯстӣ такон бахшид, ки 

аксаран бо фидокорӣ муқобил гузошта мешавад. Ин ба эътирофи ҳуқуқи инсон 

ва шаҳрванд саҳми назаррас гузошт. Ватандӯстӣ эҳсоси муҳаббат ба Ватан 

мебошад, ки дар шакли омодагӣ барои хизмат ва ҳифзи он аз душманон ифода 

меёбад. 

Шаҳрвандият ва ватандӯстӣ маҷмуи ҳамгироишудаи ҳиссиёту рафторҳои 

маънавиро дар бар мегиранд. Ба он хусусиятҳои зерини характер нисбат дода 

мешаванд: 

- муҳаббат ба ватани худ, дилбастагӣ нисбати низоми сиёсӣ, арҷгузорӣ ва 

ғанигардонии анъаноти халқи худ; 

- эҳтиром нисбати ёдгориҳои таърихӣ ва анъаноти ватани худ; 

- муҳаббат ба сарзамини худ; 

- тамоюл ба тақвияти шаъну шарафи Ватан, омодагӣ ва тавоноии дифоъ аз 

он; 
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- шуҷоати ҳарбӣ, мардонагӣ ва фидокорӣ, оштинопазирӣ нисбати адоватӣ 

нажодӣ ва миллӣ; 

- эҳтиром нисбати расму оинҳои мамлакатҳои дигар ва фарҳанги халқҳо, 

омода будан ба ҳамкорӣ бо онҳо. 

Ҳамин тариқ, ватандӯстӣ ва шаҳрвандият бо мафҳуми «арзишҳои 

умумибашарӣ» иртиботи зич доранд. Ҳамаи ин масъалаҳои тарбияи ватандӯстӣ 

ва шаҳрвандиро дар мактаб ба тарзи нав ба миён мегузорад. Шуури шаҳрвандӣ 

ва сиёсиро ҷаҳонбинӣ, назария ва амалияи азнавсозии ҷомеа муқаррар 

менамоянд. Он аз маҷмуи ақидаҳо, эътиқодот, арзишҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

арзишманд иборат буда, муносибатҳои ҳақиқиии гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва этникӣ 

ва фардро нисбати гурӯҳҳову иҷтимоӣ ва миллӣ ва одамон ташаккул медиҳад. 

Ҳадафи он пешниҳоди манфиатҳои аслии халқ, расидан ба мақсадҳои умумии 

миллӣ мебошад.  

Шуури шаҳрвандӣ ва сиёсӣ – шакли томи устувори иҷтимоӣ-психологӣ бо 

фарогирии як қатор равандҳо ва ҳолати равонии инсон мебошад. Он қисмати 

ҷудонопазири шуури шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ва сиёсӣ мебошад. 

 

1.3. Ташаккули шуур ва тафаккури шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон 

Рушди шуури шаҳрвандӣ ва ҳуқуқӣ бе ташаккули тафаккури мувофиқ, 

қобилияти дарки амиқи нозукиҳои иҷтимоӣ-ҳуқуқии воқеият ва рӯйдодҳо, 

баҳогузории онҳо, хулосабарории ҳуқуқӣ оиди самти рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ 

ғайриимкон аст. Шуури сиёсӣ ва шаҳрвандӣ бо ҳиссиёти сиёсӣ, эҳсосот, 

кайфияту рӯҳияи олӣ ҳамроҳ аст. Шуури шаҳрвандӣ ва сиёсӣ ба ташаккули 

талабот ва манфиатҳои маънавӣ, шуури ахлоқӣ, эстетикӣ, ҳуқуқӣ, муносибат ба 

идеалҳои иҷтимоӣ ва салиқаи ҳар фард таъсир мерасонанд. 

Дар марҳилаи кунунии рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон вазифаи 

ташаккули фарҳанги шаҳрвандии наврасон ва ҷавонон ҳамчун масъалаи муҳим 

арзёбӣ мегардад. Он шомили рушди шуурноки баланди сиёсӣ ва шаҳрвандӣ 

мебошад: шуури сиёсӣ, тафаккур, эҳтиёҷот ва иродаи сиёсӣ. Нишондиҳандаҳои 

зерини фарҳанги сиёсӣ ва саводнокии сиёсӣ дар худомӯзии сиёсӣ фаъол арзёбӣ 
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мегарданд: қобилияти бурдани мубоҳиса дар мавриди баҳогузории падидаҳои 

иҷтимоӣ, асосноккунии эътиқодоти сиёсии шахс, мувофиқати гуфтор ва 

амалҳои шахс. Фарҳанги сиёсӣ ташаккули масъулиятшиносӣ ва муташаккилӣ, 

ростқавлӣ ва интизомнокии бошууронаро тақозо менамояд.  

Механизми асосии ташаккули шуури ҳуқуқӣ иштироки фаъолонаи ҳар як 

фард дар меҳнати эҷодии бунёдкорона, қабули қарорҳо доир ба рушди ҷомеа, 

муколамаи озодии сиёсӣ мебошад. 

Тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ низоми муносибатҳои умумии 

арзишманд нисбати масоили глобалӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, шахсони ҷудогона ва 

фаъолияти онҳо, падидаҳои ҳаёт ва шуури ҷамъиятӣ мебошад. Он ҷанбаи 

шаҳрвандӣ дорад, чунки мавқеъҳои асосии давлатӣ, конститутсионӣ ва 

идеологӣ, таҷрибаи воқеии муносибатҳои ҷамъиятиро таҷассум менамояд. Он 

ҷанбаи сиёсӣ дорад, чунки ба хонандагон дарки идеалҳо ва мақсадҳо, хатти 

стратегӣ ва тактикии бунёди давлати ҳуқуқӣ ва ҷомеаи шаҳвандиро пешниҳод 

месозад, то манфиатҳои аҳолии бумиро таъмин намоянд. 

Низоми тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ инҳоро дар бар мегирад: маҷмуи 

мақсаду вазифаҳо бо дарназардошти хусусиятҳои синнусолӣ, хусусиятҳои 

умумии ғояҳои универсалии сиёсии хонандагон; мазмун ва шаклҳои тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, муассисаҳои 

таҳсилоти иловагии беруназмактабӣ ва созмонҳои ҷамъиятӣ, васоити ахбори 

омма ва коллективҳои меҳнатӣ. Ихтилофоти дохилӣ ва механизмҳои ҳалли 

онҳо арзи вуҷуд доранд, ки меъёрҳои мушаххаси тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстиро муайян менамоянд. 

Мақсаду функсияҳои тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ ба тарбиявӣ, 

омӯзишӣ ва рушддиҳанда тақсим мешаванд. 

Ҳадафҳои омӯзишӣ аз ҷониби хонандагон муайян намудани арзишҳои 

умумишаҳрвандии универсалии сиёсӣ ва ватандӯстӣ ва самтҳои азнавсозии 

ҷомеа; дар хонандагон ташаккул додани малакаву маҳорати муколамаи 

шаҳрвандӣ, ватандӯстӣ ва фарҳангӣ, маҳорати пешбурди мубоҳиса, санъати 

суханварӣ ва қобилиятҳои ташкилотчигӣ, тасаввуроти муайян ва мушаххас оид 
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ба ғояи озодии суханро дар бар мегиранд. Ҳамаи ин малакаву маҳорати 

монологи муассир, эътимоднок ва асоснокро рушд дода, қобилияти дар назди 

аудитория баромад кардан, дар хонандагон низоми устувори фарҳанги 

шаҳрвандӣ, малакаву маҳорати ҳифзи мавқеи худро ташаккул медиҳад, 

ҳамзамон дар шароити демократия, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва озодандешӣ зиндагӣ 

намуданро меомӯзад.  

Вазифаи омӯзишии тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ ҳангоми ҷалб 

намудани хонандагон ба корҳои гуногуни иҷтимоӣ-ҷамъиятӣ зоҳир мегардад. 

Дар ҳамин маврид дар хонандагон ҳисси ватандӯстӣ ва интернатсионализм, 

сифатҳои волои ахлоқӣ ва сиёсӣ, аз ҷумла, ростқавлӣ, поквиҷдонӣ ва 

масъулиятшиносӣ дар муносибат бо одамон, зиракии сиёсӣ, интиқодпазирӣ, 

қобилияти ислоҳи хатогиҳо ва ғайра ташаккул меёбанд 

Иҷрои вазифаи омӯзишии тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ бо татбиқи 

вазифаҳои таълимиву тарбиявӣ зич алоқаманд мебошад. Донишҳои шаҳрвандӣ 

ва ватандӯстӣ, қобилияти ташаккули тафаккури сиёсӣ ва малакаҳои муошират 

барои дарки рӯйдодҳо аз мавқеи тафаккури нави сиёсӣ муҳим арзёбӣ 

мегарданд. Хонандагон дар анбуҳи ахбороти сиёсӣ мавқеи худро пайдо 

намудан, иттилооти мазкурро баҳогузорӣ намудан, ба мағзшӯиҳо муқобилят 

намуданро меомӯзанд. 

Мақсаду вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар раванди 

ҳамгирои педагогӣ бо дарназардошти синну сол ва қобилиятҳои хосси 

хонандагон амалӣ карда мешаванд. Дар ҷаҳони муосир тамоми фазои ҳаёти 

ҷамъиятӣ ва хусусӣ пур аз иттилооти сиёсӣ, муносибатҳои мухолифатомез, 

баҳогузориҳо, тамоюлоти арзишӣ мебошад.  

Иттилооти сиёсӣ аз ҷониби хонандагони синну соли гуногун, ки дар ҷомеа 

зиндагӣ ва фаъолият менамоянд ва аз таъсиррасониҳои сиёсӣ ҷудо нестанд, 

қабул карда мешавад. Идеологияи сиёсӣ аз ҷониби хонандагон зери 

таъсиррасонии калонсолон аз худ карда мешавад. Аз ин рӯ, омӯзгорон ва 

волидайн бояд донишҳои марбут ба вижагиҳои дарки иттилооти сиёсӣ аз 
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ҷониби кӯдакон воқиф бошанд, то ин ки сатҳи огоҳӣ ва дарки онҳоро баланд 

бардоранд. 

Хонандагони синну соли миёна ва наврасон ба дарки рӯйдодҳои мушаххас 

ва ҳаяҷонбахши ҳаёти худ майл доранд, аммо оғози раванди худогоҳӣ онҳоро 

ба дарки сиёсии воқеаҳои дар ҷаҳон рӯйдиҳанда ва муносибати онҳо нисбати 

ин рӯйдодҳо, даъват менамояд. Наврасон кӯшиш менамоянд, то таваҷҷуҳ ва 

эҳтироми дӯстони калонсолашонро ба даст оранд. Ин вижагиҳои наврасон 

заминасози моҳияти омӯзишии созмонҳои ҷамъиятӣ мебошанд. Тавассути 

ҷалби хонандагон ба корҳои муҳимми ҷамъиятӣ дар онҳо шаҳрвандият ва ҳисси 

ватандӯстӣ ташаккул меёбанд. 

Хонандагон, чун қоида, идеали шахсии муайянсозии мақсадҳои ҳаётӣ, 

мавқеи худро коркард менамоянд, ки ба онҳо дар пайдо кардани мавқеи худ дар 

зиндагӣ, интихоби касб ва иҷрои мақсаду ҳадафҳои ҳаётии худ кумак 

мерасонад. Қисмати асосии ҷавонони муосир дорои қобилияти азхудкунии 

ғояҳои амиқи шаҳрвандият, шуури ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ, арзишҳои сиёсии 

демократӣ мебошанд, эътиқодот ва мавқеи худро ҳифз намуда метавонанд. 

Мақсаду вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон бо 

туфайли мазмуни бою ғании раванди ягонаи таълиму тарбиявии мактаби 

таҳсилоти умумӣ амалӣ карда мешавад. Тамоми фанҳои барномаи таълимӣ, ки 

дар асоси стандарти давлатӣ тартиб дода шудаанд, дорои вижагиҳои шаҳрвандӣ 

ва ватандӯстӣ мебошанд. Фанҳои табиӣ-риёзӣ имрӯз, бевосита ба баррасии 

масоили сиёсати глобалӣ мепардозанд. Дар асоси дастовардҳои таҳқиқоти 

илмӣ, сиёсати сулҳҷӯёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назари хонандагон ба 

унвони мубориза барои пешрафти инсоният ва ҳифзи ҳаёти арзанда ҷилва 

мекунад. 

Эҳсоси ҷудоӣ аз ҷамъият, беарзишӣ, камтаҷрибагӣ, мувофиқ набудан, 

маъсумият, эҳсоси нолозим будан, ки дар натиҷаи созмондиҳии заифи тарбияи 

меҳнатӣ ва ахлоқӣ ба вуҷуд меоянд, халои шаҳрвандиро ба миён меоранд. 

Дарвоқеъ, охирин дар зеҳни ҷавонон заминаи мусоидро барои талқини афкори 

зиддиҷамъиятӣ ва зиддиконститутсионӣ аз хориҷ фароҳам месозад. Тарбияи 
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шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба мухолифати 

тезутунд бо шуури ба таври ғайримуташаккил шаклгирандаи наврасон рӯ ба рӯ 

мегардад, ки инро ақидаи равоншиноси маъруф тасдиқ менамояд: «Калиди 

тамоми мушкилоти рушди психологии наврасон, масъалаи манфиатҳо дар 

синну соли гузариш маҳсуб меёбад. Тамоми функсияҳои психологии инсон дар 

ҳар як зинаи рушд бо саъю кӯшиш ва манфиатҳои дар шахсият нақшбаста бо 

таври олӣ амал намекунанд» [96,6]. 

Чун қоида, муносибати хонандагон нисбати ҳаёти шахсӣ ва ҷамъиятӣ дар 

оила, дар гуфтугӯи ғайрирасмӣ ва ё зери таъсири васоити ахбори омма 

ташаккул меёбад. Баъзе аз хонандагон, ки дар мактаб бо тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ фаро гирифта мешаванд, дар оила бо муносибати бетарафона ва 

беэътиноӣ нисбати рӯйдодҳои фоҷиабор, ақидаҳои дур аз сиёсат рӯ ба рӯ 

мегарданд, ки инро метавон бо тарзи худбинонаи ҳаёти оилавӣ марбут донист. 

Охири қарни гузашта ба мамлакати мо бадбахтии бузург овард: ҷанги 

шаҳрвандӣ, низоъҳои мусалаҳҳона, ва чун наҷиа, буҳронҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ. 

Баъзан дар лаҳазоти мушкил чунин ба назар мерасид, ки Тоҷикистон 

давлатдории мустақили худро аз даст медиҳад, вале анъанаҳои ватандӯстӣ, 

ҳисси ифтихори миллӣ ва худсиносии миллӣ боло гирифтанд.  

Ҳувияти миллӣ бо ватандӯстӣ пайванди ногусастанӣ дорад ва ба тамаркузи 

қувваҳои ҷомеа барои ҳалли мушкилоте, ки бо онҳо дар ҳаёти рӯзмарра рӯ ба 

рӯ мегардем, мусоидат менамояд. Тамаркузи қувваҳо ба бартарафсозии 

мушкилот ва ҳалли масоил мусоидат менамояд. Кант чунин ибрози назар 

намудааст: «Дарки мавҷудияти ман дар айни замон дарки бевоситаи 

мавҷудияти дигар ашёҳо, ки хориҷ аз ман мавҷуданд, мебошад» [170,36]. 

Бидуни дарки худ ҳамчун намояндаи яке аз гурӯҳҳои этникӣ, барандаи яке аз 

фарҳангҳои миллӣ, одамон ногузир фарҳанг, урфу одат ва анъаноти худро ба 

унвони ягона фарҳанги оқилона ва дуруст ба даст меоранд. Дигар фарҳангҳо 

олӣ, бегона ва хусуматомез ба назар мерасад.  

Шаҳрванди асил барои душвориҳои Ватан дард мекашад. В.А. 

Сухомлинский навишта буд: «Ватан – хонаи шумо, гаҳвораи шумост. Дар 
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хонаи шумо на ҳама чиз мураттаб ва на ҳама чиз хуб аст» [293,86]. Шаҳрванди 

асил бояд дарк намояд, ки бе иштироки фаъоли ӯ чизе тағйир намеёбад. 

Имрӯз мо шоҳид ва иштирокчии раванди ҷустуҷӯйи посухҳо ба саволҳои 

зерин мебошем: Чиро ва чӣ гуна бояд омӯхт? Оё бо ин масъала мактаб дар 

соҳаи таҳсилот бояд машғул гардад ва ё ин уҳдадории танҳо оила мебошад? 

Ақидаҳои гуногун оиди масъалаи мазкур арзи вуҷуд доранд. Аксари олимон 

чунин меҳисобанд, ки ҳисси ҳувияти миллӣ ва муҳаббат ба Ватан бояд дар 

шароити оила ва дар мактаб тарбия дода шаванд. 

Мактаби муосир бояд ба камолоти мутаносиби шахсият мусоидат намояд. 

Бинобар ин, маҳз тарбия дар раванди мазкур нақши муассир дорад. Аксарият 

бар ин назаранд, ки тарбияи муҳаббат ба Ватан бояд вазифаи асосии муассисаи 

таҳсилоти умумӣ гардад. Он нафаре, ки сарзамини худро дӯст намедорад, ҳеҷ 

чиз ва ҳеҷ касро дӯст дошта наметавонад. Дар ин самт: 

- бояд байни тарбияи миллӣ ва миллатгароӣ фарқият гузошта шавад; 

- тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ бояд дар заминаи муайяни таърихӣ ба 

роҳ монда шавад, истифодаи маводи кишваршиносӣ ҳатмӣ мебошад; 

- тарбияи шаҳрвандиро дар доираи тарбияи ватандӯстӣ ба роҳ мондан ба 

мақсад мувофиқ аст, зеро сатҳи пасти фарҳанги сиёсӣ, надонистани 

муқаррароти асосии Конститутсия, ивазкунии мафҳумҳои «Ватан» ва «Давлат» 

ба ташаккули ватандӯсти асили ватани худ мусоидат карда наметавонанд. 

Маърифати шаҳрвандӣ дар низоми тарбияи ватандӯстӣ нақш ва ҷойгоҳи 

хосса дорад. Бо мурури замон маълум гардид, ки чун ҳамеша низоми мавқеъҳо, 

принсипҳо, вазифаҳо талаб карда мешаванд, ки ҷомеаро бояд муттаҳид созанд. 

Чунин низом метавонад тарбияи мутаҳҳидсозандаи шаҳрвандӣ ва ҳуқуқӣ 

гардад. 

Шаҳрвандият ягонагии фарҳанги ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва маънавиро фаро 

мегирад. Мундариҷаи тамоми фанҳои мактабӣ ба ташаккули шаҳрванд, 

ватандӯст нигаронида шудааст. Аммо дар ин самт ҷойгоҳ ва нақши фанҳои 

гуманитарӣ, пеш аз ҳама, адабиёт, ҷамъиятшиносӣ ва таърих хеле бузург аст. 

Бояд гуфт, ки барои баланд бардоштани маърифатнокии шаҳрвандии 



57 
 

хонандагон мазмуну мундариҷаи аксарияти фанҳои таълимӣ мусоидат 

менамоянд. 

Дар тарбияи шаҳрвандии хонандагон курсҳои махсуси «Асосҳои давлат ва 

ҳуқуқ», «Ҳуқуқи инсон» нақши муассир доранд. Ин курсҳо маълумот дар бораи 

давлат, қонунҳо, ҳуқуқу уҳдадориҳои инсон, фарҳанг ва мавқеи шаҳрвандиро 

дар бар мегиранд. 

Ҳангоми созмондиҳии муносиби раванди таълиму тарбия метавон 

афзалиятҳои миллиро, ки дар насли наврас ҳисси ватандӯстӣ, шаҳрвандиро 

тарбия намуда, худогоҳии миллӣ, саводнокии ҳуқуқӣ, эҳтиром ба мероси 

фарҳангӣ ва таърихии халқ, шахсияти инсон, ҳуқуқҳои инсонро ташаккул 

медиҳанд, эҷод намуд.  

Раванди ташаккули таассуроти маънавӣ оиди масоили ватандӯстӣ ва 

шаҳрвандӣ бо дарназардошти хусусиятҳои синнусолии хонандагон ба роҳ 

монда мешавад. Ҳамин тариқ, дар синфҳои ибтидоӣ дар кӯдакон таассуроти 

умумӣ дар бораи Ватан – ҷое, онҳо таваллуд шудаанд ва ба камол мерасанд, 

ташаккул меёбад. Хонандагони синну соли миёнаи мактабӣ, наврасон тамоил 

ба тасаввуроти мушаххас ва хотирмони ҳаёти худ доранд, аммо оғози раванди 

худогоҳӣ онҳоро ба дарки сиёсии он чи ки дар ҷаҳон рӯй медиҳад, даъват 

менамояд. 

Ин табиист, зеро ҳар қадар таассуроти хонандагон дар бораи ватандӯстӣ ва 

шаҳрвандӣ ғанитар бошад, ҳамон қадар муҳокимарониҳои онҳо, ақидаҳо ва 

баҳогузории онҳо аз рӯйи масъалаҳои мазкур боз ҳам муассиртар мешаванд. 

Дар тарбияи ватандӯстӣ ва шаҳрвандӣ дарки моҳият ва ҷанбаҳои муҳимми 

зоҳиршавии ин хусусиятҳо ва ҳиссиёти амиқи эҳсосотӣ аҳамияти зиёд дорад. 

Маҳз дар ин замина дар хонандагон ҳисси муҳаббат ба Ватан пурзӯр гардида, 

муносибатҳо, эътиқодот ва рафтори муносиб дар ҷомеа ташаккул меёбанд. 

Бо дарназардошти вазъияти мавҷуд дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, 

инчунин вижагиҳои раванди таълиму тарбия метавон чунин хулосабарорӣ 

намуд: 
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- омӯзгорон масъалаҳои тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстиро, ки дар назди 

мактаб гузошта шудаанд, пурра дарк наменамоянд; 

- дар марҳилаи кунунӣ зарурат ба коркарди роҳҳо, методҳо, воситаву 

шаклҳои амалисозии барномаҳои давлатӣ дар самти мазкур ба миён омадааст; 

- хонандагон дарк менамоянд, ки онҳо шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошанд ва ояндаи кишвар аз онҳо вобастагӣ дошта, бе муҳаббат нисбати 

Ватан, донистани таърихи он, Ватанро обод кардан имконнопазир аст. 

Ҳамаи гуфтаҳои боло ба ҳамкории бевоситаи ҳамаи субъектҳои раванди 

таълим: хонандагон, омӯзгорон, оила, ҷомеа роҳнамоӣ ва таъкид менамоянд. 

Коркарди масоили тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар педагогика дорои 

таърихи қадима мебошад. Дар педагогикаи Аврупои Ғарбӣ ва педагогикаи 

классикӣ он бевосита бо номҳои Афлотун, Арасту, Руссо, Дидро ва дигарон 

алоқаманд аст. Онҳо тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстиро, дар навбати аввал, бо 

эҳтиром нисбати давлат, риояи қонунҳо марбут дониста, асоси тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстиро дар камолоти ҷамъиятии шахсият, фароҳамории 

шароитҳо барои худифодакунии шахсӣ медиданд.  

Масъалаҳои тарбияи шаҳрвандӣ дар асарҳои таҳқиқотии мутафаккирони 

рус А.Н. Радишев, В.T. Белинский, Н.Г. Чернишевский, Н.А. Добролюбов, А.И. 

Гертсен ва дигарон инъикос ёфтаанд. Ғояи халқият дар соҳаи тарбия, ки аз 

ҷониби К.Д. Ушинский мухтасар ифодаи худро ёфтааст, ба баҳисобгирии 

тавсифоти худогоҳии миллӣ ва менталитет, мукаммалсозии худогоҳии миллӣ, 

тарбияи инсон-шаҳрванд асос ёфтааст. 

Педагогикаи шӯравӣ масоили тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстиро бо 

дарназардошти самтгириҳои ҷамъиятии шахсият, бадастории таҷрибаи 

фаъолияти дастаҷамъона баррасӣ намудааст. 

Дар асари машҳури В.А.Сухомлинский «Тарбияи шаҳрванд», дар дараҷаи 

муайян, таҷрибаи назариявӣ ва амалии мактаби шӯравӣ оиди маърифатнокии 

шаҳрвандӣ ҷамъбаст ва ба низом дароварда шудааст. Ҷойгоҳи асосӣ дар ин асар 

ба ташаккули мавқеи шаҳрвандии хонандагон, таъсири мактаб, оила, 

муассисаҳои кӯдакона оиди маърифатнокии шаҳрвандӣ ҷудо карда шудааст. 
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Ватандӯстӣ ҳамчун сифати шахсият дар муҳаббат ба диёри худ, риояи 

қонун, омода будан барои хизмат ба ватани худ зоҳир мегардад. Зуҳури дараҷаи 

олии фарҳанги муоширати байнимиллӣ интернатсионализм мебошад, ки 

баробарӣ ва ҳамкорӣ байни ҳамаи халқҳоро пешбинӣ менамояд. Он аз 

миллатгароӣ ва шовинизм фарқ дошта, ватандӯстӣ ба ғояи эҳтиром ва муҳаббат 

нисбати диёри худ ва ҳамфикрӣ бо дигар халқҳову мамлакатҳо асос ёфтааст. 

Тарбияи ватандӯстӣ ва шаҳрвандӣ дар чорабиниҳои мактабӣ ва 

беруназмактабӣ бо ёрии шаклу методҳои гуногун амалӣ карда мешавад. 

Омӯзиши рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Нишон, Парчам, Суруди 

миллӣ, дар тарбияи шаҳрвандӣ нақши хосса дорад. 

Ватандӯстӣ ҳамчун сифати шахсият дар муҳаббат ба Ватани худ, садоқат, 

тайёрӣ барои хизмат ба ватани худ зоҳир мегардад. Ҳамчун зуҳури дараҷаи 

олии фарҳанги муоширати байни миллатҳо ҳисси ватандӯстӣ баромад 

менамояд, ки баробарӣ ва ҳамкории тамоми халқҳоро пешбинӣ менамояд. Дар 

асоси мафҳуми ватандӯстӣ ғояи эҳтиром ва муҳаббат ба Ватан ва ҳамватанон 

ниҳода шудааст. 

Омӯзгорони фанни таърих ба омӯзиши амиқи рамзҳои давлатӣ таваҷҷуҳи 

хосса зоҳир менамоянд. Парчами давлатӣ муборизаи халқи моро барои озодӣ ва 

истиқлолият, роҳи дурахшони халқ, саъю кӯшиши меҳнаткашонро барои ба 

кишвари гулгулшукуфону пешрафта мубаддал намудани Тоҷикистон таҷассум 

менамояд. 

Дар Нишони давлатӣ боигариҳои асоси ҷумҳурӣ инъикос ёфта, нақши 

маориф ва фарҳанг махсус қайд гардидааст. Фаровонии офтоб, зебоии 

нотакрори мамлакати кӯҳсор ва саъю кӯшиши халқи тоҷик баҳри расидан ба 

ояндаи дурахшонро нишон медиҳанд. 

Суруди миллии Тоҷикистон суруди тантанавӣ буда, яке аз рамзҳои 

муҳимми давлатӣ маҳсуб меёбад. Дар он муҳаббат ба Ватан, ифтихори миллӣ 

ва таманнои гулгулшукуфии он таҷассум ёфтаанд. 
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Маъмурияти муассисаҳои таҳсилоти умумии Тоҷикистон ба баргузории 

ҷамъомадҳои пагоҳирӯзӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамоянд, ки дар онҳо 

хонандагон бо шеъру сурудҳо дар васфи Ватан баромад менамоянд.  

Инчунин, ба омӯзиш ва таблиғи «Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак» диққати 

махсус дода мешавад, ки дар он кӯдак шахсияти комил дониста шуда, давлат 

уҳдадор аст ӯро ҳифз намояд ва барои некуаҳволии ӯ ғамхорӣ зоҳир намояд. 

Конвенсияи мазкур яке аз ҳуҷҷатҳои муҳимтарин барои кӯдакони ҷаҳон маҳсуб 

меёбад, ки моҳи октябри соли 1993 аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб 

расидааст. Муқаррароти ин санад аз калонсолон ҳифзи ҳуқуқҳои шахсӣ, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсии кӯдак, шаҳрвандият ва миллати ӯ, истифодаи 

забони модарӣ, фарҳанги миллӣ, анъаноти миллӣ ва монанди инро талаб 

менамоянд. Дар муассисаҳои таълимӣ омӯзгорон кӯшиш ба харҷ медиҳанд, то 

тарбиятгирандагон – кӯдакон, наврасон ва хонандагонро барои риояи 

муқаррароти қонун ва зиндагӣ дар давлати ҳуқуқбунёд омода намоянд. 

Ҳамин тариқ, бо хонандагон мунтазам мусоҳибаҳо дар мавзуъҳои зерин: 

«Ман чӣ гуна ҳастам ва ман кӣ ҳастам?», «Ҳуқуқҳои кӯдак, ки дар Конвенсия 

эълон гардидаанд», «Шахсияти кӯдак дар ҷомеа» ва ғайра гузаронида 

мешаванд. 

Имрӯз дар аксарияти мактабҳои ҷумҳурӣ гурӯҳҳои «Пайшиносони наврас» 

ташкил карда шудаанд, ки бо Кумитаи собиқадорони ҷанг ва меҳнат дар шаҳру 

ноҳияҳо ҳамкории зич доранд. 

Пайшиносони ҷавон маводро дар бораи иштирокчиёни ҷанг, собиқадорони 

меҳнат, ҷанговарони интернатсионалист ҷамъоварӣ намуда, роҳи ҷангии онҳо 

омӯхта шуда, онҳо дар бораи муҳорибаҳои ҷангии худ ва ҳаёти афсарӣ нақлҳо 

менамоянд. Дар асоси маводи ҷамъоваришуда барномаи телевизионии «Набзи 

рӯз» ташкил карда шудааст, ки дар он собиқадорони ҷангу меҳнат баромад 

менамоянд.  

Дар тарбияи ватандӯстӣ ва интернатсионализм илмҳои гуманитарӣ ва 

табиӣ нақши муассир доранд. Омӯзиши табиати диёр, гузаштаи таърихии он аз 

назари отифӣ аз ҷониби кӯдак қабул карда шуда, ҳисси муҳаббат ба Ватанро 
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дар замири ӯ тақвият мебахшад. Фарҳанги муоширати байни миллатҳо ба 

омӯзиши забонҳои русӣ ва хориҷӣ, таърих ва фарҳанги забони омӯхташаванда, 

анъанаву урфу одатҳои халқҳои ин мамлакатҳо мусоидат менамояд.  

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар хонандагон ташаккули донишҳо оиди 

дастовардҳои мамлакати мо дар соҳаи илм, ҳуқуқ, технологияҳо ва фарҳангро 

дар бар мегирад. Ин бахши фаъолияти тарбиявии мактаб дар рафти шиносоӣ бо 

ҳаёт ва фаъолияти олимони маъруф, ихтироъкорон, нависандагон, рассомон, 

ҳунармандон ва ғ. ба даст меояд. 

Пеш аз он ки оиди моҳияти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ сухан гӯем, 

бояд ба мафҳуми «раванди тарбия» таваҷҷуҳ зоҳир намоем. Тарбия раванди 

ҳадафманди ташаккули шахсият баҳри омодасозии ӯ ба ҳаёти ҷамъиятӣ ва 

фарҳангӣ дар мувофиқа бо амсилаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва меъёрӣ мебошад. 

Тарбия раванди гуногунҷанба аст. Ба он муҳити табиӣ, муҳити ҳаёт ва 

силсиламаротиби арзишҳои ҷамъиятӣ таъсир мерасонанд: оила, мактаб ва 

макотиби олӣ, созмонҳои кӯдакон ва ҷавонон; фаъолияти рӯзмарра ва касбӣ, 

санъат ва васоити ахбори омма. Сохтори раванди тарбияро иртиботи 

мутақобилаи ҷузъҳои асосии он, аз ҷумла ҳадафҳо ва мундариҷа, методу 

усулҳо, инчунин дастовардҳо ташкил медиҳад.  

Мақсади тарбия ягонагии мақсаду мазмунро дар назар дорад. Дар асоси ин 

нишона тарбияи зеҳнӣ, маънавӣ, меҳнатӣ, ҷисмонӣ ва зебоипарастиро махсус 

қайд менамоянд. Имрӯз самтҳои нави фаъолияти тарбиявӣ, аз ҷумла тарбияи 

шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, экологӣ ба миён меоянд. 

Консепсия татбиқи вазифаҳоеро, ки тавассути унсурҳои асосӣ муайян 

гардидаанд, дар назар дорад, аз ҷумла: интернатсионализатсияи арзишҳои 

умумибашарӣ аз ҷониби кӯдакон, ҳифзи таҷрибаи маънавии андухтаи 

инсоният: муколамаи байни фарҳангҳо ва миллатҳои гуногун; эҳтиром нисбати 

ҳаёти инсон, дарки арзишманд будани он; озодӣ ва масъулиятшиносӣ; 

ташаккули рафтори шаҳрвандӣ: ширкат дар корҳои ҷамъиятӣ, изҳори рӯҳияи 

ҷамъиятӣ, риояи ҳуқуқҳои инсон, мубориза бо амалҳои бадахлоқона; 

азхудкунии вазъи воқеӣ аз ҷониби хонандагон: қабули қарорҳо, интихоби озоди 
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қарорҳо ва масъулият барои иҷрои онҳо, интихоби воситаҳои худтанзимкунӣ, 

рафтори муносиб дар тамоми вазъиятҳои ҳаётӣ, азхудкунии воситаҳои 

худомӯзӣ ва касби камол ё худтакмилдиҳӣ ва ғайра. 

Ҳамин тариқ, дар консепсияҳо ба равишҳои гуногунҷанбаи тарбия ва 

татбиқи онҳо бо воситаҳои гуногун таъкид шудааст. Диққати асосӣ ба 

ташаккули мавқеи шаҳрвандӣ равона карда шудааст. 

Таҳлили адабиёти илмӣ нишон дод, ки мақсади асосии тарбияи шаҳрвандӣ 

ва ватандӯстӣ ташаккули шаҳрвандият ва ватандӯстӣ ҳамчун хусусиятҳои 

ҳамгирошудаи шахсият мебошад. Ба он метавон озодии ботинӣ, эҳтиром ба 

ҳокимияти давлатӣ, муҳаббат нисбати сарзамини худ ва саъю кӯшиши барои 

нигаҳдорӣ ва ҳифзи сулҳ, ҳисси худшиносии миллӣ, ватандӯстии мутавозин ва 

фарҳанги муоширати байни миллатҳоро нисбат дод. Ташаккули шуури 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ҳамчун хусусияти шахсият, дар сатҳи саъю кӯшиши 

субъективии омӯзгорон, волидайн, созмонҳои ҷамъиятӣ, инчунин омилҳои 

объективии амаликунии ҷомеа – ҳукумат, сохторҳои шаҳрвандӣ, фарҳанги 

ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва маънавӣ дар онҳо муқаррар карда мешавад. 

Ташаккули шаҳрвандият ва ватандӯстӣ аз маҷмуи хусусиятҳои мусбии 

шахсият, саъю кӯшиши субъективии омӯзгорон, волидайн, созмонҳои ҷамъиятӣ 

таркиб ёфтааст. Дар мамлакати мо ҷомеаи шаҳрвандӣ дар марҳилаи ташаккулу 

такмилёбӣ қарор дорад.  

Шаҳрванди асил инсони хушахлоқ мебошад. Нишондиҳандаҳои ахлоқӣ 

ҷузъҳои «шаҳрванд», «шаҳрвандият», «маърифатнокии шаҳрвандӣ» мебошанд. 

Сифатҳое, чун шафқат, адолат, масъулиятшиносӣ, ростқавлӣ, меҳнатдӯстӣ низ 

ба ин нишондиҳандаҳо шомиланд. Инчунин, дар мактаб, оила ва ҷомеа 

иртиботот бояд дар сатҳи муносиб ба роҳ монда шаванд, қоидаҳои муайяни 

ахлоқӣ бояд муқаррар карда шаванд, аз ҷумла дӯсти асил будан, аз рӯйи виҷдон 

кор кардан, роҳ надодан ба бегонапарастӣ. 

Мафҳуми «шаҳрвандият» дорои маъниҳои гуногун мебошад. Дар адабиёт 

таърифҳои зиёде аз он пешниҳод гардидаанд. Моҳияти мафҳуми «шаҳрванд» 

дар илмҳои ҷомеашиносӣ ба таври гуногун шарҳу тавзеҳ дода шудааст. 
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Бинобар ин, дар ҳар як ҷомеа вобаста аз сохтори сиёсӣ ва ниҳодҳои демократӣ 

мафҳуми «шаҳрванд» ба шеваҳои гуногун шарҳ дода мешавад [147,7]. Ин бад-

он маънист, ки мафҳуми «шаҳрванд» дорои маъноҳои мухталиф мебошад. 

Олими муосири рус В.О. Мушинский бар ин назар аст, ки мафҳуми «шаҳрванд» 

(гражданин) маънии «шаҳр» («город» ва ё «град»)-ро дорад [147,6]. Дар 

DeutschInzekIopedik гуфта шудааст, ки «шаҳрванд» аз калимаи забони олмонии 

бостон «Burgeri» гирифта шуда, маънояш «муҳофизи қалъа» мебошад [166,19]. 

Истилоҳи «шаҳрвандият» бошад, маънои иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ ва сиёсии 

шаҳрвандро фаро мегирад. 

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ маҷмуи муносибатҳои арзишманд нисбати 

масоили глобалӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, шахсони ҷудогона, фаъолияти онҳо, 

падидаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва шуур мебошад. Он дар як вақт ҳам ҷанбаи 

шаҳрвандӣ ва ҳам ватандӯстӣ дорад, чунки бо дарназардошти мавқеъҳои 

асосии давлатӣ, конститутсионӣ ва идеологӣ муайян карда мешавад ва дар 

таҷрибаи воқеии муносибатҳои ҷамъиятӣ таҷассум меёбад. 

Омӯзгоре, ки ба омӯзиши масоили тарбияи мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстии хонандагон оғоз мекунад, пеш аз ҳама, бояд истилоҳот, 

мафҳумҳои асосии тарбияи шаҳрвандиро донад. Омӯзиши ҳамаҷонибаи 

истилоҳот ба омӯзгор дар дарки амиқи таъинот, вазифаҳо, нақш, ҷойгоҳ ва 

мундариҷаи маърифатнокии шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ кумак хоҳад намуд; ба 

муколамаи созанда бо ҳамкорон, хонандагон, созмонҳои ҷамъиятӣ, марказҳо, 

клубҳо, созмонҳои мактабӣ ва ғайра мусоидат хоҳад кард. 

Шаҳрвандият ва ватандӯстӣ ягонагии гуфтор ва амал, эҳсоси ғамхорӣ 

барои сарнавишти ватанро дар назар дорад. Ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷомеае 

мебошад, ки дар он робитаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ байни одамон 

бояд мустақил аз сохторҳо ва муассисаҳои давлатӣ бошанд.  

Нақши мусбиро дар ҷомеаи шаҳрвандӣ шахсияти шаҳрванд ва мавқеи 

марказиро оила ишғол менамоянд, чунки шахсият дорои як қатор талаботҳои бо 

оила ва масоили ҷомеа алоқаманд мебошад: тазаккурӣ, тарбиявӣ, иқтисодӣ, 

корӣ, маънавӣ, муассир ва ғайра. 
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Низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ вазифаю ҳадафҳои мушаххасро бо 

дарназардошти хусусиятҳои синнусолӣ, ғояҳои умумии шаҳрвандӣ ва сиёсӣ дар 

бар мегирад. 

Рушди қобилиятҳои монологи муассир, эътимоднок ва асоснок, қобилияти 

дар назди аудитория баромад кардан, дар хонандагон низоми устувори 

фарҳанги анъанавии шаҳрвандӣ, малакаву маҳорати ҳифзи мавқеи худро 

ташаккул медиҳад. Инчунин, дар шароити демократия, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 

ошкорбаёнӣ зиндагӣ намуданро меомӯзонад.  

Ҳангоми ҷалб намудани хонандагон ба корҳои муфиди ҷамъиятӣ, баъзе 

мушкилот ба назар мерасанд. Маҳз дар ҳамин маврид дар хонандагон 

шаҳрвандият, шуури ҳуқуқӣ, ватандӯстӣ ва интернатсионализм, инчунин 

сифатҳои волои ахлоқӣ ва сиёсӣ, аз ҷумла ростқавлӣ, поктинатӣ дар муносибат 

бо одамон, нисбати дастовардҳои ҷомеа, интизомнокӣ ва масъулиятшиносӣ, 

зиракии сиёсӣ, интиқодпазирӣ, қобилияти нишон додани камбудиҳо ва ғайра 

ташаккул меёбанд. 

Вазифаҳои рушддиҳандаи тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон 

аз мақсадҳои таълимӣ ва тарбиявӣ бармеоянд. Донишҳо ва фаъолияти 

шаҳрвандӣ ба ташаккули тафаккури сиёсӣ ва малакаҳои иҷтимоӣ мусоидат 

хоҳанд кард. Барои аз мавқеи тафаккури нави сиёсӣ дарк кардани рӯйдодҳо, ба 

назар гирифтани ҳар як омил муҳим мебошад. Хонандагон дар анбуҳи ахбороти 

сиёсӣ ба иттилооти мавриди назар баҳогузорӣ намудан, дар баробари 

мағзшӯиҳо муқовимат карданро меомӯзанд. 

Мақсаду вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар раванди 

ҳамгирои педагогӣ бо дарназардошти синну сол ва қобилиятҳои хосси 

хонандагон амалӣ карда мешаванд. Дар ҷаҳони муосир фазои ҳаёти ҷамъиятӣ 

ва хусусӣ пур аз иттилооти сиёсӣ, муносибатҳои мухолифатомез, баҳогузориҳо, 

тамоюлоти арзишӣ мебошад. Иттилооти сиёсӣ аз ҷониби хонандагони синну 

соли гуногун, ки дар ҷомеа зиндагӣ ва фаъолият менамоянд ва аз 

таъсиррасониҳои сиёсӣ ҷудо нестанд, ба таври гуногун қабул карда мешавад. 

Мавриди зикр аст, ки идеологияи сиёсӣ аз ҷониби хонандагон зери 
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таъсиррасониҳои калонсолон аз худ карда мешавад, ки ин, дар навбати худ, аз 

омӯзгорон ва волидайн аз худ кардани донишҳои марбут ба вижагиҳои дарки 

иттилооти сиёсӣ аз ҷониби кӯдаконро талаб мекунад, то ин ки сатҳи огоҳӣ ва 

дарки онҳоро баланд бардоранд. 

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон ҳамчун эҳтиром нисбати 

қонун, ташаббускорӣ, масъулиятшиносӣ; пайравӣ ба арзишҳои демократӣ ва 

шаҳрвандӣ, ки ба ақлу хирад, эҳсосот ва таҷрибиёти шахсият асос ёфтаанд; 

инчунин, ба роҳбарӣ гирифтани принсипҳои умумибашарӣ дар бархӯрд бо 

ақидаҳо дар мавриди ахлоқ ва арзишҳои ҳаёт зоҳир мегардад. 

Вазифаи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ аз он иборат аст, ки он эҳтиромро 

нисбати дигарон, таҳаммулпазириро нисбати нуқтаи назари мухолиф, қоидаҳои 

муҳокимарониҳои ҷамъиятиро ташаккул медиҳад. Он ба муколамаи 

мутамаддин мусоидат намуда, ба ҳар як шаҳрванд барои иштирок дар 

муҳокима ва коркарди қарорҳои барои ҷомеа муҳим имконият фароҳам меорад.  

Тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ самтҳои асосии фаъолияти омӯзгоронро 

муайян менамояд. Таълими мавзуии фанҳои сиёсати ҷамъиятӣ ва давлатиро 

метавон он вақт самаранок шуморид, ки агар омӯзиш хусусияти мушаххаси 

таълимӣ ва тарбиявӣ дошта бошад ва он на ба интиқоли маҷмуи донишҳо, 

балки ба ташаккули мавқеи шахсӣ дар муносибатҳои мураккаби иҷтимоӣ 

равона карда шуда бошад. 

Самаранокии тарбия на танҳо тавассути азхудкунӣ ва таҷдиди назар 

кардани арзишҳои фарҳангӣ ва таҷрибаи иҷтимоӣ аз ҷониби афрод, балки бо 

омодагии аъзоёни ҷомеа ба фаъолияти бошуурона ва мустақили эҷодӣ муайян 

карда мешавад. 

Ҳамин тариқ, тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ раванди томест, ки ҳастаи 

онро маърифатнокии сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва маънавӣ ташкил дода, тавассути ба роҳ 

мондани курсҳои омӯзишӣ, корҳои беруназсинфӣ, бо роҳи ташаккули тарзи 

ҳаёти демократӣ дар мактаб, муҳити ҳуқуқӣ тариқи ба роҳ мондани фаъолияти 

иҷтимоию иртиботӣ ба роҳ монда мешавад. Самти мазкури тарбия бояд ба 

рушди маҷмуи арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар байни хонандагон, 
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ташаккули тафаккури интиқодӣ ва ҷаҳонбинии васеъ, ҳавасмандгардонии 

хонандагон, эътирофи баробарҳуқуқии ақидаҳои гуногун, маҳорати 

муттаҳидсозии фалсафаи худ бо гуногунандешии фарҳангӣ ва миллӣ ва ба 

маҳорати ба маънои шахсиятии ҳар кору фаъолият таъкид намудан, мусоидат 

менамояд. Мавриди зикр аст, ки дар тарбияи шаҳрвандӣ донистани таъриху 

фарҳанги кишвари худ, донистани забони давлатӣ, аз худ кардани забонҳои 

хориҷӣ нақши муассир доранд ва онҳо, дар навбати худ, омилҳои муҳимми 

амалисозии иртиботи байнифарҳангӣ маҳсуб меёбанд. 

Сиёсат як шакли шуури оммавӣ мебошад, ки манфиатҳои асосии ҷомеа, 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва этникиро дар дохили ҷомеа ва муносибатҳои 

байналмилалӣ таъмин менамояд. Шуури сиёсиро идеология, назария ва 

амалияи навсозии ҷомеа муайян менамояд. Он маҷмуи ақидаҳо, эътиқодот, 

арзишҳо, самтҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳимро дар бар мегирад, ки таносуби 

воқеии гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва этникӣ, шахсони алоҳидаро нисбати дигар 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ, этникӣ ва шахсони дигар ташкил медиҳанд. Он ба таъмини 

манфиатҳои асосии халқ ва ноил шудан ба мақсадҳои умумии миллӣ 

нигаронида шудааст. Шуури сиёсӣ, ба сифати яке аз шаклҳои шуури ҷамъиятӣ, 

маҷмуи устувори иҷтимоию психологӣ мебошад, ки як қатор равандҳоро дар 

бар мегирад. Ҷузъи фитрии он нишон медиҳад, ки инсони шефтаи фалсафаи 

муносибатҳои сиёсӣ дар татбиқи онҳо то кадом андоза иқтидор дорад. 

Вазифаи тарбияи наврасону ҷавонон ташаккули фарҳанги сиёсии 

шаҳрвандӣ ва ташаккули шуури баланди сиёсии шаҳрвандӣ, аз ҷумла шуур ва 

тафаккури сиёсӣ, ҳиссиёт, талабот ва иродаро дар назар дорад. Шуури 

шаҳрвандӣ-сиёсӣ дар хонандагон тарбия намудани фаъолнокӣ, 

масъулиятшиносӣ ва муташаккилӣ, ростқавлӣ ва интизомнокии бошууронаро 

талаб менамояд. 

Мазмуну мундариҷаи шуури сиёсии шаҳрвандӣ вазифаҳои онро муаяйн 

месозад. Вазифаи иҷтимоии шуури сиёсӣ ба таъмини суботи вазъи дохилии 

ҷомеа нигаронида шуда, ваҳдати маънавию сиёсӣ ва дӯстии байни халқҳои 
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Тоҷикистон, дарки дурнамои сиёсати иҷтимоии пуриқтидор, имконияти рушди 

мутаносиби шахсиятро таъмин менамояд.  

Вазифаи маданию маърифатии шуури сиёсии шаҳрвандӣ дар дастгирии 

фаъоли фарҳанги маънавии халқ, ғанигардонӣ ва ҳавасмандгардонии эҷодиёти 

маънавии онҳо зоҳир мегардад. Вазифаи тарбиявии шуури сиёсии шаҳрвандӣ аз 

он иборат аст, ки дар зери таъсири он афкори ҷамъиятӣ ташаккул ёфта, аз ҳар 

як шаҳрванд садоқату самимият, поквиҷдонӣ ва ғамхорӣ нисбати инсон, 

истодагарӣ ва оштинопазирӣ нисбати камбудиҳои худ ва атрофиён, 

интиқодпазирӣ ва худтанқидкунӣ, инчунин маъсулиятшиносиро дар анҷом 

додани корҳо талаб менамояд. Вазифаи психологии шуури сиёсии шаҳрвандӣ, 

рушди шуурнокии сиёсии инсонро дар назар дорад, ки он руҳияи инсонро 

устувор намуда, фаъолияти ӯро ба самтҳои мусбӣ равона намуда, шавқу рағбат 

ва афкори идеологии ӯро ташаккул медиҳад. Ҳамаи ин ба ангезаҳо ва 

фаъолиятҳои инсон таъсир расонида, барои ба таври интиқодӣ ва ҳадафманд 

ташаккул додани сифатҳои шахсӣ ва ирода имкон медиҳанд.  

Механизми асоси ташаккули шуури сиёсӣ иштироки фаъоли ҳар як инсон 

фаъолияти эҷодӣ, халлоқ, коркарди сиёсати ҷамоа, муколамаи озоди сиёсиро 

фаро мегирад. Тарбияи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ низоми муносибатҳои арзишманди 

умумибашарӣ нисбати масоили глобалӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, шахсони алоҳида, 

фаъолияти онҳо, нисбати падидаҳои ҳаёти ҷомеа ва шуур мебошад. ҷуноне 

қаблан зикр намуда будем, он ҷанбаи шаҳрвандӣ дорад, зеро бо мавқеъҳои 

асосии идеологии давлатӣ ва конститутсионӣ муайян карда шуда, дар амалияи 

муносибатҳои ҷамъиятӣ таҷассум меёбад. Он сиёсӣ аст, чунки барои 

хонандагон идеалҳо ва мақсадҳо, роҳҳои стратегӣ ва тактикии бунёди давлати 

демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявиро дар самти таъмини манфиатҳои асосии 

аксарияти одамон шарҳ медиҳад. 

Мазмуну мундариҷаи силсилаи фанҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва гуманитарӣ 

роҳҳои такомули мунтазами ҷомеаи башарӣ, тавассути гузариши он аз як 

тамаддун ба тамаддуни дигарро ифшо менамоянд. Барои хонандагон омӯзиши 

силсилаи фанҳои бадеӣ-зебоипарастӣ, яз ҷумла адабиёт, санъат ва мусиқӣ низ 
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аҳамияти бузурги сиёсӣ ва тарбиявӣ доранд. Онҳо оиди иртиботи санъат ва 

сиёсат маълумот ба даст меоранд. Ҳангоми таълими адабиёт хонандагон 

падидаҳои зебоипарастии ҳаётро меомӯзанд. Образҳои бадеии қаҳрамонони 

мусбӣ барои онҳо намунаи ибрат мешаванд. 

Низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ методу усулҳои таълим, 

таъсиррасонии мустақим тавассути калом ба шуури хонандагонро дар бар 

мегирад. Аз суханфурӯшӣ, демагогия, расмиятпарастӣ бояд даст кашид. 

Содаангорӣ (примитивизм) дар ҳаёти ҷамъиятӣ, дар муошират бо хонандагон 

хусусияти манфӣ касб менамояд. Хонандагон бевосита метавонанд иттилооти 

бардурӯғро қабул намоянд, ба қонунвайронкунӣ ва вайрон кардани интизом 

даст зананд, беаҳамиятӣ зоҳир намоянд. 

Дар таҷрибаи омӯзгорони пешқадам таъсиррасонии бевосита ба шуури 

хонандагон бо чунин сифот, аз ҷумла ростқавлӣ, умқи эътиқодот, манфиатдорӣ 

ва хоҳиши шахсӣ барои таъсир расонидан ба шуури хонандагон иртибот дорад. 

Машғулиятҳо, соатҳои дарсӣ, дигар усулҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва 

ватандӯстии хонандагон аз роҳбари синф омодагии комил ва ҳамаҷонибаро 

талаб менамояд. Самаранокии таълим ва таъсиррасонӣ ба шуури хонандагон 

дар саъю кӯшиши ботинӣ нисбати худомӯзии сиёсӣ зоҳир мегардад. Кори 

мукстақилона бо китоб, омода намудани ҳисоботи дорои мазмуни сиёсӣ, 

иштирок дар мусбоҳисаҳо–ҳамаи ин талаботро ба донишҳои сиёсиро тақвият 

мебахшанд. 

Ҳангоме ки хонандагон ба таври баробар дар корҳои муфиди ҷамъиятӣ ва 

иҷтимоӣ ширкат меварзанд, самаранокии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ 

бештар мегардад. Ин амр ҳангоме аҳамияти бештар пайдо мекунад, ки раванди 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон бевосита бо иштироки онҳо дар 

ҳалли мухолифатҳои воқеӣ, ки бевосита аз ҷониби онҳо дарку ва эҳсос 

мешаванд, алоқаманд бошад. 

Камбудиҳо дар самти тарбия, мухолифатҳо дар ҳаёти ҷомеа дар аксари 

ҷавонон инфантилизми сиёсӣ ва беэътиноӣ, хоҳиши ворид гардидан ба доираи 

манфиатҳои сирф шахсӣ ва тамаъҷуёнаро ба миён меоранд. Эҳсоси ҷудоӣ аз 
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ҷамъият, камтаҷрибагӣ, худро беарзиш донистан, мувофиқ надонистан, 

маъсумият, эҳсоси нолозим будан, ки дар натиҷаи созмондиҳии заифи тарбияи 

меҳнатӣ ва ахлоқӣ ба вуҷуд меоянд, халои шаҳрвандиро ба миён меоранд. 

Дарвоқеъ, омилҳои мазкур дар зеҳни ҷавонон заминаи мусоидро барои талқини 

афкори зиддиҷамъиятӣ ва зиддиконститутсионӣ аз хориҷ фароҳам месозанд. 

Илова бар ин, дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ расман тарбияи сиёсӣ ба 

мухолифати тезутунд бо шуури ба таври ғайримуташаккил шаклгирандаи 

наврасон мувоҷеҳ мегардад. Муносибати муқаррарӣ нисбати ҳаёти шахсӣ ва 

ҷамъиятӣ дар оила, дар суҳбати тасодуфӣ, зери таъсири васоити ахбори омма 

ташаккул меёбад.  

Як гурӯҳи нисбатан заифи хонандагон зиндагии нисбатан мушкил дошта, 

барои тақвияти шуури худ кӯшиш ба харҷ медиҳанд ва дар назди онҳо 

масъалаи интихоб қарор дорад, ки барои талқини ғояҳои зиддиҷамъиятӣ, 

маълумоти таҳрифшуда ва иттилооти бардурӯғ заминаи мусоид маҳсуб меёбад. 

Дар раванди таълиму тарбия ихтилофоту камбудиҳо, ки дар умум, бо ҳаёт 

алоқаманд мебошанд, бартараф карда мешаванд.  

Дар низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон меъёрҳои 

камолоти шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ муҳим арзёбӣ мегарданд. Меъёри асосӣ 

ягонагии сухан ва амал маҳсуб меёбад. 

 

1.4. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар ҳошияи Консепсияи 

миллии тарбия ва Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Пас аз фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ 

(солҳои 1992-1997) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳият ва низоми тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ тағйир ёфт. Дар солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ 

зарурияти коркарди низоми муосири тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии насли 

наврас ба миён омад. Дар тули ин солҳо дар насли наврас таассуроти нав оиди 

шаҳрвандият, фарҳанги ҳуқуқӣ, ватандӯстӣ ва муҳаббат ба Ватани худ 

ташаккул ёфт.  
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Имрӯз ҳам ташаккули низоми нави тарбияи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва 

ватандӯстии хонандагон ва донишҷӯён идома дорад. Тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ дар саросари мамлакат дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст: 

марказҳои таълимии тарбияи ватандӯстӣ ва ҳуқуқӣ ташкил карда мешаванд, ки 

ҳадафи онҳо дар насли наврас ташаккул додани мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ, 

ҳисси ватандӯстӣ ва тарбияи ахлоқӣ мебошад. Дар марказҳои мазкур 

конфронсҳо, мубоҳисаҳо, мусоҳибаҳо, озмунҳо, шабнишиниҳои мавзуӣ, 

чорабиниҳои самти ҳарбӣ-ватандӯстӣ, бозиҳо, намоишҳои гуногун гузаронида 

мешаванд.  

Инчунин, дар самти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ мутахассисон тайёр 

карда мешаванд. Чунин муносибат ба вобаста аст, ки шаҳрвандият ва 

ватандӯстӣ асоси давлати бузург ва пурқудрат ба шумор рафта, тарбияи насли 

наврас дар шароити муассисаи таҳсилоти умумӣ дар рӯҳияи он ба роҳ монда 

шудааст. 

Аввалин маротиба калимаи «ватандӯст» (патриот) дар замони Инқилоби 

Фаронса (солҳои 1789-1793) ба миён омадааст. Ватандӯстон худро дар тафовут 

аз хиёнаткорон ва хоинони ватан муборизони роҳи озодӣ, ҳимоятгарони 

ҷумҳурӣ (республика) меномиданд. 

Ғайр аз ин, боз ҳам маънии муосири калимаи «ватандӯст» бо ҳиссиёти 

шуури инсонӣ нисбати зоҳиршавии таъсиррасонии муҳити атроф дар макони 

таваллуди инсон, таҳсилот, даврони кӯдакӣ, синну соли наврасӣ, ташаккули 

шахсияти ӯ алоқаманд мебошад. Ватандӯстӣ ба такомули маънавии хонандагон 

ва ташаккули тарзи ҳаёти солими ҷомеаи шаҳрвандӣ нигаронида шудааст. 

Ватандӯстӣ – ин муҳаббат ба Ватани худ, хоҳиши хизмат кардан баҳри ба 

манфиатҳои он ва омода будан барои фидо кардани ҷони худ дар роҳи ҳифзи он 

мебошад. Маърифатнокии шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ яке аз тавсифоти шахсият 

мебошад, ки дар ҷаҳонбинии ӯ, идеалҳои маънавӣ ва меъёрҳои рафтор ифода 

меёбад. Аксаран, шуури ҷамъиятӣ дар ҳисси коллективизм, тарзи зиндагӣ, 

таърих, фарҳанг, арзишҳои бунёдии низоми маориф зоҳир мегардад. 
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Тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ асосҳои маънавии пойдории давлат ба 

шумор рафта, дар марҳилаи муосир ба сифати манбаи муҳимми дохилии 

сафарбаркунандаи ҷомеаи башарӣ баромад менамоянд, ки дар он мавқеи 

фаъоли шаҳрвандӣ, омодагӣ барои хизмат ба Ватан ва ҳифзи марзу буми он 

ташаккул меёбанд. Таҷриба ва таҳқиқоти сершумор нишон медиҳанд, ки 

тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ метавонанд фардӣ, гурӯҳӣ ва оммавӣ 

бошанд.  

Аз вижагиҳои хосси тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии тоҷик гароиши 

инсондӯстона, таҳаммулпазирии динӣ, қонунмадорӣ, раванди устувор ва ниёз 

ба зиндагии дастаҷамъона ва муҳаббати хосса ба ватан, табиати диёр, оила, 

хешу табор ва ғайра мебошанд. 

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ба таври маҷмуӣ ба нақша гирифта шуда, 

яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 

таълиму тарбияи насли наврас ба ҳисоб меравад. 

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар асоси муқаррароти 

Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад: 

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»; 

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва 

таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ»;  

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 

таълиму тарбияи фарзанд»; 

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва 

хизмати ҳарбӣ»; 

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ»; 

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи собиқадорон»; 

- «Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 

- Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи 

Низомномаи тартиби даъвати шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати 

ҳарбӣ; 
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- Барномаи давлатии тарбияи насли наврас дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2013 - 2017; 

- Барномаи давлатии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2010–2015; 

- Консепсияи миллии сиёсати ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- Барномаи «Низоми давлатии маориф дар соҳаи ҳуқуқҳои инсони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 

Инчунин, тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ бо дарназардошти муқаррароти 

стратегияҳо, консепсияҳо ва дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон марбут ба масъалаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии насли 

наврас ва ҷавонон ба роҳ монда шудааст. 

Ҳадафҳои асосии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ баланд бардоштани 

фаъолнокии иҷтимоӣ, масъулияти шаҳрвандӣ, маънавиёт, ташаккули шахсияти 

дорои сифатҳои мусбӣ мебошанд, ки метавонанд дар ҳифзи манофеи Ватан, 

таҳкими давлатдорӣ, таъмини манфиатҳои ҳаётан муҳим ва рушди босуботи 

сарзамини аҷдодӣ зоҳир ёбанд. 

Шаҳрвандият ва ватандӯстӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ба насли наврас бо 

нуфузи худ, нишондодҳои технологӣ, муаллифаҳои иттилоотию иртиботии худ 

таъсир мерасонад, ки натоиҷи назарсанҷии сотсиологӣ бар ин гуфтаҳо далолат 

мекунанд. 

Бахши ҷудонопазири тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстиро тарбияе ташкил 

медиҳад, ки ба ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ, омода будан ба хизмати 

ҳарбӣ, ҳисси муҳаббати бепоён ба Ватан нигаронида шудааст. 

Ба раванди татбиқи низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар 

муассисаҳои таълимии умумӣ ниҳодҳои давлатии марбута, созмонҳои 

ғайридавлатӣ шомил мешаванд, ки бо истифода аз иқтидори омӯзгорон корҳои 

фаҳмондадиҳии асосҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқии фаъолияти тарбиявӣ ва таълимӣ ба 

роҳ монда мешаванд. Ин фаъолият ба воситаи ҷалби васоити ахбори омма, 

барномаҳои радио, омода намудани рӯзномаҳои деворӣ, намоиши ангораҳо ва 

аксҳо ва ғайра амалӣ карда мешавад.  
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Низоми тарбия тамоми сатҳҳои фаъолияти мазкур – аз оила то 

муассисаҳои олии давлатиро фаро мегирад. Он ба нақша гирифтан ва амалӣ 

намудани чорабиниҳоро дар самти тарбияи ватандӯстӣ дар назар дорад, ки дар 

сатҳҳои миллӣ ва минтақавӣ ба роҳ монда мешавад, инчунин корҳои 

инфиродии тарбиявиро бо шахсони алоҳида дар назар дорад. 

Қисмати муҳимми низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон ба 

роҳ мондани чорабиниҳои оммавии шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ мебошад, ки аз 

ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ бо ҷалби фаъоли васоити ахбори омма 

ташкил карда мешаванд. Дар ин чорабиниҳо намояндагони иттиҳодияҳои илмӣ 

ва эҷодӣ, собиқадорони ҷангу меҳнат, созмонҳои ҷавонон ва дигар ниҳодҳои 

ҷамъиятӣ ширкат меварзанд.  

Низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ба таъмини омӯзиши ҳадафманди 

мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ нигаронида шуда, ба ҳамгироии комил дар ҳалли 

масоилу мушкилот ва фароҳамории шароит барои амал кардан дар мувофиқа бо 

манфиатҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат хоҳад кард. 

Дар самти мазкур ба роҳ мондани корҳои зерин ба мақсад мувофиқ 

мебошад: 

- таъминоти дидактикии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ; 

- таҳияи барномаҳо, китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ-методӣ, методҳои 

ташкил ва гузаронидани тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ; 

- такмил додани шаклу усулҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ; 

- синтези маводи таълимиву тарбиявӣ ва маълумот дар бораи 

инноватсияҳо; 

- интишори адабиёт дар асоси таҷрибаи пешқадами тадриси ватанӣ ва 

хориҷӣ; 

- таҳлилу ташхиси барномаҳои фанҳои гуманитарӣ ва дигар фанҳои 

таълимӣ, таъминоти иттилоотӣ; 

- истифодаи фаъолонаи ҷузъҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар 

васоити ахбори омма; 
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- таъминоти илмию назариявӣ: ба роҳ мондани тадқиқоти илмӣ дар соҳаи 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ва дар амал татбиқ намудани натиҷаҳои онҳо;  

- таҳияи даструамалҳо ва принсипҳои роҳбарикунандаи ташаккул ва 

камолоти шахсият ва шаҳрванд;  

- таъмини ҳамкориҳои ноҳияву минтақаҳо дар низоми тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ; 

- масъалаҳои кадрӣ: тайёр намудани мутахассисоне, ки ба ҳалли 

бомуваффақияти масоили марбут ба тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

шаҳрвандон қодиранд. 

Натиҷаи ниҳоии низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ бояд камолоти 

маънавӣ ва фарҳангии шахсият, таҳкими давлатдорӣ ва иқтидори мудофиавии 

он, ба даст овардани суботи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ бошад.  

Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷате мебошад, 

ки маҷмуи дидгоҳҳои расман эътирофгардидаро оид ба сиёсати давлатӣ дар 

самти тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ ва дигар самтҳои тарбия инъикос 

менамояд. Консепсияи мазкур бо дарназардошти татбиқи дигар барномаҳои 

давлатӣ, нишондодҳо ва асноди меъёрию ҳуқуқӣ таҳия карда шудааст. 

Дар Консепсияи миллии тарбия мафҳуми шаҳрванд ва ватандӯст ҳамчун 

соҳаи махсуси худтатбиқкунӣ ва рафтори иҷтимоии шаҳрвандон, меъёрҳое, ки 

аз рӯйи онҳо муҳаббат ба Ватан ва хизмат ба он муайян карда мешаванд, 

тавсиф шудаанд. Таъмини якпорчагӣ ва истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

амнияти миллии он, рушди босубот, вазифаи ватанпарастӣ ва масъулиятшиносӣ 

афзалияти манфиатҳои ҷамъиятӣ ва давлатиро нисбат ба манфиатҳои шахсӣ 

пешбинӣ менамоянд. Ҳамчунин, он ба сифати маънии ҳаёт ва фаъолияти шахс, 

ҳама гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва табақаҳои ҷомеа пазируфта мешавад. Ин ширкати 

ихтиёрӣ ва бошуурона дар рушди ҳамаҷонибаи ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. 

Вазифаҳои асосии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ инҳо мебошанд:  

- дар ҷомеа, дар шаҳрвандон таҳким бахшидани эҳсоси муҳиммияти 

арзишҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ, дидгоҳу эътиқодот, арҷгузорӣ ба фарҳанг 
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ва таърихи Ҷумҳурии Тоҷикистон, анъанаҳо, баланд бардоштани нуфузи 

давлат; 

- фароҳам овардани имкониятҳо барои иштироки фаъоли шаҳрвандон дар 

ҳалли масоили иҷтимоию иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра; 

- омӯзиш ва талқини қоидаҳои риояи муқаррароти Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳо, қоидаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, фароҳамории 

шароит барои татбиқи ҳуқуқу уҳдадориҳои конститутсионӣ, қарзи шаҳрвандӣ, 

касбӣ ва ҳарбӣ дар байни шаҳрвандон; 

- тарбия намудани ҳисси ифтихор ва арҷгузорӣ ба рамзҳои давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- бо мақсади омода намудани хонандагон барои хизмат ба Ватан, дифоъ аз 

он ҳамчун қарзи олитарини ватандӯстӣ, ҷалби шахсони шинохта аз ҳисоби 

собиқадорони ҷангу меҳнат; 

- барои таҳким бахшидани тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ фароҳам 

овардани шароитҳои зарурӣ: ташкили осорхонаҳо, ба роҳ мондани корҳои 

кишваршиносӣ ва экскурсияҳо ба мавзеъҳои шуҳрати меҳнатӣ ва ҷангӣ ва 

ғайра; 

- рушди таҳаммулпазирӣ, таҳкими муносибатҳои дӯстона байни халқҳо. 

Принсипҳои асосии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ инҳоро дар бар 

мегиранд: 

- ташаккули муносибатҳои бонизом (мутобиқгардонӣ, фаъолияти 

мақсадноки тамоми созмонҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ); 

- фаъолнокӣ ва самтгирии ҳадафманд (собитқадамӣ ва ташаббускорӣ барои 

ташаккули ҷаҳонбинӣ ва низоми арзишҳои онҳо); 

- фарогир ё худ универсалӣ будани самтҳои асосии тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ (муносибати маҷмуӣ нисбати онҳо); 

- дар алоқамандии зич баррасӣ намудани шароитҳои маҳаллӣ, минтақавӣ 

ва миллӣ ва бо дарназардошти онҳо таблиғу ташвиқ намудани ғояҳо ва 

арзишҳои ватандӯстӣ. 
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Принсипҳои Консепсияи миллии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ бояд 

байни ҳам алоқаманд бошанд ва ба таври маҷмуӣ мавриди истифода қарор дода 

шаванд. Объектҳо ва субъектҳо: оила: «Оилаи тифоқ», шаҳрвандони ҷавон: 

«Қувва ва чолокӣ»; созмонҳои мактабии талабагӣ: «Ахтарон», «Ворисони 

Сомониён», «Сомониён»; клубҳои «Афсари оянда», «Ба Ватан хизмат 

мекунам», «Ватандӯст», «Сипар», «Ватанпарвар»; созмонҳои ҷавонон: «Скиф», 

«Ҷавонмардон», «Гладиаторҳо», «Муборизони роҳи Ватан ва сулҳ», «Аскар 

ҳамеша дар саф ва дар муҳориба аст», «Аскар дар ҳифзи сулҳ», «Сипар ва 

шамшер», «Меҳнат ва сифат», «Шаъну шараф»; зиёиён; васоити ахбори омма; 

омӯзгорон, мураббиён ва волидайн; намояндагони руҳониёни мазҳаби суннӣ. 

Мақсади асосии Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

такмили низоми тарбия мебошад, ки рушди Тоҷикистонро ҳамчун давлати озод 

ва демократӣ таъмин менамояд, маърифати баланди шаҳрвандӣ ва ватандӯстии 

шаҳрвандони ҷумҳурӣ, садоқат ба Ватан, тайёр будан барои амалисозии 

уҳдадориҳои конститутсионииро дар назар дорад. 

Ташаккули низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, мукаммалгардонии 

пойгоҳи меъёрӣ-ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва методологии он хеле муҳим арзёбӣ 

мегарданд. Иштирок дар тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, ташкили ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, коллективҳои меҳнатӣ ва шахсони алоҳида; беҳтар намудани 

сифати тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ; 

гузаронидани корҳои аз ҷиҳати илмӣ асосноки ташкилӣ ва иттилоотӣ-

фаҳмондадиҳӣ барои баланд бардоштани сатҳи тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ, ки ҳамчун асоси тарбияи маънавӣ-ахлоқӣ хизмат менамоянд, ба 

мақсад мувофиқ мебошад. 

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии насли наврас бояд самти афзалиятноки 

кор дар муассисаҳои таълимӣ гардад. 

Механизми амалисозии барномаҳо ва лоиҳаҳо оид ба тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстиро, ба андешаи мо, бояд бо дарназардошти мукаммалгардонии 

усулҳои фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ бо мақсади таъмини 

таъсиррасонии ҳадафманди давлат ба раванди тарбия, таблиғи ҳисси 
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шаҳрвандият ва ватандӯстӣ дар васоити ахбори омма, муттаҳидсозии 

созмонҳои ҷамъиятӣ ва мутобиқгардонии фаъолияти онҳо роҳандозӣ намуд. 

Ҷанбаи ташкилии барномаҳо ва лоиҳаҳоро дар самти мазкур мақомоти 

ваколатдори назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамоянд. Иҷрои 

вазифаҳо бар зиммаи Вазорати маориф ва илм, Вазорати фарҳанг, Вазорати 

мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

вогузор шудааст. Вазоратҳои мазкур бояд барномаҳои ҳадафманди тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстиро коркард намоянд ва баҳри иҷрои онҳо дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ чораҳои зарурӣ андешанд.  

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ, вилоятҳо, 

минтақаҳо, шаҳру ноҳияҳо ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ раванди 

тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстиро дар доираи ваколатҳои худ ба роҳбарӣ 

гирифта, баҳри дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ ва амалкарди муассири низоми тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ 

саъю кӯшиши худро муттаҳид месозанд. 

Дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо ин мақсад шӯроҳо 

доир ба фарҳанги шаҳрвандӣ ва тарбияи ватандӯстӣ таъсис дода мешаванд. 

Инчунин, барои амалисозии вазифаҳои шӯроҳои мазкур дар маҳалҳо, 

марказҳои фарҳанги шаҳрвандӣ ва тарбияи ватандӯстӣ дар назди шуъбаҳои 

маориф таъсис дода мешаванд. 

Тибқи нишондодҳои коркардҳои назариявӣ ва санҷиши амалии онҳо дар 

мактабҳои пойгоҳӣ, тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони мактабҳои 

таҳсилоти умумӣ дорои вижагиҳои зерин мебошад: 

1. Касби дониш, маҳорату малакаҳои иҷтимоӣ-ахлоқӣ аз ҷониби 

хонандагон. 

2. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар шароити таълими 

тахассусӣ. 

3. Имконияти фанҳои тадрисшаванда: асосҳои давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқҳои 

инсон, таърих ва дигар фанҳои ҳатмии тадрисшаванда, инчунин курсҳои нави 

ҳатмии аз ҷониби хонандагон интихобшуда дар самти тарбияи шаҳрвандӣ: 
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асосҳои маърифатнокии шаҳрвандӣ, маърифатнокии шаҳрвандӣ, муқаддимаи 

курси маърифатнокии шаҳрвандӣ ва дигар фанҳо дар самти пешниҳодоти 

маводи таълимӣ оид ба ҷузъҳои таркибии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва омӯзишгоҳҳои касбӣ. 

4. Худмуайянкунии касбӣ ва шахсиятии нхонандагон.  

5. Таъминоти методии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонадагон.  

6. Нақши омӯзгор дар тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар 

раванди тадриси фанҳои дар боло зикршуда. 

Барои ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстии хонандагон 

бояд таълими чунин фанҳо, ба монанди ҳуқуқи шаҳрвандӣ, ҳуқуқи иҷтимоӣ; 

ҳуқуқи байналмилалӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад; хонандагон бояд 

асосҳои қонунгузорӣ ва сарчашмашиносӣ, таърихи маҳалли худро донанд. 

Ҳар як ҷузъи таркибии дониш сохтори маъноии ба худ хос дорад. Масалан, 

асосҳои шаҳрвандият ва ҳуқуқҳои сиёсӣ ба шахс доир ба қонунӣ будани 

иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва идоракунии давлатӣ, таъсис додани созмонҳои 

сиёсӣ, иштирок дар ҷамъомадҳо, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва роҳпаймоҳиҳои 

осоишта, озодии сухан, матбуот, ҳуқуқи муроҷиат ба мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ ва ғ. маълумот медиҳанд [192,39-40]. 

Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ ҳуқуқ ба ҳаёт, кафолати ҳифзи судӣ; ҳуқуқ ба 

дахлнопазирии манзил; ҳуқуқ ба маҳрамияти мукотибот ва муросилот; ҳуқуқ ба 

ҳаракати озод; ҳуқуқи дастрасӣ ба ҳуҷҷатҳои марбут ба ҳуқуқу манфиатҳои 

шаҳрвандон; ҳуқуқи муайян намудани муносибати худ нисбати дин; ҳуқуқ ба 

моликият ва мерос; ҳуқуқи барпо намудани оила; ҳуқуқ ба меҳнат ва интихоби 

касб ва дигар ҳуқуқҳое, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мустаҳкам карда шудаанд, фаро мегиранд [192,38-39]. 

Нақши муҳимро дар тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагону 

донишҷӯён фаъолгардонии раванди идроки субъект, раванди таълим ҳамчун 

воситаи дидактикии ташаккули шаҳрвандият ва ҳисси ватандӯстии хонандагон 

мебозанд. Дар ин ҷо асосан оиди таълими инноватсионии шаҳрвандият ва 

сифатҳои ватандӯстӣ сухан меравад, ки маҷмуи навгониҳоро пешбинӣ 
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менамояд, ки онҳо дар низоми рафтору амалиётҳои педагогӣ ва фаъолияти 

маърифатӣ инъикос ёфта, имкон медиҳанд, ки натиҷаҳои дилхоҳ дар раванди 

таълим дар муддати кӯтоҳ ба даст оварда шаванд. Байни муносибатҳои 

инноватсионӣ намудҳои фаъол ва интерактивии гузаронидани машғулиятҳо оид 

ба тарбияи шаҳрвандӣ, шуури ҳуқуқӣ ва сифатҳои ватандӯстонаи шахс ҷойгоҳи 

махсусро ишғол менамоянд. 

 

Хулосаҳо оиди боби якум 

Омӯзиши масъалаҳои дидактикии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ имконият дод, ки як қатор 

паҳлуҳои муҳимми он муайян карда шаванд. Дар ин маврид оиди хусусиятҳои 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон; фаъолгардонии фаъолияти 

маърифатнокии субъектҳои раванди таълим дар самти ташаккули шаҳрвандият 

ва сифатҳои ватандӯстгонаи хонандагон сухан меравад. Нақши фанҳои асосҳои 

давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқҳои инсон ва таърихро дар тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон бояд махсус қайд намуд. 

Мавриди зикр аст, ки тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон асосан 

ҳангоми тадриси фанҳои мазкур амалӣ мегардад. Бинобар ин, машғулиятҳо 

бояд дар мувофиқа бо талаботи дидактикӣ ва афкори арзишманд ташкил ва 

гузаронида шаванд. Дарсҳо дорои вижагиҳои дигар низ ҳастанд, ки бе риояи 

онҳо ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ имконнопазир аст.  

Дар раванди таълиму тарбия қонуниятҳои тарбия бояд дар мадди аввал ба 

назар гирифта шаванд, чунки бе дарназардошти онҳо амалисозии шаклу 

намудҳо ва самтҳои тарбия, аз ҷумла тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ 

ғайриимкон аст. Бар ин асос, дар қисмати назариявии таҳқиқоти мазкур 

масоили умумипедагогӣ ва дидактикиро мавриди баррасӣ қарор додем.  

Илова бар ин, кори таълиму тарбия аз бисёр ҷиҳат аз муносибати 

хонандагон ба омӯзгор ва омӯзгор ба хонандагон вобастагӣ дорад. Ба ҳамагон 

маълум аст, ки ҳар қадаре ки боварии хонандагон нисбати омӯзгор зиёд бошад, 
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ҳамон қадар раванди таълиму тарбия, кори синфӣ ва беруназсинфӣ самаранок 

арзёбӣ мегардад.  

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, муҳтавои раванди тарбия, 

мукаммалгардонии тамоюлҳои арзишӣ, ки дар байни онҳо маърифатнокии 

шаҳрвандӣ ва тарбияи шаҳрвандӣ, муносибат нисбати Ватан, меҳнат, табиат, 

ҳуқуқ ба ҳаёт ҳамчун арзишҳои муҳимми ахлоқӣ муаррифӣ шудаанд, муҳим 

арзёбӣ мегарданд. Ин арзишҳо бо фарҳанги шахсият, ташаккули ҷаҳонбинии 

илмӣ, маҷмуи чорабиниҳои тарбиявӣ, фаъолнокии хонандагон ва ғайра зич 

алоқаманд мебошанд. 

Мавриди зикр аст, ки ташаккули шахсияти хонандагон ҳамчун шаҳрванд 

дар синф, дар чорабиниҳои беруназсифӣ ва беруназмактабӣ иқтидори зеҳнии 

ҳар як хонандаро барои ба даст овардани ҷойгоҳи муносиб дар ҷомеа, 

шаҳрванди асил будан ва садоқат ба Ватани худро афзун мегардонанд. 

Ба назари мо, теъдоди маҳдуди таҳқиқоти педагогӣ барои татбиқи васеъ, 

мувофиқ ба талаботи замони муосир ва самараноки фанҳои маърифатнокии 

шаҳрвандӣ, ҳуқуқҳои инсон ва курсҳои таърих халал ворид месозад. Имрӯз 

иҷрои фармоиши иҷтимоии давлати демократӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 

шароити ҳамкории мутақобилаи омӯзгорон, оила, созмонҳои ҷамъиятӣ, 

комиссариатҳои ҳарбӣ, марказҳои таҳсилоти иловагӣ ва ғайра бо душвориҳои 

зиёде мувоҷеҳ мегардад. Ин на танҳо ба самти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ 

бо истифода аз усулҳои фаъоли таълим дахл дорад, инчунин технологияҳои 

бозӣ ва интерактивӣ низ дар назар дошта шудаанд, ки онҳоро метавон дар 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон аз синфҳо ибтидоӣ мавриди 

истифода қарор дод. 
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БОБИ II. ЗАМИНАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА АСОСҲОИ ТАРБИЯИ 

ШАҲРВАНДӢ-ВАТАНДӮСТИИ ХОНАНДАГОН ДАР МАКТАБИ 

ТАҲСИЛОТИ УМУМӢ 

 

2.1. Мақсаду вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони 

мактабҳои таҳсилоти умумӣ дар шароити муосири тавсеаи мавқеи 

иҷтимоӣ, ахлоқӣ ва иқтидори хонандагон 

Рушди ҷомеаи муосир мушкилоти наверо ба миён меорад, ки онҳо 

устувории низоми миллии маорифро мавриди санҷиш қарор медиҳанд. Таъсири 

прагматизм боиси дигаргун шудани мақсаду вазифаҳои тарбия мегардад. Онҳо 

насли наврасро бо иттилоот таъмин намуда, донишҳо, маҳорату малакаҳоро 

рушд медиҳанд, то пешрафти таълиму тарбияро таъмин намоянд.  

Дар мавриди принсипҳои волои ахлоқӣ гуфтан мумкин аст, ки масоили 

мазкур ба содагӣ ҳалли худро меёбанд ва мутаассифона, дар шароити муосир 

он чизе ахлоқӣ дониста мешавад, ки фоидаовар аст. Ба ин баъзан мавқеи 

талабагон дар раванди таълим мусоидат карда, боиси паст шудани нақш ва 

мавқеи муаллим дар ташкили таълиму тарбия, аз ҷумла тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ мегардад. Мақсад ва вазифаи омӯзгори муосир фароҳам овардани 

шароит барои касби камолоти озод ва мустақилонаи хонандагон мебошад. 

Инчунин, ба сифати миёнарав байни хонанда ва китоби дарсӣ баромад кардан 

мебошад. 

Дар миёни хонандагон ва дар фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

тамоюлҳое мушоҳида карда мешаванд, ки қаблан ба назар намерасиданд: 

табақабандии тавоноии кӯдакон аз рӯйи нишонаҳои иҷтимоӣ, пайдоиши 

кӯдакони табақаи нав – хонандагон, намояндагони бозори озод. Аммо яке аз 

масъалаҳои ҳалталаб ва доғи рӯз, на танҳо дар муҳити мактабу оила, балки 

тамоми ҷомеа ва давлат дар умум, масъалаи тарбияи насли нави тоҷикон – 

намояндагони миллати куҳанбунёд аст. 

Барҳам хӯрдани асосҳои куҳнаи идеологии таълим, даст кашидан низоми 

куҳнаи арзишҳо, аз майдони сиёсӣ дур шудан ва ғайриидеологикунонии 
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муассисаҳои таълимӣ натиҷаи матлубро ба ҳамроҳ надошт. Дар мазмуну 

мундариҷаи таълим дигаргуниҳое ба амал омаданд, ки ба сатҳи сифати дониши 

хонандагон таъсири манфӣ расонданд. Ҳамаи ин боиси рад шудани тарбия 

ҳамчун раванди мақсадноки педагогӣ гардид. Ба шуури ҷамъиятӣ ғояи ба таври 

худ ба худ ҷараён гирифтани тарбия таҳмил карда шуд.  

Ҳамаи ин то андозае боиси афзудани ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон, 

бесарпаноҳӣ ва аз байн рафтаниарзишҳои ахлоқӣ мегарданд. Тарбияи 

шаҳрванди асили дорои ҳисси баланди ватандӯстӣ як ниёзи таъхирнопазири 

оила, мактаб ва давлат гардидааст. Дар ин самт оила ва волидайн нақши 

муассир доранд.  

Волидайн аввалин мураббиёни хонанда дар ташаккули ӯ ҳамчун шаҳрванд, 

ватандӯсти асил маҳсуб меёбанд. Тавассути оила хонандагон мансубияти худро 

ба Ватан дарк мекунанд, бо анъана ва фарҳанги мардуме, ки худашон ва 

волидонашон намояндаи он мебошанд, шинос мешаванд. Дар оила кӯдакон 

муошират, қоидаҳои рафтор ва забони модарии худро меомӯзанд. Оила ба 

кӯдакону наврасон бо тарзи ҳаёти худ таъсир мерасонад. Иқтисоди бозаргонӣ 

ва вобаста ба он тарзи ҳаёт низ ба тарбияи фарзандон дар оила таъсиргузор аст.  

Мавриди зикр аст, ки таркиби сифатии оила низ тағйир ёфтааст. Шумораи 

оилаҳои серфарзанд зиёд гардидааст. Таъсири насли калонсол ба ҷавонон кам 

шуда, таҷрибаи зиндагӣ ва хиради онҳо, ки дар тули солҳо андухта шудааст, 

камарзиш ва нолозим ба назар мерасад, насли ҷавон ба он таваҷҷуҳ зоҳир 

намекунад. Дар анъанаи педагогикаи халқӣ бисёр чизҳо аз байн рафтаанд. 

Афзоиши мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ, аз ҷумла сатҳи пасти музди 

меҳнат, бекории пурра ё қисман, номуайянӣ дар бисёр оилаҳо ва маоши 

нокифоя, то андозае ба самаранокии тарбияи оилавӣ таъсири манфӣ 

мерасонанд. 

Яке аз воситаҳои баланд бардоштани самаранокии таълими хонандагон 

фаъолияти муштараки мактаб ва оила мебошад. Бо вуҷуди ин, «худи моҳияти 

масоили таълим, ба тадқиқоти педагогӣ ба таври табиӣ ворид кардани омӯзиши 

психологии хонандагонро тақозо мекунад, зеро дар ин ҷо дар бораи робитаи 
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муҳимми ба роҳ мондани таълим дар раванди рушди психикаи хонанда савол 

ба миён меояд» [146,104]. 

Низоми қаблии тарбия дар таърих боқӣ мондааст. Акнун зарурати ба вуҷуд 

овардани низоми нави тарбия, ки ба талаботи замони муосир мувофиқ аст, ба 

миён омадааст. Низоми нави тарбия тарбияи шаҳрванд ва ватандӯсти асилро 

тақозо менамояд. 

Таълиму тарбияи субъектҳои мактабии таълим як зарурати объективии 

рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон мебошад. Ин зарурат аз диди 

ҳадафҳои ниҳоии таълим ва раванди педагогӣ бармеояд. Натиҷаи асосии ин 

фаъолият тарбияи шаҳрванде мебошад, ки: 

- аз ҳуқуқу уҳдадориҳои аз ҷониби давлат кафолатдодашуда бархӯрдор 

буда, аз идеалҳои демократия пайравӣ менамояд; 

- пайрави ғояҳои шарикии иҷтимоӣ бо назардошти озодиҳои миллӣ ва 

шахсӣ мебошад; 

- шаҳрванде, ки эҳтиром ва риояи қонунҳои давлатро афзал медонад; 

- шаҳрванде, ки дар чорабиниҳои сатҳи гуногун ба манфиати давлат ва 

ҷомеа, ба нафъи афроди алоҳида ба фаъолиятҳои гуногун ва самарабахш омода 

аст. 

Тарбияи шаҳрванди ватандӯст ҳадафи умумии низоми маорифи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад. Ин ҳадаф дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

маориф», Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ инъикос ёфтааст. Дар тамоми асноди зикршуда 

тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ ҳамчун яке аз принсипҳои асосии сиёсати 

давлат дар соҳаи маориф ва тарбия зикр шудааст. 

Омӯзиш ва таҳлили таҳқиқоти педагогӣ, инчунин амалияи тарбияи 

шаҳрвандию ватандӯстии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ аз шавқу 

рағбати зиёд нисбати масоили ташаккули шахсияти оянда, ташаккули 

шуурнокии ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ шаҳодат медиҳанд. Нисбати масоили мазкур 

тамоми кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла Тоҷикистон, таваҷҷуҳи хосса зоҳир 

мекунанд. 
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Шаҳрвандият ва ватандӯстӣ дар раванди тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ 

ташаккул меёбанд. Оиди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандустӣ нуқтаҳои назари 

гуногуни вуҷуд доранд. Як гурӯҳ онро қисми таркибии илмҳои ҷамъиятӣ, 

дигарон масъалаи мураккабе медонанд, ки аз доираи илмҳои иҷтимоӣ фаро 

меравад.  

Самтҳои асосии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстиро олимони хориҷӣ дар 

тарбияи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, эҳтироми ҳуқуқи инсон, масъулияти иҷтимоӣ ва дигар 

ҳуқуқу озодиҳо мебинанд. 

Дар бисёр кишварҳо меъёрҳои миллии тарбияи шаҳрвандӣ таҳия шудаанд, 

ки ба дарки арзишҳои давлату ҷомеаи демократӣ аз ҷониби хонандагон, 

ташаккули сифатҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ нигаронида шудаанд.  

Дар мактабҳо ба тарбияи сиёсӣ, ки ба дарки масоили мубрами ҷомеа асос 

ёфтааст, таваҷҷуҳи хосса зоҳир мегардад. Дар марҳалаи кунунии рушди ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ва таваҷҷуҳи он ба бунёди давлати демократӣ, 

таҷрибаи хориҷии тарбияи шаҳрвандӣ аз ҷониби муаллифон – 

таҳиякунандагони барнома ва воситаҳои таълимӣ мавриди омӯзишу корбурд 

қарор дода мешавад.  

Масалан, дар оғози тарбияи шаҳрвандӣ дар Россия В. Сухомлинский қарор 

дошт. Аммо, тадқиқот дар самти омӯзиши фанҳои силсилаи тарбияи шаҳрвандӣ 

дар Русия соли 1990, ва замоне ки дар муассисаҳои таълимӣ тадриси фанни 

«Ҳуқуқи шаҳрвандӣ» ба роҳ монда шуд, оғоз ёфт. Барномаи фанни мазкур аз 

ҷониби як гурӯҳ олимон бо сарварии Ю. Соколов таҳия шуда буд. Мақсади 

курси мазкур фароҳам овардани шароит барои ташаккули сифатҳои шаҳрвандӣ 

дар хонандагон ва худмуайянкунии онҳо дар вазъияти воқеии иҷтимоию 

иқтисодӣ, ташаккули шуури ахлоқӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ мебошад. Дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ин кор аз ҷониби як гурӯҳ олимон аз соли 2007 амалӣ карда 

мешавад. Корҳо дар самти такмили кори тарбияи шаҳрвандию ватандӯстӣ дар 

доираи таълими фанҳои ҷамъиятшиносӣ, ки ҳамаи зинаҳои таҳсилот: мактаби 

ибтидоӣ, асосӣ, миёна (пурра)-ро фаро мегирад, оғоз ёфт.  
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Дар соҳаи маорифи Русия таҷрибаи бойи тарбияи шаҳрвандии хонандагон 

андухта шудааст. Таҷрибаи мазкур дар муассисаҳои таҳсилоти умумии 

Тоҷикистон низ мавриди истифода қарор дода шудааст. Дар ин самт 

муассисаҳои таҳсилоти умумии Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон низ ба 

дастовардҳои назаррас ноил гаштаанд.  

Омӯзгорон тавассути омӯзиши фанҳои умумии равияи таълиму тарбияи 

шаҳрвандӣ, ба воситаи ташкили чорабиниҳои тарбиявӣ масоили тарбияи 

шаҳрвандии хонандагонро бомуваффақият ҳал менамоянд. Айни замон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати тайёр кардани омӯзгорон барои мувофиқи 

мақсад ба роҳ мондани тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон ба миён 

омадааст. 

Татбиқи бомуваффақият ва ҳалли масъалаҳои тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандустӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, бештар ба принсипҳои низом 

вобастагӣ дорад аст. Принсипи халқият бояд принсипи асосии ин таркиб 

гардад. Ушинский дар мақолаи худ «Дар бораи халқият ва тарбияи ҷамъиятӣ» 

чунин навишта буд: «Танҳо як тамоюли модарзодии барои ҳама умумӣ вуҷуд 

дорад, ки тарбия ҳамеша ба он умед баста метавонад, ки мо онро халқият 

меномем. Тарбияе, ки худи халқ ба вуҷуд овардааст ва дар асоси принсипҳои 

мардумӣ ба вуҷуд омадааст, дорои он қувваи тарбиявӣ мебошад, ки дар 

беҳтарин низомҳо вуҷуд надорад, ки дар асоси ақидаҳои абстрактӣ ё аз дигар 

халқҳо гирифта шудааст...» [348,68]. 

Дар тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ муносибати инфиродӣ аҳамияти 

хосса дорад. Муносибати фардӣ на танҳо шинохти шахсияти хонандагон, балки 

донистани тамоми муносибатҳоеро, ки ба онҳо таъсир мерасонанд, талаб 

мекунад. Муносибати фардӣ ба таълим ин мутобиқшавии бепарвоёнаи омӯзгор 

нисбати хонандагон набуда, балки ҷустуҷӯйи фаъолонаи роҳҳои самарабахши 

таъсиррасонии тарбиявӣ ба онҳо бо назардошти сифатҳои шахсӣ мебошад. 

Яке аз хусусиятҳои дигари тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ, хусусияти 

миллии он мебошад. Ба назар гирифтани хусусиятҳои миллӣ дар самти тарбияи 
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шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ аҳамияти хосса дорад, ки шиносоии хонандагон бо 

фарҳанги миллӣ ва анъанаҳои таърихии халқро дар назар дорад. 

Принсипи халқият, ба инобат гирифтани хусусиятҳо ва арзишҳои миллӣ 

дар соҳаи тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ тавассути фаъолият ва иштироки 

хонандагон на танҳо дар раванди таълим, балки дар корҳои беруназсинфӣ низ 

амалӣ карда мешавад. Тарбия асоси раванди таълиму тарбия маҳсуб меёбад. 

Чорабиниҳо дар самти тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ метавонад хеле 

гуногун бошанд, масалан, истифодаби эҷодиёти халқ, гузаронидани семинарҳо, 

мубоҳисаҳо, конференсияҳо, суҳбатҳо, ба театр рафтан, озмунҳо, 

азназаргузарониҳо, бозиҳои ҳарбӣ-варзишӣ ва ғайра. 

Яке аз принсипҳои асосии тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ тарбияи 

шахси меҳнатдӯст мебошад. Эътирофи меҳнат ҳамчун омили камолот ва рушди 

инсон ва ҷамъият асоси худшиносии шаҳрванди давлат ва Ватан мебошад.  

Ба омӯзиши сохти конститутсионӣ аз хонандагон бояд таваҷҷуҳи хосса 

зоҳир намуд, аз ҷумла гузаронидани шомҳои мубоҳиса, корҳи эҷодӣ ва ғайра 

мувофиқи мақсад аст. Дар ҳар сурат, муҳити фарорӯйи мо ба тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ таъсиргузор аст. Ин тарзи муносибат ба тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ хусусиятҳои ин равандро муайян мекунад. Муҳити 

мактаб (корхонаҳо, ёдгориҳои фарҳангию таърихӣ, марказҳо, театрҳо, 

мактабҳои варзишии наврасон, мактабҳои варзишӣ аз рӯйи намудҳои гуногуни 

варзиш, маҳфилҳои ватандӯстӣ ва ғ.) бояд ба тарбияи шаҳрвандият, 

маърифатнокии ҳуқуқӣ ва ҳисси ватандӯстии хонандагон сарфи назар аз синну 

сол ва ҷинс, мусоидат намоянд.  

Пойгоҳи асосии ташаккули шахсияти оянда муассисаи таҳсилоти умумӣ 

маҳсуб меёбад. Дар он раванди ҳадафманди педагогӣ ба роҳ монда мешавад. Ин 

раванд аз ҷониби шахсони махсус тайёр кардашуда амалӣ карда мешавад, он 

раванди педагогии идорашаванда мебошад. Омӯзгор- тарбиятгар ҳамчун шахси 

асосӣ дар идоракунии ин амал ҳадаф ва вазифаҳои тарбияи хонандаро ҳамчун 

шаҳрванди давлат ва ватандӯсти Ватан муайян мекунад.  
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Мазмун, шаклу усулҳо, меъёрҳои тарбияро омӯзгорон интихоб мекунанд. 

Ба ташаккули шаҳрванди озоди давлати демократӣ, ки дорои ҳисси бадланди 

ватандӯстӣ мебошад, маҷмуи сифатҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим, аз ҷумла 

дарки қарзи шаҳрвандӣ ва масъулиятшиносӣ, эҳтироми қонунҳо, риояи қоидаҳо 

ва иҷрои уҳдадориҳои худ хос мебошад.  

Аммо ин ҳадафи дарозмуддат аст. Мақсадҳои кӯтоҳмуддат бо назардошти 

шароит ва вазифаҳои раванди таълим муайян карда мешаванд. Ҳадафҳои 

кӯтоҳмуддат моҳият, ҳадафҳои асосӣ ва умумии тарбия ва ташаккули шахсияти 

хонандагонро такмил медиҳанд. 

Бо дарназардошти ҳадафи асосии тарбия, яъне ташаккули шаҳрванд ва 

ватандӯст, самтҳои фаъолиятро муайян кардан лозим аст. Дар тарбияи 

шаҳрвандии шахсияти ватандӯст вазифаҳои зерин аҳамияти хосса доранд: 

1. Ташаккули ҷаҳонбинии ҷавонон, муайян кардани маънои зиндагӣ, 

муносибати арзишманд ба ҳаёти худ.  

2. Тарбияи шаҳрвандию ватандӯстӣ дар асоси маҷмуи муайяни афкор ва 

арзишҳо ба роҳ монда мешавад. Арзишҳои умумибашарӣ метавонад омили 

асосии тарбияи ҳар як хонанда ҳамчун шаҳрванди асили давлату Ватан гарданд. 

3. Инсон арзиши мутлақ, ҷавҳари олӣ, меъёри ҳама чиз аст. Ин мафҳуми 

умумӣ бояд дар ҳаёти ҳар як хонанда ба ба воқеият табдил дода шавад. Пеш аз 

ҳама, омӯзгор бояд маънои педагогии ин мафҳумро дарк намояд. Ин барои 

дуруст интихоб кардани самт ва шаклҳои кор бо хонандагон (машғулиятҳои 

проблемавӣ, муҳокимаи сарчашмаҳои адабӣ, шабҳои адабӣ, хонишҳои шеърҳои 

ватандӯстона, театри лухтак, намоиши расмҳо, китобчаҳои рангуборкунӣ, 

расмкашӣ дар рӯйи асфалт ва ғайра) кумак хоҳад кард. Айни ҳол омӯзгорон дар 

тарбияи шахсияти ватандӯст аз имконот ва мундариҷаи тамоми фанҳои 

тадрисшаванда истифода мебаранд. 

4. Мунтазам нишон додани нақши инсон-шаҳрванд дар рушду тавсеаи 

ҷомеа аҳамияти зиёд дорад. Шиносоӣ бо дастовардҳои илмӣ ва корнамоиҳои 

муҳаққиқони ватанӣ ба ташаккули идеали ахлоқии хонандагон, тарбияи 

сифатҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстии онҳо мусоидат мекунад. 
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5. Донишҳои гуманитарӣ мисли ҳама донишҳо дар бораи инсон, 

муносибати ӯ ба муҳити зист, қоидаҳои рафтор дар ҷомеа манбаи арзишманди 

ташаккули мақсадноки шаҳрванд ва ватандӯсти асил, афкор, эътиқод ва 

идеалҳои ӯ маҳсуб меёбанд. 

6. Дар байни фанҳои гуманитарӣ таърихи Ватан, ки то андозае фанни 

мураккаб буда, унсурҳои илмҳои иҷтимоӣ, демография, ҳуқуқ ва иқтисодиётро 

дар бар мегирад, мавқеи хоса дорад. Ин барои дарки илмҳои иҷтимоӣ ҳамчун 

тасвири давлат заминаи воқеӣ ба вуҷуд меорад. Умуман, тамоми фанҳои 

ҷамъиятшиносӣ фарҳанги инсондӯстии шахсияти хонандаро ташаккул 

медиҳанд. 

7. Вазифаи асосии тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ шиносоии хонандагон 

бо қонунҳои давлат, зарурати воқеии татбиқи онҳо ва ташаккули масъулияти 

шаҳрвандӣ мебошад. Ҳалли ин масъала ба дарки зарурати фаъолияти 

шаҳрвандӣ мусоидат мекунад, ки ба воситаи ширкати хонандагон дар 

фаъолияти гуногуни ҷамъиятӣ, иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодии 

маҳалли худ, ноҳия ва шаҳр ба амал бароварда мешавад. 

8. Шинос кардани хонандагон бо фарҳанги миллату давлати худ, 

ташаккули талабот ба арзишҳои волои фарҳангӣ ва маънавӣ, яке аз вазифаҳои 

асосии тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ ба шумор мераванд. Ҳалли ин масоил 

ба зуҳури мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ мусоидат менамояд. Вазифаи мазкур 

тавассути иштироки хонандагон дар навъҳои гуногуни корҳои ҷамъиятӣ, 

иштирок дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии деҳот, ноҳия, шаҳр, ва пеш аз 

ҳама, тавассути мазмуну мундариҷаи маводи таълимии тамоми фанҳои 

тадрисшаванда бо таваҷҷуҳ ба саҳми бузурги олимон, илму фарҳанги тоҷик дар 

рушду пешрафти фарҳанг ва илми ҷаҳон ба даст меояд. 

Омӯзгор бояд ба хонандагон дар дарки нақш ва мақому аҳамияти фарҳанги 

миллӣ дар рушди ҷаҳон кумак намояд. Ҳамин тавр, бояд дар назар дошт, ки яке 

аз хусусиятҳои асосии фарҳанги миллии тоҷикӣ маънавиёти баланди он 

мебошад. 
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9. Ташаккули ахлоқи инсонӣ (меҳрубонӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулпазирӣ 

ва ғ.). Ин вазифа зарурати ташаккули сифатҳоеро дар назар дорад, ки бидуни он 

шаҳрванди ҳақиқӣ вуҷуд дошта наметавонад. Раҳму шафқат сифати шахсест, ки 

қобилият ва хоҳиши ӯро барои некӣ кардан ба одамон ифода мекунад. 

10. Эҳсоси озодии ботинӣ, қобилияти худбаҳодиҳӣ ва идоракунии рафтори 

худ, худбаҳодиҳӣ, эҳтироми худ. Ин вазифа ба ташаккули эҳсоси озодӣ, қадру 

манзалати шаҳрвандӣ ва инсонӣ нигаронида шудааст. Мутаассифона, мафҳуми 

озодӣ аксаран танҳо бо озодии соҳибкорӣ, эҳсоси то андозае озод шудан аз 

татбиқи ҳуқуқу уҳдадориҳо оид ба татбиқи қонунҳо ва муқаррароти ҳуқуқии 

давлат алоқаманд аст. 

11. Тарбияи меҳнатдӯстӣ дар хаёт аҳамияти зиёд дорад, зарурати рушди 

эҷодиёт - вазифаи таркибии низоми тарбияи умумии шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ 

мебошад. Меҳнат асоси мавҷудияти инсон аст. Одамон на танҳо барои маблағ 

ба даст овардан кор мекунанд. Онҳо аз он сабаб меҳнат мекунанд, ки онҳо 

инсон мебошанд, зеро ин муносибати бошуурона ба меҳнат онҳоро аз ҳайвонот 

фарқ мекунад, табиатан моҳияти табиӣ, инсонии онҳоро инъикос мекунад. 

Изҳори муҳаббат ба Ватан ва меҳнат ҳамчун арзишҳои асосии ахлоқию этикии 

шаҳрвандӣ, ватандӯстӣ ва меҳнатдӯстӣ баромад менамоянд. 

Меҳнатдустӣ ҳамчун сифати фардӣ масъулияти иҷтимоӣ ва шахсиятӣ, 

ахлоқӣ ва иқтисодии рафтори инсонро, ки ба шаҳрванди давлату Ватан хос аст, 

муайян мекунад. Меҳнатдӯстӣ хусусияти муҳимми шаҳрванд аст. 

Хусусиятҳои асосии самти шаҳрвандӣ ва ватандӯстии меҳнатдӯстӣ 

инҳоянд: 

1. Дарки меҳнат ҳамчун омили камолоти инсон ва ҷамъият, ҳамчун 

воситаи асосии ба даст овардани муваффақият дар ҳаёт мебошад. 

2. Дарки ҳуқуқу уҳдадориҳои меҳнатии худ ҳамчун шахс ва шаҳрванди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

3. Эҳтиром нисбати меҳнаткашон. Изҳори ростқавлӣ, поквиҷдонӣ ва 

масъулият. Дар замони худ В. Сухомлинский чунин қайд карда буд: «Эҳсоси 

аҳамияти шаҳрвандии меҳнат дар баробари лаззати идрок, омӯхтани ҷаҳон як 
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ангезаи хеле қавии отифист, ки меҳнати вазнинро илҳом мебахшад. Яке аз 

нозуктарин асрори тарбия - оғози шаҳрвандии меҳнатро дида тавонистан, пайдо 

ва кашф карда тавонистан аст» [331,112]. 

Ҳисси шаҳрвандию ватандӯстӣ ва меҳнатдӯстӣ аҳамияти баланди 

иҷтимоии онро муайян намуда, ба инсон барои дарки худ ҳамчун шаҳрванди 

кишвараш кумак мерасонад. Ҳамин тариқ, шахс бо ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 

меҳнатии инсон ва шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон шинос мешавад. Маънои 

самтгирии шаҳрвандию ватандустӣ ба шарҳи зер аст: 

- тарбияи меҳнатдӯстӣ ба тайёр намудани корманди ҷавобгӯ ба талаботи 

замон, инсони меҳнатдӯст нигаронида шудааст; 

- пешгирӣ ва ҳалли масоили бекорӣ дар байни наврасону ҷавонон, зеро 

шахси меҳнатдӯст зарурати меҳнати худро барои рушду пешрафти Ватан амиқ 

дарк менамояд; 

- ҳисси масъулияти насли наврасро барои кор дар гурӯҳҳо ва анҷоми 

вазифаҳои гузошташуда баланд мебардорад, инчунин барои ҳифзи иҷтимоӣ 

замина фароҳам оварда, аз бекории эҳтимолӣ пешгирӣ карда мешавад; 

- масъалаи ташаккули қувваи кории миллӣ, «фирори мағзҳо» ё худ 

муҳоҷирати мутахассисони болаёқат аз мамлакат ҳалли худро меёбад; 

- пешбурди тарзи ҳаёти солим, барпо намудани оилаи хуб, хушбахтона 

зиндагӣ намудан – яке аз вазифаҳои дигари арзишманди тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстии хонандагон маҳсуб меёбад.  

Саломатӣ арзиши асосӣ барои инсон аст. Ҳеҷ кас бо ин далел баҳс 

намекунад, ки солимии миллат омили пешрафти Ватан аст. Барои ҳалли ин 

масоил, барои тарбияи шахси оиладӯст заҳмати зиёд ба харҷ додан лозим аст. 

Ҳар як хонанда бояд таърихи оилаи худро ҳамчун ҷузъи таърихи халқ дарк 

намояд, образу корнамоиҳои ниёгонашро аз худ намояд, дар бораи насли 

ояндаи худ ғамхорӣ зоҳир намуда, анъанаҳои неки худро ҳифз ва афзун намояд. 

Мо бо хонандагони мактабҳои таҷрибавӣ ва назоратии ноҳияи Фархор дар 

мавзуи: «Солимии мо – солимии миллат», дарси тарбиявӣ гузаронидаем. Дарси 

мазкур ҳадафу вазифаҳои зеринро дошт: таълимӣ, тарбиявӣ ва рушддиҳанда.  
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Барои иштирок дар соати тарбиявӣ намояндагони шуъбаи маорифи ноҳия, 

мактабҳои наздик ва духтури минтақавӣ даъват карда шуданд. Дар қисми 

асосии дарси мазкур мафҳуми «тандурустӣ» шарҳу тавзеҳ дода шуд. Роҳбари 

синф М.Н.Мирова суханро ба духтури минтақавӣ Х.К. Ҳабибов дод, ки ба 

хонандагон оиди мафҳуми «тандурустӣ» маълумот дод. Коллективи хонандагон 

ба мубоҳиса оғоз карданд.  

Дар рафти муҳокимаи мавзуи «Тандурустӣ» хонандагон презентатсия 

тайёр карданд: дар экрани бузург симои олимони бузург, ки худро ба илми тиб 

бахшидаанд (Ибни Сино, Гиппократ, Гален, Ар-Розӣ, Ал-Берунӣ, Алӣ ибни 

Аббос), намоиш дода шуданд. Хонандагон ба таври мухтасар дар бораи 

тарҷумаи ҳоли ин олимони барҷаста, ки дар замонҳои ноором худро дареғ 

надошта, ба табобат машғул буданд, маълумот доданд. Хонандагон барномаҳои 

телевизиониро «Дар бораи саломатӣ», ки дар онҳо Ю. В. Белянчикова, С. 

Агапкин, Елена Малишева, Г. Малахов ва дигарон барандагӣ менамуданд, 

муҳокима намуданд. Барандагони ин барномаҳои телевизионӣ масоили «Оиди 

таом», «Дар бораи тиб», «Зиндагии солим» ва ғайраро баррасӣ намуданд. 

Духтури маҳаллӣ X. К. Ҳабибов дониши хонандагон ва фикру мулоҳизаҳои 

онҳоро оид ба саволи додашуда муайян намуда, муносибати онҳоро нисбати 

саломатии худ муайян намуд. Дар баргузории соати тарбиявӣ волидон ва 

табибон низ саҳм гузоштанд. Волидони яке аз хонандагон, духтури 

шикастабанд Т.Мансуров ба хонандагон нақл кард, ки тиб дар асрҳои миёна чӣ 

гуна буд ва муносибати мардум ба тиб чӣ гуна буд. Дар охири дарс филми 

«Нест бод нашъамандӣ!» намоиш дода шуд. Пас аз тамошои филм суҳбати 

кӯтоҳ барпо гардид. Пас аз он озмун-викторинаи «Табибони асрҳои қадим» 

гузаронида шуда, натиҷаҳои ин дарс ҷамъбаст карда шуданд. 

Чунин дарсҳо дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ зиёд гузаронида 

мешаванд, онҳоро роҳбарони синфҳо, муаллимони фанни биология аз фанни 

«Одобнома - оила» ва ғайра мегузаронанд, дар ҳоле ки онҳо мавзуъҳои хеле 

зиёдро фаро мегиранд: «Хӯрок аз меъёр зиёд нахӯред!», «Саломатӣ дар ҷойи 

кор - ба шарофати машқи бадан!», «Аз хурдӣ саломатиатро эҳтиёт кун!», «Чӣ 
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тавр саломатиро бояд ҳифз намуд?» ва ғ. Баъди мубоҳиса хонандагон ба 

хулосае омаданд, ки саломатӣ ба ҳама лозим аст ва онро бояд эҳтиёт кард. 

Тарбияи ҷисмонӣ, машқҳо, дақиқаҳои машқи ҷисмонӣ дар машғулиятҳои 

фаннӣ, машқҳои кӯтоҳмуддати бадан ҳангоми тайёр кардани дарсҳо дар 

гурӯҳҳои рӯзи бардавом ва шароити хона, бадани хонандагонро обутоб дода, 

дар онҳо иродаи қавӣ, омодагӣ барои корнамоиҳо дар роҳи ватан мусоидат 

менамоянд. 

Чунинанд мақсадҳои умумии тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ. Бояд қайд 

намуд, ки масъалаҳо аз рӯйи ҳадафи мушаххаси кор дар шароити муайян 

гузошта шуда, шаклҳои ташкилии ба ин шартҳо мувофиқ, нишондиҳандаҳои 

асосии тарбияи шахс ҳамчун шаҳрванди дорои фарҳанги ҳуқуқӣ ва ватандӯст 

талаб карда мешаванд. 

Зери мафҳуми шаҳрвандият бояд сифатҳои интегративии хонандагон дар 

ҷанбаҳои зерин фаҳмида шавад: 

а) ҷаҳонбинӣ: дониш, эътиқодот, арзишҳо; 

б) рафторӣ: меъёрҳо, тамаркуз, муносибат, амалҳо ва ғ.; 

в) арзёбӣ: вазъи мақоми ахлоқӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ, тарзи тафаккур, арзёбии 

маърифатнокӣ, сифат, вижагии ҳақиқат, мантиқ ва далел; 

г) вижагиҳои фарҳангӣ: эҳсосот, муносибатҳо, рафтор, шаклҳо, мазмун, 

ҳунарҳмандӣ ва ғайра. 

Назорати мунтазами сатҳи тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон 

унсури засосии раванди таълим ва пешниҳоди иттилоот оид ба татбиқи 

мақсадҳои таълиму тарбия мебошад, ки барои барнақшагирии минбаъда, 

идоракунии соҳаи маориф, таълим ва такмили раванди таълим замина 

мегузоранд. 

Шаҳрвандият ва ватандӯстӣ дар тули умри инсон ташаккул меёбанд, аммо 

воситаи асосии тарбия омӯзиш аст. 

Барои хонанда омӯзиш ҷузъи асосии ҳаёт аст. Аз ин рӯ, омилҳои асосии 

муваффақияти тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон дуруст ба роҳ 
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мондани раванди таълим, фароҳам овардани шароит барои тарбияи ахлоқӣ, 

рушди муътадил ва эҳсоси муваффақият мебошад.  

Муваффақияти тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии дар раванди таълим аз 

риояи принсипҳои дидактикӣ вобастагӣ дорад, вале принсипи халқият дорои 

аҳамияти махсус мебошад. Принсипи халқият тамоми мазмуниу муҳтавои 

таълими асосиро фаро гирифтааст. Он бо забон, фарҳанг, анъана ва расму 

ойинҳои халқӣ зич алоқаманд аст. Шаҳрвандият ва ватандӯстӣ бо тарбия 

пайвастагии иртиботи танготанг доранд. Таълим манзараи мукаммали ҷаҳонро 

ташаккул медиҳад, қонунҳо ва механизмҳои мавҷудият ва рушди ҷомеаро 

меомӯзад. Он заминасози оянда мебошад. 

Дар ташаккули афкор ва эътиқоди шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон 

маҷмуи донишҳо оид ба тасвири муосири ҷаҳон мавқеи муҳимро ишғол 

мекунад. Хонандагон ин донишро дар ҷараёни омӯзиши фанҳои табиию риёзӣ 

ба даст меоранд.  

Ташаккули ҷаҳонбинии шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ эҷоди тасаввуроти 

хонандагонро дар бораи тасвири муосири илмии ҷаҳон – табиат, ҷомеа ва 

тафаккур дар назар дорад. Барои ташаккули ҷаҳонбинии васеъ ва тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон, истифодаи имконоти иртиботи 

байнифаннӣ аҳамияти зиёд дорад.  

Тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстиро тавассути тадриси фанҳои 

ҷамъиятшиносӣ метавон дар се сатҳ ба роҳ монд: 

- қисми назариявӣ бо фармоиши иҷтимоии ҷомеа, талаботи фади алоҳида 

муайян карда мешавад; он мафҳумҳо ва ғояҳои асосиро дар бар мегирад 

(фанҳои ҷамъиятӣ); 

- мундариҷа ва муҳтавои он аз васоити таълимӣ иборат аст, ки ба барнома 

ва дастурҳо оид ба татбиқи амалии мундариҷаи курси таҳияшуда асос ёфтааст; 

- бахши амалкардӣ фаъолияти омӯзгорро дар ташаккули сифатҳои 

иҷтимоӣ, шуури ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ дар бар мегирад; барои шаҳрванди асил 

шудан аз худ кардани фарҳанги ҳуқуқӣ ва доштани эҳсоси волои ватандӯстӣ 

муҳим мебошад. 
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Барои дар сатҳи зарурӣ тарбия намудани сифатҳои шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ тавассути тадриси фанҳои ҷамъиятӣ бояд корҳои зерин анҷом дода 

шаванд: 

1. Бештар гузаронидани машғулиятҳои амалӣ ва семинарҳое, ки дар бо 

истифода аз усулҳо ва шаклҳои ҷустуҷӯйӣ ва усулҳои самараноки омӯзиш 

баргузор мешаванд. Ин машғулиятҳо хонандагонро ҳангоми иштирок дар 

раванди ҷустуҷӯ ва кашфи донишҳои нав, ҳалли масъалаҳои дорои хусусияти 

проблемавӣ фаъол мегардонанд. 

2. Ҳавасманд кардани хонадагон, дарки муҳиммият ва ба мақсад мувофиқ 

будани омӯзиши фан дар умум ва фаслҳои алоҳидаи он. 

3. Аз ҷониби омӯзгор бештар истифода намудани усулҳои сотсиологӣ ва 

ташхисӣ. Фаъолият дар тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон нақши 

муҳим дорад. Ба роҳ мондани тарбияи шаҳрвандӣт ва ватандӯстӣ тариқи 

баргузории чорабиниҳои гуногун ба самаранокии он мусоидат менамояд. 

Самтҳои асосии фаъолият, ки ба тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ таъсир 

мерасонанд, иборатанд аз: пажӯҳишҳои аудиторӣ, маҳфилӣ, минтақашиносии 

кишваршиносӣ, корҳои ҷустуҷӯйӣ, чорабиниҳо доир ба ҳифзи муҳити зист ва 

фаъолияти иҷтимоӣ-сиёсӣ. 

Дар тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонадагон санъат ва фаъолияти 

бадеии хонандагон мавқеи муҳимро ишғол менамоянд. Мақсади он ташаккули 

ҷаҳонбинӣ ва аз худ кардани дониш, ба таври образнок дарк намудани 

микроҷаҳон ва макроҷаҳони атроф, космос ва макрокосмоси атроф, ташаккули 

сифатҳои ахлоқии инсон – шаҳрванд мебошад. 

Тарбияи шаҳрвандию ватандӯстии хонандагон дар раванди таълим бо 

усулҳои гуногун амалӣ карда мешавад. Иҷрои эҷодкоронаи бозии миллиро 

зиндагӣ меноманд. Аз ин бармеояд, ки меъёри асосӣ аҳамияти педагогии бозии 

миллӣ дар тарбияи шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ мебошад. Бозии миллӣ 

барои рушди ақлонӣ ва ҷисмонии насли наврас аҳамияти бузург дошта, ба 

ташаккули озодии баён, амалиётҳои ҳаракатии бозӣ, ташаббускории 

хонандагон, изҳори сифатҳои шаҳрвандӣ, шуури ҳуқуқӣ ва ватандӯстии онҳо 
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бештар мусоидат мекунад, ки дар онҳо на танҳо сифатҳои ҷисмониро бештар 

зоҳир мекунад, балки фаъолияти маърифатии онҳо низ зиёд мегардад. 

Бо вуҷуди тафовут ҳамаи намудҳои бозии кӯдакона аз нигоҳи психологию 

педагогӣ оид ба тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ умумияти зиёд доранд. 

Иқтидори омӯзишӣ аз мазмуни иттилооти маърифатӣ ва ахлоқие, ки дар сужаи 

бозӣ мавҷуд аст, аз он ки кӯдакон чӣ гуна ба қаҳрамонҳо тақлид мекунанд, 

вобастагӣ дорад. Ниҳоят, ҷараёни бозӣ ҳамчун фаъолияте пешбинӣ карда 

мешавад, ки ноил шудан ба мақсад, мустақилона дарёфт намудани воситаҳои 

мутобиқгардонӣ бо шарикон, худмаҳдудсозӣ дар самти ба даст овардани 

муваффақият, зуҳуроти муайяни сифатҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстиро талаб 

менамояд.  

Дар бозиҳо кӯдакон бо якдигар муошират мекунанд, ҳамчун як даста ё дар 

алоҳидагӣ ба ҳамдигар кумак ва ҳамкорӣ мекунанд. Намудҳои тоҷикии бозиҳои 

варзишӣ ва бозиҳои серҳаракат ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири фарҳанги халқ бояд 

дар низоми тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун омодагии кӯдакон ба ҳаёт ва ҳифзи 

сарзамини худ истифода шаванд. 

Бозиҳои серҳаракат ва варзишӣ хотира, дарки ҷаҳони атроф, тасаввуроти 

эҷодӣ, тафаккур, зиракӣ ва қобилияти ҷамал кардан дар ҳама гуна шароитро 

инкишоф медиҳанд. Ба бозиҳои миллии тоҷикӣ эҳсосоти баланд хос аст. 

Масалан, бозиҳои «Гургбозӣ», «Дуррадармех», «Ҷавлон давгир», «Бозии 

фалахмон» ва ғайра. Дар ин бозиҳо дар бачаҳо на танҳо эҳсосот, балки 

сифатҳои ҷисмонӣ, аз ҷумла суръат, чолокӣ, чобукӣ, қувва инкишоф ва сайқал 

меёбанд. 

Омӯзиши маводи таърихӣ нишон медиҳад, ки фарҳанги ҷисмонии тоҷикон 

дар алоқаи ногусастанӣ бо фаъолияти меҳнатӣ ва талаботи худмуҳофизаткунӣ 

инкишоф ёфтааст. Аҷдодони меҳнатдӯсти мо, бо душман мубориза бурда, 

маҳорату малакаи худро дар вазнбардорӣ, ҳаво додан, давидан, ҷаҳидан, 

шиноварӣ, ба дарахт баромадан, сангпартоӣ ва ғайра инкишоф додаанд. 

Тибқи маълумоти сарчашмаҳо, ҳанӯз дар асри VI пеш аз милод ниёгони мо 

ба кӯдакон аз синни 5-солагӣ аспсаворӣ, камонварӣ, ростгӯйиро 
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меомӯзониданд. Тарбияи ҷисмонӣ дар осори мутафаккирони барҷаста 

Абулқосим Фирдавсӣ ва Ибни Сино аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шуда, онҳо 

алоқаи зичи рушди ҷисмонӣ ва инкишофи зеҳнро қайд кардаанд. 

Ташкили чорабиниҳое, ки ба тарбияи сифатҳои муайяни шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ нигаронида шудаанд, омодагии ҷиддиро талаб мекунад. Ташкили 

фаъолият дар мактаб бо мақсади ҳалли масоили тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандустӣ, таҷдиди назарро талаб менамояд. Меҳнат як намуди фаъолияти 

инсон дар ҷомеа мебошад: таҳсил, кор дар майдончаи наздимактабӣ, мустаҳкам 

намудани пойгоҳи моддии мактаб (идора), ободонии мактаб ва ғайра. Меҳнат 

барои хонанда ахамияти махсус дорад. Ин арзиш дар ҷанбаи тарбиявии он 

ифода меёбад. 

Мушоҳидаҳои мо ва омӯзиши фаъолияти роҳбари синф дар бобати ба 

меҳнати пурмаҳсул ҷалб намудани талабагон дар миқёси мактаб нишон дод, ки 

шаклҳои гурӯҳии шанбегиҳо дар ҳамаи шаклҳояшон сатҳи маърифатнокии 

меҳнатии на танҳои хонандагони синфҳои ибтидоӣ, балки синфҳои болоиро низ 

хеле баланд мебардорад. Пурсиши хонандагон дар соли таҳсили 2014/2015 

нишон дод, ки мафҳуми ин сифатҳо барои дарки маънии меҳнат кумак хоҳад 

кард (синфҳои1-4 бо дарназардошти 256 нафар, 32 нафарӣ аз синф, аз 

мактаб128 нафар); (синфҳои 5-9 -320 нафар, 32 нафарӣ аз синф, аз мактаб 160 

нафар); (синфҳои 10-11 -128 нафар, 32 нафарӣ аз синф, аз мактаб 64 нафар). 

Натиҷаҳо дар ноҳияи Фархор: 

Эҳтиром нисбати халқи меҳнаткаш: синфҳои 1 то 4 - 100 нафар; синфҳои 5 

то 9 - 89 нафар; синфҳои 10-11 – 55 нафар. 

Дарки аҳамияти ҷамъиятии меҳнат: синфҳои 1 то 4 - 76 нафар; синфҳои 5-9 

– 125 нафар; синфҳои 10-11 – 61 нафар.  

Меҳнатдӯстӣ: синфҳои 1-4 –101 нафар; синфҳои 5-9 – 145 нафар; синфҳои 

10-11 – 61 нафар. 

Кумаки мутақобила ва коллективизм: синфҳои 1-4 – 99 нафар; синфҳои 5-9 

– 105 нафар; синфҳои 10-11 – 62 нафар. 
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Эҷодкорӣ ва ташаббускорӣ: синфҳои 1-4 – 85 нафар; синфҳои 5-9 – 94 

нафар; синфҳои 10-11 – 45 нафар. 

Омодагии иродавӣ ба меҳнат: синфҳои 1-4 – 65 нафар; синфҳои 5-9 – 65 

нафар; синфҳои 10-11 – 43 нафар. 

Огоҳии комил оиди меҳнат: синфҳои 1-4 – 43 нафар; синфҳои 5-9 – 77 

нафар; синфҳои 10-11 – 62 нафар. 

Омодагии ҷисмонӣ: синфҳои 1-4 – 65 нафар; синфҳои 5-9 – 81 нафар; 

синфҳои 10-11 – 45 нафар. 

Натиҷаҳо дар ноҳияи Муъминобод: 

Эҳтиром нисбати халқи меҳнаткаш: синфҳои 1-4 – 99 нафар; синфҳои 5-9 – 

86 нафар; синфҳои 10-11 – 55 нафар. 

Дарки аҳамияти ҷамъиятии меҳнат: синфҳои 1-4 – 73 нафар; синфҳои 5-9 – 

119 нафар; синфҳои 10-11 – 59 нафар. 

Меҳнатдӯстӣ: синфҳои 1-4 – 99 нафар; синфҳои 5-9 – 125 нафар; синфҳои 

10-11 – 59 нафар. 

Кумаки мутақобила ва коллективизм: синфҳои 1-4 – 89 нафар; синфҳои 5-9 

– 101 нафар; синфҳои 10-11 – 60 нафар. 

Эҷодкорӣ ва ташаббускорӣ: синфҳои 1-4 – 81 нафар; синфҳои 5-9 – 92 

нафар; синфҳои 10-11 – 43 нафар. 

Омодагии иродавӣ ба меҳнат: синфҳои 1-4 – 59 нафар; синфҳои 5-9 – 7 

нафар; синфҳои 10-11 – 43 нафар. 

Огоҳии комил оиди меҳнат: синфҳои 1-4 – 45 нафар; синфҳои 5-9 – 77 

нафар; синфҳои 10-11 – 61 нафар. 

Омодагии ҷисмонӣ: синфҳои 1-4 – 55 нафар; синфҳои 5-9 – 79 нафар; 

синфҳои 10-11 – 44 нафар. 

Тамоми категорияҳои меҳнат, ки дар боло зикр гардидаанд, ба хонандагон 

дар ба даст овардани таҷрибаи пурарзиши ҳаётӣ, интихоби роҳи дурусти ҳаёт 

кумак мерасонанд. 

Таҳсилоти иловагӣ дорои имкониятҳои номаҳдуд барои тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ мебошад, ки ба хонандагон имкон медиҳад, ки худро 



98 
 

ҳамчун шахсият дарк намоянд, қобилияти эҷодии инфиродии худро нишон 

диҳанд, боварии хонандагонро ба тавонмандӣ ба вуҷуд оранд, дараҷаи 

устувории шаҳрвандӣ ва эътимоди шаҳрвандӣ, шуури ҳуқуқӣ ва ватандӯстиро 

баланд бардорад. Дар ин маврид осорхонаҳои мактабӣ ва умуман фаъолияти 

кишваршиносиро метавон махсусан қайд намуд.  

Фаъолияти хуб ба роҳ мондашудаи осорхонаӣ ва таҳқиқотҳои 

минтақашиносии хонандагон, ки ба талабот ва хусусиятҳои синнусолии онҳо 

мувофиқ мебошанд, барои тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дорои 

имкониятҳои зиёд мебошад. То кадом андоза ин навъи фаъолияти иҷтимоӣ 

метавонад дар ташаккули сифатҳои шаҳрвандӣ, шуури ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ 

мусоидат намояд, таҷрибаи таъсис додан ва фаъолияти осорхонаҳо дар 

мактабҳои давлатҳои демократии пешрафта мисол шуда метавонад.  

Барои инсон ҳама гӯшаву канори Ватан азиз аст. Таърихи кишвару 

маҳалли зисти инсон барои тарбияи ғоявию сиёсии насли наврас ва ҷавонон 

маводи бою ғанӣ пешниҳод месозанд. 

Роҳбарони синфҳои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ хонандагонро ба 

фаъолияти кишваршиносӣ ҷиддӣ омода месозанд: онҳо китобҳо, брошюраҳоро 

оид ба таърихи ҷанг ва адабиёти кишваршиносиро меомӯзанд. Хонандагони 

синфҳои болоӣ ҳангоми омӯзиши таърихи зодгоҳашон дар таҳхонаи мактаби 

рақами 19-и шаҳри Душанбе бемористонеро пайдо карданд, ки ба он захмиёнро 

аз фронт оварда, табибони тоҷик табобат мекарданд. Кишваршиносони мавзеи 

Шапкин солҳои тулонӣ бо хоҳари Шапкин, ки барои вохӯрӣ бо муаррихони 

маҳаллӣ ба Душанбе омада буд, дар тамос буданд ва ба ӯ чанд маводи 

таърихиро тақдим намуданд, ки дар бойгонии осорхона маҳфуз буданд. 

Осорхонаи мактаб ва литсейи рақами 1-и ноҳияи Рӯдакӣ ва гимназияи рақами 

1-и шаҳри Хуҷанд бо экспонатҳои нави таърихӣ пурра гардиданд.  

Хонандагон дар раванди худидоракунӣ сифатҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстиӣ 

нишон медиҳанд. Дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таҷрибаи бойи ташкили 

худидоракунӣ андухта шудааст. Инчунин, ташкил намудани комитетҳои 

худидоракунӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба мақсад мувофиқ мебошад.  
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Шарти асосии самарабахш ба роҳ мондани тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстии хонандагон муттасилии он мебошад. Низоми тарбияи шаҳрвандӣ 

ва ватандӯстии хонандагон мақсад, вазифаҳо, мазмун, усулҳо, шаклҳо ва сатҳи 

таҳияи меъёрҳои тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстиро дар бар мегирад. Дар 

тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон нақши асосӣ ба омӯзгор вогузор 

шудааст. Ҳомии қавии наврасону ҷавонон, инсонпарвари бомаърифат, оқилу 

доно, ватандӯст, кордон, мутахассиси огоҳ аз фарҳанги миллӣ – номгӯйи 

нопурраи сифатҳоест, ки омӯзгор – мураббие, ки ба тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстии хонандагон машғул аст, бояд дорои онҳо бошад.  

Омодасозии омӯзгор-тарбиягар дар мактаб ва дар муассисаҳои таълимии 

махсус сурат мегирад. Ҳангоми тарбияи шаҳрвандони давлату Ватан худи 

омӯзгор бояд ба аз ҷиҳати ахлоқӣ барои тарбияи хонандагон муносиб бошад. 

Аз ин рӯ, ба тайёр намудани чунин омӯзгорон диққати ҷиддӣ диҳем. Масоили 

омодасозии омӯзгорон барои ба амал баровардани тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ имрӯз бо 

дарназардошти на танҳо сифатҳои ахлоқӣ, дарки тамоюлоти арзишӣ, балки 

арзишҳои умумибашарӣ низ мубрам арзёбӣ мегардад. Ин ба дигаргуниҳои 

куллии иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии дар кишварамон баамаломада, 

талаботи зиёд нисбати шахсият ва фаъолияти касбии омӯзгор алоқаманд аст. 

Бо мақсади муайян намудани муносибат нисбати тамоюлоти арзишӣ ва 

арзишҳо дар байни омӯзгорони мактабҳои деҳот, ки ба хонандагони синфҳои 5-

9 дарс медиҳанд, пурсиш гузаронида, натиҷаҳои зеринро ба даст овардем:  

«Меҳнатдӯстӣ» ҳамчун категорияи арзишманд дар марҳилаи 1-ум аз 

омӯзгорон чунин ҷавобҳо гирифта шуд: «Бале» 75%, дар марҳилаи 2-юм 

91,67%, фарқият байни марҳилаҳои 1 ва 2 чунин буд -16,67%, дар ҷавобҳо 

«Не», фарқият 16, 67% (25% / 8,33%)-ро ташкил дод; «Намуди зоҳирӣ» дар 

ҷавобҳо «Бале» фарқиятро байни марҳилаҳо -25% (50% / 75%), дар ҷавобҳо 

«Не» 25% (50% / 25%); «Поквиҷдонӣ» дар фарқият дар ҷавобҳо «Бале» - 25%, 

«Не» 25%» (50% / 25%); «Таълим, бурдборӣ» фарқият байни марҳилаҳои 1 ва 2 

чунин буд: «Бале» дар сатҳи-6,67%, дар ҷавобҳо «Не» 6,67% (10% / 3,33%); 
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«Ростқавлӣ» фарқият байни марҳилаҳои 1 ва 2 чунин буд: «Бале» - 16,67%, 

«Не» 16,67% (41,67% / 25%).  

Дар самти тамоюлоти арзишӣ, фарқият дар ҷавобҳо дар қисмати 

«Пешравии мансабӣ» байни марҳилаҳои 1 ва 2 чунин буд: «Бале»-5%, дар 

ҷавобҳо «Не» 5% (8,33% / 3,33); «Ҳисси масъулият» - фарқият дар ҷавобҳо 

чунин буд: «Бале» дар сатҳи - 30% (66,67% / 96,67%), дар ҷавоб «Не» фарқият 

байни марҳилаҳо 30% (33,33% / 3,33%); «Оила» - фарқият байни марҳилаҳо дар 

ҷавобҳо чунин буд: «Бале» - 5% (93,33% / 98,33%), «Не», фарқият 5% (6,67% / 

1,67%); «Сарфакорӣ» - фарқият дар ҷавобҳо «Бале» - 10% (68,33% / 78,33%), 

«Не» фарқият байни марҳилаҳо 10%; «Эътиқодот, маънавиёт» фарқият дар 

ҷавобҳо чунин буд: «Бале» фарқият байни марҳилаҳо 10% (88,33% / 78,33%), 

ҷавоби «Не» фарқият 10% (11,67% / 21,67%); «Таҳаммулпазирӣ» - фарқият 

байни марҳилаҳо дар ҷавобҳо чунин буд: «Бале» дар сатҳи 3,33% (81,67%/85%), 

«Не» 3,33% (18,33% / 15%). 

Тамоюлоти арзишии «Эътимоднокӣ, дӯстӣ» фарқият байни марҳилаҳо 

чунин аст: «Бале» дар сатҳи 8,33% (68,33% / 76,67%), дар ҷавобҳо «Не» 

фарқият дар сатҳи 8,33% (31,67% / 23,33%); «Озодӣ» фарқият байни марҳилаҳо 

дар ҷавобҳо чунин аст: «Бале» -5% (90% / 95%), дар ҷавобҳо «Не» 5% (10% / 

5%); «Боигарӣ, сарват» фарқият байни марҳилаҳо дар ҷавобҳо чунин аст: 

«Бале» дар сатҳи 6,67% (75% / 81,67%), дар ҷавобҳо «Не» 6,675 (25% / 18,33%) 

қарор дорад. 

Дар маҷмуъ, ҷавоби «Бале» дар марҳилаи 1-ум аз омӯзгороне, ки дар 

синфҳои 5-9 машғулият мегузаронанд, 74,76%, дар марҳилаи 2-юм 85,71%, дар 

ин ҷо фарқият байни марҳилаҳо -10,95%; дар ҷавобҳои «Не» фарқият байни 

марҳилаҳо 10,95% (25,24% / 14,29%)-ро ташкил дод. 

Натиҷаҳо бадастомада баёнгари онанд, ки омӯзгорони мактабҳои деҳот 

бояд маҳорати педагогии худро такмил диҳанд, ҳарчанд натиҷаҳо мусбӣ арзёбӣ 

гарданд ҳам, лекин дар ин самт чораҳои зарурӣ бояд андешида шаванд. 

Дар раванди таҳлил муайян кардем, ки дар марҳилаи 1-ум тамоюлоти 

зерини арзишӣ болотарин мавқеъро ишғол карданд: дар ҷойи 1-ум «Оила» 
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(93,33%), ҷойи 2-юм «Пешравии мансабӣ» (91,67%), ҷойи 3-юм «Таҳсилот, 

бурдборӣ» ва «Озодӣ» (90%) қарор гирифтанд. Дар марҳилаи 2-юм бошад, 

тамоюлоти зерини арзишӣ: ҷойи 1-ум «Оила» (98,33%); ҷойи 2-юм «Таҳсил, 

бурдборӣ», «Пешравии мансабӣ», «Ҳисси масъулиятшиносӣ» (96,67%), дар 

ҷойи 3-юм «Озодӣ» (95%). 

Тамоми 14 тамоюлоти арзишӣ дар марҳилаи 1-ум ба меъёри паст – аз 

51,67% то 55%; меъёри миёна аз 63,33% то 73,33% ва меъёри баланд аз 80% ва 

боло асос меёфт. Дар марҳилаи 1-ум ба меъёри паст мо чунин тамоюлоти 

арзиширо нисбат додем: «Намуди зоҳирӣ» (51,67%), «Ростқавлӣ» (55%); ба 

меъёри миёна мо чунин тамоюлоти арзиширо нисбат додем: «Меҳнатдӯстӣ» 

(71,67%), «Поквиҷдонӣ» (63,33%), «ҳисси масъулиятшиносӣ» (68,33%), 

«Сарфакорӣ» (70%), «Эътимоднокӣ, дӯстӣ» (70%), «Боигарӣ, сарват» (73,33%); 

ба меъёри баланд мо чунин тамоюлоти арзиширо нисбат додем: «Таҳсилот, 

бурдборӣ» (85%), «Пешравии мансабӣ» (86,67%), «Оила» (88,33%), 

«Эътиқодот, маънавиёт» (85%), «Таҳаммулпазирӣ» (80%), «Озодӣ» (86, 67%).  

Дар марҳилаи 2-юм ба хулосае омадем, ки дар ин ҷо низ бояд меъёрҳо 

муайян карда шаванд: аз 55% то 75% меъёри паст; аз 76,6% то 78,33% меъёри 

миёна ва баланд аз 81,67% ва боло то 91,67%. 

Ҳамин тариқ , тамоюлоти арзишии «Поквиҷдонӣ» дар марҳилаи 2-юм 

мавриди саволи «Бале» нишондоди паст дошт (73,33%), ба монанди марҳилаи 

1-ум фарқият байни марҳилаҳо -10% (63,33% / 73,33%)-ро ташкил дод; 

«Ростқавлӣ» дар мавриди ҷавоби «Бале» 58,33% ташкил дод; ба монанди 

марҳилаи 1-ум фарқият байни марҳилаҳо -3,33% (55% / 58,33%)-ро ташкил дод; 

«Ҳисси масъулиятшиносӣ» 75%, дар марҳилаи 1-ум нишондоди паст дошт - дар 

сатҳи 68,33% (68,33%/75%), фарқият байни марҳилаҳо 6,67%-ро ташкил дод; 

«Сарфакорӣ» 75%, ба монанди марҳилаи 1-ум фарқият байни марҳилаҳо -5% 

(70% / 75%)-ро ташкил дод. 

Ба меъёри миёна омӯзгорон танҳо 2 меъёрро нисбат доданд, ин 

«Эътиқодот, маънавиёт» бо 78,33%, ки дар марҳилаи 1-ум дорои нишондоди 

баланд буд, лекин дар интиҳо дар омӯзгорон ақидаҳо нисбати ин тамоюлот 
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тағйир ёфта, онҳо ин тамоюлоти арзиширо ба звенои миёна нисбат доданд. 

Фарқият 6,67% (85%/78,33%) ташкил дод; тамоюлоти арзишии «Эътимоднокӣ, 

дӯстӣ», ки нишондоди он 76,67% ташкил дода буд, омӯзгорон ақидаҳои худро 

ба фоидаи аҳамияти ин арзиш тағйир доданд, ки дар марҳилаи 1-ум он дорои 

меъёри миёна ва ба 70% баробар буд ва фарқият байни марҳилаҳо - 6,67% (70 / 

76,67%) ташкил дод. 

7 тамоюлоти арзишӣ нишондоди баланд ба даст оварданд, аз ҷумла: 

«Меҳнатдӯстӣ» 88,33%, фарқият байни марҳилаҳо дар ҷавобҳо «Бале» -16,67% 

(71,67% / 88,33%); «Таҳсилот, бурдборӣ» 86,67%, фарқият байни марҳилаҳо ба 

1,67% (85% / 86,67%) баробар аст; «Пешравии мансабӣ» 90%, фарқият байни 

марҳилаҳо ба -5,33% (86,67% / 90%) баробар аст; «Оила» 91,67%, фарқият 

байни марҳилаҳо -3,33% (88,33%/91,67%) таркиб дод; «Таҳаммулпазирӣ» 

83,33%, фарқият байни марҳилаҳо дар ҷавобҳои «Бале» -3,33% (80% / 83,33%) 

ташкил дод; «Озодӣ» 91,67%, фарқият байни марҳилаҳо -5% (86,67% / 91,67%) 

ташкил дод; «Боигарӣ, сарват» 81,67%, фарқият байни марҳилаҳо дар ҷавоби 

«Бале» -8,33% (73,33% / 81,67%) таркиб дод. 

Дар интиҳо аз омӯзгороне, ки дар синфҳои 10-11 дарс медиҳанд, ҷавоби 

«Бале» дар марҳилаи 1-ум 73,93%, ҷавоби «Не» 26,07%; дар марҳилаи 2-юми 

ҷавобҳои «Бале» 78,93%, ҷавобҳои «Не» 21,07% -ро ташкил дод.  

Ҷавобҳои омӯзгорони синфҳои 5-9 ва 10-11-ро муқоиса намуда, чунин 

натиҷаҳоро ба даст овардем: 

Дар марҳилаи 1-ум бо ҷавобҳои «Бале» дар 11 тамоюлоти арзишӣ 

омӯзгорони синфҳои 5-9 дар сафи пеш қарор доштанд: «Меҳнатдӯстӣ» (91,67% 

/ 88,33%), фарқият 3,34%; «Намуди зоҳирӣ» (75%/55%), фарқият 20% ташкил 

дод; «Поквиҷдонӣ» (75% / 73,33%), фарқият 1,67%; «Таҳсилот, бурдборӣ» 

(96,67% / 86,67%), фарқият 10% ташкил дод; «Ростқавлӣ» (75% / 58,33%), 

фарқият 16,67% ташкил дод; «Пешравии мансабӣ» (96,67% / 90%), фарқият 

байни марҳилаҳо 6,67% ташкил дод; «Ҳисси масъулиятшиносӣ» (96,67% / 

75%), фарқият байни марҳилаҳо 21,67% ташкил дод; «Оила» (98,33% / 91,67%); 

«Сарфакорӣ» (78,33% / 75%), фарқият байни марҳилаҳо 3,33%; 
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«Таҳаммулпазирӣ)» (85% / 83,33%), фарқият байни марҳилаҳо дар мавриди 

ҷавобҳои «Бале» 1,67% ташкил дод; «Озодӣ» (95% / 91,67%), фарқият байни 

марҳилаҳо дар мавриди ҷавобҳои «Бале» 3,33%-ро ташкил дод. 

Аз рӯйи се тамоюлоти арзишӣ омӯзгорони синфҳои 5-9 ва 10-11 ҷавобҳои 

якхела пешниҳод намуданд: «Эътиқодот, маънавиёт» (78,33% / 78,33%); 

«Эътимоднокӣ, дӯстӣ» (76,67% / 76,67%); «Боигарӣ, сарват» (81,67% / 81,67%). 

Дар натиҷа ҷавоби омӯзгорони синфҳои 5-9 85,71% ҷавоби «Бале» , 14,29% 

ҷавоби «Не»; омӯзгорони синфҳои 10-11 - 78,93% ҷавоби «Бале» 21,07% ҷавоби 

«Не» пешниҳод намуданд. 

Ҳамин тариқ, таҳқиқоти гузаронида нишон медиҳад, ки омӯзгорони 

синфҳои 5-9 аз рӯйи 11 меъёр пешсаф буданд, зеро мақсади онҳо танҳо нишон 

додани дониши назариявии худ набуда, онҳо ин донишҳоро дар фаъолияти 

рӯмарраи худ татбиқ менамоянд. Омӯзгорони синфҳои 10-11 чандон фаъол 

набуданд ва баъзан ҳатто пассив низ буданд, ҷавобҳои худро бо амалиёти 

амалии хонандагон тасдиқ намекарданд, кӯшиш мекарданд, ки мухтасар ба 

саволҳо ҷавоб диҳанд, вале баъзан на аз рӯйи моҳияти саволи додашуда. Дар 

ҷадвали 5 «Муқоисаи сатҳҳои 14 тамоюлоти арзишӣ дар байни омӯзгорони 

синфҳои 5-9 ва 10-11 дар соли таҳсили 2012/2013; Марҳилаҳои I - II» 

нишондоҳо ба таври тафриқавӣ пешниҳод шудаанд. 

Таҷрибаи тайёр намудани омӯзгорон нишон медиҳад, ки таълими 

ҳадафманд дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудааст. Барои таъмини 

фаъолияти пурсамари он низоми махсуси омодагӣ ва шароитҳои зарурӣ барои 

ба роҳ мондани ин навъи фаъолият ба мақсад мувофиқ аст. Чунин тарбия бояд 

дар асоси равиши муттасил дар раванди таълиму тарбия сурат гирад, ки 

фаъолияти омӯзгорро дар самти маънавию ахлоқӣ, тамоюлоти арзишӣ ва 

арзишҳои умумибашарӣ ба унвони тимсол инъикос кунад. 

Яке аз вазифаҳои пешбарандаи тарбия фарҳанги шахсият, ташаккули 

ҷаҳонбинии хонандагон мебошад. Ҷаҳонбинӣ – низоми нигариши илмӣ, 

фалсафӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ ва эстетикӣ нисбати ҷаҳон (яъне табиат, ҷомеа 

ва тафаккур) мебошад. Дастовардҳои тамаддуни ҷаҳониро таҷассум намуда, 
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ҷаҳонбинии илмии инсонро, ки муҳимтарин ҷанбаҳои мавҷудият ва тафаккур, 

табиат ва ҷомеаро инъикос мекунанд, бо тасвири илмии ҷаҳон муҷаҳҳаз 

менамояд. Дар ин ҷо гуфтаҳои равоншиноси маъруф Л.Н.Леонтевро ёдовар 

шудан бамаврид аст, ки навишта буд: «Як фард, як кӯдак на танҳо ба олами 

инсонӣ раҳо карда шудааст, балки ӯро одамони гирду атрофаш ба ин олам 

ворид мекунанд ва ӯро роҳнамоӣ мекунанд» [197,79]. 

Аз ин рӯ, шахс ба кумаки педагогӣ эҳтиёҷ дорад, то ки дар ин дунё роҳат 

бошад. 

Дониши илмӣ ҳамчун ҷузъи тасдиқи назари диалектикии ҷаҳон ба миён 

меояд. Ҷаҳонбинии илмиро ҳамчун тарзи тафаккур, дарк ва баҳодиҳии 

воқеияти объективӣ баррасӣ намуда, мо мебинем, ки онҳо дар байни донишҳо, 

ақидаҳо, мафҳумҳо, тасвирҳои гуногуне қарор доранд, ки манзараи илмии 

ҷаҳонро ташкил медиҳанд. Ҳамчун ҷузъҳои низом фикру ақидаҳо ва 

принсипҳоеро дар бар мегирад, ки ба муайян кардани муносибати инсон бо 

ҷаҳон, муайян кардани мавқеи шахс дар муҳити иҷтимоӣ ва шахсӣ нигаронида 

шудаанд. Аммо воқеияти муҳити инсонро фарогиранда ба мисли муносибатҳое, 

ки инсонро дар ҷаҳон фаро гирифтаанд, мутанаввеъ аст. 

 

2.2. Талаботи муосири дидактикӣ нисбати тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон 

Маҳз дар синну соли мактабӣ пояҳои ватандӯстӣ, шаҳрвандият, эҳтиром 

нисбати таърихи худ, нисбат ба одамоне, ки дар асрҳо ва давраҳои гуногун 

Ватанро ҳимоя кардаанд, омодагӣ ба корнамоӣ – умуман ҳама чизе, ки асоси 

тарбияи қобили ҳаёт будани ҳар як ҷомеа ва давлат мебошанд, таҳким меёбанд. 

Ин бештар аз мазмуну мундариҷаи ин ва ё он фанни таълимӣ вобастагӣ дорад. 

Аммо он вобаста ба замон ва макон хусусиятҳои хосси худро дорад. «Вазифаҳо 

ва мазмуну мундариҷаи таълим дар ҳама давру замонҳои таърихӣ ҳамсон ва 

бетағйир намемонанд. Онҳо дар зери таъсири талаботи ҳаёт тағйир меёбанд...» 

[8,91]. Имрӯз тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ бояд ба ташаккули фарҳанги 

шаҳрвандӣ ва тарбияи ватандӯстии насли наврас мусоидат намояд. 
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Мақсади асосии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандустӣ ташаккули шаҳрвандият 

ва шуури ватандӯстӣ мебошад. Дар умум, мавҷудияти се унсур дар шуур: 

дониш, муносибат ва фаъолият эътироф шудааст. Унсурҳои мазкур дар тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандустӣ татбиқи худро ёфтаанд. Ба ҷузъи якум дониши 

хонандагон доир ба далелҳои шаҳрвандӣ, ҳуқуқ, фарҳанг, таърих, ки ҳамчун 

далелҳо, рӯйдодҳои таърихӣ ва фарҳанги миллӣ қабул мешаванд, нисбат дода 

мешаванд. Бо мақсади омӯзиши таърих ва фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ гузаронидани соатҳои тарбиявӣ дар мавзуъҳои 

зерин ба мақсад мувофиқ аст: «Рамзҳои давлатӣ дар таърихи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», «Фарзандони свафодор Ватан», «Қаҳрамонони Тоҷикистон», 

«Мукофотҳои давлатии Тоҷикистон», «Мақоми тоҷикон дар таърихи тамаддуни 

башарӣ», «Ҳамватанони собиқадор», «Дар оташи набардҳо», «Номи 

қаҳрамонон ҷовидон аст!» ва ғайра. 

Ҷузъи дуюме, ки низомро ташкил медиҳад, муносибати мусбат нисбати 

далелҳои муайяни таъриху фарҳанг мебошад. Ҷузъи сеюм - фаъолнокӣ аст, ки 

омодагӣ ба иштирок дар самти баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва 

шаҳрвандият дар ҷомеаро дар назар дорад.  

Дар раванди ба роҳ мондани тарбияи ватандӯстӣ, ба тадриси фанни таърих, 

аз ҷумла таърихи халқи тоҷик ва таърихи умумӣ, бояд таваҷҷуҳи хосса зоҳир 

намуд. Он яке аз муҳимтарин ҷузъҳои таркибии Консепсияи миллии тарбияи 

шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Дар он гуфта мешавад: 

«Ватандӯстӣ муҳимтарин ва муқаддастарин арзиши тарбия буда, дар он чунин 

мафҳумҳо, ба монанди зодгоҳ, минтақа, макони зист, кишвар, ватан низ 

инъикос ёфтаанд. Ҳамаи дигар унсурҳои тарбия бо ҳамин унсури тарбия 

алоқаманд буда, маънои садоқати шаҳрванд ба Ватанро дорад» [250,14]. 

Мо медонем, ки қувваи ватандӯстии шӯравӣ аз иттиҳоди бародарона, 

матонат, азму иродаи қавӣ ва садоқатмандии халқ ба Ватан иборат буд. Ғалабаи 

халқи шӯравӣ дар Ҷанги дуюми ҷаҳон руҳияи ватандӯстии ҳар як нафарро боз 

ҳам баланд бардошт, ҳар як шахс бо кору рафтори худ барои мустаҳкам 

намудани иқтидори Ватан, ҳифзи шаъну шарафи Ватани худ талош меварзид.  
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Дар даврони шӯравӣ муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, дар доираи 

идеологияи ҳукмрон, на танҳо дар таълиму тарбияи насли наврас нақши муҳим 

мебозиданд, балки вазифаҳои сохтмони ҷамъияти сотсиалистиро низ бар уҳда 

доштанд. Онҳо стратегия ва тактикаи тарбияи ҳамаҷонибаи хонандагон, аз 

ҷумла асосҳои фарҳанги маънавии ҳар як шаҳрванди ҷавонро ташаккул 

медоданд. Ин стратегия масъулияти хонандагонро дар назди ҷомеа дар самти 

рушди минбаъдаи ҷомеа ва худи онҳо дар назар дошт. 

Вазифаи асосии мактабҳои даврони шӯравӣ дар насли наврас бедор 

кардани ҳисси ифтихори миллӣ, ифтихор аз халқу фарҳангу забони худ маҳсуб 

меёфт.  

Дар марҳалаи кунунӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ омӯзгорон 

машғулиятҳо ва соатҳои тарбиявиро дар мавзуъҳои зерин, ба монанди: 

«Тарбияи ватандӯстӣ», «Ватани мо Тоҷикистон», «Кишвари маҳбуби ман» бо 

мақсади тарбияи ватандӯстии хонандагон мегузаронанд. Бо хонандагони 

синфҳои 5-9 ва 10-11 суҳбатҳои муқаддимавӣ гузаронида, муайян намудем, ки 

онҳо дар бораи Оташи абадӣ, зодгоҳашон шаҳри Душанбе ва Рӯзи Ғалаба чӣ 

медонанд.  

Ҳангоми гузаронидани суҳбат омӯзгорон ба хонандагон саволҳо медонанд 

ва онҳо ба ин саволҳо бо камоли майл ҷавоб медоданд. Масалан:  

1. Ту дар кадом шаҳр зиндагӣ мекунӣ? (Ҷавоб – Дар шаҳри Душанбе). 

2. Ин шаҳр ба ту писанд аст? (Ҷавоб: Бале, хеле зиёд, он офтобӣ, 

гулгулшукуфон, пур аз гулҳои лола аст). 

3. Ту хоҳиши ба пойтахти Россия шаҳри Москва рафтанро дорӣ? (Ҷавоб: 

Хеле хоҳиш дорам, аз ин рӯ дар мактаб хуб мехонам, бо варзиш, мусиқӣ 

машғулам ва ба расмкашӣ майл дорам).  

4. Ту халқи худро дӯст медорӣ? (Ҷавоб: Барои меҳмоннавозиаш, 

софдилиаш, мушфиқу кумакрасон буданаш, дӯст медорам). 

Таҳлили сарчашмаҳои адабӣ оид ба таҷрибаи хориҷӣ, бахусус таҷрибаи 

Ғарб ва аз ҷумла ИМА оид ба таълиму тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ 

нишон медиҳад, ки ин масъалаҳо дар он ҷо на танҳо тавассути тадриси фанҳои 
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таълимӣ ҳалли худро пайдо менамоянд. Фаъолияти мазкур тавассути ташкили 

худидоракунии хонандагон, ки раванди азхудкунии самараноки технология ва 

механизмҳои демократия, тавассути тарбияи ташаббускорӣ ва масъулият барои 

интихоб, ба роҳ мондани ҳамкории зичи омӯзгорон, хонандагон ва волидайни 

онҳоро дар назар дорад, амалӣ карда мешавад. Асоси онро услуби демократии 

фаъолият ташкил медиҳад, ки таваҷҷуҳи мусбат ба хонанда, майл ба 

мувофиқат, қобилияти шунидан ва дастгирӣ кардани андешаи худи хонанда ва 

фарҳанги баланди иртибототии омӯзгор, фарогирии хонандагонро дар 

банақшагирӣ ва танзими раванди таълиму тарбия дар бар мегирад.  

Масалан, дар ИМА аз чор се ҳиссаи амрикоиҳо аз кишвари худ ифтихор 

мекунанд, аз нисф зиёди оилаҳои амрикоӣ хонаҳои худро, ронандагон 

мошинҳои худро бо парчами миллӣ оро медиҳанд, ҳангоми садо додани суруди 

миллӣ ифтихор мекунанд.  

Ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии 

кӯдакони синну соли мактабӣ ва донишҷӯён нақши муассир доранд. Дар 

Иёлоти Муттаҳида ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз кишвари худ ба кӯдакон аз 

хурдсолӣ аз ҷониби волидон, мактабҳо, донишгоҳҳо, тамоми ниҳодҳои ҷомеа 

талқин карда мешавад. Тавассути васоити ахбори омма арзишҳои мазкур 

ҳамеша ттаблиғу ташвиқ карда мешавад. 11 сентябр дар Иёлоти Муттаҳида 

ҳамчун Рӯзи ватандӯстон ҷашн гирифта мешавад. 

Аз соли 2002 Ҳукумати Ҷопон як барномаи таълимӣ таҳия кардааст, ки 

"эҳсоси муҳаббат ба кишвари худ"-ро ҳадафи аслии барномаи таълимии 

шашсолаи мактаби миёна муайян кардааст.  

Дар Хитой теъдоди матолиби ватандӯстона дар ВАО ва шабакаи интернет 

афзоиш ёфта, даъватҳои ватандӯстона ба ҷавонон бештар ба назар мерасанд. 

Фаъолияти Ҳизби коммунистии Хитой дар ин самт назаррас аст. Дар Хитой 

вазифаи асосӣ бақои миллат ва ба амал баровардани ислоҳот мебошад. Дар 

марҳалаи кунунӣ хитоиҳо ба рушду пешрафти Хитой ҳамчун давлати 

абарқудрат таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамоянд. 
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Натиҷаҳои таҳлили таҷрибаи хориҷии тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстиро 

ҷамъбаст намуда, бояд қайд намоем, ки ин раванд бисёрҷанба буда, ҳамеша дар 

низоми мувофиқ сурат мегирад, ки аз он мазмуну мундариҷа ва муҳтавои 

амсилаи аз ҷониби як муассисаи таълимӣ, коллективи хонандагон ва омӯзгорон 

интихобгардида вобаста мебошад. 

Тарзу усулҳои ташаккули шахсияти инсони накукор, озоду 

масъулиятшиносро такмил дода, манфиати шахсиро бо манфиати давлатию 

ҷамъиятӣ пайвастан ба мақсад мувофиқ аст. Дар ин замина назария ва амалияи 

ба камол расонидани на танҳо хонандагони лаёқатманд, балки ҳар истеъдоди 

фардӣ аҳамияти хосса касб менамоянд. 

Тарбияи шаҳрвандию ватандӯстӣ, ки ба тарбияи хонандагон тавассути 

истифодаи воситаҳо, шаклу усулҳои интерактивӣ нигаронида шудааст, асоси 

раванди таълиму тарбия дар умум ва талаботи мушаххаси мактаб ва ҷомеа 

мегардад. 

 Табиист, ки раванди тарбияи шаҳрвандиӣ ва ватандӯстии хонандагон 

асосан дар синфхона, ҳангоми тадриси фанҳои таълимӣ сурат мегирад. Шоёни 

зикр аст, ки ба туфайли муносибати навоваронаи омӯзгорон, дар машғулиятҳо 

усулҳои инноватсионӣ ҷорӣ карда шудаанд. 

Теъдоде аз олимон қайд мекунанд, ки «солҳои охир омӯзгорон аз шаклҳои 

инноватсионии машғулиятҳо, аз қабили дарс – семинар, дарс – конфронс, дарс 

– конфронси матбуотӣ, дарсҳои интегративӣ, дарс бо истифода аз бозиҳои 

рӯйдодӣ ва дигар навъҳо васеъ истифода мебаранд» [167,323]. Аммо аз нуқтаи 

назари талаботи дидактикаи муосир онҳо ҳанӯз номукаммал боқӣ мемонанд. 

Пас аз баррасии масъала оиди он ки омӯзгори муосири фанни маърифати 

шаҳрвандӣ, таърих ва дигар фанҳои тамоюли ватандӯстидошта бояд чӣ гуна 

бошад, мо ба чунин хулоса омадем, ки омӯзгорро наметавон дар доираи 

лекторе, ки қодир аст, бо сухан иттилоот ва донишро интиқол диҳад, маҳдуд 

сохт. Ин масоили тарбия ҳамкории пайваста ва мутаносиби хонандагон ва 

омӯзгоронро дар рафти машғулиятҳо ва дарсҳои беруназсинфӣ тақозо мекунад, 

ки дар он хонанда ҳамчун шунавандаи ғайрифаъол қабул карда шуда, инчунин 
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барои нақши фаъоли муҳаққиқ, нахусткашшоф, ташкилотчӣ ва иҷрокунанда 

ғояву лоиҳаҳои барои ҷомеа ва давлат арзишмандро пешниҳод месозад.  

Бо мақсади муайян намудани муносибати омӯзгорони фанни таърих 

нисбати арзишҳои умумибашарӣ ва маърифатӣ аз рӯйи 10 арзиши маърифатӣ 

назарсанҷӣ гузаронида, маълумотҳои бадастомадаро мавриди таҳлилу тавсифи 

ҳамаҷониба қарор додем. Ҳамин тариқ, ба саволи 1-уми марҳилаи якум - «Дар 

раванди баргузории чорабиниҳо дар самти тарбияи ҳуқуқӣ, шаҳрвандӣ ва 

тарбияи ватандӯстӣ кадом сифатҳои шахсият ташаккул меёбанд?», 54,69 % 

омӯзгороне, ки дар синфҳои 10-11 дарс мегӯянд, чунин ҷавоб додаанд: 

«Муҳаббат ба Ватан». Дар марҳилаи 2-юм нишондоди арзиши мазкур 70,31%-

ро ташкил дод. Фарқ байни марҳилаҳои якум ва дуюм – 15,62%. Ба саволи 2 – 

23,44% омӯзгорон посух доданд, ки ин «Таваҷҷуҳ ба фарҳанг аст», дар 

марҳилаи дуюм шумораи онҳо коҳиш ёфт ва танҳо 15,63% омӯзгорон ин 

ҷавобро дастгирӣ карданд. Фарқият байни марҳилаҳо 7,81% буд. Дар ҷавоби 3-

юм 21,88% омӯзгорон “Масъулият”-ро интихоб карданд. Дар марҳилаи дуюм 

ҳамагӣ 14,06% омӯзгорон ин вариантро дастгирӣ намуда, фарқият байни 

марҳилаҳо дар сатҳи 7,81% қарор дошт. 

Ба саволи 2-юм – «Кадом воситаҳо ба ташаккули сифатҳои ахлоқии шахс 

таъсир мерасонанд?», дар марҳилаи якум 19,53% омӯзгороне, ки дар синфҳои 

10-11 дарс мегӯянд, чунин ҷавоб доданд: «Мубоҳисаҳо». Дар марҳилаи дуюм 

ин арзиш аллакай 21,88%-ро ташкил дод, фарқият байни марҳилаҳои якум ва 

дуюм -2,34%. Дар марҳилаи якум 14,06% ҷавоби омӯзгорон «Маҳфилҳо» буд, 

дар марҳилаи дуюм бисёр омӯзгорон онро ҷонибдорӣ накарданд ва ҳамагӣ 

11,72% омӯзгорон ин ҷавобро дастгирӣ намуданд. Фарқи байни марҳилаҳо 

2,34% буд. Дар марҳилаи якум 19,53% ҷавоби омӯзгорон «Конференсияҳо» буд, 

дар марҳилаи дуюм бошад, 17,19% ин вариантро тасдиқ карданд. Фарқият 

2,34%-ро ташкил дод. Ҷавоби 23,44% омӯзгорон дар марҳилаи якум 

«Олимпиада», дар марҳилаи дуюм бошад, 24,22% омӯзгорон ин вариантро 

дастгирӣ намуданд, фарқият -0,78%. "Шабнишиниҳо"-ро 23,44% омӯзгорон 
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қайд намуданд, дар марҳилаи дуюм ин ҷавобро 25% муаллимон дастгирӣ 

кардаанд, фарқияти байни марҳилаҳо -1,56% -ро ташкил дод. 

Ба саволи 3-юм – «Оё дар ташкил ва гузаронидани корҳои синфӣ ва 

беруназсинфӣ дар самти тарбияи ватандӯстӣ манфиатҳои хонандагон ва 

омӯзгорон бояд мувофиқат кунанд?», чунин натиҷа ба даст омаданд: дар 

марҳилаи якум 66,44% омӯзгорон «Бале» ҷавоб доданд, дар марҳилаи дуюм 

бошад 71,88% омӯзгорон ин вариантро дастгирӣ карданд. Фарқияти байни 

марҳилаҳо -5,47%-ро ташкил дод. Дар марҳилаи якум 33,59% омӯзгорон «Не» 

ҷавоб доданд, дар марҳилаи дуюм ҷавобҳои «Не» камтар буданд, ҳамагӣ 

28,13%. Фарқияти байни марҳилаҳо дар ҷавобҳои «Не» 5,47% буд. 

Ба саволи 4-ум – «Оё шумо дар бораи манфиатҳои хонандагон дар соҳаи 

ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва тарбияи ватандӯстӣ тасаввурот доред?», дар марҳилаи 

якум 40,63% омӯзгорон ҷавоб доданд, ки «Маълумоти пурра дорам». Дар 

марҳилаи дуюм аллакай 53,13% омӯзгорон ҷавоби худро тасдиқ карданд, 

фарқияти байни марҳилаҳо -12,5%-ро ташкил дод. «Ба таври умумӣ маълумот 

дорам» - 37,5%, дар марҳилаи дуюм аллакай 39,06%, фарқияти байни 

марҳилаҳо -1,56%. «Маълумоти мухтасар дорам» -21,88%, дар марҳилаи дуюм 

танҳо ҷавоби «Маълумоти мухтасар дорам» пешниҳод гардид. 7,81% омӯзгорон 

ҷавоби худро тасдиқ карданд, зеро ҷавобҳо ба нафъи омилҳои воқеӣ тағйир 

ёфта, фарқият байни марҳилаҳо 14,06% -ро ташкил дод.  

Ба саволи 5-ум – «Оё шумо барои қонеъ гардонидани манфиатҳои 

хонандагон дар самти тарбияи ҳуқуқӣ, шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ кӯшиш ба харҷ 

медиҳед?», дар марҳилаи якум 46,09%, дар марҳилаи дуюм 58,59% «Бале» 

ҷавоб доданд, фарқияти байни марҳилаҳо -12,5; дар марҳилаи якум 53,91% 

омӯзгорон «Не» ҷавоб доданд, дар марҳилаи дуюм бошад, танҳо 41,41% 

омӯзгорон ин далелро тасдиқ намуданд. Фарқияти байни марҳилаҳо 12,5%-ро 

ташкил дод. 

Ба саволи 6-ум – «Дар ташкил ва гузаронидани чорабиниҳо дар самти 

тарбияи ҳуқуқӣ, шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ бо кадом мушкилот дучор 

мешавед?», дар марҳилаи якум 35,94%-и омӯзгорон чунин ҷавоб доданд: 
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«Нарасидани воситаҳои таълимӣ». Дар марҳилаи дуюм ин вариантро танҳо 

35,16% омӯзгорон дастгирӣ карданд, ки фарқияти байни марҳилаҳо 0,78%-ро 

ташкил дод. 31,25% омӯзгорон дар марҳилаи якум «Нарасидани асбобҳои 

аёнӣ»-ро қайд намуданд. Дар марҳилаи дуюм ҳамагӣ 27,34% чунин ҷавоб 

доданд. Фарқият 3,91%-ро ташкил дод. Дар марҳилаи якум 32,81% омӯзгорон 

чунин ҷавоб пешниҳод карданд: “Набудани тахтаи интерактивӣ ва компютер”. 

Дар марҳилаи дуюм ин вариантро аллакай 37,5% омӯзгорон дастгирӣ намуда, 

фарқияти байни марҳилаҳо бошад, -4,69% буд. 

Ба саволи 7-ум – «Кадом камбудиҳои хонандагон шуморо ба изтироб 

меоранд ва барои ба роҳ мондани корҳои ҳадафманди тарбияи ҳуқуқӣ, 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ монеъ мешаванд?» 32,03% омӯзгорон дар марҳилаи 

якум чунин ҷавоб доданд: «Камтаваҷҷуҳии хонандагон ба маводи таълимӣ ё 

вазифаи хонагӣ». Дар марҳилаи дуюм ҳамагӣ 29,69% омӯзгорон ин вариантро 

дастгирӣ намуда, фарқияти байни марҳилаҳо дар сатҳи 2, 34% буд. 34,38% 

омӯзгорон дар марҳилаи якум «Ба дарсҳо ҳозир нашудан» ҷавоб доданд. Дар 

марҳилаи дуюм ҳамагӣ 33,59% омӯзгорон ин вариантро тасдиқ карданд. Фарқи 

байни марҳилаҳо дар сатҳи 0,78% буд; 33,59% омӯзгорон дар марҳилаи якум 

чунин ҷавоб доданд: «Беодобии хонанагон». Дар марҳилаи дуюм ин вариантро 

аллакай 36,72% омӯзгорон дастгирӣ карданд, фарқияти байни марҳилаҳо -3, 

13%-ро ташкил дод. 

Ба саволи 8-ум – «Хонандагон дар ташкил ва гузаронидани чорабиниҳо 

дар самти тарбияи ҳуқуқӣ, шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ чӣ гуна ширкат 

меварзанд?» - 35,16% омӯзгорон дар марҳилаи якум ҷавоби мусбат доданд. 

Хонандагон дар чорабиниҳои синфӣ, мактабӣ, корҳои беруназсинфӣ, 

олимпиадаҳо, баҳсу мунозираҳо ва ғайра фаъолона иштирок намуданд. Дар 

марҳилаи дуюм аллакай 41,41% омӯзгорон далели иштироки хонандагон дар 

чорабиниҳоро тасдиқ намуданд, ки фарқияти байни марҳилаҳо - 6,25%-ро 

ташкил дод; 30,47% омӯзгорон дар марҳилаи якум чунин ҷавоб доданд: 

«Хонандагон дар чорабиниҳо фаъолона иштирок намекунад». Дар марҳилаи 

дуюм 32,81% омӯзгорон далели иштироки ғайрифаъолонаи хонандагонро дар 
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чорабиниҳои мазкур тасдиқ намуданд, фарқияти байни марҳилаҳо -2,34%; 

34,38%-и омӯзгорон дар марҳилаи якум ҷавоб доданд, ки вақтҳои охир 

хонандагон дар чорабиниҳои дар мактаб пешбинишуда иштирок намекунанд ва 

ба ин чорабиниҳо ба назари онҳо шавқовар нестанд. Дар марҳилаи дуюм 

ҳамагӣ 25,78% омӯзгорон ҷавоб доданд, ки хонандагон дар чорабиниҳои дар 

мактаб гузаронидашаванда «иштирок намекунанд». Дар ин маврид фарқияти 

байни марҳилаҳо 8,59%-ро ташкил дод. 

Ба саволи 9-уми «Таъсири чорабиниҳои мактабиро ба ташаккули шахсияти 

хонандагон чӣ гуна арзёбӣ менамоед?» 27,43% омӯзгорон дар марҳилаи якум 

чунин ҷавоб доданд: «Аз рӯйи пешрафти онҳо»; дар марҳилаи дуюм 36,72% 

фарқияти байни марҳилаҳо 9,38 фоизро ташкил дод; 35,16% омӯзгорон дар 

марҳилаи якум «Аз рӯйи фаъолнокии онҳо» ҷавоб доданд; дар марҳилаи дуюм 

аллакай 35,94% омӯзгорон ин далелро тасдиқ карданд, ки ба фаъолияти 

хонандагон аз рӯйи фаъолият баҳо додан зарур аст. Фарқияти байни марҳилаҳо 

-0,78%-ро ташкил дод. 21,88% омӯзгорон дар марҳилаи якум чунин ҷавоб 

доданд: «Аз рӯйи шавқу рағбат»; дар марҳилаи дуюм 19,53% омӯзгорон ин 

далелро тасдиқ карданд. Фарқи байни марҳилаҳо 2,34% буд. 15,63% омӯзгорон 

дар марҳилаи якум ҷавоб доданд, ки онҳо ба хонандагон аз рӯйи «давомот» ва 

иштирок дар чорабиниҳо баҳо медиҳанд. Дар марҳилаи дуюм танҳо 7,81% 

омӯзгорон ин ҷавобро дастгирӣ карданд, фарқияти байни марҳилаҳо 7,81% -ро 

ташкил дод. 

Ба саволи 10-уми «Шумо ҳангоми гузаронидани корҳои беруназсинфӣ дар 

низоми мавҷуда чиро тағйир медодед?», 19,53 фоизи омӯзгорон дар марҳилаи 

якум «Гузаронидани дарси матонату мардонагӣ»-ро қайд карданд, дар 

марҳилаи дуюм бошад, 21,09 % омӯзгорон ин далелро қайд карданд. Фарқи 

байни марҳилаҳо -1,56%-ро ташкил дод. 11,72% омӯзгорон дар марҳилаи якум 

«Тренингҳо», дар марҳилаи 2-юм бошад, ҳамагӣ 10,16% ин ҷавобро дастгирӣ 

карданд. Фарқи байни марҳилаҳо – 1,56%. Дар марҳилаи якум 13,28% 

омӯзгорон ба ҷонибдории «Ташкили осорхонаҳои кишваршиносӣ» овоз доданд, 

дар марҳилаи 2-юм бошад, ҳамагӣ 11,72%. Фарқи байни марҳилаҳо – 1,56%. 
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11,72% омӯзгорон дар марҳилаи якум «Такмили кори ҷустуҷӯӣ»-ро қайд 

карданд, дар марҳилаи 2-юм аллакай 13,28% омӯзгорон ин вариантро дастгирӣ 

намуданд, фарқияти байни марҳилаҳо -1,56%; «Вохӯрӣ бо падару модарони 

қаҳрамонҳо»-ро дар марҳилаи якум 17,19%, дар марҳилаи дуюм 17,97% 

омӯзгорон қайд карданд. Фарқи байни марҳилаҳо дар сатҳи 0,78% қарор дошт. 

Дар марҳилаи якум «Кумак ба иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ»-ро 

15,63% омӯзгорон, дар марҳилаи 2-юм 16,41% қайд карданд, фарқияти байни 

марҳилаҳо – 0,78%. Гузаронидани экскурсияҳо бо мақсади рушди 

маърифатнокиро дар марҳилаи якум 10,94%, дар марҳилаи 2-юм 9,38% 

омӯзгорон дастгирӣ карданд, нишондоди фарқияти байни марҳилаҳо дар сатҳи 

1,56% қарор дошт.  

Тадқиқот ба имкон дод, ки робитаи байни вижагиҳо ва вазифаҳои тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ва тавсифоти асосии мактаби муосирро муайян намоем. 

Омӯзиши таҷрибаи омӯзгорони пешқадам ба мо имкон медиҳад, ки чунин 

хулосабарорӣ намоем: 

Барои ташаккули шаҳрвандият гузаронидани машғулиятҳои махсуси 

методӣ ва корҳои беруназсинфӣ ба мақсад мувофиқ аст. Шароит ва 

вазъиятҳоеро фароҳам овардан лозим аст, ки дар он ҳақиқат дар гуногуншаклии 

афкор зоҳир гардидааст, таҷрибаи иҷтимоии шахсӣ бо арзишҳои иҷтимоӣ 

мувофиқ бошад. Истифодаи сарчашмаҳои таърихӣ низ муҳим арзёбӣ мегардад, 

зеро онҳо на танҳо донишҳои махсус, балки таҷрибаи андухтаи инсониятро дар 

худ ниҳон доранд, ки барои ташаккули принсипҳои ахлоқӣ дар шаҳрвандон ва 

ба роҳ мондани ҳамкориҳо ва муносибат байни одамон ва давлат шароити 

мусоид фароҳам меоранд. 

Усулҳои фаъол ва интерактивии дарс бо истифода аз шаклҳои гуногуни 

фаъолият (фардӣ ва коллективӣ) бояд асоси муваффақият дар машғулиятҳо ва 

корҳои беруназсинфӣ дар самти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, худидоракунӣ 

ва худтатбиқкунии хонандагон гарданд. 

Дар марҳилаи кунунии ташаккули ҷомеаи шаҳрвандии тоҷик шумораи 

омӯзгороне, ки дар амалияи таълимӣ аз технологияҳои интерактивӣ истифода 
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мебаранд, зиёд гардидааст. Бар асоси таҳқиқоти анҷомдодашуда, агар дар 

солҳои 2000 - 2010 дар муассисаҳои таҳсилоти умумии як қатор шаҳру навоҳии 

вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоби миёна ин технологияро 

танҳо 28% омӯзгорон истифода мебурданд, пас дар солҳои 2000-2013 

нишондоди мазкур ба 52% расид. 

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ бо таъкид ба арзишҳои демократӣ, 

эҳтиром ба мавқеи худ, эҳтиром ба ҳуқуқи инсонро ба ҳамроҳ дорад ва ҳамеша 

бар асоси муколамаи созанда ва маҳорати бурдани мубоҳиса бунёд мегардад. 

Мубоҳиса асоси бисёр усулҳои фаъол ва интерактивии таълиму тарбия маҳсуб 

меёбад: мубоҳиса, ҳуҷуми зеҳнӣ, муҳокима, муҳокимаи умумӣ, мубоҳиса дар 

гурӯҳҳои хурд, кори инфиродӣ, нақшбозӣ ва ғайра. 

Омӯзиши масъалаи мазкур нишон дод, ки донишу малакаҳои дар 

машғулиятҳо аз фанҳои асосҳои давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон, таърих 

бадастомадаро бо ҷадвали муқаррарии панҷбаллӣ арзёбӣ кардан чандон 

мувофиқ нест. Аз ин рӯ, масъалаи мазкур бояд таҷдиди назар шавад. Яке аз 

вариантҳо истифодаи низоми рейтингии баҳогузорӣ мебошад. Баҳои рейтингӣ 

қобилияти тафаккури мантиқӣ, созанда ва асоснок ва дар маҷмуъ, 

нишондиҳандаи қобилияти хонандагон барои кори зеҳнӣ мебошад.  

Ҳангоми гузаронидани мубоҳисаҳо омӯзгор аз хонандагон дуруст ба роҳ 

мондани баҳсро талаб менамояд, инчунин тарзи гузаронидани баҳсро ба онҳо 

меомӯзонад.  

Асоси мубоҳисавии машғулият нутқи хонандагонро ташаккул дода, ба 

худмуайянкунии арзишии онҳо мусоидат менамояд, ба ҷустуҷӯйи ҳақиқат дар 

афкори гуногуни мавҷуда нигаронида шудааст. 

Ҳангоми гузаронидани баҳсу мунозираҳо хонандагон бояд шартҳои 

зеринро ба назар гиранд: 

- аз доираи мавзуи баҳс берун нараванд; 

- ба иваз кардани далелҳо тавассути истинод овардан ба муаллифони дигар 

роҳ надиҳанд, барои ҷалби диққат фишори равонӣ наоранд, бе далел сухан 

нагӯянд ва ғайра; 
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- нисбати баромадкунандагон беэътиноӣ зоҳир накунанд, сухани 

дигаронро қатъ накунанд, барои то охир баромад намудан халал нарасонанд; 

- ҳангоми баромади шахсони дигар луқмапартоӣ накардан, ақоиди худро 

ба дигарон бор накардан. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло, бояд ёдовар шавем, ки тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ танҳо дар сурати мувофиқати комили мазмуну мундариҷа ва усули 

тадрис ба натиҷаҳои дилхоҳ оварда мерасонад. Агар низоми баҳодиҳӣ 

иштироки хонандагонро барои иштирок дар мубоҳиса ҳавасманд гардонад ва 

дар як вақт нишондиҳандаи саҳеҳ ва дуруст будани ҷавоб бошад, шаклҳои кор 

ва арзишҳо, ки дар машғулиятҳо амалӣ карда мешаванд, идомаи худро дар 

корҳои беруназсинфӣ пайдо менамоянд.  

Ҳамин тариқ, дар таҳқиқот тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ҳамчун раванди 

ташаккули мақсадноки шуури шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ, эҳсоси волои муҳаббат 

ба Ватан баррасӣ карда мешавад. Бозиҳо ва тренингҳои амалӣ сифатҳои аз 

ҷиҳати иҷтимоӣ аҳамиятноки шахсро ташаккул дода, муносибати шахсро 

нисбати масоили мушаххаси иҷтимоӣ муайян намуда, инчунин имкони 

пешниҳод намудани роҳҳои ҳалли онҳо ва ба роҳ мондани ягон навъи фаъолият 

фароҳам меоранд. 

Мавзуи ташхиси тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ҷалби хонандагон ба 

вазъиятҳои муайяни тарбиявӣ ва муносибати наврасонро нисбати воқеияти 

ҳаёти мактабӣ ва ҳаёти иҷтимоӣ дар назар дорад. Фаъолият мутобиқати комили 

шахсиятро ташаккул дода, имконияти ба даст овардани таҷрибаи иҷтимоиро 

фароҳам меорад. 

Характери шаҳрвандӣ барқарор намудани муносибат бо дигар шаҳрвандон 

ва давлат, сатҳи иштирок дар корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ ва сатҳи фаъолнокии 

ҷамъиятиро фаро мегирад. Ҳавзаи масъулияти ҳайати омӯзгорон бошад, сифати 

ба роҳ мондани муносибатҳои байнишахсӣ дар дохили мактаб ва ҳавасмандӣ ба 

кор, маҳорати кор бо хонандагон дар вазъиятҳои гуногуни тарбиявӣ фаро 

мегирад.  
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Дар раванди ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ ва шуури ватандӯстӣ он 

нуктаро ба назар гирифтан муҳим аст, ки дар ҷомеаи мо аз ҷиҳати дидгоҳҳо, 

мавқеъ ва манфиатҳо тафриқаи зиёд ба назар мерасад. Иртиботи мутақобила, 

бархӯрди манфиатҳо, эътиқодот, муносибатҳо - фаъолиятҳои муосир маҳсуб 

меёбанд. Агар мо хоҳем, ки қобилияти зиндагонии шахсро дар чунин ҷамъият 

ташаккул диҳем, бояд ҳолатҳои проблемавиеро ба вуҷуд оварем, ки дар 

хонандагон маҳорати таҳлили падидаҳои мураккаб, ҳифзи мавқеи худ, 

қобилияти ҳамкории мутақобилаи созандаро талаб мекунанд. Ҳалли 

проблемавии ҳама гуна масоил беҳтарин усули тарбияи муосир маҳсуб меёбад, 

аз ҷумла ташкил ва гузаронидани мубоҳисаҳо, баҳсу мунозираҳо дар мавзуъҳои 

шаҳрвандӣ, таърихӣ, фарҳангӣ, ватандӯстӣ, масалан, дар мавзуи «Шумо киро 

шаҳрванди асили кишвари худ мешуморед?», ба мақсад мувофиқ аст. 

Бо истифода аз мубоҳисаҳо омӯзгорон мантиқ, тафаккури интиқодии 

хонандагонро инкишоф дода, ба онҳо имкон медиҳанд, ки ба таври марҳилавӣ 

масоили омӯхташавандаро аз худ намоянд, хонандагонро барои дарки 

равишҳои гуногуни ҳалли он роҳнамоӣ месозанд. Ин усул имкон медиҳад, ки 

ҳам масъалаҳои таълимӣ ва ҳам рушддиҳанда ҳалли худро пайдо намоянд. Дар 

мубоҳисаҳо интихоби дурусти мавзуъ муҳим арзёбӣ мегардад. Мавзуъ бояд бо 

дарназардошти ҳамаҷонибаи масоили мубрами баррасишаванда интихоб шавад, 

набояд ба ҳеҷ як аз тарафҳо имтиёз диҳад; масъалаҳои муҳиму мубрам бояд 

интихоб шаванд; он бояд шавқовар бошад; ҷанбаи мусбӣ дошта бошад; барои 

мубоҳиса муносиб бошад ва ғайра.  

Ҳуқуқҳои асосии инсон кадомҳоянд? Оё дар ҷомеаи муосир барои 

корнамоӣ ҷой вуҷуд дорад? Ин саволҳо ҷавобҳоеро металабанд, ки 

хонандагонро бояд қонеъ гардонанд, зеро бе посух гуфтан ба саволҳои мазкур 

ташаккул додани шахсияти хонандагон имконнопазир аст. Ҳадафи аслии 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар муассисаҳои таълимӣ ташаккули донишҳои 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, қоидаҳои рафтор дар ҷомеа мебошад. Ҳадафи мазкур бо 

асоснок карда шудааст, ки ҳар як хонанда дар ҷомеа умр ба сар мебарад, аз ин 

рӯ бояд дар мактаб донишҳои заруриро аз худ кунад.  



117 
 

Дар ҳаёти рӯзмарра корнамоӣ ҷойгоҳи худро дорад. Ин меҳнати инсон, 

корнамоиҳои меҳнатии ӯ баҳри ободии Ватан, оила, талош барои ояндаи 

дурахшон, дар ин радиф, инчунин, сохтмони НОБ-ҳои Сангтӯдаю Бойғозӣ, 

НОБ-и Роғун ва садҳо иншоотҳои азими дигарро метавон ном бурд. Корнамоӣ 

муборизаи доимӣ бар зидди ҷинояткорӣ, иҷрои нақшаи пахтачинӣ, наҷот 

додани баҷагони ғарқшаванда, хомӯш кардани сӯхтор, рафъи оқибатҳои 

заминҷунбӣ, тӯфон, ярч, обхезӣ, сел ва монанди ин низ шуда метавонад. 

Консепсияи навсозӣ ва ислоҳоти соҳаи маориф дар Тоҷикистон бояд 

муҳимтарин вазифаҳои тарбияи хонандагонро, аз ҷумла масъулияти 

шаҳрвандӣ, ватандӯстӣ, маънавиёт ва фарҳанг, ташаббускорӣ ва мустақилият, 

таҳаммулпазирӣ, қобилияти муошират дар ҷомеа ва мутобиқшавии фаъол дар 

бозори меҳнатро дар бар гирад.  

Донишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ба хонандагон барои амалкард дар 

вазъиятҳои гуногуни ҳаётӣ кумак мерасонанд. 

Дар механизм ва технологияи ҳифзи ҳуқуқи инсон маъқулаи ҳуқуқҳои 

субъективӣ нақши муҳим мебозад. Ҳуқуқҳои субъективиро метавон ҳамчун 

ченаки рафтори имконпазир шарҳ дод. Ҳангоми ташаккул додани фаҳмиши 

хонандагон оид ба татбиқи институтсионалии ҳуқуқҳои инсон мо метавонем аз 

мубоҳисаҳо, нақшофарӣ, анвои гуногуни кори гурӯҳӣ, бозиҳои корӣ, 

мусобиқаҳои тахассусӣ истифода барем. 

Дар синфҳои болоӣ дар дарсҳои таърих ва ҷамъиятшиносӣ мубоҳиса ва 

бозиҳои имитатсионии корӣ бомуваффақият гузаронида мешаванд. Ҳангоми 

гузаронидани бозиҳои имтатсионии корӣ омӯзгор муҳити воқеии вобаста ба 

мавзуъро, ки дар он вазифаи додашуда бояд иҷро карда шавад, эҷод менамояд. 

Хонандагон бояд яке аз вариантҳои пешниҳодкардаи омӯзгорро интихоб 

намоянд ва тарзи татбиқи онро дар ҳаёти воқеӣ аз дидгоҳи худ пешниҳод 

созанд. Дар раванди бозии мазкур дар хонандагон ангезаи ба даст овардан ва 

интиқоли дониш ба миён меояд, худи раванди омӯзиш барои хонанда муассир, 

эҷодӣ ва ҷолиб мегардад. Дар раванди машғулият, инчунин дар машғулиятҳои 

беруназсинфӣ метавон бозиҳои вазъиятиро истифода бурд. Яъне, дар байни 
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хонандагон ягон вазъияти ҷолиб аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ва шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ ба таври аёнӣ тасвир ва шарҳу тавзеҳ дода мешавад.  

Ҳамчунин намудҳои дигари бозиҳоро метавон ном бурд, аз ҷумла бозии 

сужетӣ, ки объектҳои воқеиро амсиласозӣ ва ба воқеият мувофиқ мекунад; бозӣ 

- раванд, ки дар он муносибатҳои хонандагон, роҳҳои фаъолияти онҳо ва 

қабули қарорҳои дуруст амсиласозӣ карда мешаванд. 

Бозӣ-ҷамъбасткунӣ худ инъикоскунандаи маънияш мебошад ва он имкон 

медиҳад, ки хонандагон дар шакли озмун дар амал донишҳои 

бадастовардаашонро ҷамъбаст намоянд. 

Дар даҳсолаҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дигаргуниҳои куллии 

иқтисодӣ ва сиёсӣ ба амал омаданд, ки боиси тафриқаи ҷиддии иҷтимоии аҳолӣ 

ва аз байн рафтани арзишҳои муайяни маънавӣ гардиданд. Ин дигаргуниҳо то 

андозае таъсири тарбиявии фарҳангу маорифи миллиро ҳамчун омили 

муҳимтарини ташаккули ҳисси шаҳрвандӣ, шуури ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ коҳиш 

доданд. Тадриҷан аз даст додани шуури анъанавии миллии шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ дар ҷомеа ба назар мерасад. 

Бо мақсади муттаҳид намудани саъю кӯшиши мактаб, оила, ҷомеа, дар 

самти тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон, инчунин коркарди 

равишҳои умумӣ дар самти тарбия, масъалаи таҳияи барномаи «Ман 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистонам» ба миён гузошта шуд. 

Барои расидан ба мақсади мазкур вазифаҳои мушаххас гузошта шуданд: 

- дар насли наврас ташаккул додани садоқат ба Ватан, омодагӣ барои 

хизмат ба Ватан ва ҳифзи марзу буми он; 

- омӯзиши таърихи Ватан ва маҳалли худ;  

- таъмини тарзи ҳаёти солими насли наврас, омодагии онҳо ба хизмати 

ҳарбӣ; 

- ташаккули мавқеи фаъоли ҳаётии хонандагон, омодагии онҳо барои 

иштирок дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсии давлат, афзункунии донишҳои онҳо дар 

бораи ҷаҳон; 

- муттаҳидсозӣ ва мутобиқгардонии фаъолиятҳо дар мактаб, оила ва ҷомеа. 
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Самтҳои асосии фаъолияти мактаб оид ба тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ 

бояд аз инҳо иборат бошанд: 

- барномаҳои таълимӣ; 

- робитаҳои беруна; 

- дар сатҳи тахассусӣ ба роҳ мондани фаъолияти беруназсинфӣ;  

- кор бо падару модарон; 

- хадамоти равоншиносӣ ва ғ. 

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дорои самти мушаххаси ғоявӣ-мавзуӣ 

мебошад: ташаккули масъулият ва мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ дар хонандагон, 

ватандӯстӣ, маънавиёт, фарҳанг, ташаббускорӣ, мустақилият, таҳаммулпазирӣ, 

қобилияти иҷтимоишавии бомуваффақият дар ҷомеа ва ғайра. 

Ҷавҳари бунёдии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстиро мазмуни таълим, пеш 

аз ҳама, илмҳои гуманитарӣ ташкил медиҳад. 

Барномаҳои таълимии фанҳои таърих, ҷомеашиносӣ, адабиёт, ҷуғрофиё 

бояд донишҳоро дар бораи ҳаёти сиёсию ҳуқуқӣ, ҳуқуқу уҳдадориҳои инсон ва 

шаҳрванд, таърих ва анъанаҳои Ватанро дар бар гиранд. Барнома бояд 

вазифаҳои дар ҳаёти ҳаррӯза татбиқ намудани донишҳои андухташударо дар 

бар гирад, то ин ки дар бораи сифоти намояндаи ҷомеаи шаҳрвандӣ – шаҳрванд 

ва ватандӯсти Ҷумҳурии Тоҷикистон андешаронӣ намоем.  

Дар тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ фанҳои таърих ва ҷамъиятшиносӣ 

метавонанд саҳми арзанда гузоранд. Сарчашмаи тарбия анъанаҳои ҷангию 

меҳнатии халқи тоҷик маҳсуб меёбанд. Омӯзиши таърих на танҳо бо ташаккули 

шуур, балки бо ҳавзаи отифии он низ алоқаманд аст. 

Барнома бояд бо дарназардошти хусусиятҳои синнусолии хонандагон 

таҳия карда шавад. Масалан, омӯзиши олами атроф на танҳо шавқу завқ, балки 

дар дарки худ ҳамчун як ҷузъи давлат низ кумак мекунад. Истифодаи маводи 

фолклорӣ, зарбулмасалу мақолҳо ба хонандагон дар дарки хусусиятҳои 

характери миллӣ, арзишҳои ахлоқӣ, ақидаҳо дар бораи накукорӣ, ҳақиқат, 

матонату мардонагӣ, меҳнатдӯстӣ ёрӣ мерасонад. Дар мактаб донишҳои 
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аввалия оид ба ҷанбаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, таърихи Ватан, ҳисси ватандӯстӣ ва 

шаҳрвандият аз худ карда мешаванд. 

Зарбулмасалу мақолҳо — «Дусад марди ҷангӣ беҳ аз сад ҳазор», 

«Шахси беватан – булбули бечаман», «Ҳифзи ҷон воҷиб аст, ҳифзи Ватан аз он 

воҷибтар», «Қурбони Ватан бош, ки қурбонат шаванд», «Пирӯзӣ аз иттифоқ 

хезад». 

Тарбияи ватандӯстии бачагон, пеш аз ҳама, ба ташаккули меҳру муҳаббат 

ба модар, эҳтиром ба наздикон, меҳру муҳаббат ба диёр, табиат, муҳаббат ба 

забони модарӣ нигаронида шудааст. Дар бачагон ҳисси ватандӯстӣ, эҳтиром 

нисбат ба президенти кишвар, меҳнаткашон, эҳтиром нисбат ба меҳнаткашони 

хоҷагии қишлоқ, намояндагони миллатҳои гуногун, ифтихор аз комёбиҳои 

ҷумҳуриаамон, муҳаббат нисбат ба Артиши миллӣ — муҳофизони Ватан ва 

моликияти халқ ташаккул меёбад. 

Дар мавзуи каҳрамонии ватандӯстон дар замони ҷанг адибони мо осори 

зиёд эҷод кардаанд. Масалан, Муъмин Каноат барои эҷоди асари худ дар бораи 

муҳорибаи Сталинград ба ин шаҳри пуршараф сафар карда, бо рӯҳи он 

муҳорибаи таърихӣ ва тақдирсоз фаро гирифта шуда, достони «Сурӯши 

Сталинград»-ро эҷод кард, ки онро Роберт Рождественский ба забони русӣ хеле 

олӣ тарҷума намудааст. Соли 1971 барои достони «Суруши Сталинград» ва 

«Модарнома» Муъмин Қаноат сазовори унвони Лауреати мукофотидавлатии 

Иттиҳоди Шӯравӣ гардид.  

Дар достони «Суруши Сталинград» Муъмин Қаноат корнамоии афсари 

алоқачӣ Матвей Путиловро, ки сими кандашударо бо дандонҳояш қапида, 

алоқаро барқарор намуда буд, васф кардааст: 

Нафасҳо канда-канда, 

Торҳои кандаро дарёфт, 

Ба як дасташ барои бастани он торҳо биштофт. 

Ба фарқаш тирборон шуд 

Ва дасти солимаш чун шохи бишкаста 

Ҳамоил гашт, ларзон шуд. 



121 
 

Ба зӯри охирин бо дасти ларзонаш 

Гирифта нӯгҳои симро дар зери дандонаш, 

Садояш дар гулӯ раҳбанд, бо савганд, 

Намуд ӯ торҳои кандаро бо тори ҷон пайванд:  

Ва сарлашкар сухан мегуфт бо лабҳои сарди ӯ, 

Сухан мегуфт бо гармӣ рафиқи ҳамнабарди ӯ. 

Ватан бо гиряю ханда 

Аз ин лабҳои пайваста. 

Аз ин армони нашкаста 

Сухан мегуфт… 

Вале Матвей зери лаб фурӯ мебурд шеванро, 

Фурӯ мебурд оҳанро, 

Ки аз оҳаш 

Нагардад ногаҳон пайвандҳо канда, 

Нагардад аз лаби ояндаҳо лабхандҳо канда. 

Ба вақти рафтани ҷон ин садо омехт ба ҷонаш, 

Баромад аз вуҷудаш ҳамчу армонаш: 

«Видоъ, ёрон! 

Ба ҷои ман 

Шумо хандед, 

Дил бандед,  

Гул бӯед,  

Дил ҷӯед, 

Бибӯсед,  

Об нӯшед аз лаби чашма. 

Ки ман лабташнаам, 

Ташна…» 

Вазифаи асосии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ талқини муҳаббат ба 

Ватан, омодагӣ ба ҳифзи он, ҳисси ифтихор аз Ватан, эҳтиром ба дастовардҳои 

он мебошад. 
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Барои муайян кардани муносибати хонандагон нисбати сифатҳои ахлоқии 

ватандӯстӣ, мо аз рӯйи саволҳои зерин дар байни хонандагони синфҳои 5-9 

пурсиш гузаронидем: 

1. Сифатҳои асосиеро, ки ба шаҳрванди ватандӯст заруранд, номбар кунед. 

2. Сифатҳои манфии одамонеро, ки дар зиндагӣ бо онҳо вохӯрдаӣ, номбар 

кун. 

3. Кадом сифатҳоро дар худ такмил додан мехоҳед? 

4. Оё рафъи мушкилотро ватандӯстӣ номидан мумкин аст? 

5. Шумо калимаи ватандӯстро чӣ гуна мефаҳмед? 

6. Оё Шумо дар барномаи миллии «Офарин» иштирок мекунед? 

7. Оё волидайни шумо дар чорабиниҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ иштирок 

мекунанд? 

Дар назарсанҷӣ дар соли таҳсили 2012-2013 256 нафар хонандагон (32 

нафар аз ҳар як синф) иштирок доштанд. 

Дар натиҷа вобаста ба банди якум - «Сифатҳои асосиеро, ки ба шаҳрванди 

ватандӯст заруранд, номбар кунед», дар марҳилаи якум 35,5% хонандагони 

гурӯҳи таҷрибавии мактаби таҳсилоти миёнаи умумии № 1-и ноҳияи Фархор 

«меҳнатдӯстӣ»-ро ҳамчун сифати арзишманд эътироф намуданд; 35,2% 

хонандагони гурӯҳи назоратии мактаби миёнаи №2-и ноҳияи Муъминобод ин 

сифатро интихоб намуданд; тафовут 0,4%-ро ташкил дод. Дар марҳилаи дуюм 

аз 39,1% хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ 38,1% ва танҳо 38,7% хонандагони 

гурӯҳи назоратӣ ба ин сифат баҳо доданд, дар ҳоле ки фарқияти байни 

марҳилаҳо 0,4% ба фоидаи хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ буд. Фарқият байни 

марҳилаҳо дар сатҳи 0,4% қарор дошт, хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ аз рӯйи 

баҳодиҳии сифати «меҳнатдӯстӣ» 0,8% (0,4% / 0,4%) пешсаф буданд.  

31,3% хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ ва 32,8% хонандагони гурӯҳи 

назоратӣ «Раҳмдилӣ»-ро арзёбӣ намуданд, фарқият -1,6% ба фоидаи 

хонандагони гурӯҳи назоратӣ мебошад. Дар марҳилаи дуюм «Раҳмдилӣ»-ро 

37,1% хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ ва 33,2% хонандагони гурӯҳи назоратӣ 

арзёбӣ намуданд, ки фарқият 3,9% ба фоидаи хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ 
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мебошад. Муқоисаи фарқияти байни марҳилаҳо нишон дод, ки фарқият ба 

фоидаи хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ -5,5 (-1,6% / 3,9%) буд. 

«Ростқавлӣ» ҳамчун сифати арзишманд аз ҷониби 33,2% хонандагони 

гурӯҳи таҷрибавӣ ва 32,0% хонандагони гурӯҳи назоратӣ арзёбӣ гардид. 

Фарқият 1,2%-ро ташкил дод ва дар ин марҳила хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ 

пешсаф буданд. Дар марҳилаи дуюм бошад, мақулаи «Ростқавлӣ»-ро танҳо 

23,8% хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ ва 28,1% хонандагони гурӯҳи назоратӣ 

ҳамчун сифати зарурӣ арзёбӣ кардан; фарқият -4,3% ба фоидаи хонандагони 

гурӯҳи назоратӣ.  

Дар марҳилаи якум, аз рӯйи саволи дуюм - «Сифатҳои манфии одамонеро, 

ки дар зиндагӣ бо онҳо вохӯрдаӣ, номбар кун», 35,2% хонандагони гурӯҳи 

таҷрибавӣ «тарс» ҷавоб доданд. 37,1%-и хонандагони гурӯҳи назоратӣ низ 

«тарс» ҷавоб доданд. Фарқият - 2,0%-ро ташкил дод. Дар марҳилаи дуюм 

ҷавобҳои хонандагони гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ баробар буданд (39,1% / 

39,1%). Муқоиса нишон медиҳад, ки гурӯҳи назоратӣ бо -2% дар ҷойи аввал 

қарор дорад. Варианти дуюми ҷавоби 64,8% хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ 

«хиёнат» буд. 62,9% хонандагони гурӯҳи назоратӣ низ чунин ҷавоб пешниҳод 

намуданд, фарқият 2%-ро ташкил дод. Дар марҳилаи дуюм нишондодҳои 

хонандагони ҳам гурӯҳи таҷрибавӣ ва ҳам назоратӣ ба таври назаррас тағйир 

ёфтанд, танҳо 60,9% хонандагон ин вариантро дастгирӣ карданд. Фарқият 0% 

буд (ҷавобҳо дар 2 гурӯҳ баробар буданд). Таҳлили муқоисавии ҷавобҳо нишон 

дод, ки гурӯҳи таҷрибавӣ бо нишондоди 2% пешсаф буд. 

Дар марҳилаи якум, аз рӯйи саволи «Кадом сифатҳоро дар худ такмил 

додан мехоҳед?», 33,2 фоизи хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ «бовиҷдонӣ» ҷавоб 

доданд, 32,8 фоизи хонандагони гурӯҳи назоратӣ ин далелро тасдиқ намуда, 

тафовут 0,4 фоизро ташкил дод. Дар марҳилаи дуюм ин нишондод зиёд шуда, 

35,2% хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ ва 36,7% хонандагони гурӯҳи назоратӣ ин 

далелро тасдиқ намуданд ва фарқияти байни марҳилаҳо -1,6%-ро ташкил дод. 

35,2% хонандагон ҷавоби «ҳисси масъулиятшиносӣ»-ро пешниҳод намуданд, 

фарқият 1,6%-ро ташкил дод. Дар марҳилаи дуюм ҳарду гурӯҳ 35,2% 
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хонандагон чунин ҷавоб доданд (ҷавобҳо баробар буданд), фарқият 0% ташкил 

дод. Муқоисаи фарқият байни марҳилаҳо 1,6%-ро ташкил дод, хонандагони 

гурӯҳи таҷрибавӣ пешсаф буданд. 31,6% хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ ва 

33,6% хонандагони гурӯҳи назоратӣ «Олиҳимматӣ»ҷавоб доданд, ки фарқият -

2%-ро ташкил дод. Дар марҳилаи дуюм бошад, танҳо 29,7% хонандагони 

гурӯҳи таҷрибавӣ ва 28,1% хонандагони гурӯҳи назоратӣ ин вариантро тасдиқ 

карданд. Фарқият байни марҳилаҳо 3,5% (1,6%/-3,5%)-ро ташкил дод. 

Дар марҳилаи якум аз рӯйи саволи «Оё рафъи мушкилотро ватандӯстӣ 

номидан мумкин аст?», 58,6% хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ ва 56,6% 

хонандагони гурӯҳи назоратӣ ҷавоби мусбат доданд. Фарқият 2,0%-ро ташкил 

дод. Дар марҳилаи дуюм натиҷаҳо дар гурӯҳи таҷрибавӣ 12,9% (77,7%) ва 

гурӯҳи назоратӣ 64,8% боло рафтанд. Хонандагони гурӯҳҳои таҷрибавию 

назоратӣ инчунин ҷавоби манфӣ доданд. Ҳамин тариқ, 41,4% хонандагони 

гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва 43,4% хонандагони гурӯҳҳои назоратӣ ҷавоби манфӣ, 

яъне «не» пешниҳод намуданд, фарқият дар ҷавобҳои ду гурӯҳ дар сатҳи -2% 

қарор дошт, хонандагони гурӯҳҳои таҷрибавӣ пешсаф буданд. 

Дар марҳилаи дуюм нишондодҳо коҳиш ёфтанд, ин аз сабаби ба 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ дуруст фаҳмонидани мафҳуми ватандӯстиӣ ащз 

ҷониби мо ба амл омад. Дар марҳилаи дуюм ҳамагӣ 22,3% хонандагони гурӯҳи 

таҷрибавӣ ва 35,2% хонандагони гурӯҳи назоратӣ ин вариантро ҷонибдорӣ 

намуда, фарқияти байни марҳилаҳо дар ҷавобҳои «не» дар сатҳи -12,9% қарор 

дошт. Таҳлили муқоисавии натиҷаҳо нишон дод, ки гурӯҳи назоратӣ дар 

ҷавобҳои «не» пешсаф аст. 

Дар марҳилаи якум, аз рӯйи банди 5-ум «Шумо калимаи ватандӯстро чӣ 

гуна мефаҳмед?», 25,4 фоизи хонандагони гурӯҳҳои таҷрибавӣ чунин ҷавоб 

доданд: «Муҳаббат ба оила, Ватан». Онҳоро 25,8% хонандагони гурӯҳи 

назоратӣ дастгирӣ карданд. Фарқият - 0,4%-ро ташкил дод. Варианти «таҳсил»-

ро 23,4% хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ ва 22,3% хонандагони гурӯҳи назоратӣ 

дастгирӣ карданд, ки фарқият 1,2%-ро ташкил дод. 
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Дар марҳилаи дуюм 29,3% хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ, «таҳсил» ҷавоб 

доданд. Ин ҷавобро 24,6% хонандагони гурӯҳи назоратӣ дастгирӣ карданд. 

Фарқият 4,7%-ро ба фоидаи хонандагони гурӯҳҳои таҷрибавӣ ташкил дод. 

Тафовути нисбии марҳилаҳо нишон дод, ки гурӯҳи таҷрибавӣ бо 5,9% (1,2% + 

4,7% = 5,9%) пешсаф аст. 

Ақоиди хонандагон тақсим шуда, категорияи «рафтор»-ро 20,7%-и 

хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ ва 21,5%-и хонандагони гурӯҳи назоратӣ дар 

марҳилаи якум тасдиқ карданд, фарқият -0,8%-ро ташкил дод. Дар ин маврид 

хонандагони гурӯҳи назоратӣ пешсаф буданд. Дар марҳилаи дуюм низ тафовут 

-0,8% (14,1%/19,9%)-ро ташкил дод. Мақулаи арзишии «эҳтиром»-ро дар 

марҳилаи якум 19,5% хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ ва 19,1% хонандагони 

гурӯҳи назоратӣ дастгирӣ карданд, фарқият дар сатҳи 0,4% қарор дошт, гурӯҳи 

таҷрибавӣ пешсаф буд. 

Дар марҳилаи дуюм ҳамагӣ 11,7% хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ ва 15,2% 

хонандагони гурӯҳи назоратӣ ин мақуларо дастгирӣ кардан два фарқият 3,5%-

ро ташкил дод. 10,9% хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ «машғулиятҳои иловагӣ» 

ҷавоб доданд. Дар марҳилаи дуюм бошад, «таълими иловагӣ» аз ҷониби 

хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ ҳамагӣ 9,8% ва аз ҷониби хонандагони гурӯҳи 

назоратӣ 10,5% овоз гирифта, фарқият -0,8%-ро ташкил дод. Дар ин марҳила 

хонандагони гурӯҳи назоратӣ пешсаф гаштанд.  

Дар марҳилаи якум саволи «Оё Шумо дар барномаи миллии «Офарин» 

иштирок мекунед?» таҳлил намуда, 58,6%-и хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ ва 

46,9%-и хонандагони гурӯҳи назоратӣ ҷавоби «Бале» пешниҳод намуданд, зеро 

ин барнома ба хонандагон руҳияву ғайрати тоза бахшида, сифатҳои ҷисмонию 

отифии онҳоро ташаккул медиҳад. 

Дар марҳилаи дуюми таҳқиқот теъдоди иштирокчиёни барномаи миллии 

«Офарин» дар гурӯҳи таҷрибавӣ ва гурӯҳи назоратӣ мутаносибан 78,1% / 75% 

зиёд шуда, хонандагон гурӯҳи таҷрибавӣ дар ҷавоби мусбат («Бале») бо 3,1% 

пешсаф буданд. Фарқият байни марҳилаҳо 8,6% (11,7%/3,1%)-ро ташкил дод. 

Дар марҳилаи якум, бо ҷавоби «Не», хонандагони гурӯҳи назоратӣ бо 53,1% 
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(41,45/53,1%) дар сафи пеш қарор доштанд, фарқияти ҷавобҳо 11,7%-ро ташкил 

дод. Дар марҳилаи дуюм фарқияти ҷавобҳои «Не» -3,1% (21,9% / 25,0%)-ро 

ташкил дод ва хонандагони гурӯҳи назоратӣ дар ҷавобҳои «Не» пешсаф 

гардиданд. 

Дар марҳилаи якум аз рӯйи саволи «Оё волидайни шумо дар чорабиниҳои 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ иштирок мекунанд?», дар гурӯҳи таҷрибавӣ 62,5 % ва 

дар гурӯҳи назоратӣ 56,6 % хонандагон ҷавоби «ҳа» доданд. Фарқият 5,9%-ро 

ташкил дод. Дар марҳилаи дуюм аз 72,3% хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ ва 

64,5% хонандагони гурӯҳи назоратӣ ҷавоби «ҳа» пешниҳод намуданд. Фарқият 

7,4 %-ро ташкил дода, аз хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ пешсаф буданд. 

Дар пешниҳоди ҷавоби “не” дар марҳилаҳои якум ва дуюм хонандагони 

гурӯҳи назоратӣ дар ҷойи аввал (43,4% ва 35,2%), хонандагони гурӯҳи 

таҷрибавӣ бошанд, дар марҳилаҳои якум ва дуюм дар ҷойи аввал дар сатҳи 

37,5% ва 27,7% қарор доштанд. Фарқият дар марҳилаи якум -5,9% ва дар 

марҳилаи дуюм -7,4%-ро ташкил дод. 

Чуноне ки дида мешавад, дар миқёси мактабҳои деҳот аз ҷониби 

коллективи педагогӣ фаъолияти мунтазам ва назаррас дар самти тайёрии насли 

наврас ба ҳаёт ба роҳ монда шудааст.  

Натиҷаи назарсанҷӣ маълум кард, ки дар марҳилаи якум дар хонандагони 

синфҳои 5-9-и мактаби №1-и ноҳияи Фархор муносибати шахсӣ нисбати 

категорияҳои арзишӣ ташаккул ёфтааст. Дар робита ба ин, мо тасмим 

гирифтем, ки ҳамаи категорияҳоро ба меъёрҳо тақсим намоем: паст, миёна ва 

баланд. 

Ба меъёри паст мо категорияҳоеро нисбат додем, ки дорои фоизи кам - то 

10,8%, ба меъёри миёна то 30,4%, ба меъёри баланд мо аз 59% зиёдро нисбат 

додем. 

Дар марҳилаи якум дар гурӯҳи таҷрибавии мактаби №1 ноҳияи Фархор 7 

категория бо меъёри паст арзёбӣ шуданд: «Раҳмдилӣ» (28,5%), «Олиҳимматӣ» 

(28,8%), «Таълим» (26,9%), «Рафтор», «Эҳтиром», «Машғулиятҳои иловагӣ» 

(10,8%), 
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Бо меъёри паст дар марҳилаи 2 дар гурӯҳи таҷрибавии мактаби №1 ноҳияи 

Фархор 5 категория арзёбӣ шуданд: «Ростқавлӣ» (22,7%), «Олиҳимматӣ», 

«Рафтор» (10,0%), «Эҳтиром» (11,9%), «Машғулиятҳои иловагӣ» (8,8%). 

Дар марҳилаи якум дар гурӯҳи таҷрибавии мактаби №1 ноҳияи Фархор 5 

категория бо меъёри миёна арзёбӣ карда шуданд: «Раҳмдилӣ» (33,1%%), 

«Тарс» (40,4%), «Бовиҷдонӣ» (36,5%), «Ҳисси масъулият» (34,6%), «Муҳаббат 

нисбати оилаи худ» (30,4%). 

Дар марҳилаи дуюм дар гурӯҳи таҷрибавии мактаби №1 ноҳияи Фархор 

маъқулаҳои «Шафқат» (33,5%), «Тарс» (49,6%), «Хиёнат» (50,4%), 

«Поквиҷдонӣ» (36,9%), «Ҳисси масъулият» (38,1%), «Муҳаббат нисбати оилаи 

худ» (36,5%), «Таълим» (32,7%) бо меъёри миёна арзёбӣ карда шуданд. 

Се мақула баланд арзёбӣ гардиданд. Меъёри баланд дар марҳилаи якум аз 

рӯйи саволи «Сифатҳои манфии одамонеро, ки дар зиндагӣ бо онҳо вохӯрдаӣ, 

номбар кун» ба даст омад. Он ба 59,6% баробар аст. Ин маънои онро дорад, ки 

хонандагон аллакай бо мафҳуми «хиёнат» ошно ҳастанд ва арзиши онро 

медонанд: ба касе хиёнат кард, хоин, ваъдаи ба касе додашударо вайрон кард ва 

ғайра. 

Меъёри баланд дар марҳилаи як дар гурӯҳи таҷрибавии мактаби таҳсилоти 

умумии №1 ноҳияи Фархор дар ҷавобҳои «Бале» аз рӯйи саволҳои «Оё рафъи 

мушкилотро ватандӯстӣ номидан мумкин аст?» ва «Оё Шумо дар барномаи 

миллии «Офарин» иштирок мекунед?» ба даст омадааст. Он ба 63,1% баробар 

аст. Ин ҷавоби хонандагон маънои онро дорад, ки онҳо оиди саволҳои 

додашуда тасаввурот доранд ва амалан дар тамоми чорабиниҳо иштирок карда, 

худро барои ҳифзи Ватан омода менамоянд. 

Меъёри баланд дар муассисаи таҳсилоти умумии №1 ноҳияи Фархор аз 

рӯйи саволи «Оё волидайни шумо дар чорабиниҳои шаҳрвандию ватандӯстӣ 

иштирок мекунанд?» ба даст оварда шуд. Он дар гурӯҳи таҷрибавӣ ба ҷавоби 

«Бале» баробар буд ва 61,2% -ро ташкил дод. Ин маънои онро дорад, ки падару 

модарони хонандагони мактабҳои деҳот на танҳо ба фаъолияти меҳнатии 

фарзандони худ, ки дар деҳот дар ҷойи аввал қарор дорад, балки ба ҳаёти 
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мактабии фарзандонашон, фаъолияти зеҳнӣ, рушди равонӣ, инчунин ба 

иқтидори эҷодии онҳо низ таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд.  

Дар натиҷаи озмоиши гузаронидашуда оиди муайян намудани сифатҳои 

ҷудогонаи ватандӯстӣ аз рӯйи 16 ченак дар байни хонандагони синфҳои 5-9 дар 

марҳилаи якум мо шоҳиди он гардидем, ки ҷавобҳои мусбати гирифташуда 

боэътимод ва дуруст буданд. 

Барои муқоисаи маълумотҳои бадастовардашуда бо хонандагони синфҳои 

5-9-и мактаби №1-и ноҳияи Фархор мо бояд меъёрҳои сипас ба муқоиса шуруъ 

намоем. 

Бо меъёри паст дар марҳилаи якум дар гурӯҳи назоратии мактаби 

таҳсилоти миёнаи умумии №2-и ноҳияи Муъминобод 6 мақула арзёбӣ гардид: 

«Ростқавлӣ» (33,1%), «Олиҳимматӣ» (29,2%), «Таълим» (25,8%), «Рафтор» 

(17,3%), «Эҳтиром» (15,0%), «Машғулиятҳои иловагӣ» (11,5%). 

Дар марҳилаи якум, дар гурӯҳи назоратии мактаби таҳсилоти миёнаи 

умумии №2-и ноҳияи Муъминобод, 7 категория, аз ҷумла «Меҳнатдӯстӣ» 

(36,5%), «Раҳмдилӣ» (30,4%),«Тарс» (36,5%), «Поквиҷдонӣ» (36,2%), «Ҳисси 

масъулият» (34,6%), «Муҳаббат нисбати оила, Ватан» (30,4%), «Иштирок дар 

барномаи миллии «Офарин» (55,4%) бо меъёри миёна арзёбӣ шуданд.  

Меъёри баланд дар марҳилаи якум дар гурӯҳи назоратии мактаби 

таҳсилоти миёнаи умумии №2-и ноҳияи Муъминобод дар 3 категория 

мушоҳида гардид: «Хиёнат» (63,5%), «Бартарафсозии мушкилот» (61,2%), 

«Иштироки волидайн дар чорабиниҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ» (62,2%). 

Дар маҷмуъ, 16 мақула дар марҳилаи якум дар мактаби таҳсилоти миёнаи 

умумии №2-и ноҳияи Муъминобод мавриди назарсанҷӣ қарор гирифт. 

Меъёри паст дар марҳилаи дуюм дар гурӯҳи таҷрибавии хонандагони 

синфҳои 5-9 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии №2-и ноҳияи Муъминобод дар 

6 мақула, аз ҷумла «Ростқавлӣ» (26,9%), «Олиҳимматӣ» (25,8%). «Таълим» 

(28,8%), «Рафтор» (11,5%), «Эҳтиром» (12,3%), «Машғулиятҳои иловагӣ» 

(12,7%) мушоҳида гардид. 
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Дар марҳилаи дуюм, дар гурӯҳи назоратии мактаби таҳсилоти миёнаи 

умумии №2-и ноҳияи Муъминобод аз рӯйи 7 мақула - «Меҳнатдӯстӣ» (39,6%), 

«Шафқат» (33.5%), «Тарс» (45,8%), «Хиёнат» (54,2%), «Бовиҷдонӣ» (37,7%), 

«Ҳисси масъулият» (36,5%), «Муҳаббат нисбати оила, Ватан» (34,6%) 

нишондоди миёна ба даст омад. 

Меъёри баланд дар марҳилаи дуюм дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии 

№2-и ноҳияи Муъминобод ба даст омад, аз ҷумла дар се мақула: 

 «Бартарафсозии мушкилот» (73,1%), «Иштирок дар барномаи миллии 

«Офарин» (78,5%), «Иштироки волидайн дар чорабиниҳои шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ» (60%). 

Тафовути нисбӣ дар марҳилаи якум байни ду мактаб – таҷрибавӣ ва 

назоратии ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод аз - 0,8% то 7,7% тағйир ёфта, дар 

марҳилаи дуюм фарқият байни ду мактаб дар сатҳи аз 0,8% то 7,7% қарор дошт 

(ниг. ба ҷадвали 8 замимаи 8). 

Ҷадвали 1 (дар замимаи 1) «Зоҳиршавии сифатҳои ватандӯстиро дар 

хонандагони синфҳои 5-9 дар марҳилаҳои 1 ва 2-юми таҳқиқот дар солҳои 

таҳсили 2012/2013 (260 иштирокчӣ, 26 нафарӣ аз 10 синф)». 

Таҳлили моҳияти ахлоқӣ-этикии ватандӯстӣ дар марҳилаи муосир 

ҷавобҳои воқеии хонандагони синфҳои 10-11-ро ба саволи: «Сифатҳоеро 

номбар созед, ки ватандӯстиро тавсиф менамоянд», нишон дод. Вариантҳои 

ҷавобҳои бадастомадаи хонандагони синфҳои 10-11 дар ҷадвали № 1( дар 

матни диссертатсия оварда шудаанд). 

 

Ҷадвали 1. Зоҳиршавии сифатҳои ватандӯстӣ дар хонандагони 

синфҳои 10 - 11 мактаби №1 ноҳияи Фархор дар солҳои таҳсили 2013/2014 

(128 иштирокчӣ, 32 нафарӣ аз ҳар як синф) 

 

1. Амри виҷдон - 20/15,62% 7. Ростқавлӣ -7/5,5% 

2. Ҳисси шаъну шараф - 14/10,9% 8. Шуҷоат -10/7,8% 
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3. Масъулиятшиносӣ - 10/7,8% 9. Озодӣ - 11/8,6% 

4. Ифтихор - 11/8,6% 10. Таҳаммулпазирӣ - 10/7,8% 

5. Ору номус - 10/7,8% 11. Олиҳимматӣ - 5/3,9% 

6. 
Садоқат ба анъанот - 10/7,8% 

12. Эҳтиром нисбати фарҳанги 

миллӣ - 10/7,8% 

 

Таҳлили ҷадвали 1 (дар матн) нишон медиҳад, ки дар марҳилаи якум 

ақидаи хонандагон оид ба ин савол фарқ дорад. Ҳамин тариқ, 15,62% 

хонандагони мактаби таҷрибавии №1-и ноҳияи Фархор ба ин саволи якум - 

«Амри виҷдон» ҷавоби мусбат доданд; «Ҳисси шаъну шараф»-ро 10,9% 

хонадагон; 7,8 % хонандагон - «Масъулият»; «Ифтихор» - 8,6 % хонандагон; 

"Шараф" - 7.8% хонандагон; «Садоқат ба анъанаҳо» - 7,8% хонандагон; 

«Ростқавлӣ» - 5,5% хонандагон; «Ҷасорат» - 7,8 % хонандагон; «Озодӣ» - 8,6 % 

хонандагон; «Таҳаммулпазирӣ» - 7,8% хонандагон; «Олиҳимматӣ» - 3,9% 

хонандагон ва «Эҳтиром ба фарҳанги миллӣ»-ро танҳо 7,8 % хонандагон 

ҷонибдорӣ карданд. 

Диаграммаи 1. 

Зоҳиршавии сифатҳои ватандӯстӣ дар хонандагони синфҳои 10 - 11 

муассисаи таҳсилоти умумии №1 ноҳияи Фархор (солҳои таҳсили 2013/2014 

)  
 

 

Диаграммаи 1 сифатҳои хосси ватандӯстиро дар хонандагони синфҳои 10 

ва 11 муассисаи таҳсилоти умумии №1 ноҳияи Фархор нишон медиҳад. 

 

15,62 

10,9 
7,8 

8,6 

7,8 

7,8 

Амри виҷдон 

Ҳисси шаъну шараф 

Масъулятшиносӣ 

Ифтихор 

Шаъну шараф 

Садоқат ба анъанаҳо 
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Диаграммаи 2 

Зоҳиршавии сифатҳои ватандӯстӣ дар хонандагони синфҳои 10 - 11 

муассисаи таҳсилоти умумии №1 ноҳияи Фархор  

(солҳои таҳсили 2013/2014)  

 
 

Диаграммаи 2 сифатҳои хосси ватандӯстии хонандагони синфҳои 10 ва 11 

муассисаи таҳсилоти умумии №1 ноҳияи Фархорро нишон медиҳад. 

Ҳамин тариқ, гуфтан мумкин аст, ки хонандагони синфҳои болоӣ ҳанӯз 

мавқеи худро дар зиндагӣ пурра дарк накардаанд, онҳо барои дарки худ ҳамчун 

як мавҷуди комил, ки барои бақои худ, дарки арзишҳо, фарҳанг, дониш талош 

меварзад, кӯшиш ба харҷ намедиҳанд.  

Ҷадвали 2. 

Зоҳиршавии сифатҳои ватандӯстии хонандагони синфҳои 10 – 11 

муассисаи таҳсилоти умумии №2 ноҳияи Муъминобод дар солҳои таҳсили 

2013/2014 (128 иштирокчӣ, 32 нафарӣ аз синфҳо). 
 

1. Амри виҷдон - 21/16,4% 7. Ростқавлӣ - 7/5,5% 

2. Ҳисси шаъну шараф - 12/9,4% 8. Шуҷоат - 11/8,6% 

3. Масъулиятшиносӣ - 10/7,8% 9. Озодӣ-11/8,6% 

4. Ифтихор - 10/7,8% 10. Таҳаммулпазирӣ -8/6,3% 

5. Шаъну шараф -9/7% 11. Олиҳимматӣ - 7/5,5% 

7,8 

8,6 

7,8 

3,9 

7,8 

5,5 
Ростқавлӣ 

Ҷасорат 

Озодӣ 

Таҳаммулпазирӣ 

Олиҳимматӣ 

Садоқат ба анъанаҳо 
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6. Садоқат ба анъанаҳо -10/7,8% 12. Эҳтиром нисбати фарҳанги 

миллӣ - 12/9,4% 

Ҷадвали 2 сифатҳои хосси ҳисси ватандӯстии хонандагони синфҳои 10 ва 

11 муассисаи таҳсилоти умумии №2 ноҳияи Муъминободро нишон медиҳад. 

Диаграммаи 3. 

Зоҳиршавии сифатҳои ватандӯстии хонандагони синфҳои 10 – 11 

муассисаи таҳсилоти умумии №2 ноҳияи Муъминобод дар солҳои таҳсили 

2013/2014  
 

 
 

Диаграммаи 3 сифатҳои хосси ҳисси ватандӯстии хонандагони синфҳои 10 

ва 11 муассисаи таҳсилоти умумии №2 ноҳияи Муъминободро нишон медиҳад. 

Диаграммаи 4. 

Зоҳиршавии сифатҳои ватандӯстии хонандагони синфҳои 10 – 11 

муассисаи таҳсилоти умумии №2 ноҳияи Муъминобод дар солҳои таҳсили 

2013/2014 

 

16,4 

9,4 
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7,8 
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Диаграммаи 4 сифатҳои хосси ҳисси ватандӯстии хонандагони синфҳои 10 

ва 11 муассисаи таҳсилоти умумии №2 ноҳияи Муъминободро нишон медиҳад.  

Дуруст ва дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ барои ба воя расонидани шаҳрвандони бовафои Ватани худ, ки ба 

корнамоиҳо омодаанд ва шаҳрвандон ва ватандӯстони воқеӣ номида мешаванд, 

мусоидат хоҳад кард. 

Ҷадвали 3 

Муқоисаи сифатҳои ватандӯстӣ дар байни хонандагони синфҳои 10-11-

и ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод дар соли таҳсили 2013/2014 (128 нафар 

иштирокчӣ, 32 нафар аз ҳар як синф). 

№ 

Сатҳи ташаккулёбии 

донишҳои хонандагон аз 

рӯйи: 

Ҳамагӣ (2014/2015 уч. год.) 

Фархор 

синфҳои 10-

11 

Муъминобод 

синфҳои10-11 
Фарқият 

1 Амри виҷдон 15,62% 16,4% -0,78% 

2 Ҳисси шаъну шараф 10,9% 9,4% 1,5% 

3 Масъулиятшиносӣ 7,8% 7,8% 0% 

4 Ифтихор 8,6% 7,8% 0,8% 

5 Шаъну шараф 7,8% 7% 0,8% 

6 Садоқат ба анъанаҳо 7,8% 7,8% 0% 

7. Ростқавлӣ 5,5% 5,5% 0% 

8. Шуҷоат 7,8% 8,6% -0,8% 

9. Озодӣ 8,6% 8,6% 0% 

10. Таҳаммулпазирӣ 7,8% 6,3% 1,5% 

11. Олиҳимматӣ 3,9% 5,5% -1,6% 

12. 
Эҳтиром нисбати фарҳанги 

миллӣ 
7,8% 9,4% -1,6% 

Ҷадвали 3. муқоисаи сифатҳои ватандӯстиро дар байни хонандагони 

синфҳои 10-11-и ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод дар соли таҳсили 2013/2014  

нишон медиҳад. 
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Ҷадвалҳои муқоисавии 1 ва 2 нишон медиҳанд, ки хонандагони кадом 

мактаб дар ҷавобҳои худ фаъол буданд ва кӣ пешсаф буд.  

Ҳангоми муқоисаи ҷадвалҳои 1 ва 2 дар ҷавобҳои хонандагони ноҳияҳои 

Фархор ва Муъминобод тафовут ба назар мерасад. 

Диаграммаи 5 

Муқоисаи сифатҳои ватандӯстӣ дар байни хонандагони синфҳои 10-11-

и ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод дар соли таҳсили 2013/2014 (128 нафар 

иштирокчӣ, 32 нафарӣ аз ҳар як синф) 

 

 

Дар диаграммаи 5 муқоисаи сифатҳои ватандӯстии хонандагони синфҳои 

10-11-и ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод дар соли таҳсили 2013/2014 оварда 

шудааст. 

Соатҳои намунавии тарбиявӣ дар бораи табиати тоҷикон, анъанаҳо, 

саҳифаҳои таърихӣ, корнамоиҳои ҷангӣ, қаҳрамонони Тоҷикистон ва рамзҳои 

давлатиро барои синфҳои 5-9 баррасӣ менамоем. 

Ҷадвали 4. 

Мавзуъҳо барои гузаронидани соатҳои тарбиявӣ дар байни 

хонандагони синфҳои 5-11 дар мактабҳои Тоҷикистон (солҳои хониши 

2013-2014)  

№ Мавзуъҳо 

1. «Ватани ман» 

2. «Инсонро корҳояш зиннат медиҳанд» (некӣ ва бадӣ) 

3. «Ҳуқуқу уҳдадориҳо» 

4. «Одатҳои неку бад» 

[][ [][ 

[][ 

[][ [][ 

[][ 

[][ 
[][ 

[][ -Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Фархор синфи 10-11 Муминобод синфи 10-11 Фарқият 

Амри виҷдон Ҷасорат Эҳтиром нисбати фарҳанги миллӣ 
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5. «Дурдонаҳои ҳунарҳои тоҷикӣ» 

6. «Робитаҳои байнифаннӣ» 

7. «Қаҳрамонони Тоҷикистон» 

8. «Дарси мардонагӣ» 

9. «Афсарон бо либоси афсарӣ» 

10. «Ҷавонии падарони мо» 

11. «Собиқадорон ҳамеша дар қатор мемонанд» 

12. «Мардонагӣ ва ҷасорат» 

13. «Ба Ватанам хизмат мекунам» 

14. 
«Қаҳрамон таваллуд намешаванд, дар раванди ҳаёт қаҳрамон 

мешаванд» 

15. «Рамзҳои давлатии Тоҷикистон» 

16. «Конститутсия. Ҳуқуқ. Қонунҳо» 

17. Озмуни: «Оё ту таърихи тоҷикон ва Тоҷикистонро медонӣ?» 

18. Озмуни: «Ватандӯстони ҷавон» 

19. «Мукофотҳои ҷангӣ дар оилаи мо» 

20. Бозии ҳуқуқии «Нигоҳи ман» 

21. «Ба меҳнат ва мудофиа омода ҳастам!» 

22. «Анъанаҳои ҷангии Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон» 

23. «Талабот ба тартибот дар мактаб» 

24. «Ман шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистонам» 

Таҳлили мавзуъҳои соатҳои тарбиявӣ омодагии ҳамаҷонибаи роҳбарони 

синфро барои гузаронидани дарсҳои мазкур нишон медиҳад. Масалан, роҳбари 

синфи 6 «А» М. Ашурова соати тарбиявиро дар мавзуи «Ман шаҳрванди 

Ҷумҳурии Тоҷикистонам» бомуваффақият гузаронид. Мақсад аз баргузории 

соати тарбиявӣ дар хонандагон тарбия намудани фарҳанги ҳуқуқӣ, 

шаҳрвандият, ҳисси ифтихор аз Ватан, давлат; ташаккули малакаҳои таҳлили 

ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ ва масъулияти хонандагон барои рафтору кирдорашон 

мебошад. Омӯзгор хонандагонро бо муқаррароти асосӣ нисбати шаҳрванд дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон шинос намуд. 
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Роҳбари синфи 7 «Б» М.Х. Мирзоев дар мавзуи «Чӣ тавр худро аз даст 

доштан дар ҷиноят муҳофизат кардан мумкин аст» соати тарбиявӣ гузаронд. 

Мақсад аз баргузории соати тарбиявӣ дар хонандагон тарбия намудани 

фарҳанги ҳуқуқӣ; ташаккули малакаҳои асосии таҳлили санадҳои ҳуқуқӣ ва 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ; тарбия намудани мавқеи шаҳрвандӣ-ҳуқуқии 

наврасон мебошад. 

Омӯзгорон бозиҳоро дар мавзуъҳои шаҳрвандӣ дар раванди машғулиятҳо 

ва баъд аз машғулиятҳо низ мегузаронанд. Масалан, омӯзгори синфи 10 

М.Худоёров бозии ҳуқуқии «Чашмони ман»-ро гузаронд. Мақсад: омӯзиши 

асосҳои қонунгузории Тоҷикистон, таҳлили рафтори хосси ноболиғон, муайян 

намудани омилҳои рафтори ношоиста (ҷиноятҳо), нишон додани тарзи рафтор 

дар ҳолатҳои буҳронӣ. 

Дар синф омӯзгор хонандагонро ба 2 гурӯҳ (даста) тақсим намуд. Даври 

аввал: Бо ёрии қуръакашӣ гурӯҳ (даста) варақаеро мегирад, ки дар он ҳолатҳои 

нишондодашударо бояд таҳлил, арзёбӣ ва роҳи ҳалли дурусти онҳоро пайдо 

намоянд: Масалан: писарбачаи 16-сола омад, то соҳиби кор шавад. Бо ӯ 

шартномаи меҳнатӣ баста, рӯзи ба ҷойи кор ҳозир шуданашро муайян 

мекунанд. Оё ноболиғ ҳуқуқ ба кор дорад? Гурӯҳ (даста) мегӯяд: Бале! 

Ноболиғи 16-соларо метавон ҳангоми кор тибқи шартномаи меҳнатӣ қобили 

меҳнат эътироф кард. Дар ин ҳолат волидон барои ӯ масъул нестанд. 

Раванди бозӣ: Мақсад: ташаккули фарҳанг ва шуури ҳуқуқии насли наврас; 

азхудкунии ҳуқуқҳои кӯдак. 1. Муаррифии гурӯҳҳо (дастаҳо). 2. «Омодашавӣ». 

Ба гурӯҳҳо (дастаҳо) саволҳо дода мешаванд. Барои баррасии онҳо 30 сония 

вақт ҷудо карда мешавад. Саволҳои мазкурро метавон пешниҳод намуд: 

1. Қонун чист ва он аз маънавиёт чӣ фарқият дорад? (Аз тарафи рост – 

маҷмуи қоидаҳои аз тарафи давлат муқарраргардида, ки муносибатҳои 

ҷамъиятиро байни одамон танзим менамоянд; низоми принсипҳо ва қоидаҳо, 

меъёрҳои рафтор, ки афкори дар ҷомеа пазируфташударо оиди некӣ ва бадӣ, 

шаъну шараф ва виҷдон, маъсулият ва адолат ифода менамоянд, иртиботи 

мутақобила бо давлат – фарқияти асосии қонун аз маънавиёт мебошанд).  
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2. Қонуни асосии давлатро номбар кунед (Конститутсия).  

3. Ҷиноят чист? (Хатари ҷамъиятӣ, кирдори ғайриқонунӣ ва сазовори 

ҷазо). 

4. Далели бегуноҳӣ (алиби) чист? (ҳолатҳое, ки бегуноҳии 

гумонбаршударо исбот менамоянд).  

5. Шаҳрвандон аз чандсолагӣ зери таъқиби қонун қарор мегиранд? (Ба 

ҷавобгарии ҷиноӣ тамоми шаҳрвандоне, ки ба синни 16 расидаанд ва ҷиноят 

содир намудаанд, кашида мешаванд). 

Таърихи муосири Тоҷикистон нишон медиҳад, ки танҳо мавқеи фаъоли 

шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстӣ омили муҳимми ташаккули шаҳрванди 

комилҳуқуқи давлати демокративу ҳуқуқбунёд маҳсуб меёбад. Ҳамин тавр, 

аҳамияти фарҳанги сиёсӣ комилан аён аст. Фарҳанги демократия бояд дар 

мактабҳо омӯзонида шавад. 

 

2.3. Шаклу усулҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон ҳамчун 

ҷузъи фарҳангии шахсияти насли наврас 

Тарбияи шаҳрванд яке аз вазифаҳои асосии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

ба шумор меравад. Мактаб масъалаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагонро ҳал намуда, ҷидду ҷаҳди худро, пеш аз ҳама, ба ташаккули 

муносибати арзишманди хонанда нисбати падидаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ равона 

мекунад. 

Мақсади асосии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандустӣ ташаккули шаҳрвандият 

ва ватандӯстӣ ҳамчун сифатҳои ҳамгирои шахсият мебошад, ки ба он метавон 

озодии ботинӣ ва эҳтиром ба ҳокимияти давлатӣ, муҳаббат нисбати сарзамини 

худ ва саъю кӯшиши барои нигаҳдорӣ ва ҳифзи сулҳ, ҳисси худшиносии миллӣ, 

ватандӯстии мутавозин ва фарҳанги муоширати байни миллатҳоро нисбат дод. 

Шаҳрвандият ва ҳисси ватандӯстӣ ҳамчун сифати шахсият дар натиҷаи саъю 

кӯшиши омӯзгорон, падару модарон, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ташаккул меёбанд. 

Омилҳои объективӣ низ, аз ҷумла хусусиятҳои сохти давлатдорӣ, дараҷаи 
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фарҳанги шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ, ватандӯстӣ, сиёсӣ, фарҳанги ахлоқии ҷомеа, дар 

ин самт нақши муассир доранд. 

Масъалаҳои рушди масъулиятшиносӣ ва тарбияи ватандӯстӣ дар илми 

педагогика дорои таърихи тулонӣ мебошад. Дар педагогикаи Аврупои Ғарбӣ ва 

педагогикаи классикӣ он бевосита бо номҳои Афлотун, Арасту, Руссо ва 

дигарон алоқаманд аст. Агар гурӯҳе аз онҳо тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстиро, 

дар навбати аввал, бо эҳтиром нисбати давлат, риояи қонунҳо алоқаманд 

медонистанд, гурӯҳи дигари олимон асоси тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстиро 

дар камолоти ҷамъиятии шахсият, фароҳамории шароитҳо барои 

худифодакунии шахсӣ медиданд. Мукаммалтарин назарияи тарбияи 

шаҳрвандиро дар педагогикаи хориҷӣ олимони Ғарб коркард намуда, зарурати 

ташаккули мақсадноки шаҳрвандиятро махсус қайд кардаанд.  

Масъалаҳои тарбияи шаҳрвандӣ дар асарҳои таҳқиқотии мутафаккирони 

рус А.Н. Радишев, В.T. Белинский, Н.Г. Чернишевский, Н.А. Добролюбов, А.И. 

Гертсен ва дигарон инъикос ёфтаанд. Ғояи халқият дар соҳаи тарбия, ки аз 

ҷониби К.Д. Ушинский пешниҳод шудааст, ба баҳисобгирии тавсифоти 

худогоҳии миллӣ ва менталитети русӣ, ташаккули айнияти миллӣ, тарбияи 

инсон-шаҳрванд асос ёфтааст. 

Дар педагогикаи шӯравӣ масоили тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ бо 

дарназардошти самтгириҳои ҷамъиятии шахсият, бадастории таҷрибаи 

фаъолияти дастаҷамъона баррасӣ шудааст. 

Дар асари В.А.Сухомлинский «Тарбияи шаҳрванд», дар дараҷаи муайян, 

таҷрибаи назариявӣ ва амалии мактаби шӯравӣ оиди маърифатнокии 

шаҳрвандӣ ҷамъбаст ва ба низом дароварда шудааст. 

Дар ташаккули фаъолияти шаҳрвандӣ ба хонандагон талқин додани ин 

сифати дар ҳақиқат муҳим мавқеи махсусро ишғол мекард. Дар тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстии насли наврас мактаб, оила ва созмонҳои бачагона 

саҳми назаррас доранд. Тарбияи шаҳрвандию ватандӯстӣ дар мактаб ва оила бо 

мақсади тарғиби фарҳанги муоширати байни миллатҳо, ташаккули фарҳанги 

ҳуқуқӣ, тарбия дар руҳияи сулҳу осоиштагӣ ва роҳ надодан ба зӯроварӣ ба роҳ 
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монда мешавад. Фаъолияти кӯдакон, наврасон ва ҷавонон дар созмонҳои 

бачагона дар ташаккули ҳувияти шаҳрвандӣ дорои аҳамияти зиёд мебошад. 

Бо мақсади муайян намудани ҷузъи ҳавасмандгардонии волидони 

хонандагони мактабҳои таҷрибавию назоратии №1-и ноҳияи Фархор ва №2-и 

ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон мо дар байни волидон пурсиш 

гузаронидем (ниг. ҷадвали 2 дар замимаи 2). 

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки волидайни хонанадагони деҳот Ватани 

худро хеле дӯст медоранд ва омодаанд онро аз ҳамлаҳои ифротгароён, 

истилогарон ва террористон ҳифз намоянд. 

Ҳамин тариқ, дар марҳилаи 1-ум ба саволи «Оё шумо ба Ватан, кишвари 

худ муҳаббати самимӣ доред?» байни волидайни ноҳияи Фархор ва ноҳияи 

Муъминобод дар ҷавобҳои мусбат («Бале») фарқият дар сатҳи 3,1% (87,5% / 

84,4%) ҷой дорад; дар марҳилаи дуюм бошад, 1,3% (89,3% / 87,9%). Фарқияти 

ниҳоии байни марҳилаҳо 1,8% (3,1%/1,3%) буд. Дар ҷавобҳои «Не» дар 

марҳилаи 2-юм волидони гурӯҳи назоратӣ пешсаф буданд (12,5% / 15,6% -

3,1%), (10,7% / 12% -1,3%). Аз рӯйи саволи 2-юм дар марҳилаи 1 - «Оё шумо 

дар назди оилаатон худро масъул эҳсос мекунед?» Фарқият дар ҷавоби «Бале» 

дар гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ 3,1% (69,6% / 66,5%), волидони гурӯҳи 

таҷрибавӣ пешсаф буданд. Дар марҳилаи 2-юм фарқият дар сатҳи 1,8% (71,9% / 

70,1%) қарор дошт. Фарқияти ниҳоии байни марҳилаҳо 1,3% (3,1%/1,8%)-ро 

ташкил дод. Дар ҷавобҳои «Не» дар марҳилаи 2 волидайни хонандагони гурӯҳи 

назоратии ноҳияи Муъминобод -3,1% (30,4% / 33,5%), -1,8% (28,1% / 29,9%) 

пешсаф буданд. Аз рӯйи саволи 3-юм - «Оё дар назди Ватан ҳисси масъулият 

доред?», фарқият дар марҳилаи 1 дар ҷавоби «Бале» дар сатҳи -0,9% (62,5% / 

63,4%)-ро ташкил дод. Дар марҳилаи 2-юм фарқият 0,9% (69,2%/68,3%)-ро 

ташкил дод. Фарқияти ниҳоӣ дар посухҳои "Бале" -1,8% (-0,9% / 0,9%) буд. 

Аз рӯйи саволи 4-ум - «Агар фардо ҷанг оғоз шавад, шумо барои ҳифзи 

мамлакати худ омода ҳастед?», дар ҷавобҳои «Бале» дар марҳилаи 1 -0,4% (67% 

/ 67,4%) фарқият вуҷуд дошт. Дар марҳилаи 2-юм фарқияти ҷавобҳои «Бале» 
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0,9% (74,6% / 73,7%) буд. Тафовути ниҳоӣ фарқияти байни марҳилаҳоро нишон 

дода, ба 1,3 (0,45/0,9%) баробар аст. 

Аз рӯйи саволи 5-ум дар марҳилаи 1 - «Оё шумо аз гузаштаи кишвари худ 

ифтихор доред?» фарқияти байни гурӯҳҳо дар ҷавобҳои «Бале» 0,4% 

(80%/80,4%) буд. Дар марҳилаи 2-юм фарқият 0,9% (85,7%/84,8%)-ро ташкил 

дод. Маълумоти ниҳоӣ байни марҳилаҳо нишон дод, ки фарқияти байни 

гурӯҳҳо дар ҷавобҳои «Бале» мутаносибан 0,4% ва 0,9% мебошад. Фарқияти 

ниҳоии марҳилаҳо дар ҷавобҳои «Не» дар сатҳи 0,4% (-0,4%/-0,9%) қарор дошт. 

Аз рӯйи саволи 6-ум, дар марҳилаи 1-ум, дар ҷавобҳои “Бале” дар сатҳи -

0,9% (77,2% / 78,1%), дар марҳилаи 2-юм фарқият байни гурӯҳҳо дар сатҳи 

0,4% (82,6%/82,1%) ҷой дошт. Фарқияти ниҳоии ҷавобҳои «Бале» байни 

марҳилаҳо нишон медиҳад, ки фарқият дар ин ҷо дар сатҳи -1,3% (-0,9% / 0,4%) 

қарор дорад. 

Дар ҷадвали 3 (замимаи 3) - ҷузъҳои ҳавасмандгардонии симои «Ман 

ватандӯст»-и хонандагони синфҳои 5-11, ки дар синфҳои таҷрибавию 

назоратии мактабҳои вилояти Хатлон дар соли таҳсили 2013-2014 таҳсил 

мекарданд, нишон дода шудаанд (448 нафар иштирокчӣ, аз ҳар як мактаб 224 

нафарӣ). 

Ҳангоми муайян намудани симои «Ман ватандӯстам» тафовутҳои муайяни 

дорои хусусияти ҳавасмандгардонӣ ба назар мерасанд, онҳо субъективӣ, 

динамикӣ буда, аз муносибати ташаккулёфтаи ватандӯстии субъектҳо сахт 

вобастагӣ доранд. 

Ҷавобҳои ҷамъбастӣ нишон медиҳанд, ки дар марҳилаи якум дар ҷавобҳои 

«Бале» фарқият дар сатҳи -3,6% (55,0% / 58,6%) қарор дошта, хонандагони 

гурӯҳи назоратии мактабҳои ноҳияи Муъминобод дар ҷавобҳои худ пешқсаф 

буданд. Дар ҷавобҳои «Не» фарқият дар сатҳи 3,6% (45% / 41,4%) қарор дошта, 

дар ҷавобҳои манфӣ хонандагони гурӯҳи таҷрибавии мактабҳои ноҳияи Фархор 

пеш гузаштанд. Дар марҳилаи дуюми тадқиқот дар ҷавобҳои «Бале» фарқият 

4,6% (70,2% / 65,6%)-ро ташкил дод; хонандагони гурӯҳи таҷрибавии 

мактабҳои ноҳияи Фархор дар ҷавобҳои дуруст пешсаф буданд. Дар ҷавобҳои 
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«Не» фарқият дар сатҳи -4,65 (29,8% / 34,4%) қарор дошт, дар ҷавобҳои манфӣ 

бошад, хонандагони гурӯҳи назоратии мактабҳои ноҳияи Муъминобод пешсаф 

буданд. Фарқи ниҳоии марҳилаҳо дар ҷавобҳои «Бале» -8,1% (-3,6% / 4,6%) 

ташкил дод; дар ҷавобҳои «Не» фарқият дар сатҳи 8,1% (3,6%/4,6%) қарор 

дошт. 

Дар луғати тафсирии В.И.Дал калимаи «ватандӯст» ҳамчун «дӯстдори 

Ватан, ҳомиву пуштибони манфиаҳои он» маънидод карда шудааст. 

Шаҳрвандият, шуури ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ ҳамчун сифати инсон дар 

муҳаббат ба Ватан, садоқат, омодагӣ ба хидмат ба Ватан зоҳир мегарданд. 

Зуҳури фарҳанги волои муоширати байни миллатҳо ҳамчун ҳисси 

интернатсионализм баромад намуда, он баробарҳуқуқӣ ва ҳамкории байни 

тамоми халқу миллатҳоро дар назар дорад. Он ба миллатгароӣ ва шовинизм 

муқобил гузошта мешавад. Дар ҳисси ватандӯстӣ он аз ғояи эҳтиром ва 

муҳаббат ба кишвари худ, ҳамватанон, эҳтиром ва ҳамбастагӣ бо халқу 

кишварҳои дигар сарчашма гирифтааст. 

Шаҳрвандият, шуури ҳуқуқӣ ва тарбияи ватандӯстӣ, ташаккули фарҳанги 

муоширати байни миллатҳо дар раванди ба меҳнати фаъолонаи созанда ба 

манфиати кишвар ҷалб намудани хонандагон амалӣ мегардад. Он дар эҳтиром 

ба таърихи Ватан, мероси фарҳангӣ, расму оинҳо – муҳаббат ба диёр, зодгоҳ; 

омода будан ба ҳимояи Ватан; рушди урфу одат ва фарҳанги халқу миллатҳои 

гуногун зоҳир мегардад. 

Тарбияи ватандӯстӣ ва интернатсионалӣ дар кори тарбиявӣ ва 

беруназсинфӣ бо якчанд шаклу усулҳо ба амал бароварда мешавад. 

Тарбияи ватандӯстӣ. Шаклҳо ва усулҳо. 

Таҳлилу мушоҳидаҳои мо нишон медиҳанд, ки дар педагогика 

муносибатҳои гуногун нисбати усулу шаклҳои ҷудогонаи ташкили тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ арзи вҷуд доранд. Дар таҷрибаи кори худ мо бо онҳо 

шинос гардида, усулҳои самарабахши онро муайян намудем, ки дар ҷадвали 14 

инъикос ёфтаанд: «Усулҳои ташаккули шуури шахсият – эътиқод, талқин, 

мусоҳиба, лексияҳо, мубоҳисаҳо», «Усули намуна – иштирокчиёни 
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комилҳуқуқи раванд», «Усулҳои ташкили фаъолият ва ташаккули таҷрибаи 

рафтори шаҳрвандӣ – ҳолатҳоте, ки дар он ҳар як иштирокчӣ фаъолияти 

шаҳрвандии худро такмил дода, уҳдадориҳои худро дар назди коллектив дарк 

менамояд», «Усулҳои ҳавасмандгардонии фаъолият ва рафтор – мусобиқа, 

ҳавасмандгардонӣ, танбеҳкунӣ, ёрии байниҳамдигарӣ, ба вуҷуд овардани 

вазъияти расидан ба муваффақият ( ислоҳи рафтори худ). 

Шаклу усулҳои тарбияи интернатсионалӣ 

Тарбияи интернатсионалӣ низ дар раванди таълим ва корҳои беруназсинфӣ 

амалӣ карда мешавад. Роҳбарони синфҳо ва омӯзгорони фанни таърих омӯзиши 

рамзҳои давлатии Тоҷикистон: Нишони давлатӣ, Парчам, Суруди миллӣ, 

рамзҳои давлатҳои дигарро ба роҳ мемонанд. Дар ин раванд нақши силсилаи 

илмҳои гуманитарӣ ва табиатшиносӣ низ муассир аст. Инчунин, раванди 

таълим ва интихоби мазмуну мундариҷаи таълим низ аҳамияти зиёд доранд. 

Омӯзиши табиати диёри худ, гузаштаи таърихии онро омӯзгорон муҳим арзёбӣ 

менамоянд. Дар ҷараёни шиносоӣ ва омӯзиши таърихи сарзамини худ, 

гузаронидани корҳои кишваршиносӣ ва ҷустуҷӯйӣ хонандагонро эҳсосе фаро 

мегирад, ки дар онҳо ҳисси муҳаббат ба Ватанро боз ҳам тақвият медиҳад. 

Муоширати байни миллатҳо на танҳо ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ, балки 

омӯзиши таърих, фарҳанг, анъана ва расму оинҳои миллии халқҳои ин 

мамлакатҳо мусоидат мекунад. 

Тарбияи шаҳрвандӣ дониши хонандагонро дар бораи дастовардҳои 

кишварашон дар соҳаи илм, техника ва фарҳанг афзун мекунанд. Бо ёрии кори 

тарбиявии беруназсинфӣ хонандагон бо ҳаёт ва фаъолияти олимони барҷаста, 

конструкторон, нависандагон, рассомон, ҳунармиандон ва ғайра шиносоӣ 

пайдо менамоянд: олимони бузурги илми педагогика: А. С. Макаренко, В. А. М. 

Лутфуллоев, И. Х. Каримова, И. Обидов ва дигарон; конструктор М. 

Калашников; нависандагону шоирон – Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим 

Фирдавсӣ, Саъдии Шерозӣ, С. Айнӣ, Мирзо Турсунзода, Мирсаид Миршакар, 

Лоиқ Шералӣ; рассомон – Вафо Назаров, Х. Хушвахтов, З. Д. Собиров, 
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М.М.Яҳёева ва дигарон, ҳайкалтарошон – И. Абдураҳмонов, А.Ғаниев, 

З.Ҳабибуллоев, Е.Татаринова, И.Лисиков ва дигарон. 

Дар байни падару модарон ва коллективи омӯзгорон бояд робитаи 

мутақобила ба роҳ монда шавад, зеро танҳо дар заминаи мавҷудияти ҳамкории 

зичи мактабу оила масоили вобаста ба тарбияи шахсияти инсондӯст, ватандӯст 

ва интернатсионалист ҳалли худро пайдо карда метавонанд. 

Дар тарбияи шҳрвандӣ, ватандӯстӣ ва интернатсионалистӣ силсилаи 

фанҳои гуманитарӣ ва табиатшиносӣ нақши муҳим доранд. Пеш аз ҳама, 

комёбиҳои дар рафти таълим бадастомада, мазмуну мундариҷаи раванди 

таълим, омӯзиши табиати диёр ва гузаштаи таърихии он, дар хонандагон як 

эҳсосеро ба вуҷуд меорад, ки боиси боз ҳам тақвият ёфтани ҳисси муҳаббат ба 

Ватан мегардад. 

Рушди фарҳанги муоширати байни миллатҳо ба омӯзиши забон, таърих, 

фарҳанг, анъана ва расму оинҳои миллии халқҳои ин мамлакатҳо мусоидат 

мекунад. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар хонандагон ташаккул додани 

донишҳо дар бораи пешрафти Тоҷикистон дар соҳаи илм, техника ва фарҳангро 

дар назар дорад.  

Ҳар як рафтору амали инсон, агар он то андозае ба одамони дигар 

таъсиргузор бошад ва манфиатҳои ҷомеаро сарфи назар кунад, аз ҷониби 

атрофиён баҳо дода мешавад. Мо онро хуб ё бад, дуруст ё нодуруст, одилона ё 

ноодилона арзёбӣ мекунем. Дар ин маврид мо мафҳуми ахлоқро истифода 

мебарем. 

Ахлоқ ба маънои аслии ин калима ҳамчун сифат, қоида фаҳмида мешавад. 

Аксар вақт ба сифати муродифи калимаи ахлоқ, мафҳуми этика, яъне одат, 

урфу одат мавриди истифода қарор мегирад. Ба ибораи дигар, «ахлоқ» ба 

сифати илми фалсафӣ истифода мешавад, ки ахлоқро меомӯзад. Аз ин рӯ, 

вобаста ба он ки ба сифати ахлоқи башарӣ кадом меъёрҳо коркард ва пазируфта 

шудаанд, то он дараҷа метавон оид ба эътиқод ва рафторҳо, меъёру принсипҳои 

ахлоқиву этикии ҷорӣ, доир ба дараҷаи ахлоқ қазоват намуд. Ахлоқ хусусияти 

шахсӣ мебошад, ки сифатҳои мусбии ахлоқии фардро дар бар мегирад.  
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Рафтори инсон аз назари риояи қоидаҳои муайян баҳо дода мешавад. Агар 

ин гуна қоидаҳо вуҷуд намедоштанд, он гоҳ амалҳо аз нуқтаи назари гуногун 

баҳо дода мешуданд ва одамон ба як ақидаи муайян ва муносибати хуб ё бад 

нисбати амалҳои инсонӣ омада наметавонистанд. 

Қоидаҳои умумӣ, қисмати зиёди амалҳоеро, ки меъёрҳои ахлоқӣ номида 

мешаванд, фаро мегиранд. Меъёр қоида ва ё талаботест, ки муайян мекунад, ки 

шахс дар вазъияти мушаххас бояд чӣ гуна рафтор кунад. Меъёрҳои ахлоқӣ 

метавонанд кӯдакро ба амалҳо ва кирдорҳои муайян ташвиқ кунанд ва ё онҳоро 

манъ ё пешгирӣ кунанд. Меъёрҳо муносибатҳоро бо ҷомеа, ҳамкорон ва дигар 

одамон танзим мекунанд. 

Меъёрҳо вобаста ба соҳаҳои муносибатҳои инсонӣ, ки дар онҳо фаъолият 

мекунанд, ба гурӯҳҳо муттаҳид мешаванд. Ҳар як соҳа принсипҳои хосси худро 

дорад, ки ба меъёрҳо, принсипҳои ахлоқӣ тобеъ мебошанд. Масалан, меъёри 

муносибатҳо дар муҳити касбӣ ва муносибатҳои байни одамони миллатҳои 

гуногунро принсипҳои ахлоқии эҳтироми ҳамдигар, интернатсионализм ва 

ғайра танзим мекунанд. 

Мафҳуми ахлоқ, ки тамоми ҷанбаҳои муносибатҳоро фаро гирифта, 

инсонро дар ҳама ҷо водор месозад, ки мувофиқи онҳо амал намояд, 

категорияҳои ахлоқӣ меноманд. Ба онҳо чунин категорияҳо, аз қабили некӣ ва 

адолат, масъулият ва шарафу номус, эътибор, хушбахтӣ ва ғайра дохил 

мешаванд.  

Ҷомеа бо дарки он ки ахлоқ ба унвони қонуни зиндагӣ пазируфта мешавад, 

мафҳуми идеали ахлоқиро ташаккул медиҳад, яъне сатҳи рафтори ахлоқӣ чи 

дар калонсолон ва чи дар кӯдакон асоснок, оқилона, муфид ва зебо дониста 

мешавад. 

Меъёрҳои ахлоқию маънавӣ, омилҳо, мақулаҳо, идеалҳоро одамони ба 

гурӯҳҳои муайяни иҷтимоӣ мансуб буда қабул менамоянд ва онҳо ба ҳайси яке 

аз шаклҳои шуури ахлоқии иҷтимоӣ амал мекунанд. Аммо ахлоқ ва маънавиёт - 

на танҳо як шакли шуури ҷамъиятӣ, балки шакли шуури ахлоқии фардӣ низ 

мебошад, вақте ки одам дорои вазифаи махсуси маънавии худ, махсусан афкор, 
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эҳсосот ва таҷрибиёти худ мебошад. Ин зуҳуроти шахсӣ ҳамеша дорои тобиши 

шуури ҷамъиятӣ мебошанд. Меъёрҳои ахлоқии қабулшудаи шахсият, 

принсипҳо, категорияҳо, идеалҳо дар айни замон муносибати муайянро нисбат 

ба одамони дигар, нисбат ба худ, ба меҳнат, нисбат ба табиат инъикос 

менамоянд. Мазмуни кори тарбиявии омӯзгор, роҳбари синф аз ташаккули 

шуури ахлоқии хонандагон ва ташаккули ин навъ муносибатҳо иборат 

мебошад. 

Муносибат нисбат ба одамони дигар ташаккули инсондӯстӣ, эҳтироми 

мутақобила, кумаки дӯстона, серталабӣ, ҳисси коллективизм, ғамхории насли 

калонсолро нисбати тарбияи насли хурдсол дар оила, эҳтиром нисбати ҷинси 

дигарро дар бар мегирад. Муносибат нисбат ба худ иззату эҳтиром, ҳисси 

масъулияти ҷамъиятӣ, интизомнокӣ, поквиҷдонӣ ва ростгӯӣ, бетакаллуфӣ ва 

хоксорӣ, оштинопазирӣ нисбат ба беадолатӣ ва молпарастиро дар назар дорад. 

Муносибат ба меҳнати худ дар иҷрои софдилона ва масъулиятноки 

уҳдадориҳои меҳнатию таълимӣ, мукаммалгардонии асосҳои эҷодӣ дар 

фаъолияти меҳнатӣ, эътирофи муҳиммияти меҳнати худ ва натиҷаҳои меҳнати 

дигарон зоҳир мегардад. 

Муносибат ба табиат муносибати эҳтиёткорона нисбат ба сарватҳои он, 

оштинопазирӣ нисбат ба вайрон кардани меъёрҳо ва талаботи экологиро тақозо 

менамояд. 

Раванди ташакули асосҳои фарҳанги маънавии хонандагон дар низоми 

тарбияи ахлоқӣ дар мактаб, оила ва ҷомеа сурат мегирад. 

Ҷаҳонбинии гуманистӣ ҳамчун низоми умумии ақидаҳо, эътиқодот, 

идеалҳо, ки дар он одамон муносибати худро ба олам ва муҳити иҷтимоӣ баён 

мекунанд, дар атрофи як марказ - инсон барпо карда шудааст. Агар гуманизм 

асоси баъзе дидгоҳҳо нисбати ҷаҳон бошад, он омилест, ки дар он инсон ҳастаи 

ҷаҳонбинии инсонпарварӣ мебошад. Бо вуҷуди ин, муносибати инсон на танҳо 

баҳодиҳии ҷаҳонро ҳамчун воқеияти объективӣ, балки баҳодиҳии ҷойгоҳи ӯро 

дар воқеият, муносибат бо одамони дигарро низ дар бар мегирад. Аз ин рӯ, дар 

ҷаҳонбинии гуманистӣ муносибатҳои гуногун нисбат ба инсон, ҷомеа, 
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арзишҳои маънавӣ, ки мазмуни моҳияти гуманистии инсонро ташкил медиҳанд, 

ифодаи худро пайдо менамоянд. 

Дар психология мафҳуми инсоният дар асоси меъёрҳо ва арзишҳои ахлоқӣ, 

дар танзими инфиродии низом барои объектҳои иҷтимоӣ муайян карда 

мешавад. 

Аммо ин василаи тарбиявӣ худ аз худ, ҷудо аз тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ҳуқуқӣ аз уҳдаи иҷрои вазифаи сегона – тарбияи шаҳрвандӣ ва ҳуқуқӣ ва 

ватандӯстӣ баромада наметавонад. Бинобар ин, фаъолият дар ин самт бояд 

дорои хусусияти маҷмуӣ ва умумӣ бошад. 

Аз замонҳои қадим дар низоми маориф мафҳумҳои таълиму тарбия аз ҳам 

ҷудонопазиранд. Ягон соҳаи таълиму тарбияро бидуни ба таври мушаххас 

муайян намудани усулу шаклҳои умумӣ ва хосси фаъолият амалӣ кардан 

номумкин аст. 

Низоми усулҳо ва шаклҳои тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии шахсият 

иборатанд аз: 

1. Усулҳои ташаккули шуури шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ. 

2. Усулҳои ташкили фаъолияти шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ. 

3. Усулҳои ҳавасмандгардонии рафтори шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ. 

4. Усулҳои идоракунӣ, назорат ва ташхиси фарҳанги шаҳрвандӣ ва 

сифатҳои ватандӯстӣ. 

Усулҳои ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ ва тарбияи ватандӯстӣ, 

усулҳоеро фаро мегиранд, ки ҳадафи онҳо ташаккули шуур ва ҳиссиёти 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ мебошад.  

Ба ҳамагон маълум аст, ки инсон дар баробари ба воя расидан ва андухтани 

таҷрибаи иҷтимоӣ ва ҳаётӣ, бо сатҳи бадастоварда ва зарурати пайваста такмил 

додани дониш ва таҷриба дар муқовимат қарор дорад. Донишҳои мавҷуда 

наметавонанд барои таҳлил ва дарки низоми падидаҳои иҷтимоӣ, муносибатҳо, 

арзишҳо ва ғайра кифоя бошанд. Дар доираи ин усул омӯзгор раванди 

ҳадафманди аз худ кардан ва дарк намудани донишҳои нав, принсипҳо, 

меъёрҳои ҷомеаро аз ҷониби хонандагон созмон медиҳад. Ин раванд ба 



147 
 

андухтани донишҳои умумӣ дар бораи ҷаҳон нигаронида шудааст. Азбаски 

дониш дар шакли каломӣ вуҷуд дорад, дар ин маврид усулҳо асосан шифоҳӣ 

(суҳбат, лексия, баҳс) ё визуалӣ (дисплей ва озмоишҳои намоишӣ, аз ҷумла 

озмоишҳои дорои таъсиррасонии иҷтимоӣ, намоиш, тасвирҳо) мебошанд. 

Мисолҳо аз ҳаёт, адабиёт, санъат, матбуоти даврӣ хеле муҳим арзёбӣ 

мегарданд. Роҳбарони синфҳо, омӯзгорони фаннӣ дар соатҳои дарсӣ, инчунин 

берун аз дарс бо хонандагон дар мавзуъҳои гуногун суҳбат мегузаронанд. Аз 

ҷумла метавон дар мавзуъҳои зерин суҳбат гузаронид: «Шуури ҷамъиятӣ 

ҳамчун омили ҳамзистии бехатари инсон дар ҷаҳони муосир», «Оғози таърихи 

инсоният», «Таърихи ҷангҳо ва таърихи рушди афкори ҷамъиятӣ», «Хонаи 

умумии мо - сайёраи Замин», «Дониш ҳамчун моликияти зеҳнӣ», «Муборизаи 

одамон барои озодӣ», «Технологияҳои иттилоотӣ ва чаҳони муосир» ва ғайра. 

Тарбия як раванди иртиботи мутақобила байни шахсоне мебошад, ки 

таълим медиҳанд ва таълим мегиранд. Тарбияро бо ду роҳи асосӣ анҷом додан 

мумкин аст. Роҳи аввал субъективӣ аст ва бо тарзу усулҳои дарки амиқ ва 

шарҳи ақоид ва талқини онҳо ва аз ҳама муҳим, ба хонандагон пешниҳод 

намудани тимсол барои намунаи ибрат иртибот дорад, ки дар замони муосир 

кори чандон саҳл наменамояд. 

Роҳи объективӣ душвортар аст. Ин амр боиси тағйироти ҳадафманди ҳаёти 

хонандагон мегардад, ки тавассути ин тағйирот дар хонадагон сифатҳои хосси 

иҷтимоии шахсият ташаккул меёбанд. Хусусияти муҳимми ин усул ташаккули 

фарҳанги шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ мебошад. Он асос барои рушди қобилияти 

баҳодиҳии тарбиятгирандагон ба падидаҳои олами атроф ва амалҳои онҳо 

мебошад. Корбурди бомуваффақияти ин усул дар ниҳоят боиси он мегардад, ки 

хонандагон ба таври мутаносиб, мустақилона ва субъективӣ бар асоси низоми 

рейтингии дигарон амал мекунанд. 

Ҳангоми татбиқи усулҳои ташаккули шуури шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ бояд 

як қатор қоидаҳо риоя карда шаванд, ки боиси муваффақияти тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии наврасон мегарданд: 
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1. Ба раванди дарозмуддати андухтани дониш, маҳорату малакаҳо дар 

самти ташаккули сифатҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон бояд 

тамаркуз кард. Чунин методҳо, ба мисли суҳбат, мусоҳиба, мубоҳиса, Маҳфили 

ҳозирҷавобон ва баҳсҳу мунозираҳо барин усулҳо наметавонанд яку якбора 

барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда таъсиргузор бошанд. Онҳо, асосан, 

барои ба даст овардани натиҷаи тадриҷӣ нигаронида шудаанд. 

2. Агар баррасии масоили шаҳрвандият, шуури ҳуқуқӣ ва ҳисси сатҳӣ ва 

рӯякӣ бошад, агар он танҳо дар сатҳи таблиғоти одӣ қарор дошта бошад, дар ин 

маврид таъсири тарбиявӣ нахоҳад дошт. Аз назари таърихӣ, шиорҳои мутантан, 

ки тавассути онҳо насли наврасро ҷалб мекарданд, аз байн рафтаанд. Имрӯзҳо 

насли наврас ба бисёр чизҳо бо шубҳа менигарад ва ин тааҷҷубовар нест, зеро 

вазъи ҷамъиятию сиёсӣ дастхуши тағйиротҳои қобили таваҷҷуҳе шудааст. Аз 

ин рӯ, агар дар бораи шаҳрвандият ва ватандӯстӣ сухан гӯем, бояд бо ҷиддият 

ва диққат том сухан гӯем, калимот ва мисолҳои дурусту саҳеҳро бояд интихоб 

намуд. 

3. Мо бояд ба хонандагон ва наврасон имконият диҳем, ки ба рӯйдодҳо аз 

диди худ баҳо диҳанд, иқдомоти шахсӣ нишон диҳанд, худашон хулоса 

бароранд, аз паси як шахси қавирода, қобили эътимод ва таъсиргузор равона 

нагашта, оромиши комил нишон диҳанд. 

4. Зарурати интихоби дақиқи тимсол ва намунаҳои мавқеи фаъоли 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ масъалаи муҳим маҳсуб меёбад. Суоли риторикӣ 

оиди он ки чӣ гунна бояд саъй кунед ва ба дунболи он бошед, ки ояндаи 

муносиберо барои худ ва ба нафъи давлат тазмин кунед, мутаассифона, айни 

замон мубрамияти худро аз даст додааст. Хонандагони ҳозирҷавоб 

мулоҳизаҳои афроди алоҳидаро оиди он ки барои даромади кам доштан ва 

зиндагии қашшоқона доштан, муддати тулонӣ ва зиёд дарс хонданро ба ёд 

меоранд. Қабл аз оғози суҳбат дар мавзуъҳои шаҳрвандият ва ватандӯстӣ, 

дигаргуниҳои куллии дар замони охир дар идеалҳои хонандагон баамаломадаро 

бояд ба инобат гирифт. 
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Бо мақсади гузаронидани пурсиш оид ба тамоюлҳои арзишӣ, ки ҳангоми 

баргузории мубоҳисаҳо, мусоҳибаҳо, шабнишиниҳои мавзуӣ, маҳфили зарифон 

ҳозирҷавобон, олимпиадаҳо, суҳбатҳо, дар раванди гузаронидани дарсҳои 

кушод ва корҳои беруназсинфӣ барои хонандагони синфҳои 5-9 ва 10-11 зоҳир 

мешаванд, мо дар ин чорабиниҳо иштирок кардем ва танҳо баъд аз он пурсиш 

гузаронидем. 

Пурсиш аз рӯйи 10 тамоюли арзишӣ гузаронида шуд: 

1. Муносибатҳои байнишахсӣ ба роҳ монда мешаванд.  

2. Ҳисси коллективизм тақвият меёбад.  

3. Нисбати гурӯҳ муносибати боэҳтиромона ташаккул меёбад.  

4. Иззати нафс ташаккул меёбад. 

5. Фаъолнокии нутқӣ таъмин карда мешавад. 

6. Тафаккури мантиқӣ ташаккул меёбад. 

7. Ҳамкорӣ ва ҳамдардӣ бо гурӯҳ ба миён меоянд. 

8. Ташаббускорӣ рушд меёбад. 

9. Фаъолияти маърифатӣ ва амалӣ мустаҳкам мегардад. 

10. Хонандагон аз иштирок дар чорабиниҳо эҳсоси қаноатмандӣ зоҳир 

менамоянд. 

Дар марҳилаи 1-ум фарқияти ҷавобҳои мусбат («Бале») дар байни 

хонандагони синфҳои 10-и ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод аз 0,8% то -3,9%; 

дар синфи 11 аз -0,8% то 10,2%-ро ташкил дод. Тафовути нисбӣ байни синфҳои 

10 ва 11 дар ҷавобҳои «Бале» аз 0,8% то -8,6%-ро ташкил дод. 

Таҳлили ҷадвали 3 (дар замимаи № 3) нишон дод, ки фарқияти натиҷаҳои 

ниҳоӣ дар марҳилаи 1 дар ҷавобҳои «Бале» -0,3% (77,1 / 77,4%)-ро ташкил 

дода, хонандагони синфи 10-и ноҳияи Муъминобод пешсаф буданд, дар 

ҷавобҳои манфӣ («Не») фарқият дар марҳилаи 1-ум 0,3% (22,9% / 22,6%)-ро 

ташкил дод, хонандагони синфи 10-и ноҳияи Фархор дар ҷавобҳои манфӣ 

пешсаф буданд. 

Дар марҳилаи 2-юм фарқияти ниҳоӣ 2,5% (90,6% / 88,1%)-ро ташкил дод, 

хонандагони синфи 11-и ноҳияи Фархор пешсаф буданд. Дар ҷавобҳои «Не» 
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фарқият -2,5% (9,4% / 11,9%)-ро ташкил дода, дар ҷавобҳои манфӣ хонандагони 

синфи 11-и ноҳияи Муъминобод пешсаф буданд. Ҳангоми муқоисаи 

маълумотҳои ҷамъбастӣ байни хонандагони синфҳои 10 ва хонандагони 

синфҳои 11, фарқият -2,8% (-0,3% / 2,5%)-ро ташкил дод, хонандагони синфҳои 

11-и ноҳияи Фархор пешсаф буданд. Дар ҷавобҳои «Не» бо фарқияти 2,8% 

(0,3% / -2,5%) хонандагони синфи 11-и ноҳияи Муъминобод дар ҷавобҳои 

манфӣ пешсаф буданд.  

Ҷавобҳои ниҳоӣ Бале ва Не барои 10 самти арзишӣ дар марҳилаи 1: 

Тамоюлҳои арзишӣ: 

1. Муносибатҳои байнишахсӣ ба роҳ монда мешаванд.  

2. Ҳисси коллективизм тақвият меёбад.  

3. Нисбати гурӯҳ муносибати боэҳтиромона ташаккул меёбад.  

4. Иззати нафс ташаккул меёбад. 

5. Фаъолнокии нутқӣ таъмин карда мешавад. 

6. Тафаккури мантиқӣ ташаккул меёбад. 

7. Ҳамкорӣ ва ҳамдардӣ бо гурӯҳ ба миён меоянд. 

8. Ташаббускорӣ рушд меёбад. 

9. Фаъолияти маърифатӣ ва амалӣ мустаҳкам мегардад. 

10. Хонандагон аз иштирок дар чорабиниҳо эҳсоси қаноатмандӣ зоҳир 

менамоянд (нигаред ба диаграммаи 6). 

Диаграммаи 6. 

Муносибатҳои байнишахсӣ ба роҳ монда мешаванд 

 

 

[][ 
[][ 

[][ 

[][ [][ 

[][ [][ [][ [][ 

[][ [][ 

[][ 

[][ [][ 

[][ [][ [][ [][ 

-Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Синфи 10                                  Синфи 11                             Фарқият аз рӯи синфҳо                   

Бале Не 



151 
 

Диаграммаи 6 ба таври возеҳ нишон медиҳад, ки чӣ гуна муносибатҳои 

байнишахсӣ байни хонандагони синфҳои 10-11 ҳангоми гузаронидани 

мубоҳисаҳо, суҳбатҳо, конференсияҳо, шабнишиниҳо, олимпиадаҳо ва маҳфил-

ҳои ҳозирҷавобон ба роҳ монда мешаванд. 

Диаграммаи 7. 

Ҳисси коллективизм тақвият меёбад 

 

Диаграммаи 7 ба таври возеҳ нишон медиҳад, ки чӣ гуна ҳисси 

коллективизм дар байни хонандагони синфҳои 10-11 ҳангоми гузаронидани 

мубоҳисаҳо, суҳбатҳо, конференсияҳо, шабнишиниҳо, олимпиадаҳо ва 

маҳфилҳои ҳозирҷавобон мустаҳкам мегардад. 

 

 

 

 

Диаграммаи 8 

Иззати нафс ташаккул меёбад  
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Диаграммаи 8 ба таври возеҳ нишон медиҳад, ки чӣ гуна дар байни 

хонандагони синфҳои 10-11 ҳангоми гузаронидани мубоҳисаҳо, суҳбатҳо, 

конференсияҳо, шабнишиниҳо, олимпиадаҳо ва маҳфилҳои ҳозирҷавобон 

иззати нафс ташаккул меёбад. 

Диаграммаи 9 

Фаъолияти маърифатӣ ва амалӣ мустаҳкам мегардад  

 

Диаграммаи 9 ба таври возеҳ нишон медиҳад, ки чӣ гуна фаъолияти 

маърифатӣ ва амалӣ дар байни хонандагони синфҳои 10-11 ҳангоми 

гузаронидани мубоҳисаҳо, суҳбатҳо, конференсияҳо, шабнишиниҳо, 

олимпиадаҳо ва маҳфилҳои ҳозирҷавобон мустаҳкам мегардад. 

 

Диаграммаи 10 

Хонандагон аз иштирок дар чорабиниҳо эҳсоси қаноатмандӣ зоҳир 

менамоянд  

85,9 84,4 

1,6 

97,7 
87,5 

10,2 
1,6 

10,2 

-8,6 

14,1 15,6 

-1,6 

2,3 
12,5 

-10,2 
-1,6 

-10,2 

8,6 

-Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Синфи 10                                  Синфи 11                               Фарқият аз рӯи синфҳо                   

Бале Не 

87,5 85,9 

1,6 

96,1 95,3 

0,8 1,6 0,8 0,8 
12,5 14,1 

-1,6 

3,9 4,7 

-0,8 -1,6 -0,8 -0,8 
-Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Синфи 10                                  Синфи 11                               Фарқият аз рӯи синфҳо                   

Бале Не 



153 
 

 

Диаграммаи 10 ба таври возеҳ нишон медиҳад, ки чӣ гуна хонандагони 

синфҳои 10-11 аз иштирок дар чорабиниҳо ҳангоми гузаронидани мубоҳисаҳо, 

суҳбатҳо, конференсияҳо, шабнишиниҳо, олимпиадаҳо ва маҳфилҳои 

ҳозирҷавобон эҳсоси қаноатмандӣ зоҳир менамоянд. 

Ҷадвали 4 (дар замимаи 4), аз ҷумла маълумотҳои ниҳоиро дар марҳилаи 2-

ум таҳлил карда, мебинем, ки дар ҷавобҳои «Бале» фарқият 0,2% (78,8% / 

78,5%), дар ҷавобҳои «Не» фарқият дар сатҳи 0,2% (21,2% / 21,5%) қарор 

дошта, дар ҷавобҳои манфӣ хонандагони синфи 10-и ноҳияи Муъминобод 

пешсаф мебошанд. 

Барои хонандагони синфи 11 дар ҷавобҳои «Бале» фарқият дар сатҳи 0,5% 

(87,3% / 86,7%), дар ҷавобҳои манфии «Не» дар сатҳи -0,5% (12,75 / 13,3) қарор 

дошт, дар сафи пеш хонандагони синфҳои 11 ноҳияи Муъминобод қарор 

гирифтанд. Тафовути нисбӣ байни хонандагони синфҳои 10 ва 11 дар ҷавобҳои 

«Бале» дар сатҳи -0,3% (0,2% / 0,5%) қарор дошт, хонандагони синфҳои 11-и 

ноҳияи Фархор пешсаф буданд; дар ҷавобҳои «Не» хонандагони синфҳои 11-и 

ноҳияи Муъминобод пешсаф буданд.  

Фарқият байни ҷавобҳои «Бале» байни хонандагони синфи 10 аз 0,8% то 

3,9%; байни хонандагони синфҳои 11 аз 0,8 % то 1,6 % -ро ташкил дод.  

Ҳангоми муқоисаи маълумотҳои ҷамъбастӣ байни хонандагони синфҳои 

10 ва хонандагони синфҳои 11 дар марҳилаи 2 фарқият дар ҷавобҳои «Бале» 

0,3% (0,2% / 0,5%)-ро ташкил дод, хонандагони синфи 11-и ноҳияи Фархор 

пешсаф буданд. Дар ҷавобҳои «Не» бо фарқияти 0,3% (0,2% / 0,5%) 

74,2 73,4 

0,8 

89,8 89,1 

0,8 0,8 0,8 0 

25,8 26,4 

-0,8 

10,2 10,9 

-0,8 -0,8 -0,8 

0 

-Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Синфи 10                                  Синфи 11                               Фарқият аз рӯисинфҳо                   

Бале Не 



154 
 

хонандагони синфи 10-и ноҳияи Муъминобод дар ҷавобҳои манфӣ пешсаф 

буданд. 

Ҷавобҳои ниҳоӣ Бале ва Не барои 10 самти арзишӣ дар марҳилаи 2: 

1. Муносибатҳои байнишахсӣ ба роҳ монда мешаванд.  

2. Ҳисси коллективизм тақвият меёбад.  

3.Нисбати гурӯҳ муносибати боэҳтиромона ташаккул меёбад.  

4. Иззати нафс ташаккул меёбад. 

5. Фаъолнокии нутқӣ таъмин карда мешавад. 

6. Тафаккури мантиқӣ ташаккул меёбад. 

7. Ҳамкорӣ ва ҳамдардӣ бо гурӯҳ ба миён меоянд. 

8. Ташаббускорӣ рушд меёбад. 

9. Фаъолияти маърифатӣ ва амалӣ мустаҳкам мегардад. 

10. Хонандагон аз иштирок дар чорабиниҳо эҳсоси қаноатмандӣ зоҳир 

менамоянд. 

Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки фаъолияти маърифатию амалии 

хонандагони синфҳои 10-11 дар рафти гузаронидани мубоҳисаҳо, суҳбатҳо, 

конференсияҳо, шабнишиниҳо, олимпиадаҳо ва маҳфилҳои ҳозирҷавобон 

тақвият меёбад. 

Усули ташкили фаъолияти шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ - гурӯҳи дуюми 

усулҳои педагогӣ дар тарбияи шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ ва ватандӯстии насли наврас 

маҳсуб меёбад. Ин раванд аз ҷорӣ кардани машқҳо оид ба ташаккули фарҳанги 

шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ ва ватандӯстии хонандагон, ба назар гирифтан ва дарки 

афкори ҷамъиятӣ, пурзӯр намудани талабот ба таълим, ба даст овардани 

таҷрибаи амалӣ дар рафтори шаҳрвандӣ, шуури ҳуқуқӣ, амалҳои ватандӯстӣ ва 

ғайра иборат мебошад. Вазифаи гурӯҳи дуюми фаъолиятҳо фароҳам овардани 

шароит барои тамрини мунтазами хонандагон дар самти иштироки фаъолонаи 

онҳо дар корҳои ҷамъиятӣ ва фаъолияти ватандӯстӣ мебошад. 

Ҷаҳони муосир бо вазъи иҷтимоию сиёсии зудтағйирёбанда барои ин 

намуди фаъолият майдони васеъ фароҳам меорад. Натиҷаи кор бо истифода аз 

ин усул рушди дониш, маҳорату малака ва сифатҳои нав мебошад, аз ҷумла 
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ҳамчун шаҳрванди воқеӣ амал намудан, аз худ намудани унсурҳои рафтори 

шаҳрвандӣ ва ғ. Ҳамин тариқ, ҳаёти наврас дар коллектив, ҳалли масъалаҳои 

умумие, ки ба ҳамаи аъзоёни гурӯҳ (синф) дахл доранд, боиси ташаккули 

рафтори шаҳрвандӣ, шуури ҳуқуқӣ ва амали ватандӯстӣ мегарданд. 

Дар ин сурат омӯзгороне, ки ба сарпарастӣ ва роҳнамоии хонандагон дар 

ҳалли масоил ва мушкилоти мактабӣ одат кардаанд, бояд ба хонандагон 

мустақилият диҳанд. Албатта, таҷрибаи зиндагӣ муҳим аст ва аксар вақт мо 

медонем, ки чӣ чизе беҳтар аст. Аммо вазифаи мактаби муосир аз он иборат 

аст, ки бояд шаҳрванд ва инсони ба амалиётҳои мустақилонаю масъулиятнок 

қодирро ба камол расонад. Аммо саволе ба миён меояд, ки чӣ гуна ин 

хусусиятҳоро дар шахсияти дар айни камолот қарордошта метавон ташаккул 

дод, агар ҳамеша чӣ тавр зиндагӣ кардан ва амал карданро ба ӯ талқин кунем. 

Ин суол дар баробари мушкил будан, ҳалшаванда низ аст. 

Дар ташаккули одатҳо васоити ахбори омма низ нақши муайян мебозанд. 

Дар маводе, ки ин васоит омода ва ба мардум пешниҳод месозанд, намунаҳои 

фаъолнокии шаҳрвандӣ ва корнамоиҳои ватандӯстона кам нестанд. 

Махсусан таҳлили амалиётҳои инсон, тафсири ҳодисаҳои дар ҷаҳон 

рӯйдиҳанда арзишманд арзёбӣ мегарданд. Наврас тавассути мутолиаи маводи 

ВАО падидаву воқеоти гуногунро таҳлил менамояд, мавқеи худ ва дигаронро 

муқоиса менамояд, ба ибораи дигар, муносибати худро нисбати воқеаҳои 

рӯйдода муайян менамояд. Табиист, ки ба шахсияти наврас чунин фаъолият 

таъсиргузор аст ва ба ин васила мавқеи шаҳрвандӣ, шуури ҳуқуқӣ ва ҳисси 

ватандӯстии онҳо таҳким меёбад. 

Функсияи танзимкунанда дар ин самт, дар хонандагон масъулият барои 

иҷрои уҳдадодриҳо ва масъулият барои амалу рафторҳои худ дар назди 

ҷомеаро ташаккул медиҳад. 

Талаботҳои ибтидоӣ барои табдил додани амалҳои мушаххас ба рафтори 

маъмулӣ таъсир мерасонанд. Бинобар ин, мо аз синфҳои ибтидоӣ ба кӯдакон 

меомӯзонем, ки Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи соҳибихтиёрӣ, 

истиқлолияти давлатӣ, беназирии роҳи таърихӣ ва мероси фарҳангии он 



156 
 

мебошад. Ва ҳангоми садо додани Суруди миллӣ, бояд дар мувофиқа бо он 

рафтор кард (мо рост истода, гӯш мекунем, дарк менамоем, ифтихор мекунем). 

Ва ин қоидаҳо ҳамеша ва дар ҳама ҷо доимӣ ва тағйирнопазиранд: масалан, 

вақти садо додани Суруди миллӣ дар ҷамъомади ботантана ба ифтихори ҷашни 

«Занги аввал» дар мактаб. 

Аз ин рӯ, талабот аҳамияти хосса доранд – онҳо анъанаҳои рафторро 

ташаккул медиҳанд. Талаботе, ки ба азхудкунии шаклҳои ахлоқӣ нигаронида 

шудаанд, ба инкишофи сифатҳои ҷудогонаи хонандагон хизмат мекунанд. 

Дар тарбияи шаҳрвандию ватандӯстӣ тамоми шаклҳои талаботи 

педагогиро вобаста ба вазъият ва масоили иҷрои супоришҳои пешбинишуда 

истифода бурдан мумкин аст, вале муҳим он аст, ки ангеза ва шаклҳо хоҳиши 

субъективиро (хоҳиш, дархост ва ғ.) ифода менамоянд. 

Таҷрибаи амалии рафтори шаҳрвандӣ ва фаъолияти ватандӯстӣ дар 

раванди иҷрои фармоишу супоришҳои гуногун андухта мешавад. Аммо бояд 

гуфт, ки мазмуну мундариҷаи фармоишу дастурҳо бинобар тағйир ёфтани 

вазъияти ҷамъиятию сиёсӣ низ тағйир хоҳад ёфт. 

Ҳангоми истифодабарии методикаи дар боло зикршуда бояд дар хотир 

дошт, ки шаклҳои коллективӣ ва инфиродии фаъолияти шаҳрвандӣ, шуури 

ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ метавонанд фарқ кунанд ва бояд хусусиятҳои фаъолнокии 

шаҳрвандӣ ба инобат гирифта шаванд, раванд ва натиҷаҳои фаъолияти 

чорабиниҳои шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ дар сатҳи субъективӣ ба қайд гирифта шаванд. 

Тарғиби рафтори шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ ба маънои ҳавасманд кардани 

наврас ба танзими рафтори он тибқи меъёру муқаррароти дар ҷомеа 

пазируфташуда мебошад. Аз як тараф, хонанда бояд фаъолияти худро таҳлил 

карда тавонад. Аз тарафи дигар, вай бояд мазмуни ин талаботро донад, вагарна 

таҳлил кардани он имконнопазир мегардад. Ҷанбаи сеюми муҳим ин аст, ки 

омӯзгор бояд хусусиятҳои фардии хонандаи мушаххасро ба назар гирифта, 

фаъолияти худро бо дарназардошти онҳо бо истифода аз технологияҳои 

муосири таълим ба роҳ монад. 
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Бо ҳавасманд гардонидани рафтори шаҳрвандӣ ва эҳсоси ватандӯстие, ки 

ба талаботи ҷомеа ҷавобгӯ аст ва ё бо маҳкум кардани наврасон барои дур 

шудан аз меъёрҳои мавҷуда, мо омӯзгорон ин ё он намуди рафторро ташаккул 

медиҳем, ки унсурҳои он тадриҷан дар шуури хонандагон ҷой дода мешаванд. 

Аз ин рӯ, мо бояд як гурӯҳи дигари усулҳо - усули ҳавасмандгардонии рафтори 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстиро низ баррасӣ намоем. 

Нисбати истифодабарии ин усулҳо як қатор талаботҳо мавҷуданд, аз 

ҷумла: 

1. Ҳавасмандкунӣ дар шаклҳои гуногуни он бояд мувофиқи меъёр ва 

сазовор бошад. 

2. Дар сурати мавҷуд будани имконият, ҳавасмандгардонии рафтори 

шаҳрвандӣ, шуури ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ на аз ҷониби омӯзгор, балки аз ҷониби 

шахсони сеюм (ҷомеа, коллектив, намояндаи дилхоҳ созмони ҷамъиятӣ). Вақте 

ки мо дар синфхона таъриф мекунем хуб аст, аммо вақте ки намояндаи 

маъмурият дар ҷамъомади ботантанаи умумимактабӣ таъриф мекунад, барои 

хонанда таъсири дигар дорад (ин амри воқеӣ ба хонандагон таъсири мусбат 

мерасонад). 

3. Ангеза хонандаро на танҳо ба таҳлили фаъолияти худ, балки барои 

барномарезии иҷрои минбаъдаи он низ ҳавасманд мегардонад. Ба назар 

гирифтани ин ҷанба дар фаъолияти таълимию тарбиявӣ аҳамияти зиёд дорад, 

зеро мо на дар асоси зуҳури кӯтоҳмуддати сифатҳои писандида дар насли 

наврас, балки бо дарназардошти дурнамои фаъолияти сазовору 

ҳавасмандкунандаи ӯ фаъолият мекунем. 

Гурӯҳи навбатӣ ва охирин аз усулҳо, усулҳои идоракунӣ, назорат ва 

ташхиси ташаккули сифатҳои шаҳрвандӣ, шуури ҳуқуқӣ ва ҳисси ватандӯстӣ 

мебошанд. 

Назорат ҳамчун як роҳи таъсиррасонӣ ба ҷомеа ё омӯзгорон муаррифӣ 

мешавад, ки барои танзими рафтори иҷтимоии шахсият истифода мешавад. 

Рафтори инфиродӣ дар ҳолатҳое, ки зуҳури рафтори шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстиро тақозо мекунад, метавонад ба мундариҷа, пешбарии мансабӣ ва ё 
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танқиди он мувофиқат кунад. Дар чунин мавридҳо омӯзгор нисбат ба 

тарбиятгиранда муносибатҳои гуногунро истифода менамояд. Дар баробари ин 

омӯзгор шаклҳои гуногуни ҷазоро ба кор мебарад: манфӣ ва мусбат – 

умедворкунанда, расмӣ – вобаста ба афкори ҷамъиятӣ, ҷазои мусбати 

ғайрирасмӣ – ҷонибдории кирдор, таърифкунӣ, эътироф ва эҳтиром. 

Ниҳоят, барои татбиқи, «ҷазо» ҳамчун як воситаи самарабахши ташкили 

раванди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, иҷрои як қатор шартҳо талаб карда 

мешавад. Якум, «ҷазо» бояд танҳо нисбат ба як хонанда (хусусан хонандагони 

синфҳои болоӣ) бо назардошти хусусиятҳои синнусолӣ ва фардӣ истифода 

шавад. Дуюм, фаъолияти ҳамзамони гурӯҳ (тим)-ро ба кор бурда, аз амалҳои 

шӯхиомез ва беихтиёрона бояд худдорӣ кард. 

Дар ин маврид омили педагогии сохтори иҷтимоиро набояд истисно кард, 

ки онро омӯзгори мактаб, ки бояд ватандӯсти асил бошад, таҷассум менамояд. 

Дар сурати истифодаи дуруст, оқилона ва моҳиронаи усулу равишҳои дар 

боло зикршудаи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, онҳо ба омӯзгорон дар 

тарбияи шахсияте кумак хоҳанд кард, ки ба анъанаҳои ниёгон арҷ мегузорад, 

ҳуқуқҳои одамони дигарро эҳтиром мекунад ва муқаррароти қонунҳоро иҷро 

менамояд. Ин як шаҳрванди асили давлати худ хоҳад буд, ки нисбати ватани 

худ муҳаббати самимӣ дошта, ба Ватан содиқ бошад ва ба манфиати он хизмат 

намояд. 

 

2.4.Ташаккули шуури шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар раванди 

корҳои беруназсинфӣ 

Муҳити иҷтимоии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мутанаввеъ аст. Онро 

омӯзгорон, маъмурияти мактабҳо ва хонандагон намояндагӣ мекунанд. Чуноне 

ки натиҷаҳои кори амалии мо нишон медиҳанд, аксарияти хонандагон – 68 %, 

дар оилаҳое зиндагӣ мекунанд, ки волидайни онҳо дорои маълумоти миёна 

мебошанд, кӯдаконе, ки волидайни онҳо дорои маълумоти олӣ мебошанд, 32%-

ро ташкил медиҳанд. Аз ин рӯ, хонандагон дорои сатҳи гуногуни зеҳнӣ ва 

малакаҳои муошират мебошанд. 
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Ҳангоми омӯзиши шаҷараи оилаҳои хонандагон, таърихи маҳалли 

аҳолинишин, мактаб ва шаҳру ноҳия, хонандагон дар бораи асли худ ва таърихи 

маҳалле, ки дар он ба воя мерасанд, чизе намедонанд, ки ин аз дар сатҳи паст 

қарор доштани шаҳрвандият ва ҳисси ватандӯстии хонандагон шаҳодат 

медиҳад.  

Кор оид ба ташаккули шуури шаҳрвандию ватандӯстии хонандагон аз 

таҳлили вазъи воқеии огоҳии хонандагон оғоз гардид. Мақсади омӯзиш муайян 

кардани шуури шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон мебошад. 

Дар раванди ташхиси аввалия, ки аз рӯйи усули махсус таҳияшуда дар 

синфҳои 9-11 гузаронида шуд, нишондиҳандаҳои зерини муносибати 

хонандагон ба ҷомеа муайян карда шуданд: 

- сатҳи баланд - 27%; 

- сатҳи миёна - 31%;  

- сатҳи паст - 42%.  

Муносибат нисбати одамон (эҳтироми калонсолон, муносибати дӯстона, 

ғамхорӣ, ростқавлӣ, таҳаммулпазирӣ): 

- сатҳи баланд - 42%; 

- сатҳи миёна - 36%; 

- сатҳи паст - 22%.  

Муносибат ба Ватан:  

- сатҳи баланд - 26%;  

- сатҳи миёна - 30%;  

- сатҳи паст - 44%. 

Натиҷаҳои омӯзиш баёнгари онанд, ки шумораи зиёди хонандагон – 46%, 

дар бораи чӣ гуна муҳаббат ба Ватан ва сарзамини худро изҳор намудан, 

тасаввуроти дақиқ надоранд. Онҳо аз мактаб, макони зист ва ҳамватанони худ 

ифтихор надоранд. Дар онҳо муносибати шахсӣ бар муносибати иҷтимоӣ 

бартарӣ дорад. 

Дар барномаҳои давлатӣ сиёсати ҷавонон ба сифати самти афзалиятнок 

муайян карда мешавад. Дар ин замина дар Тоҷикистон, тавре дар Консепсияи 
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миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда шудааст, тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, маънавию ахлоқӣ нақши асосиро мебозад. 

Муҳиммияти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ва умуман тарбияи маънавию 

ахлоқӣ дар барномаҳо ва стандартҳои таълимии насли нав таъкид шудааст.  

Яке аз усулҳои тарбияи ватандӯстӣ ва шаҳрвандии хонандагон ҷалби онҳо 

ба корҳои беруназсинфӣ маҳсуб меёбад. Тадқиқот дар ин самт нишон 

медиҳанд, ки байни талаботи ҷомеаи муосир нисбати шуури шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстии хонандагон ва мавҷуд набудани як низом ва шарту шароитҳои 

муайян дар самти тарбияи шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстӣ дар кӯдакон ва 

наврасон номутаносибӣ вуҷуд дорад. Ғояи пешбарандаи таҷрибаи таълимӣ аз 

фароҳам овардани шароит барои ташаккули шуури шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон тавассути иштироки онҳо дар корҳои беруназсинфӣ иборат 

мебошад, ки барои худтатбиқкунӣ ва фаъолияти эҷодии хонандагон шароит 

фароҳам меорад. 

Масъалаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва тарбияи ватандӯстии насли 

наврас аз ҷониби педагогҳои бузург ва ходимони ҷамъиятии замони гузашта 

низ ба миён гузошта шуда буданд. Имрӯз таҳқиқоти илмӣ дар бахшҳои 

сершумори самти мазкур анҷом дода шудаанд. Таҳлили адабиёти илмӣ оид ба 

мавзуи мазкур ва таҷрибаи андухташуда дар ин самт нишон медиҳанд, ки 

масъалаҳои масъулияти шаҳрвандӣ ва тарбияи ватандӯстии хонандагон аз 

ҷониби бисёр олимон мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд. Аз ҷумла, 

фаъолияти беруназсинфӣ бо истифода аз омӯзишҳои кишваршиносӣ ва ба роҳ 

мондани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ бо хонандагон ба қадри кофӣ омӯхта 

нашудаанд. 

Чорабиниҳои беруназсинфӣ ҳамчун қисмати таркибии раванди таълиму 

тарбия дар мактаб, яке аз шаклҳои ташкили вақти холии хонандагон маҳсуб 

меёбанд. Хонандагони фаъол ва бошуур аз ҳамсолони худ дар рушди ақлонӣ ё 

нишон додани маҳорату қобилиятҳои мушаххас (дар соҳаи мусиқӣ, санъат ва 

ғайра) пешсафанд.  
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Имрӯз дар соҳаи мазкур аз рӯйи самтҳои сершумор тадқиқот бурда 

мешаванд. Таҳлили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки масъалаҳои тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон ба таври кофӣ мавриди таҳқиқ қарор дода 

нашудаанд ва дар оянда корҳои зиёде бояд анҷом дода шаванд. 

Фаъолияти беруназсинфӣ қисмати таркибии раванди таълиму тарбия, яке 

аз шаклҳои ташкили вақти холигии хонандагон мебошад. Шаҳрвандият ва 

ватандӯстӣ ҳамчун принсипҳои сиёсӣ, ахлоқӣ ва эҳсоси иҷтимоӣ маҳсуб 

меёфтанд ва боқӣ хоҳанд монд, ки онҳо дар муҳаббат ба Ватан, садоқат ба он, 

ифтихор аз гузашта ва имрӯзи он, майлу хоҳиш ва омодагӣ ба дифоъ аз он 

ифода меёбанд. 

Шаҳрвандият ва ватандӯстӣ эҳсоси амиқе мебошанд, ки дар тули асрҳо дар 

мубориза барои озодӣ ва истиқлолияти Ватан собит шудаанд. Асоси маънавии 

онро ватандӯстии воқеӣ ва хизмати фидокорона ба Ватан ташкил медиҳанд. 

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ – фаъолияти мунтазам ва мақсадноки мақомоти 

давлатӣ ва ҷомеа, ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар самти тарбияи шаҳрвандони 

бошуур, фарҳанги шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ, ҳисси садоқат ба Ватан, 

омода будан ба иҷрои қарзи шаҳрвандӣ ва уҳдадориҳои конститутсионии худ 

оид ба ҳифзи Ватан мебошад. Ғояи шаҳрвандият ва ватандӯстӣ ҳамчун низоми 

пешбарандаи ақидаҳо, ки тасаввуроти инсонро дар бораи дунё ва мақому ӯ дар 

коллектив, ҷомеа, давлат мубрам мегардонанд, ба сифати асоси худ муносибати 

дорои равиши миллиро интихоб менамояд.  

Истифодаи маводи кишваршиносӣ дар корҳои беруназсинфӣ барои ба 

таври боварибахш ва қонеъкунанда оиди далелу воқеа ва рӯйдодҳои таърихӣ 

сухан ронандан имконият фароҳам меоранд. Мавриди зикр аст, ки мақсади 

фаъолияти кишваршиносӣ рушди тафаккури хонандагон ва 

ҳавасмандагардонии хонандагон ба омӯзиши мустақилонаи таърихи маҳалли 

худ маҳсуб меёбад. 

Айни замон кишваршиносӣ як қисмати муҳимми ҷузъи тарбияи миллӣ 

маҳсуб ёфта, тавассути он хонандагон дар бораи хусусиятҳои муҳити табиӣ, 

таъриху фарҳанги минтақа маълумот мегиранд, ки барои ташаккул ва рушди 
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ҷаҳонбинӣ, ташаккули шаҳрвандият, ватандӯстӣ ва дигар сифатҳои маънавии 

шахсият, инчунин иҷтимоишавии хонандагон, аҳамияти зиёд доранд.  

Фаъолияти кишваршиносӣ малакаҳои худомӯзии хонандагонро ташаккул 

медиҳад. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Консепсияи 

миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар назди мактабҳо вазифаҳои 

мушаххасро дар самти тарбияи шахсияти дорои қобилияти худтарбиякунӣ, 

худомӯзӣ, худтатбиқкунӣ ва қобилияти мустақилона аз худ кардан ва 

амиқгардонии донишҳо гузоштаанд. Самти муҳимми фаъолияти мустақилонаи 

хонандагон истифодаи маводи кишваршиносӣ дар раванди омӯзиши таърих ва 

амиқгардонии донишҳо дар фаъолияти беруназсинфӣ ба шумор меравад. 

Дар раванди таълиму тарбия омӯзгорон ҳамеша ба принсипҳои 

кишваршиносӣ такя менамоянд, ки онҳо байни таърихи давлат ва маҳалли 

зисти хонандагон пайванди ногугсастанӣ доранд ва тавассути рӯйдодҳои 

таърихӣ барқарор гардида, аҳамияти умумиидавлатӣ доранд ва ҳамзамон дар 

дарки амиқи гузашта ва имрӯз, дарки дурнамои оянда ва рушди фарҳанги 

умумӣ ва маънавиёти ҷомеа дар умум, нақши муҳим мебозанд. Вобастагиҳои 

мавҷуда дар банақшагирии таърихи давлат ва маҳал дар мувофиқа бо барнома 

мусоидат намуда, аз тарафи дигар, метавонанд методҳои гуногунро дар бар 

гиранд, ки бо барномаи таълимӣ дар як синфи муайян иҷозат дода шудаанд. 

Кишваршиносии таърихӣ имрӯз на танҳо дар самти иҷтимоисозии шахсият 

дорои иқтидори бузург мебошад, балки фазои таърихӣ, самтҳои арзишӣ ва 

дарки ҷаҳонро аз ҷониби миллату халқиятҳо низ фаро мегирад. Дар баробари 

ин, кишваршиносӣ масъалаҳои омӯзиши табиат, фарҳанг, эҷоди чашмандози 

дурнамои таърихии Тоҷикистон ва монанди инро фаро мегирад. 

Бояд қайд намуд, ки кишваршиносии таърихӣ имрӯз на танҳо бо омӯзиши 

санаву воқеаҳо сарукор дорад, балки барои омӯзиш ва эҷоди тасаввуроти 

равшану образнок дар бораи рӯйдодҳои таърихӣ, ҳаёти фарҳангӣ ва сиёсии 

минтақа, сарватҳои табиии он мусоидат менамояд. 

Дар стандартҳои таълимии насли нав тарбияи маънавӣ, ахлоқӣ, 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон ва мақсаду ҳадафҳои таълим ба таври 
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мушаххас муайян карда шудаанд. Ҳадафи муҳимми таҳсилоти муосири ватанӣ 

ва яке аз вазифаҳои афзалиятноки ҷомеа ва давлат, тарбияи ахлоқӣ- маънавӣ, 

ташаккул ва рушди шаҳрванди асили дорои ахлоқи устувор, аз ҷиҳати эҷодкорӣ 

ташаккулёфтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки барои тақдири Ватан ва 

имрӯзу ояндаи он масъулият ҳис менамояд. 

Навгонии таҷриба аз бунёди низоми равишу усулҳо ва шаклҳои кори 

беруназсинфӣ иборат мебошад, ки ба тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагони аз ҷиҳати иҷтимоӣ фаъол мусоидат мекунад. Аз ҷумла, дарсҳои 

шуҷоат, саёҳатҳои маҷозӣ, шабнишиниҳои таърихӣ, кор бо нигораҳо 

(экспонатҳо) ва сарчашмаҳои осорхонавӣ, навиштани корҳои илмӣ-таҳқиқотиро 

метавон ном бурд. 

Татбиқи Консепсияи миллии тарбия дар амалияи педагогӣ механизмҳои 

зеринро дар бар мегирад: 

- мунтазам гузаронидани чорабиниҳои синфӣ, беруназсинфӣ ва мактабӣ; 

- иштироки хонандагони болаёқат дар викторинаҳо, озмунҳо, мусобиқаҳо, 

конференсияҳо на танҳо дар сатҳи маҳал, балки дар даври шаҳрӣ ва вилоятӣ; 

- бунёди пойгоҳи бмаводи методӣ. 

Барномаҳо, китобҳои дарсӣ ва маводи таълимиро дида мебароем. 

 

Ҷадвали 5 

Истифодаи самараноки барномаҳо, китобҳои дарсӣ ва маводи 

таълимӣ-методӣ дар синфхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

№ 

С
и

н
ф

 

Фан Муаллиф 
Соли 

нашр 

Ҳ
а
ҷ

м
 

са
ҳ
 

1 5 Таърихи халқи тоҷик Ю. Яъқубов 2009 236 

2 5 Таърихи умумӣ Т.Н. Зиеёв 2005 268 

3 6 Таърихи халқи тоҷик Ю.Яъқубов 2011 222 

4 6 
Таърихи умумӣ Т.Н.Зиеёзода 

Р.Х. Шарифов 
2012 287 



164 
 

5 7 Таърихи халқи тоҷик С. Хоҷаев 2011 190 

6 7 Таърихи умумӣ Т.Н. Зиёзода 2012 323 

7 8 Таърихи халқи тоҷик А. Мухторов 2009 165 

7 8 Таърихи умумӣ Т.Н. Зиеёв 2002 332 

8 8 
Асосҳои давлат ва ҳуқуқ М.Махмудов 

М. Раҳимов 
2006 198 

9 9 Таърихи халқи тоҷик Н. Ҳотамов 2005 301 

10 9 Таърихи умумӣ Т.Н. Зиеёв 2007 205 

11 9 
Асосҳои давлат ва ҳуқуқ М. Маҳмудов 

М. Раҳимов 
2009 254 

12 9 
Экология М. Дарвозиев 

И. Сафаров 
2006 159 

13 10 Таърихи халқи тоҷик Н.Ҳакимов 2011 214 

14 10 

Таърихи умумӣ К. Нуриддинов 

К. Искандаров 

Қ. Расулиён 

2011 198 

15 10 

Ҳуқуқҳои инсон М. Маҳмудов 

Т.Н. Зиёзода 

Г.Холиқов 

Р. Абдуллоев 

Н.Назаров 

2010 315 

16 10 
Омодагии дифои ҳарбӣ Н. Исмоилов В.М. 

Ҳурматуллоев  
2013 205 

17 11 

Таърихи халқи тоҷик Р. Набиева 

Ф. Зикриёев, 

Х. Нуриддинов 

К Искандаров  

2011 207 

18 11 
Таърихи умумӣ Қ. Расулиён  

Р. Абдуллоев 
2007 224 
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19 11 

Ҳуқуқи инсон Т. Н.Зиёзода 

М. Маҳмудов 

Г. Холиқов 

А. Искандаров 

Ш. Сотиволдиев 

М. Менглиев 

2011 319 

20 11 
Омодагии дифои ҳарбӣ Н. Исмоилов 

В.М.Ҳурматуллоев  
2013 205 

 

Соли 2007 аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Низомномаи намунавии муассисаҳои таълими иловагии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» қабул карда шуд. Бар асоси ин санад, дар муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ ба ҷуз дарсҳои асосӣ тавассути марказҳои таълими иловагии 

амалкунанда барои хонадагон машғулиятҳо дар мафҳилҳо ташкил ва 

гузаронида мешаванд. Масалан, тибқи ҷадвали тасдиқшуда барои соли таҳсили 

2013/2014 дар Маркази таълими иловагии шаҳри Кӯлоб маҳфилҳои зерин 

фаъолият мекунанд: 

Ҷадвали 6. 

Ҷадвали фаъолияти Маркази таҳсилоти иловагии шаҳри  

Кӯлоб барои солҳои 2013/2014  

№ Номгӯйи мафҳилҳо Гурӯҳ 

Шумораи 

аъзоёни 

маҳфил 

1 Ҷуғрофидон - кишваршинос 4 40 

2 Табиатшиносони наврас  4 40 

3 Ҳифзи табиат 4 40 

4 Гулдӯзӣ 6 60 

5 Экологҳои ҷавон 6 60 

6 Радиотехника 2 20 

7 Табибони ҷавон 6 60 
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8 Хӯрокҳои миллӣ 4 40 

9 Гулдӯзии ороишӣ 4 40 

10 Ҷӯроббофӣ 6 60 

11 Дӯхтани либос 6 60 

12 Ҳаводорони санъат 6 60 

13 Рассомони ҷавон 6 60 

14 Дӯзандагӣ 4 40 

15 Хониши бадеӣ 6 60 

16 Бозичасозӣ 4 40 

17 Равзана 4 40 

18 Ошпазӣ 4 40 

19 Ташкилотчиёни бозиҳои оммавӣ 4 40 

20 Гулдӯзӣ 4 40 

21 Эҷодиёти даҳонакии халқ 2 20 

22 Рақси миллӣ 6 60 

23 
Доира ва дутор (асбобҳои миллии 

мусиқӣ) 
2 20 

24 Гулпарварӣ 4 40 

25 Тенниси рӯйимизӣ 4 40 

 

Тавре мебинем, дар марҳалаи кунунии ташаккул ва рушди ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин маркази таълими иловагӣ чунин 

мавзуъҳои мубрам, ба монанди «Фарҳанги сиёсӣ», «Фарҳанги ҳуқуқӣ», 

«Шаҳрвандӣ», «Мавқеи шаҳрвандӣ», «Саводнокии ҳуқуқӣ», «Муҳаббат ба 

Ватан», «Ватандӯстӣ» ва дигар арзишҳои миллию демократӣ мавриди баррасӣ 

ва омӯзиш қарор дода мешаванд. 

Технологияи тавсифи таҷриба. 

Мақсади таҷриба: фароҳам овардани шароит барои ташаккули шуури 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар машғулиятҳои синфӣ ва беруназсинфӣ 

бо воситаи истифода аз маводи зарурӣ. 
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Барои ноил шудан ба ин ҳадаф вазифаҳои зерин муайян карда шуданд: 

- омӯзиши адабиёт оид ба мавзуъ; 

– гузаронидани ташхиси аввалия бо мақсади муайян намудани дараҷаи 

ташаккули шуури шуури шаҳрвандӣ - ватандӯстии хонандагон; 

-интихоби равишу усулҳо, шаклҳои дарс ва корҳои беруназсинфӣ оид ба 

тарбияи ватандӯстӣ ва шуури шаҳрвандии хонандагон; 

- истифодаи шаклу усулҳои гуногуни кор дар корҳои беруназсинфӣ барои 

рушди қобилиятҳои эҷодӣ ва мустақилияти хонандагон новобаста аз сатҳи 

ташаббускории онҳо; 

- ташхиси такрорӣ барои муайян кардани тағйирот дар ташаккули шуури 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон; 

- таҳлили натиҷаҳои бадастомада. 

Хулосаҳои асосӣ: 

Ҳамин тариқ, натиҷаи асосии фаъолияти синфӣ ва беруназсинфии 

хонандагон баланд бардоштани савияи шуурнокии шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон мебошад. 

Тавсифи мазмуну мундариҷаи таълим ва воситаҳои расидан ба мақсадҳо. 

Дар адабиёти методӣ ва дар таҷрибаи мактабҳо, маъмулан, се шакли кори 

беруназсинфӣ муайян карда шудаанд: фардӣ, гурӯҳӣ ва оммавӣ. Кори фардӣ бо 

хонандагони ҷудогона, ки дар мусобиқот ва олимпиадаҳои ҳузурӣ ва 

ғайриҳузурӣ ширкат менамоянд, дар конференсияҳо бо маърузаҳо баромад 

мекунанд, газетаҳои деворӣ ва албомҳо тартиб медиҳанд, маърузаву 

презентатсияҳо тайёр менамоянд, гузаронида мешавад. Кори фардӣ мунтазам ва 

ё ғайримунтазам анҷом дода мешавад.  

Шаклҳои гурӯҳии кори беруназсинфӣ дорои сохтори муайяни ташкилӣ ва 

ҳайати нисбатан доимии иштироккунандагоне мебошанд, ки манфиатҳои 

умумӣ доранд. Ин шаклҳо ба гурӯҳҳо, клубҳо, иттиҳодияҳои гуногун тааллуқ 

доранд. Машғулиятҳо мунтазам гузаронида мешаванд. Ба онҳо чунин 

чорабиниҳо, ба монанди шабнишиниҳо, озмунҳо, вохӯриҳо дохил мешаванд. 

Ин чорабиниҳо ғайримунтазам гузаронида мешаванд. 
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Шаклҳои ҷудогонаи кори беруназсинфӣ тайёр намудани хонандагони 

алоҳида ба олимпиадаҳои ҳузурӣ ва ғайриҳузурӣ, корҳо дар самти фаъолияти 

таърихӣ-кишваршиносӣ, тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, озмунҳо, намоишҳо, 

иштироки онҳо дар фаъолияти илмӣ-тадқиқотиро дар назафаро мегиранд. 

Фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ на танҳо 

барои қонеъгардонии талаботи маърифатӣ, инчунин бо мақсади қонеъгардонии 

як қатор талаботҳои дигари шахсияти хонанда ба роҳ шудааст: худсобиткунӣ, 

хештангароӣ ва худмуайянкунӣ ба роҳ монда шудааст. Фаъолияти илмӣ-

тадқиқотии хонандагон шаклҳои шавқовари ҳамкории мутақобилаи омӯзгорон 

ва хонандагонро эҷод мекунад, ки хеле муҳим арзёбӣ мегарданд ва ба раванди 

умумии таълим ба таври табиӣ ворид гардида, татбиқ мешаванд. Инчунин, ба 

омили пуриқтидори самаранокии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва 

пешрафти омӯзгору хонанда мубаддал мегарданд. 

Шаклу усулҳои гуногуни кори беруназсинфӣ доир ба тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон мавҷуданд, аз ҷумла гузаронидани чорабиниҳои дорои 

хусусияти маърифатӣ дар осорхонаи маҳаллӣ. Ин чорабиниҳо иборатанд аз 

тамошои осорхона, машғулият-экскурсия ба осорхона, дарси шуҷоат, 

шабнишиниҳои осорхонавӣ, конференсияи хонандагон, истифодаи экспонатҳои 

осорхона ба сифати васоити таълимӣ дар синфхона, намоиши ашёҳои 

осорхонавӣ дар рафти мусоҳиба бо омӯзгорон, тайёр намудани маърузаҳо, 

гузоришҳо ва машғулиятҳо аз ҷониби хонандагон бо роҳбарии омӯзгорон дар 

асоси кори мустақилонаи онҳо дар осорхона ва чорабиниҳои дигар. 

Дарси омӯзишии «Мактаби шуҷоат» яке аз шаклҳои маъмултарини 

машғулиятҳои беруназсинфӣ маҳсуб меёбад. Дарси мазкурро метавон дар 

шакли ҳикояи таърихӣ, бозгӯи саргузашт ва мубоҳиса гузаронд. Аксар вақт 

дарси мазкур аз ҷониби собиқадорон гузаронида мешавад, ки на танҳо барои 

муайян кардани ҳайати меҳмонон, балки барои гузаронидани суҳбати пешакӣ 

бо онҳо муҳим арзёбӣ мегардад. Мақсад аз ин гуна суҳбат - интихоби мазмуну 

мундариҷа ва шакли беҳинаи суханронӣ мебошад. Дар мавридҳои зерин 

тайёрии пешакӣ талаб карда намешавад: суҳбат бо хонандагон дар бораи 



169 
 

машғулияти оянда, тайёр кардани гузоришҳо, иҷрои композитсияи адабӣ-

мусиқӣ. Пас аз гузаронидани дарси «Мактаби шуҷоат» дар давоми чанд рӯз 

натиҷаҳоро ҷамъбаст намудан лозим аст, аз ҷумла дар шакли мубоҳиса, 

мубодилаи таҷриба. Муҳокима дар хонандагон маҳорати таҳлил кардан, дарки 

айнии он чизеро, ки шунидаанд ва дидаанд, ташаккул медиҳад ва ба тасҳеҳи 

баҳогузорӣ ва муҳокимарониҳои шахсии онҳо мусоидат хоҳад кард. 

Маводи дарси мазкурро дар раванди гузаронидани соатҳои тарбиявӣ, 

чорабиниҳои беруназсинфӣ ва ҳангоми гузаронидани вохӯриҳо бо 

собиқадорони ҷангу меҳнат, инчунин ҳангоми баррасии мавзуи Ҷанги Бузурги 

Ватанӣ дар дарси таърих истифода бурдан мумкин аст.  

Осорхонаҳои шаҳрӣ ва вилоятӣ муҳити ҳамгирои иттилоотию педагогиро 

намояндагӣ менамоянд, ки дар онҳо ташаккули шаклҳои нави ташкили 

фаъолияти маърифатӣ ва иртиботии хонандагон имконпазир мегардад. Ин 

принсипҳои кор аз рӯйи мураккабӣ, мунтазамӣ ва муттасилӣ мувофиқати 

шаклҳо ва усулҳои анъанавӣ ва инноватсионии иртиботи мутақобила бо 

хонандагонро таъмин менамоянд. Яке аз хусусиятҳои хосси осорхонаи мактабӣ 

тағйир додани афкор оид ба рисолати осорхона, ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва 

интиқоли донишҳои махсус аз омӯзгор ба хонанда бо мақсади ташаккули 

қобилияти азхудкунии донишу малакаҳо ва истифодаи амалии онҳо мебошад. 

Технологияҳои иттилоотӣ дар ҳалли ин мушкилот нақши муассир доранд.  

Дар амал осорхонаи мактабӣ шаклҳои инноватсионии фаъолиятро мавриди 

истифода қарор медиҳад: экскурсияи маҷозӣ, семинарҳои фосилавӣ, намоиши 

экспонатҳои нави осорхона, таҳияи брошюраҳои мавзуӣ, роҳнамоҳо ва 

лоиҳаҳои илмӣ. Экскурсияи маҷозӣ ба монанди экскурсияи муқаррарӣ 

гузаронида мешавад: хонандагон бояд ба ҷойҳои таъиншуда сафар кунанд, 

корҳои фаҳмондадиҳӣ бурда, ба онҳо маълумотҳои зарурӣ пешниҳод карда 

мешаванд. 

Талабот ба экскурсияи маҷозӣ, ҳамчун шакли ташкилии кор, аз талаботи 

экскурсияи анъанавии воқеӣ фарқият надорад, лекин он дорои хусусиятҳои хос 

мебошад: амсиласозӣ дар реҷаи вақти воқеӣ; амсиласозии муҳити зист бо 
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дараҷаи баланди воқеият; қобилияти таъсиргузорӣ ба муҳити худ ва барқарор 

кардани иртиботи мутақобила. 

Объектҳои сайёҳат дар интернет ҷойгир карда шуда, аксҳои объектҳои 

воқеӣ, экспонатҳои осорхонавӣ, тарҷумаи ҳоли шахсиятҳои таърихӣ, 

фотомонтаж, расмҳо, ёдгориҳои фарҳангӣ, ки осори шахсиятҳои таърихӣ, 

маводи интиқодиро инъикос менамоянд, ба намоиш гузошта мешаванд. Аз ин 

рӯ барои шиносоии қаблӣ ба омӯзгори фан воқеан саёҳат намудан ба ҷою 

макони воқеӣ ҳатмӣ нест ва ӯ метавонад маълумоти лозимиро аз сомонаҳои 

интернетӣ пайдо намуда, баъдан ба хонандагон барои боздиди он мавзеъ тавсия 

диҳад. 

Нақшаи омодасозӣ ва баргузории саёҳатҳои маҷозӣ: 

– муайян намудани мақсади саёҳат; 

- интихоби объекти тадқиқот; 

- ҷустуҷӯйи мавод оиди объекти омӯхташаванда дар шабакаи интернет; 

- тасвияи масоил; 

- муайян намудани вазифаҳое, ки ҳалли онҳо барои хонандагон ҳатмӣ 

арзёбӣ мегардад; 

- муайян намудани тартиби шиносоӣ бо сомона ва омодасозии дастур 

барои хонандагон дар сомонаҳо; 

- муайян кардани шакли ҳисобот ва ё тасвири маҷозии натиҷаҳои 

экскурсия. 

Мо дар соли 2013 дар мавзуи «Мавзеъҳои таърихии Ватани хурд» дар яке 

аз мактабҳои шаҳри Кӯлоб ва минтақаҳои ҳамшафати шаҳр якчанд сафари 

маҷозӣ гузаронидем.  

Бо мақсади ташкил ва баргузор намудани экскурсия корҳои зерин анҷом 

дода шуданд: аз сомонаҳо маводи зарурӣ ҷамъоварӣ гардид, нақшаи 

экспедитсия муайян карда шуд, маърузаву баромадҳо омода карда шуданд. 

Хонандагон маводи ҷолиби дорои хусусияти кишваршиносӣ вобаста ба 

рӯйдодҳои муҳимми таърихии шаҳри Кӯлобро (Осорхонаи таърихӣ) омода 

намуданд. Тарҷумаи ҳоли шахсони маъруф ва саҳифаҳои қаҳрамононаи 
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фаъолияти онҳо мавриди истифода қарор дода шуданд: М.Лутфуллоев – олим; 

X. Афзалов – олим; Зорин Е.П. – нависанда, Гадоев Ҳ. – ҳунарманд, коргардон; 

Давлатова М. – сароянда; Чориева М. – муштзан, барандаи медали биринҷии 

Бозиҳои олимпии соли 2012 (Лондон) ва ғ. 

Омӯзгорони фанни таърих барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ озмунҳо, 

барои хонандагони синфҳои 5-6, 7-9, 10-11 лексияҳои хурд гузарониданд. 

Озмун барои хонандагони синҳои 1-4: расмкашӣ дар рӯйи асфалт - 

«Тоҷикистон – Ватани ман; суҳбат: «Кишварамро бо тамоми ҳастиям ва як умр 

дӯст медорам», «Шаҳри ман Кӯлоб» гузаронида шуданд. Ҳангоми гузарондани 

озмунҳои гуногун, экскурсияҳо, чорабиниҳо, викторинаҳо шавқу рағбати 

хонандагон нисбат ба таҷлили идҳои давлатии Тоҷикистон ташаккул меёбад. 

Лексия барои хонандагони синфҳои 5-6: “Рамзҳои давлатии Тоҷикистон”, 

“Ташаккули Парчами давлатии Тоҷикистон”: дар хонандагон шавқу ҳавас 

нисбати омӯзиши таърихи рамзҳои давлатии Тоҷикистон, арҷгузорӣ ба 

гузаштаи таърихии Тоҷикистонро ташаккул медиҳад. 

Лексия барои хонандагони синфҳои 7-9: «Ватани ман – Тоҷикистон», 

«Кишвари то абад маҳбуби ман», «Кишвари офтобрӯям Тоҷикистон», «Ватан ва 

ман», «Сайёраи мо – хонаи мо»; анъанаҳои халқӣ вобаста ба таҷлили « Рӯзи 

Ғалаба»; таърихи ташаккули Нишони давлатӣ; омӯзиши рамзҳои давлатии 

Тоҷикистон ва ғ. 

Лексияҳо барои хонандагони синфҳои 10-11: «Таърих – фанни идеологӣ», 

«Олами инсоният», «Имрӯз, фардо ва пасфардо». 

Дар синфҳо саёҳатҳои маҷозӣ аз фанҳои гуногун, аз ҷумла аз фанни таърих 

гузаронида мешаванд: 

Экскурсияи маҷозӣ дар синфҳои 1-4: «Душанбе – шаҳри офтобӣ», «Олами 

афсонаҳои мардумии тоҷик». 

Сафари маҷозӣ дар синфҳои 5-6: «Таърихи анъана ва оинҳои мардумии 

тоҷикон», «Мероси фарҳангии ниёгони тоҷикон». 

Сафари маҷозӣ дар синфҳои 7-9: «Технологияи компютерӣ ва инсон», 

«Осори хаттии тоҷикон». 
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Сафари маҷозӣ дар синфҳои 10-11: «Дар олами устура», «Мавзеъҳои 

тамошобоби Тоҷикистон», «Назми тоҷик», «Гералдика ва зуҳури он ҳамчун 

рамз»; тамошои Осорхонаи миллӣ, тамошои экспозитсияҳои осорхонаҳо, 

намоишгоҳҳои «Аз Наврӯз то Наврӯз», иштирок дар чорабинии «Шаб дар 

осорхона», иштирок дар сайри маҷозӣ бахшида ба эҷодиёти рассом И.Шишкин. 

Дар мактабҳои вилояти Хатлон азназаргузаронии маводи мактабӣ ва 

кишваршиносӣ гузаронида мешавад, ки онҳо на танҳо дар ташаккули ҳисси 

эҳтиром ба гузаштаи қаҳрамонона, балки дар дарки қарзи худ дар назди Ватан 

мусоимдат менамоянд. 

Ин мавод намунаи равшани тарбияи шаҳрвандӣ, саводнокии ҳуқуқӣ ва 

эҳсоси ватандӯстӣ дар мисоли маводи кишваршиносӣ мебошад. 

Ба шакли оммавии машғулиятҳои беруназсинфӣ инҳо дохил мешаванд: 

шабнишиниҳо дар мавзуъҳои таърихӣ, озмунҳо, вохӯриҳо, ҳафтаҳои мавзуӣ аз 

фанни таърих ва ҷамъиятшиносӣ. 

Яке аз шаклҳои чорабиниҳои умумимактабӣ шабнишиниҳо дар мавзуъҳои 

таърихӣ маҳсуб меёбанд. Хусусияти фарқкунандаи онҳо бо ҳам пайвастани 

мазмуну мундариҷаи илмии шабнишиниҳо бо намоишҳои шавқовар, 

ҳаяҷонбахш ва пуртаъсир мебошад. Ҳамзамон, усулу равишҳои гуногун аз 

маҷмуи технологияҳои интерактивӣ ва усулҳои инноватсионӣ ҳангоми ташкил 

ва гузаронидани корҳои беруназсинфӣ мавриди истифода қарор дода 

мешуданд.  

Дар кори беруназсинфӣ баргузории шабнишиниҳои кишваршиносӣ дар 

мавзуъҳои ватандӯстӣ, ҳуқуқи инсон ва маърифатнокии шаҳрвандӣ муҳим 

арзёбӣ мегарданд. Вазифаи асосии шабнишиниҳои кишваршиносӣ аз он иборат 

аст, ки воситаҳои гуногуни бадеӣ (хониши бадеӣ, мусиқӣ, суруд, намоишҳо) 

илова бар маърузаҳо ва лексияҳо ба хонандагон дар дарки муҳтаво ва 

арзишмандии рӯйдодҳои таърихӣ, воқеаҳо ва ҳақиқати таърихӣ кумак 

менамоянд. 
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Дар муассисаҳои таҳсилоти умумии вилояти Хатлон нисбати ташкилу 

баргузорӣ ва мазмуну мундариҷаи шабнишиниҳо талаботи зерини педагогӣ дар 

самти тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ гузошта мешаванд: 

1. Шабнишинӣ на ҳамчун ҳадафи ягона, балки воситаи таълиму тарбия дар 

назар дошта мешавад. Аз ин рӯ, он бояд тамоили ғоявӣ дошта бошад ва дар 

кӯдакон чунин таассуроте боқӣ гузорад, ки дар онҳо асосҳои шаҳрвандият, 

маънавиёт, ватандӯстӣ, меҳрубонӣ ва ғамхориро нисбат ба дигарон тарбия 

намоянд. 

2. Яке аз талаботи муҳимми педагогии шабнишиниҳо ҷалби доираи васеи 

хонандагон ба он мебошад, то ки ҳар яке аз онҳо истеъдод ва майлу хоҳиши 

фаъол буданро нишон диҳад. Ин талабот, дар навбати худ, муносибати 

тафриқавӣ нисбати ҳар як наврас, ба назар гирифтани хусусиятҳои инфиродии 

онҳо, майлу рағбат ва қобилиятҳои онҳоро тақозо менамояд. 

3 . Шабнишинӣ бояд шавқовар бошад. Яке аз шартҳои асосӣ пешниҳоди 

шаклҳои гуногуни ҳисобот, хониши бадеӣ, вохӯриҳо бо иштирокчиёни 

рӯйдодҳои таърихӣ ва ғайра мебошад. 

Мавзуъ ва мундариҷаи чорабиниҳо метавонанд гуногун бошанд. 

Чорабиниҳои мазкур дар баробари гуногуншаклии жанрҳо, дар мавзуи муайян 

гузаронида мешаванд, яъне самти муайяни мавзуӣ доранд. 

Дар арафаи Иди Ғалаба 9-май бо иштироки собиқадорони ҶБВ дар мавзуи 

«Мо қаҳрамонони худро эҳтиром менамоем», шабнишинӣ гузаронидем. 

Чорабинӣ дар шакли маҷаллаи шифоҳӣ, бо тағйир додани мавзуоти саҳнаҳо 

(оғози ҷанг - Москва - Берлин - Ғалаба) баргузор гардид. Дар рафти чорабинӣ аз 

ашъори шоирони маъруф (Муъмин Қаноат, Мирзо Турсунзода, Роберт 

Рождественский) шеърҳо қироат шуданд, бо иштироки собиқадорон суруду 

саҳначаҳо намоиш дода шуданд.  

Яке аз шаклҳои самарабахши кори беруназсинфӣ дар самти тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ «Ҳафтаи таърих ва ҷамъиятшиносӣ» мебошад. дар ин 

ҳафта метавон гузаронидани чунин чорабиниҳоро ба нақша гирифт: чорабинӣ 

бахшида ба «5000-солагии шаҳри Кӯлоб», намоиши расмҳо зери унвони 
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«Шаҳри ман Кӯлоб»; викторинаи «Таърихи сарзамини тоҷикон»; озмуни 

эҷодии «Пойтахти Тоҷикистон – шаҳри Душанбе»; озмуни «Оё шумо ҳуқуқҳои 

инсонро медонед?»; викторина: «Шахсиятҳои бузурги сарзамини тоҷикон», 

«Шаҳри Душанбе дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ», озмуни муаммоҳо ва 

кроссвордҳо ва ғ. 

Омодагии дуруст ва дар сатҳи зарурӣ баргузор намудани ҳафтаи фаннӣ 

барои ҳавасманд гардонидани хонандагон ба омӯзиши таърихи кишвар, 

рӯйдодҳо ва шахсиятҳои таърихӣ мусоидат менамояд. Ин шакли фаъолият 

боиси барангехтани шавқу завқи маърифатӣ, имкониятҳои эҷодӣ мегардад, 

ҷаҳонбинии хонандагонро васеъ намуда, фаъолияти ҷустуҷӯйӣ, тадқиқотиро 

инкишоф медиҳад, мавқеи фаъоли шаҳрвандиро ташаккул медиҳад.  

Дар ҳафтаи фаннӣ ҳамаи аъзоёни коллективи педагогӣ ширкат меварзанд, 

на ин ки як омӯзгори фаннӣ.  

Хонандагон дар озмунҳои гуногун, олимпиадаҳо, азназаргузарониҳо, 

конференсияҳои дорои самти таърихию кишваршиносӣ иштироки фаъолона 

доштанд. Ҳамин тариқ, дар ташаккули шахсияти хонандагон, инчунин шуури 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии онҳо рушди мутаносиб мушоҳида мешавад. 

Корҳои беруназсинфӣ ва мониторинги шаклҳои гуногуни кори 

беруназсинфӣ дар мактабҳои пойгоҳӣ нишон доданд, ки ин шакли кор барои 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дорои имкониятҳои зиёд мебошад. 

Ин шакли фаъолият он вақт натиҷаи дилхоҳ ба бор меорад, ки агар бо фанҳои 

таърихи халқи тоҷик, асосҳои давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон маърифатнокии 

шаҳрвандӣ алоқаи бевосита дошта бошад. Бояд қайд намуд, ки омӯзгори дорои 

маҳорати зарурии педагогӣ дар сатҳи методикаву технологияҳои муосир, 

ҳамеша ба натиҷаҳои мусбӣ ноил мегардад.  

Ин фасли рисоларо ҷамъбаст намуда, бояд қайд намоем, ки кори 

таҷрибавӣ-озмоишӣ ҳадафу вазифаҳои мушаххасро, ки асосан хусусияти 

муқарракунӣ доранд, фаро мегирад. Дар баробари ин, як қатор масоил ва 

вазифаҳое, ки дар ин тадқиқот гузошта шудаанд, ҳалли худро пайдо намуданд. 
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Хулосаҳои боби дуюм 

Натиҷаҳои бадастомадаро ба таври зерин тавсиф кардан мумкин аст: 

1. Барпо намудани давлати демокративу ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ 

мақсад ва вазифаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидаанд, ки муносибати 

навро нисбати иҷрои мақсаду вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ тақозо менамояд. 

2. Низоми нави ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар назди мактабу 

маориф дар самти таълиму тарбияи насли наврас мақсаду вазифаҳои нав 

мегузорад. Дар ин маврид нақши мактаб ва омӯзгор меафзояд. Низоми тарбияе 

зарур аст, ки ба тарбияи миллӣ ва гуманистӣ асос ёфта бошад, аз ҷумла дар 

самти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандустӣ. 

3. Таҳлили таҳқиқоти педагогӣ оид ба тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ аз таваҷҷуҳи рӯзафзуни ҷомеа 

нисбати ташаккули фарҳанги сиёсии хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ ва 

тарбияи шаҳрванд ва ватандӯсти асил далолат мекунад. Тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ ҷузъи пешбарандаи таълим, инчунин заминаи баланд бардоштани 

фарҳанги маънавию сиёсии хонандагон маҳсуб меёбад. 

4. Имрӯз муносибатҳои гуногун нисбати тарбияи шаҳрвандию ватандӯстии 

хонандагон мавҷуданд. Тавре натиҷаҳои тадқиқоти мазкур нишон медиҳанд, ин 

масъала муносибати маҷмуӣ ва ҳамаҷонибаро талаб мекунад. 

5. Барои хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ омӯхтани сохти 

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 

ватандӯсти содиқ ба Ватан муҳим арзёбӣ мегардад. 

6. Дар шароити кунунӣ ҳадафи асосии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ 

ташаккули шаҳрвандият ва ватандӯстӣ ҳамчун сифатҳои интерактивии 

хонандагон ба шумор меравад, ки ба ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд, эҳтиром ва 

риояи қонунҳо, муҳаббат ва садоқат ба Ватан, ҳисси шаъну эътибори шахсӣ ва 

ё иззати нафс асос ёфтаанд. 
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7. Гуманизм ҳамчун низоми умумии рафтор, кирдор ва тарзи зиндагии 

шахсият яке аз муҳимтарин унсурҳои тарбия дар самти ташаккули фарҳанги 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ маҳсуб меёбад. 

8. Дар шаклу усулҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии насли наврас 

усулҳои идоракунии раванди таълиму тарбия, назорат ва ташхиси ташаккули 

сифати ватандӯстӣ, роҳу усулҳои фаъолияти шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ муҳим 

арзёбӣ мегарданд. 

9. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар машғулиятҳои 

беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ, дар оила ва ё аз ҷониби хонандагон ба таври 

мустақилона, инчунин дар татбиқи амалии донишу малакаҳои бадастомада 

идома меёбад. Ба ҳам пайвастани равандҳои синфӣ ва беруназсинфии тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ на танҳо омӯзиши мафҳумҳоеро, ки фанҳои таълимӣ 

онҳоро дар бар мегиранд, ҳавасманд мегардонад, балки амалан хонандагонро ба 

ҳаёт омода сохта, арзишҳои ахлоқии башариятро ташаккул медиҳад, ки ба 

хонадагон имконият медиҳанд дар муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, 

байнишахсӣ ва дигар муносибатҳо мавқеи худро муайян кунанд, дар баробари 

таъсири манфии воқеияти муосир муқовимат кунанд. 

10. Яке аз омилҳои муҳим дар тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ мазмуну 

мундариҷаи таълим мутобиқ бо стандартҳои давлатӣ ва китобҳои дарсӣ, дигар 

маводҳои дидактикӣ ва воситаҳои бадастории ҳадафу вазифаҳои педагогӣ 

маҳсуб меёбад. 

11. Таълиму тарбия ғояи асарбахшии тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстиро 

дар бар гирифта, ба донистани таърихи кишвари худ, роҳҳои омӯзиш ва 

бозсозии ҷаҳон, омӯзиши асосҳои шаҳрвандият ва худинкишофёбии эҷодӣ 

нигаронида шудааст. 

12. Шаклу усулҳои фаъоли таълиму тарбияи шаҳрвандӣ тайёр намудани 

омӯзгорони донандаи технологияҳо ва шаклу усулҳои муосири таълиму 

тарбияро дар назар дорад, ки ба муколама ва муоширати самарабахшу муфид 

омода буда, омӯзгорро аз мавқеи мусбат муаррифӣ мекунанд ва барои тарбияи 
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шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар синф ва умуман дар мактаб фазои муносиб фароҳам 

меоранд. 

Муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ки дарсу машғулиятҳоро аз мавқеи 

ҷамъиятию сиёсӣ муттаҳид месозанд, дар интиҳо як сохтори мустақили 

худидоракунии мактабӣ, шаҳрвандони ташаббускор ва босаводро ба даст 

меоранд, ки дорои интизоми бошуурона, донишҳои шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва 

ватандӯстӣ мебошанд ва барои дар корҳои ҷамъиятӣ иштирок варзидан кӯшиш 

ба харҷ медиҳанд. 
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БОБИ III. СТАНДАРТҲОИ ДАВЛАТИИ ТАҲСИЛОТ ВА ШАРОИТИ 

ПЕДАГОГИИ ТАТБИҚИ ТАРБИЯИ ШАҲРВАНДӢ-ВАТАНДӮСТИИ 

ХОНАНДАГОН 

 

3.1. Таҳлили сохтор ва мазмуну мундариҷаи барномаҳои таълимӣ, ки ба 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон нигаронида шудаанд 

Яке аз вазифаҳои таҳқиқот таҳлили сохтор ва муҳтавои барномаҳои 

таълимии фанҳое мебошад, ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ омӯзонда 

мешаванд. Сухан дар бораи фанҳои таълимии таърихи халқи точик ва таърихи 

умумӣ, асосҳои давлат ва ҳуқуқи инсон, инсон ва ҷомеа меравад. Мавриди зикр 

аст, ки курси «Инсон ва ҷомеа» аз ҷониби Вазорати маориф ва илми 

Тоҷикистон аз барномаи таълимии мактабҳои таҳсилоти умумӣ хориҷ карда 

шуд. 

Барномаи фанни таърихи халқи тоҷик 

Дар айни замон ду барномаи алтернативӣ (ҷойгузин) вуҷуд дорад 

[285,284]. Барномаи якум дар соли 2002 ба тасвиб расида, барномаи дуюм аз 

соли 2008 амал менамояд ва ба истиснои тағйироти ночиз дар мавриди миқдори 

соатҳои ҳафта, ки барои омӯзиши фанни мазкур ҷудо карда шудааст, тақрибан 

нусхаи барномаи қаблӣ мебошад.  

Мутобиқи нақшаи таълимии соли 2002 ин фанни тълимӣ дар синфҳои 5-

11-и муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таълим дода мешавад ва барои тадриси он 

дар як ҳафта миқдори зерини соатҳо ҷудо карда шудааст: 

Ҷадвали 7. 

Тақсимоти соатҳои дарсӣ дар синфҳо 

Синфҳо 5 6 7 8 9 10 11 Ҳамагӣ 

Дар як ҳафта 2 2 2 2 2 1 1 12 соат 
 

Дар барнома зарурати омӯзиши таърихи халқи тоҷик чунин шарҳ дода 

шудааст: “Ҳадаф аз таълими фанни таърихи халқи тоҷик дар мактабҳои 

таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон шиносоии хонандагон бо таърихи 



179 
 

халқи тоҷик, ташаккули ҷаҳонбинӣ ва ҷаҳонфаҳмӣ, тарбияи шуурнокии 

таърихӣ, тарбияи ҳисси ватандӯстӣ ва гуманизм, омода намудани хонандагон 

ба ҳаёти мустақилона мебошад» [285,3]. 

Чунин тасвия умуман ба тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон 

мувофиқ мебошад, ки дар як занҷираи ягона бо ҳам зич алоқаманд буда, ҳуқуқи 

хонандагонро ба таҳсилоти шаҳрвандӣ ва ватандӯсти асил буданро дар назар 

дорад. 

Вазифаҳои таълими фанни таърихи халқи тоҷик ба иҷрои мақсаду 

вазифаҳои таълими курси таърих нигаронида шуда, аз унсурҳои зерин иборат 

мебошанд: 

- рӯйдодҳо ва равандҳои таърихии гузашта ва имрӯзаро донистан ва дарк 

намудан; 

- номи шахсиятҳои таърихӣ ва истилоҳоти таърихиро донистан; 

- ба даст овардани тасаввуроти умумӣ дар асоси маводи омӯхташаванда; 

- ошкорсозии алоқаҳои сабабиву натиҷавӣ дар воқеоту ҳодисаҳои таърихӣ; 

- муайянсозии алоқаҳои объективӣ байни падидаҳо ва рӯйдодҳои таърихӣ; 

- донишҳои таърихиро дар амал истифода бурда тавонистан; 

- рушди қобилиятҳои зеҳнии хонандагон, дарки моҳияти рӯйдодҳои 

таърихии баамаломада; 

- қобилияти баҳо додан ба фаъолияти одамон ва шахсиятҳои таърихии 

замони гузашта ва имрӯз; 

- нисбат ба рӯйдодҳо ва равандҳои таърихӣ доштани нуқтаи назари худ, 

қобилияти ҳифз намудани мавқеи худ; 

- донистани санаҳои рӯйдодҳои муҳимми таърихӣ ва рӯйдодҳои мушаххас; 

- доштани тасаввуроти умумӣ дар бораи тамаддуни гузаштаи халқи тоҷик 

[285,3 - 4]. 

Бояд таъкид кард, ки ин барнома ба методологияи гуманистӣ асос ёфтааст. 

Бо вуҷуди ин, унсури мазкур дар ин барнома ҳанӯз ба қадри кофӣ қаноатбахш 

нест ва ба коркард ниёз дорад. Агар нуқтаи назари мазкур ба назар гирифта 

шавад, он гоҳ иқтидори тарбиявии курси таърих хеле баланд мегардад. 
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Ба назари мо, барномаи фанни таърихи халқи тоҷик дар таҳрири нав (2008) 

аз ҷиҳати гузориши мақсаду ҳадафҳои таълим нисбат ба барномаи қаблӣ 

чандон қонеъкунанда ба назар намерасад [284]. Илова бар ин, сабабҳои дар як 

ҳафта 2 соат кам кардани миқдори соатҳо дар синфҳои 5-11 (дар як соли таҳсил 

68 соат кам карда шудааст) шарҳ дода нашудаанд. 

Ҷадвали 8 

Тақсимоти соатҳои таълимӣ аз рӯйи синфҳо 

Синфҳо 5 6 7 8 9 10 11 Ҳамагӣ 

Дар як ҳафта 1 2 2 2 1 1 1 10 с. 
 

Суоле ба миён меояд, ки оё ба барномаи фанни таърихи халқи тоҷик, ки 

дар таҳрири нав соли 2008 қабул шуда буд, бо мақсади дар сатҳи сифатан нав 

ба роҳ мондани тарбияи ватандӯстӣ ва маърифатнокии шаҳрвандии хонандагон 

тағйиру илова ворид карда шуда буданд? Ҷавобро ба ин савол метавон аз 

гузориши мураттибони барнома дарёфт. 

Мақсадҳои таълими таърихи халқи тоҷик аз рӯйи ин варианти барнома 

тағйир наёфтаанд: онҳо аз варианти пештара айнан бе тағйир нусхабардорӣ 

шудаанд [284,3]. 

Ба вазифаҳои курси мазкур, бо дарназардошти мақсадҳои таълим, асосан 

ҷузъҳои сиёсӣ, истилоҳоту ибороти мураккаби илми таърих дохил карда 

шудаанд, ки барои барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олӣ хос 

мебошанд. Ҷузъи ватандӯстӣ дар мундариҷаи он нисбат ба барномаи намунаи 

соли 2002 хеле кам ба назар мерасад. 

Бояд гуфт, ки ҷузъи сохторӣ ва мазмуну мундариҷаи барномаи якум ба 

сатҳи дарки маводи таълимӣ аз ҷониби хонандагони синфҳои 5 то 11 мувофиқ 

мебошад. Дар воқеъ, дар синфи 5 барнома бештар маводи бостоншиносӣ ва 

ҳатто асотириро дар бар гирифта, аз ҳаёти воқеии ниёгонамон хеле дур аст [284, 

6-11]. Аз ин ҷост, ки дар ин синф вазифаҳои тарбияи ватандӯстии хонандагонро 

иҷро кардан душвор ба назар мерасад. Маводи барномаи таълимии синфи 6 

маълумоти бештар боварибахш пешниҳод менамояд [284,12 - 17]. Аз синфҳои 7 
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то 11 сохтор ва мазмуни китоби дарсӣ бо вазифаҳои тарбияи ватандӯстӣ ва 

тарбияи шаҳрвандии хонандагон мувофиқат менамоянд [284,17 - 46]. 

Дар барномаи намунаи соли 2008 ҳамон хатогиҳое, ки дар ҷанбаҳои 

сохторӣ ва мазмуну мундариҷа барномаи қаблӣ мавҷуд буданд, бидуни ба назар 

гирифтани паҳлуҳои мусбати зерин такрор шудаанд: дар он тоҷикони муқими 

дигар кишварҳои хориҷӣ инъикос ёфтаанд; таърихи даврони истиқлолияти 

давлатӣ ва адабиёти библиографӣ васеътар ва амиқтар инъикос ёфтаанд. 

Бартарии таҳрири нави барномаи фанни таърихи халқи тоҷик дар ҳамин 

мебошад. 

Бояд қайд намуд, ки барномаи фанни таърихи халқи тоҷик нисбат ба 

таърихи умумӣ бештар ба тарбияи ватандӯстиву шаҳрвандии хонандагон, 

ташаккули шахсияти шаҳрванд нигаронида шудааст. Зеро он ба хонандагон 

наздиктар мебошад ва хотираи таърихии халқро ифода менамояд. 

Фанни «Таърихи умумӣ» 

Барномаи амалкунандаи таърихи умумӣ [286] варианти такмилёфтаи 

барномаҳои қаблӣ мебошад, ки дар давоми солҳои 1991-2001 борҳо таҷдиди 

назар шудааст. Таҳияи варианти нави барномаи мазкур бо дарназардошти се 

ҳолат ба миён омадааст: 

- ба даст овардани истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

зарурати аз нав дида баромадани мазмуну мундарҷаи таълим, аз ҷумла мазмуну 

мундариҷаи фанни таърих; 

- ҷустуҷӯйи роҳҳои баромадан аз низоми идеология ва методологияи 

шӯравӣ ва пешниҳоди чунин методологияе, ки ба мақоми нави сиёсии 

Тоҷикистон мувофиқ бошад. Кор дар ин самт беш аз даҳ сол идома ёфт; 

- дар нақшаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ қариб 

ҳар сол тағйирот ворид карда мешуд, ҷадвали соатҳои ҳафтаинаи фанни таърих 

пайваста тағйир дода мешуд ва ин бештар ба фанни таърихи умумӣ дахл дошт. 

Чуноне ки маълум аст, дар даврони шуравӣ фанни таърихи умумӣ дар 

мактабҳо бештар ба омӯзиши таърихи Аврупо ва Амрико нигаронида шуда буд, 

зеро ба мавқеи ҷуғрофии қисмати аврупоии Иттиҳоди Шӯравӣ мувофиқат 
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менамуд. Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, кишвари дорои анъанаҳои ғании 

таърихӣ мебошад. Аз ин рӯ, ҳамчун равиши оқилонаи тадриси фанни таърих 

дар муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар, принсипи баробарии инъикоси 

таърихи кишварҳои Аврупо, Осиё, Африқо ва Амрико интихоб карда шуд. 

Мураттибони барнома мутмаинанд, ки дар замони шӯравӣ “хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар Тоҷикистон таърихи кишварҳои Аврупоро 

бештар меомӯхтанд. Албатта, чунин муносибат нисбати таърихи башар ба 

насли навраси ҷумҳурии мо имконияти дар сатҳи зарурӣ омӯхтани таърихи он 

мамлакатҳоеро, ки бо Тоҷикистон ҳамсарҳаданд, фароҳам наовард. Барномаи 

мазкур бошад, ин камбудии ҷиддиро бартараф намуд. Дар он таносуби маводи 

таърихи Ғарбу Шарқ тақрибан аз 50 ба 50 мебошад. Имрӯз хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти умумии Тоҷикистон имкон доранд донишҳои бештарро 

аз худ кунанд, аз таърихи кишварҳои Осиё, Африқо ва Америкаи Лотинӣ, 

инчунин мамлакатҳои Аврупо огоҳ шаванд» [286,3]. 

Ҷадвали 9 

Тақсимоти соатҳои дарсӣ аз рӯйи синфҳо 

Синфҳо 5 6 7 8 9 10 11 Ҳамагӣ 

Дар ҳафта 2 2 2 2 1 1 1 11 с. 

 

Бояд гуфт, ки солҳои охир ҳаҷми соатҳои таълими таърихи умумӣ 136 соат 

кам карда шуд. Имрӯз бошад, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

ҳафтае танҳо як соат фанни таърихи умумиро меомӯзанд, ки ин ба инкишофи 

шуури таърихии хонандагон таъсири манфӣ хоҳад гузошт.  

Муносибати консептуалӣ нисбати ба барномаи таълимии фанни таърихи 

умумӣ ворид сохтани саҳифаҳои муҳимми таърихи он кишварҳое, ки дар 

замонҳои қадим ва асрҳои миёна дар тамаддуни ҷаҳонӣ саҳми бештар 

гузоштаанд, ба мақсад мувофиқ мебошад. Аммо дар робита ба таърихи муосири 

ҷаҳон, мураттиби барнома назари дигар доранд. Ба барномаи мазкур дар 

баробари давлатҳои мутараққӣ ва пешрафтаи ҷаҳон, он давлатҳое низ ворид 



183 
 

карда шудаанд, ки дар замони худ аз ҷониби давлатҳои дигар мавриди таҷовуз 

қарор дода шуда буданд [286,3]. 

Махсусияти дигари барномаи таърихи умумии намунаи соли 2002 аз 

лиҳози сохтор ва мазмуну мундариҷа дар он аст, ки дар он таърихи дунёи қадим 

ва асрҳои миёна ҳамгиро карда шудаанд. Ба он давлатҳои пешрафта низ дохил 

карда шуда буданд, ки дар ин сарзаминҳо ниёгони халқҳои тоҷику форс ҳаёт ба 

сар бурда, барои ин халқҳо тамаддуни умумие ба вуҷуд оварданд, ки баъдтар ба 

фонди тиллоии тамаддуни ҷаҳонӣ дохил гардид. 

Ба барномаи синфи 5 чунин давлатҳо, ба монанди Элом, Мидия, 

Ҳахоманишиҳо, Бохтар, Суғд ва Хоразм; барои синфи 6 – Сосониён, 

Ҳайтолиён, Тоҳириён, Саффориён, Сомониён ворид карда шудаанд. 

Аз нуқтаи назари дидактикӣ ин равиш ба хонандагон имконият фароҳам 

меорад, то арзишҳои моддию маънавиеро, ки аҷдодони мо дар давраҳои қадим 

ва асрҳои миёна ба вуҷуд овардаанд, муқоиса намуда, ба онҳо арҷ гузоранд ва 

аз Ватани худ ифтихор намоянд. Ин матолиб ба ҳадафу вазифаҳои тарбияи 

шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва ватандӯстии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии 

ҷумҳурӣ бештар мувофиқат менамояд. 

Фанни "Инсон ва ҷомеа" 

Фанни таълимии инсон ва ҷомеа [287] дар муассисаҳои таҳсилоти умумии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1992 ба ҷойи фанни ҷамъиятшиносӣ, ки дар 

мактабҳои ИҶШС, аз ҷумла дар мактабҳои ҶШС Тоҷикистон аз солҳои 60-уми 

асри ХХ-ум таълим дода мешуд, ворид карда шуд. Он замон фанни мазкур дар 

синфҳои болоии мактаби миёна таълим дода мешуд. 

Солҳои 1992-2000 фанни инсон ва ҷомеа дар синфҳои 8-11 дар асоси 

барномаи аз ҷониби ҳайати олимон Т.Н.Зиёев (роҳбар), М.Музаффар, 

С.Мирзоев, А.Сатторзода, Х. Умаров таҳияшуда дар ҳаҷми 136 соат омӯхта 

мешуд. Барои ҳар як синф дар як ҳафта як соат ва 34 соат дар соли хониш 

муқаррар шуда буд. 

Ҷадвали 10. 

Тақсимоти соатҳои таълимӣ аз рӯйи синфҳо 
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Синфҳо 8 9 10 11 Ҳамагӣ 

Дар як ҳафта 1 2 1 2 6 с. 

 

Ташаккули шахсияти насли наврас яке аз масъалаҳои асосӣ ва 

муҳимтарини таълиму тарбия ба ҳисоб меравад. Таълими фанни инсон ва ҷомеа 

дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба ҷойи се фанни пештар омӯхташаванда – 

ҷамъиятшиносӣ, асосҳои давлати шӯравӣ, этика ва психологияи ҳаёти оилавӣ 

ҷорӣ карда шуд. 

Дар маркази таълими фанни инсон ва ҷомеа инсон ва шахсияти ӯ қарор 

дорад. «Инсон ҳамчун унсури фаъоли ҷомеа дар ҳаёти худ дар оила, 

коллективҳои меҳнатӣ, ҷомеа, дастгоҳи давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи инсон, 

дар байни хешу табор ва дӯстон, гурӯҳҳои этникӣ ва ғайра дорои робитаҳои 

сершумор ва шаклу намудҳои гуногуни фаъолият мебошад. Илова бар ин, ӯ бо 

васоити ахбори омма, илм, адабиёт ва санъат, дин иртибот дорад. Дар интиҳо, 

инсон бо одамон, мақомоти давлатӣ, ашё ва дигар зуҳурот, донишу малакаҳо, 

ки онҳо воқеан шахсияти хонандаро ташкил медиҳанд, сарукор дорад» [288.3]. 

Фанни инсон ва ҷомеа қариб тамоми соҳаҳои фаъолияти инсонро фаро 

гирифта, дар назди ҳар як соҳа вазифаҳои мушаххаси ташаккули тарбияи 

шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва ватандӯстии хонандагон гузошта шудааст. 

Барномаи фанни инсон ва ҷомеаи намунаи соли 1991 дар синфҳои 8 то 11 

самтҳои мушаххаси фаъолияти давлат, ҷомеа ва инсонро дар бар мегирифт. 

Ҳамин тариқ, дар синфи 8 се бахш мавриди омӯзиш қарор дода шудааст: 

«Давлати мо - Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Инсон, миллат ва инсоният», «Инсон 

ва ҷаҳони муосир» [288,13 - 18], ки дар маркази ҳар яки он инсон ҷой дода 

шудааст. 

Бахши якуми барнома «Давлати мо - Ҷумҳурии Тоҷикистон» ном дорад, ки 

аз ду боб иборат аст: «Ҷумҳурии Тоҷикистон - давлати соҳибистиқлол» ва 

«Қонун - асоси давлат ва ҷомеа». Ин бахш ба моҳияти сохтори дохилии 

Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол бахшида шуда, аз тарафи 

хонандагон дар асоси ҳуҷҷатҳои муҳимми давлатӣ таҳти роҳбарии омӯзгор 
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мавриди омӯзиш карор мегирад. Бо оғози омӯзиши ин бахш дар хонандагон 

фарҳанги сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ташаккул меёбад, инчунин тарбияи шаҳрвандӣ ба роҳ 

монда мешавад. 

Бахши дуюми барнома – «Инсон, миллат ва исноният», дар се самт ба 

инсон бахшида шудааст: инсон ҳамчун як фард, инсон дар миллати худ ва 

инсон дар ҷаҳон (ҷаҳони башар). Он аз чор боб иборат аст: «Анъанаҳои миллӣ 

ва динӣ», «Маънавиёти миллӣ», «Манзил ва либоси миллӣ», «Миллат ва 

инсоният». 

Аз ҷиҳати дидактикӣ, ин бахш барои дарки хонандагон хеле дастрас аст. 

Миллат дар заминаи он баррасӣ мегардад, ки он қисми таркибии башарият 

маҳсуб меёбад. Дар ин бахш масъалаҳои мухталифи марбут ба инсон, миллат ва 

башарият инъикос ёфтаанд: муҳиммияти анъанаҳои миллӣ ва динӣ, тарзи 

зиндагӣ, маънавиёти миллӣ, фарҳанги муошират ва ғайра. Зиндагӣ ва либоси 

миллӣ, анъанаҳои инсондӯстӣ, фарҳангу ахлоқи башарият, робитаи мардум бо 

фарҳанги миллӣ муҳим арзёбӣ гардидаанд. 

Бахши сеюми барнома «Инсон ва ҷаҳони муосир» ном дошта, аз ду боб - 

«Таърихи тамаддуни дунёи қадим ва асрҳои миёна» ва «Рушди ҷаҳони муосир» 

иборат аст. 

Мураттибони барномаи «Инсон ва ҷомеа» онро ба назар гирифтаанд, ки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон як ҷузъи ҷудонашавандаи ҷаҳони муосир буда, халқе, ки 

онро намояндагӣ менамояд, ҷузъи башарият маҳсуб меёбад. Бо дарназардошти 

ин, мураттибони барнома ба мақсад мувофиқ шумориданд, ки дар ибтидо 

имконоти шиносии хонандагон бо тамаддуни дунёи қадим, асрҳои миёна ва 

баъдан ҷаҳони муосирро фароҳам оваранд. Қобили зикр аст, ки дар оғози 

истиқлолияти Тоҷикистон консепсия ва методологияе, ки ба гуманизм асос 

ёфта бошад, таҳия нашуда буд. 

Фаъолияти меҳнатии инсон яке аз самтҳои муҳимми ҳаёт ва фаъолияти 

инсон маҳсуб меёбад. Ин масъала дар бахши чоруми барнома – «Меҳнат, 

моликият ва истеҳсолот» инъикос ёфтааст. Он аз ду боб – «Инсон ва меҳнат», 

«Инсон ва моликият» иборат аст. 
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Дар синфи 10 хонандагон ду бахш – «Иқтисодиёти бозоргонӣ» ва 

«Сиёсатшиносӣ»-ро меомӯзанд. 

Бахши панҷуми барнома «Иқтисодиёти бозоргонӣ» номгузорӣ шудааст, ки 

аз панҷ боб иборат аст: «Истеҳсолоти бозоргонӣ ва соҳибкорӣ», «Мол ва 

бозор», «Биржа», «Буҷети давлатӣ», «Рушди иҷтимоӣ». Хонандагон бори аввал 

бо истеҳсолоте, ки дар асоси муносибатҳои бозоргонӣ амал мекунад, шинос 

мешаванд. 

Бахши шашуми барнома «Сиёсатшиносӣ» ном дорад ва аз ҳашт боб иборат 

аст: «Сиёсат ҳамчун илм ва санъат», «Муносибати мутақобилаи ҳокимият ва 

ҷомеа», «Низоми сиёсии ҷомеа», «Сиёсат ва дин», «Арзишҳои умумибашарӣ 

дар сиёсат», «Тақсимоти ҳокимият» ва «Ҳокимияти сиёсӣ». Мақсаду вазифаҳои 

ин бахш ба хонандагони синфҳои 10 додани маҷмуи донишҳои сиёсӣ ва бунёди 

заминаҳои ташакукули фарҳанги сиёсии хонандагони синфҳои болоӣ ба шумор 

мераванд. 

Дар синфи 11 хонандагон бахши «Инсоншиносӣ»-ро меомӯзанд, ки аз ду 

қисмати асосӣ иборат аст. Қисмати аввал аз ҳашт боб ва қисмати дуюм аз се 

боб иборат мебошад. Дар ин бахш нақш ва мавқеи инсон дар тамаддуни ҷаҳонӣ, 

чи дар гузашта ва чи дар замони муосир, инъикос ёфтааст, ки ба мақсад ва 

вазифаҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва тарбияи ватандӯстии хонандагон дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мувофиқ мебошад. 

Мо мураттибони барномаи «Инсон ва ҷомеа»-ро, ки зарурати муносибати 

шаҳрвандӣ-ҳуқуқиро нисбати мазмуну мундариҷаи ин фанни муҳимми мактабӣ 

дуруст дарк намудаанд, мувофиқ ҳастем. Барномаи мазкур дар давоми 10 соли 

истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз соли 1991 то 2000, дар 

тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагони синфҳои 8-11-и муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муассир доштааст. 

Аммо соли 2002 барномаи куллан нави фанни «Инсон ва ҷомеа» тартиб 

дода шуд [289]. Аммо воқеият ин аст, ки барномаи мазкур дар муқоиса бо 

барномаи қаблӣ қадаме ба ақиб аст. Он барои хонандагони синфҳои 10 ва 11 
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пешбинӣ шудааст. Ҳамин тариқ, хонандагони синфҳои 8-9 аз омӯзиши ин 

фанни муҳимми таълимӣ маҳрум гардиданд. 

Дар пешгуфтори барнома арзёбии барномаи "Инсон ва ҷомеа"-и намунаи 

соли 1992 ҳам аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа ва ҳам аз ҷиҳати миқдор таҳриф 

шудааст. Дар он гуфта мешавад: «Таҷрибаи таълими ин фан дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи ҷумҳурӣ нишон дод, ки он дар ташаккули ҷаҳони маънавии 

хонадагон нақши муҳим мебозад. Дар баробари ин, барномаҳои алтернативии 

қаблӣ аз камбудиҳо холӣ набуданд. Масалан, онҳо ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти 

инсонро фаро мегирифтанд, аммо барои омӯзиши он ҳамагӣ 68 соат ҷудо карда 

шуда буд. Бо дарназардошти ин, ба барномаи мазкур он унсурҳои ҳаёти инсон 

ва ҷомеа ворид карда шудаанд, ки бештарин аҳамиятро доро мебошанд ва 

барои ҷавонон дар дарки фарҳанг, ҳуқуқ, сиёсат ва иқтисод нақши муҳимеро 

ифо мекунанд» [289, 3]. 

Дарвоқеъ, сохтор ва мазмуну мундариҷаи барномаи нави фанни мактабии 

«Инсон ва ҷомеа» асоси илмҳои ҷамъиятиеро, ки дар он пешниҳод шудааст, 

ифода намекунад, балки донишҳои назариявиеро фаро мегирад, ки барои дарки 

хонандагон мушкил мебошанд. Дар асл, онҳо метавонанд барои донишҷӯёни 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ дастрас бошанд. Ҳатто муҳтавои китоби дарсии 

синфҳои 10-11 барои дарки хонандагон мушкилӣ ба миён меорад. 

Масалан, барои омӯзиши фанни инсон ва ҷомеа дар барномаҳои таълимӣ 

на 68 соат, балки се баробар зиёд соат ҷудо карда шудааст. Дар барнома 

ҷанбаҳои асосии ҳаёт ва фаъолияти инсон ва ҷомеа, ки дар давлати 

соҳибихтиёру демократӣ ба инсон барои ташаккули шаҳрвандият ва ҳисси 

ватандӯстӣ заруранд, инъикос ёфтаанд. 

Барномаи таълимии асосҳои давлат ва ҳуқуқ ҳам ба тарбияи шаҳрвандӣ, 

ҳуқуқӣ ва ватандӯстии хонандагон нигаронида шудааст, вале ҷузъи тарбияи 

фарҳанги ҳуқуқии хонандагон нисбат ба ду ҷузъи дигари таълим афзалтар ба 

назар мерасад. 

Ҳамин тариқ, мо ба таври мухтасар барномаҳои таълимии фанҳои 

таърихию ҷамъиятӣ, аз ҷумла таърихи халқи тоҷик, таърихи умумӣ, инсон ва 
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ҷомеаро таҳлил намудем. Мо боварӣ ҳосил намудем, ки фанҳои мазкур аз 

ҷиҳати сохтору муҳтаво дар тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон 

мусоидат хоҳанд кард. 

 

 

3.2. Хусусиятҳои дидактикии китобҳои дарсӣ аз фанни таърихи халқи 

тоҷик ва таърихи умумӣ дар самти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон 

Фаъолияти сифатноку самарабахши омӯзгор дар муассисаи таҳсилоти 

умумӣ бештар аз таҳия ва коркарди китобҳои дарсии ба талабот ҷавобгӯ 

вобастагӣ дорад, ки ин бевосита ба силсилаи фанҳои равияи ҷамъиятӣ-

гуманитарӣ низ дахл дорад. Дар ин маврид оид ба дарки дурусти хусусиятҳои 

дидактикии китобҳои дарсӣ сухан меравад. 

Бо ин мақсад хусусиятҳои дидактикии китобҳои дарсии муаллифони 

гуногун аз синфҳои 5 то 11 ва барномаҳои фанҳои таълимии силсилаи иҷтимоӣ 

ва гуманитариро, ки дар бахши қаблии ин диссератсия дар бораи онҳо 

маълумот додем, баррасӣ намудем, то ин ки боварӣ ҳосил намоем, ки онҳо то 

кадом андоза ба тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон мусоидат хоҳанд 

кард. 

Хусусиятҳои дидактикии китобҳои дарсии таърихи халқи тоҷик асосан аз 

унсурҳои зерин иборатанд: 

1) сифати муқаддима; 

2) фарогирии давраи таърихӣ; 

3) сохтори китоби дарсӣ; 

4) хронологияи рӯйдодҳо; 

5) расмҳо дар матн; 

6) тартиби хронологии баён; 

7) расмҳо дар бобҳои китоби дарсӣ; 

8) матни муаллиф; 

9) маводи сарчашмашиносӣ; 
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10) тақсимоти мавод аз рӯйи мазмун; 

11) мантиқ ва услуби баён; 

13) дастгоҳи истилоҳотӣ ва мафҳумӣ; 

14) харитаҳои таърихӣ; 

15) саволу супоришҳо; 

16) дигар унсурҳо. 

Китоби дарсии «Таърихи халқи тоҷик» барои синфи 5 [375]. 

Дар муқаддимаи китоби дарсӣ муаллиф иброз медорад, ки хонандагони 

синфи 5 бори аввал ба омӯзиши таърихи халқи худ шуруъ мекунанд ва ин 

таърих яке аз қисматҳои таърихи ҷаҳон аст. Агар хонанда таърихи халқи худро 

хуб донад, метавонад шаҳрвандони асили кишвари худ шавад. 

Китоби дарсӣ барои хонандагони синнашон аз 12-сола боло пешбинӣ 

шудааст. Аз ин рӯ, сатҳи қобилиятҳои маърифатӣ, инкишофи физиологӣ ва 

равонии онҳо дар сатҳи наврасӣ қарор дорад. Бинобар ин, маводи китоби 

дарсии таърихи халқи тоҷик бояд ба ин синну соли хонандагон мувофиқ бошад. 

Бо дарназардошти ин, маводи таълимӣ дар китоби дарсӣ бештар дар шакли 

ҳикоя ва ривоят пешниҳод шудааст, инчунин китоб маводи аёнӣ ва тасвирии 

зиёд дорад, ки маводи таълимии китоби дарсиро барои хонандагон шавқовар ва 

бештар дастрас мегардонад. 

Китоби дарсии таърихи халқи тоҷик аз рӯйи хусусиятҳои дидактикӣ 

мувофиқи талаботи барномаи таълимӣ ба 10 боб тақсим карда шудааст. Бояд 

гуфт, ки мо наметавонем бо чигунагии инъикоси таърихи бостони халқи тоҷик 

дар китоби дарсӣ мувофиқ бошем, зеро он дар шакли устура (мифология) 

оварда шудааст, на таърихи воқеӣ [375,213 - 214]. Дар китоб хусусиятҳои 

дидактикӣ ҳамчун унсури муҳимтарин риоя карда нашудаанд, аз ҷумла, сатҳи 

дарки маводи таълимӣ аз ҷониби хонандагон, вазъи равонӣ, қобилиятҳои 

маърифатӣ ва дигар ҷузъҳои талаботи дидактикӣ ба ҳисоб гирифта нашудаанд. 

Шояд, барои хонандагони синфи мазкур нахуст китоби дарсӣ таҳия 

гардида, баъд аз рӯйи мазмуну мундариҷаи он барнома тартиб дода шуда 

бошад, ки ин ҳолат дар солҳои 90-ум зиёд ба назар мерасид. 
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Китоби дарсӣ барои синфи 6 [376]. 

Ин китоби дарсӣ таърихи халқи тоҷикро дар асрҳои миёна - аз замони 

бунёди давлати Сосониён то замони таназзули Хилофати Араб дар бар мегирад. 

Мураттиби китоб маводи барномавиро дар китоби дарсӣ ба 2 бахш тақсим 

кардааст. Бахши аввал «Сарзамини тоҷикон дар Ғарб» ном дорад, ки аз ду боб 

иборат буда, аз 11 мавзуъ (параграф)-ро дар бар мегирад. Бахши дуюм 

«Тоҷикону эрониёни Ғарб дар асрҳои III-VIII» номгузорӣ шуда, аз 8 боб ва 44 

параграф иборат мебошад. Ба ин тартиб таҳия намудани китоб тақсимоти 

дидактикии сохтор ва мазмуни китоби дарсиро ба пуррагӣ инъикос мекунад. 

Ин китоби дарсӣ дорои дигар хусусиятҳои дидактикии ҳам мусбӣ ва ҳам 

манфӣ мебошад. Боло ва дохили муқоваи китоб бо расмҳои намунаи 

бостоншиносӣ (бо ду расм аз китоби «Тоҷикон»-и академик Б. Ғафуров) оро 

дода шудаанд. Онҳо дар бораи ин китоби дарсӣ тасаввуроти умумӣ медиҳанд. 

Дар муқаддима илова бар суханони муаллифи китоби дарсӣ, пешгуфтор 

оварда шудааст, ки дар он дар бораи аҳамияти таърихи халқи тоҷик ва дар 

синфи мазкур хонандагон аз таърих чиро меомӯзанд, сухан меравад. Муаллиф 

дар идома истилоҳоти асосиеро, ки хонандагон бояд онҳоро омӯзанд, пешниҳод 

менамояд. Инчунин, дар бораи он ки дар китоби дарсӣ кадом мавзуъҳо мавриди 

омӯзиш қарор дода мешаванд, маълумот дода мешавад. 

Муаллиф дар муқаддима як нуқтаи муҳимми интиқодиро иброз намудааст: 

«Дар замони Шӯравӣ дар бораи ҷуғрофиёи сукунати тоҷикон дар Суғду Хоразм 

ва Бохтар маълумоти нодуруст оварда шудааст. Гӯё ин номҳо ҷуғрофӣ буда, 

этноним буда наметавонанд» [376, 5]. 

Ҳар як боб ба мавзуъҳо ва мавзуъҳо мувофиқан ба зермавзуъҳо тақсим 

карда шудаанд. Барои дарки беҳтар ва амиқи мазмуни ҳар як боб дар матн 

расмҳое ҷой дода шудаанд, ки ба даврони муайяни таърихӣ, ба мавзуи 

баррасишаванда (параграф) мувофиқат мекунанд. Дар мавриди услуби баёни 

муаллиф гуфтан мумкин аст, ки он ба коркард ниёз дорад. Дарки забони баёни 

муаллиф барои хонандагон душвор мебошад, зеро матни пешниҳодкардаи 

муаллиф бештар назариявӣ буда, дар ҳар як ҷумла истилоҳот ва мафҳумҳои 
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зиёди таърихӣ истифода шудаанд. Дар ин шакл матни китоби дарсӣ ҳамчун 

маводи мураккаб баҳогузорӣ шуда, барои дарки хонандагон мушкил ба назр 

мерасад. 

Китоби дарси барои синфи 7 [361] 

Китоби дарсии синфи мазкур аз ибтидои асри IX ва то солҳои 80-уми асри 

XIV-ро дар бар мегирад. Дар китоби дарсии мазкур дар бораи таърихи 

ташаккули аввалин давлатҳои асримиёнагии халқи тоҷик – Тоҳириён, 

Саффориён ва Сомониён то давлатҳои Ғуриён, Куртҳои Ҳирот, Сарбадорон 

маълумот дода шудааст. Таърихи ташаккули давлатҳои мазкур ба таври 

хронологӣ инъикос гардидааст. Дар китоби дарсии таърихи халқи тоҷик барои 

синфҳои 5-6 ин хусусияти муҳимми дидактикӣ на ҳамеша риоя карда шудааст. 

Унсури дидактикии мазкур, яъне тартиби хронологии инъикоси воқеаҳо, 

дар ҳар ду китоби дарсӣ мушоҳида мегардад, ки дар он аз шӯриши Рофеъ ибни 

Лайс дар Самарқанд (соли 806) оғоз карда то соли 1370, вақте ки Темур дар 

Самарқанд Амир Ҳусайнро ба қатл мерасонад ва худро амири тамоми Осиёи 

Миёна эълон намуда, барои васеъ намудани сарҳадҳои давлати худ ба ҷангҳои 

истилогарона шуруъ менамояд, маълумот дода шудааст. Ин хусусияти 

дидактикии таҳияи китоби дарсӣ, яъне риояи тартиби хронологӣ, ба хонандагон 

нишон медиҳад, ки кадом санаҳои таърихӣ муҳимтар арзёбӣ мегарданд. 

Бобҳо бо расмҳо ва нигораҳои дорои характери сужавӣ ва рӯйдодӣ, 

харитаҳои таърихии характери давридошта доир ба ин ва ё он давлат оро дода 

шудаанд. Дар охири мавзуъҳо сарчашмаҳои таърихӣ оварда шудаанд. Ҳар як 

параграф ё худ мавзуъ ба зермавзуъҳо тақсим карда шудаанд, ки омӯзиши 

маводи таълимиро боз ҳам дастрастар мегардонад. 

Матни бобҳо ба таври мантиқӣ тартиб дода шудааст ва пайдарҳамии фикр 

риоя карда шудааст. Дар китоби дарсии мазкур истилоҳот ба қадри кофӣ ва бо 

дарназардошти хусусиятҳо ва қобилиятҳои синнусолии хонандагон истифода 

шудаанд. Яъне, маводи илмии китоб бо такя ба мафҳумҳои қаблан аз ҷониби 

хонандагон дар синфҳои 5 ва 6 ва дар бобҳои қаблии китоби дарсии мазкур 

азхудкардашуда таҳия шудааст. Дар охири ҳар як боб саволҳо ва супоришҳо 
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оварда шудаанд, ки барои омода намудани вазифаи хонагӣ, такрори мавзуъҳои 

гузашта ва худназораткунии мустақилона пешбинӣ гардидаанд. 

Аз рӯйи зарурат ва ба қадри имкон дар бобҳои алоҳида маводҳои 

сарчашмашиносӣ ва таърихнигорӣ оварда шудаанд, ки ба хонандагон дар дарки 

беҳтари мавзуъ ва дар хотир нигоҳ доштани моҳияти маводи омӯхташаванда 

кумакрасон мебошанд. 

Китоби дарсӣ барои синфи 8 [235]. 

Пешгуфтор китоби дарсии мазкур ба талабот ҷавобгӯ нест. Онро тарзе 

навиштан лозим буд, ки хонанда ба омӯзиши таърих ҳавасманд гардад. 

Сохтори китоби дарсӣ. Китоби дарсӣ аз 8 боб иборат буда, ҳар яки он аз 

мавзуъҳои зиёд иборат аст. Масалан, боби 1 аз 9 мавзуъ, боби 2 аз 10 мавзуъ, 

боби 3 аз 8 мавзуъ, боби 4 аз 17 мавзуъ, боби 5 аз 7 мавзуъ, боби 6 аз 7 мавзуъ, 

боби 7 аз 5 мавзуъ ва боби 8 аз 9 мавзуъ иборат аст. Дар маҷмуъ, китоби дарсӣ 

72 мавзуъро дар бар мегирад. Тартиби рақамгузории бобҳо вайрон карда шуда, 

мавзуъҳо дар ҳар як боб алоҳида рақамгузорӣ карда шудаанд. Аз ин рӯ, вобаста 

ба чунин муносибати бенизом аз худ кардани маводи китоб ва ба муҳтавои он 

сарфаҳм рафтан душвор аст, зеро дар ҳамаи бобҳои китоб баъзе мавзуъҳо 

такрор ба такрор оварда шудаанд. 

Расмҳо дар матн. Дар матни бобҳои китоб 21 аёният оварда шудааст, ки 

аксари онҳоро ёдгориҳои меъморӣ, 4 сарчашмаи хаттии арабӣ, 9 расми 

шахсиятҳои таърихӣ ва боқимондаро мусаввараҳои сужавӣ-рӯйдодӣ ташкил 

медиҳанд. 

Тартиби хронологӣ дар матни китоб вайрон карда шуда, ҳатто аз 

чаҳорчӯбаи барномаи таълимӣ берун баромадааст.  

Матни китоб академӣ, мураккаб ва барои хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ номувофиқ мебошад. 

Услуб ва мантиқи баён илмӣ ва дар баъзе мавридҳо бедалел аст. Тафсири 

хусусияти шахсидошта, ақидаҳои шахсӣ дар бораи навиштани китоби дарсӣ бо 

дарназардошти минтақаҳои ҷудогонаи Тоҷикистон ба назар мерсад. Аксар вақт 

муаллифон мантиқи баёнро риоя накардаанд. 
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Маводи сарчашмашиносӣ. Баъзе бобҳо дорои маводи хуби 

сарчашмашиносӣ мебошанд. 

Тақсимоти мавод аз рӯйи мазмуну мундариҷа. Ҳар як боби китоби 

дарсӣ ба мавзуъҳо (параграф) ва мавзуъҳо ба зермавзуъҳо тақсим карда 

шудаанд. Бояд гуфт, ки зермавзуъҳо хеле хуб тартиб дода шудаанд. Онҳо 

масъалаҳои ҷудогонаи масоили умумии мавзуъро мушаххас мегардонанд. 

Дастгоҳи истилоҳотӣ ва мафҳумӣ. Муаллифон умуман меъёрҳои 

дастгоҳи истилоҳотӣ ва мафҳумиро дар китоби дарсӣ риоя накардаанд. Аз ин 

рӯ, он барои хонандагон ғайри қобили қабул ба назар мерасад. 

Харитаҳои таърихӣ. Дар китоби дарсӣ ягон харитаи таърихӣ ҷой дода 

нашудааст. Аз ин рӯ, барои дарки фазоӣ ва огоҳии комили хонандагон мушкилӣ 

пеш меорад.  

Саволу супоришҳо. Ин унсури дидактикӣ танҳо дар охири 8 боб ҷой 

дорад, дар бобҳои дигари китоб саволу супоришҳо ҷо дода нашудаанд. 

Китоби дарсии таърих барои синфи 8 аз рӯйи бисёр меъёрҳои дидактикӣ 

китоби пастсифат арзёбӣ мегардад. 

Дар синфи 9-ум аз соли 2001 то соли 2005 китоби дарсие мавриди 

истифода қарор дода шуда буд, ки муаллифони он Р.А.Набиева ва Ф.Зикриёев 

буданд [241], вале аз аз рӯйи талаботи барномавӣ, методологӣ, мазмуну 

мундарҷа ва дигар ҷузиёти дидактикӣ китоби мазкур ба талабот ҷавобгӯ набуд. 

Аз ин рӯ, дар соли 2007 ба ҷойи китоби дарсии қаблӣ нусхаи нави китоби дарсӣ 

таҳия ва мавриди истифода қарор дода шуд. 

Нусхаи нави китоби дарсии таърихи халқи тоҷик барои синфи 9 [410]. 

Сифати пешгуфтор. Мутаассифона, муаллиф дар муқаддима диққати худро 

асосан ба тавсифи парокандагии феодалии Осиёи Миёна равона кардааст. 

Зимнан, муаллиф асосан дар бораи таърихи сиёсӣ ва вазъи давлатҳои минтақа 

ибрози андеша намуда, дар бораи мардуми тоҷик, вазъи иҷтимоиву иқтисодии 

он, саъю кӯшиши он барои ба даст овардани истиқлолият ва бунёди давлати 

мустақил чизе намегӯяд [360, 3-4]. Матн ва усули пешниҳоди маълумот ба 

хонандагон дар сатҳи анъанавӣ пешниҳод гардидааст. 
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Инъикоси давраи таърихӣ. Китоби дарсӣ таърихи мамлакатҳои Осиёи 

Миёнаро аз миёнаҳои асри ХIХ то барпо гардидани Ҳокимияти Шуравӣ дар 

Бухорои Шарқӣ дар бар гирифта, бо тартиби хронологии барномаи таърихи 

халқи тоҷик барои синфи 9 мувофиқат мекунад. 

Сохтори китоби дарсӣ. Китоби дарсӣ аз 16 фасл ва 55 боб иборат мебошад. 

Онҳо ба унвони фаслҳо мувофиқат мекунанд, мавзуъҳо моҳияти бобҳоро ба 

таври қаноатбахш кушода медиҳанд. 

Расмҳо дар матн. Китоби дарсӣ бо расмҳои намунаҳои портретӣ, рӯйдодӣ 

ва сужавӣ оро дода шудааст. Тақрибан ҳамаи онҳо равандҳои таърихии 

таҳаввул ва вазъи давраи муайяни таърихиро таҷассум менамоянд. Онҳо ба 

хонандагон дар дарки беҳтари ин ва ё он мавзуи китоби дарсӣ кумак 

мерасонанд.  

Тартиби хронологии баён. Тартиби хронологӣ дар матни китоби дарсӣ, ба 

истиснои баъзе лаҳазот, риоя гардидааст. Аммо мавориди вайрон кардани ин 

хусусияти дидактикии китоби дарсии таърих низ ҷой доранд. Ин хусусияти 

дидактикӣ ҷиҳати мусбии пешниҳоди маводи таълимӣ дар китоби дарсӣ 

маҳсубмеёбад. 

Матни муаллифӣ. Матни китоб академӣ, мураккаб, барои дарки 

хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ то андозае мушкил, баъзан аз ҳад 

зиёд фарогир аст. 

Услуб ва мантиқи баён. Маводи таълимӣ бештар ҷанбаи сиёсӣ дошта, бо 

услуби мураккаби илмӣ пешниҳод гардидааст. Услуби нигориши китоб дорои 

вижагиҳои ба худ хос мебошад, аммо барои хонандагон қобили қабул мебошад. 

Баъзе рӯйдодҳо ва равандҳои таърихӣ бисёр муфассал ва фарогир, бо далелу 

рақамҳои сершумор пешниҳод гардидаанд, ки ин ба талаботи дидактикаи 

китобҳои дарсии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ хос нест. 

Маводи сарчашмашиносӣ. Баъзе бобҳо дорои маводи хуби 

сарчашмашиносӣ ва ҷадвалҳои хронологӣ мебошанд, ки ба хонандагон барои 

такрори мавод ва дар хотир нигоҳ доштани он кумак менамоянд. 
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Тақсимоти мавод аз рӯйи мазмуну мундариҷа. Ҳар як боби китоби дарсӣ ба 

мавзуъҳо ва мавзуъҳо ба зермавзуъҳо тақсим карда шудаанд. Бояд гуфт, ки 

зермавзуъҳо хеле хуб тартиб дода шудаанд. Онҳо масъалаҳои умумии 

мавзуъҳоро мушаххас мегардонанд. 

Дастгоҳи истилоҳотӣ ва мафҳумӣ. Муаллиф умуман дар китоби дарсӣ 

меъёрҳои воридсозӣ ва истифодаи истилоҳот ва мафҳумҳоро риоя накардааст. 

Аз ин рӯ, китоби мазкур барои хонандагон чандон қобили қабул ба назар 

намерасад. Мувофиқи мақсад мебуд, агар дар охири мавзуъҳо луғат оварда 

мешуд. 

Харитаҳои таърихӣ. Дар китоби дарсӣ якчанд харитаҳои рангини таърихӣ 

оварда шудаанд: «Харитаи забт кардани Осиёи Миёна аз тарафи Россия», 

«Харитаи сиёсии Осиёи Миёна дар асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ», «Давлати 

Афғонистон дар солҳои 1747-1919». 

Саволу супоришҳо. Ин унсури дидактикӣ танҳо дар охири 8 фасл ба назар 

мерасад, дар бобҳои дигар саволу супоришҳо пешниҳод нагардидаанд. 

Китоби дарсии таърихи халҳи тоҷик барои синфи 9 аз рӯйи бисёр ченакҳои 

дидактикӣ мусбат арзёбӣ гардида, ба талаботи тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ ҷавобгӯ мебошад. Бо вуҷуди ин, китоби дарсии мазкур ба коркард 

ниёз дорад. 

Китоби дарсӣ барои синфи 10 [358]. 

Сифати пешгуфтор. Муаллиф дар муқаддима кӯшиш кардааст, ки 

рӯйдодҳои таърихиро аз нуқтаи назари муаллифи шӯравӣ ва мавқеи шахсӣ 

инъикос намояд. Чунин равишро дар муқаддимаи китоби дарсӣ низ мушоҳида 

кардан мумкин аст [358, 3-4]. 

Фарогирии давраи таърихӣ. Китоби дарсӣ таърихи мамлакатҳои Ҷумҳурии 

Автономии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Шӯравии 

Сотсиалистии Тоҷикистонро аз солҳои 1917 то 1921 ва то хотимаёбии Ҷанги 

Бузурги Ватанӣ фаро гирифта, ба даврабандии таърихи халқи тоҷик дар 

барномаи таълимӣ мувофиқат менамояд.  



196 
 

Сохтори китоби дарсӣ. Китоби дарсӣ 12 мавзуъ ва 30 бобро дар бар 

мегирад. Дар китоби дарсии мазкур мавод ба фаслҳо тақсим карда нашудааст, 

ки анъанаи таҳияи китобҳои дарсии фанни таърихро вайрон месозад. 

Тартиби хронологии баён. Тартиби хронологӣ дар китоби дарсӣ, дар умум, 

риоя карда шудааст.  

Матни муаллифӣ. Матни китоби дарсӣ академӣ, мураккаб ва барои дарки 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ хос нест, баъзан хеле зиёд фарогир 

ба назар мерасад.  

Услуб ва мантиқи баён. Сифати баёни маводи таълимӣ аз нуқтаи назари 

услуб ва мантиқи он ба коркард ниёз дорад. Услуби баён мураккаб аст ва бо 

чунин равиш дарки он барои хонандагон мушкилтар аст. Баъзе рӯйдодҳо ва 

равандҳои таърихӣ бисёр муфассал ва фарогир, бо далелу рақамҳои сершумор 

пешниҳод гардидаанд, ки онҳоро хонандагон бо душворӣ дар хотир нигоҳ 

медоранд ва ё дар мавриди онҳо бо мушкилӣ ягон хулосаи мантиқӣ бароварда 

метавонанд. 

Маводи сарчашмашиносӣ. Муаллиф сарчашмаҳои аз рӯйи мазмуну 

мундариҷа алоқаманд бо мавзуъҳоро ҷой додааст. Чунин муносибат ба 

хонандагон дар фаҳмиш ва дарки маводи таълимии омӯхташаванда мусоидат 

хоҳад кард. 

Тақсимоти мавод аз рӯйи мазмун. Ҳар як фасли китоб ба мавзуъҳо ва 

зермавзуъҳо тақсим карда шудааст. Бояд тазаккур дод, ки зермавзуъҳо бо 

дарназардошти пайдарпайии мантиқӣ тартиб дода шудаанд. 

Дастгоҳи истилоҳотӣ ва мафҳумӣ. Муаллифи китоби мазкур, ба монанди 

дигар муаллифони китобҳои дарсӣ аз фанни таърихи халқи тоҷик, меъёрҳои 

воридсозӣ ва истифодаи истилоҳот ва мафҳумҳоро дар китоби дарсӣ тамоман 

риоя накардааст. 

Харитаҳои таърихӣ. Дар матни китоби дарсӣ якчанд харитаи рангаш сиёҳу 

сафед ҷой дода шудааст. Сифати онҳо ба талабот ҷавобгӯ нест.  
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Саволу супоришҳо. Ин унсури дидактикӣ дар ҳамаи мавзуъҳои китоби 

дарсӣ риоя гардидааст. Онҳо ба тайёр шудани хонандагон ба дарс ва такрори 

мавзуъҳо нигаронида шудаанд. 

Китоби таърихи халқи тоҷик барои синфи 10 аз рӯйи як қатор меъёрҳои 

дидактикӣ мусбӣ арзёбӣ мегардад. Аммо он бештар бо услуби академӣ ва 

мураккаб таҳия гардида, барои дарки хонандагон то андозае мушкил ба назар 

мерасад. 

Китоби дарсӣ барои синфи 11 [242]. 

Сифати пешгуфтор. Муаллиф хонандагонро ба дӯст доштани Ватани хеш 

ташвиқ намуда, маънии истиқлолияти Тоҷикистонро шарҳ дода, болоравии 

рӯҳияи миллӣ ва шуури миллӣ, вазифаҳои хонандагон дар самти омӯзиши 

таърихи халқи тоҷикро бо суханони Сарвари давлат тақвият мебахшад. 

Инчунин, муаллифон оиди сохтори китоби дарсӣ, маълумот додаанд. Дар 

пешгуфтори китоби дарсӣ муаллифон чунин иброз намудаанд: «Дар назди 

хонандагони синфи ёздаҳ вазифаҳои омӯзиши таърихи давраи соҳибистиқлолии 

Тоҷикистон истодааст. Донистани масъалаҳои назариявӣ ва амалии таърихи 

ҷумҳурӣ ба хатмкунандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ имконият 

медиҳад, ки дар пешравии Ватан бевосита саҳм гузоранд» [242, 5]. 

Китоби дарсӣ таърихи ҶШС Тоҷикистонро аз соли 1945 то соли 1991 ва 

таърихи Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз соли 1991 то 2006, яъне барқароршавии 

баъдиҷангии Тоҷикистонро фаро мегирад. Дар он доир ба бадастории 

истиқлолияти давлатӣ, даврони ҷанги шаҳрвандӣ, бунёди асосҳои давлати 

демократӣ, муносибатҳои бозоргонӣ дар иқтисодиёт, вазъи ҳаёти иҷтимоию 

фарҳангии Тоҷикистон маводи сершумор ҷамъоварӣ гардидааст. 

Сохтори китоби дарсӣ. Китоби дарсии мазкур аз 10 боб иборат аст. Барои 

ҳама бобҳо тартиби рақамгузории ягона ва пайдарпайи мавзуъҳо (параграфҳо) 

вуҷуд надорад ва ҳар як фасл ба мавзуъҳои алоҳида тақсим карда шудааст. Агар 

тамоми мавзуъҳои фаслҳои китоби дарсиро ҷамъ намоем, 30 мавзуъро ташкил 

медиҳад.  
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Чунин рақамгузорӣ, ки барои ҳама мавзуъҳо мувофиқ нест, барои 

омӯзгорон ва хонандагон то андозае мушкилӣ пеш меорад. Ва умуман, ба 

назари мо, ин тарзи таҳияи китоби дарсӣ, ба меъёрҳои дидактикии китоби 

дарсӣ чандонмувофиқ нест. Дар мавриде ки ба таърихи сиёсӣ диққати бештар 

равона карда мешавад, самаранокии тарбиявии китоби дарсӣ то андозае коста 

мегардад.  

Бояд қайд намуд, ки дар матни китоби дарсӣ тартиби хронологӣ, ба 

истиснои баъзе мавридҳо, риоя карда шудааст. Аммо муаллифони китоби дарсӣ 

дар матн санаҳои зиёди таърихиро овардаанд, ки барои хонандагон дар хотир 

нигоҳ доштани онҳо қариб имконнопазир аст. 

Матни муаллифӣ дар китоби дарсӣ ба талаботҳои дидактикӣ ҷавобгӯ 

набуда, академӣ, мураккаб, ифоданок нест ва дар хонандагон эҳсосоти мусбиро 

бедор намекунад. Танҳо дар баъзе мавзуъҳо матни муаллифӣ ба талаботи 

дидактикӣ ҷавобгӯ мебошад. 

Расмҳое, ки дар китоби дарсӣ ҷой дода шудаанд, беҳбудӣ мехоҳанд. Дар 

матнҳо расмҳои беранг ҷой дода шудаанд, ки сифати китоби дарсиро коста 

мегардонанд. Махсусан расмҳои шахсиятҳои сиёсӣ, ходимони соҳаи маориф ва 

фарҳанг хира ва камранг мебошанд. Ба ақидаи мо, ин гуна расму тасвирҳо на 

дар омӯзгорон ва на дар хонандагон ягон эҳсосотро бедор карда наметавонанд. 

Услуб ва мантиқи баён. Маводи таълимӣ бо услуби мураккаби илмӣ баён 

гардида, бештар ҷанбаи сиёсӣ дорад. Услуби баён барои дарки хонандагон 

душворӣ ба миён меорад. Дар матн далелу мисолҳо хеле зиёд оварда шудаанд, 

ки хонандагон ҳамаи онҳоро дар хотир нигоҳ дошта наметавонанд. 

Маводи сарчашмашиносӣ. Дар баъзе бобҳо маводи сарчашмаҳо ҷой дода 

шудаанд, гарчанде овардани онҳо дар мавзуъҳои мазкур зарур ба назар 

намерасад. 

Дастгоҳи истилоҳотӣ ва мафҳумӣ. Муаллифон меъёрҳои истифодаи 

истилоҳот ва мафҳумҳоро дар китоби дарсӣ риоя накардаанд. Ба андешаи мо, 

дар охири ҳар як боб овардани луғат ва шарҳи истилоҳоту мафҳумҳо ба мақсад 

мувофиқ мебошад. 
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Харитаҳои таърихӣ. Дар китоби дарсӣ ягон харитаи таърихӣ ҷой дода 

нашудааст, ки ин сифати китоби дарсиро хеле паст мекунад, зеро ҳангоми 

омӯзиши мавзуи муайян имкони дарки фазоӣ аз ҷониби хонандагон вуҷуд 

надорад. 

Китоби дарсии таърихи халқи тоҷик барои синфи 11 аз ҷиҳати меъёрҳои 

дидактикӣ ба ворид кардани тағйироту иловаҳои муайян ниёз дорад. Он аз рӯйи 

андоза назар ба китобҳои дарсии таърихи халқи тоҷик барои синфҳои 7, 9 ва 10 

хурдтар мебошад. Маводи китоби мазкур барои тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон имкониятҳои зиёд дорад. 

Агар маводи дидактикии китобҳои дарсии таърихи халқи тоҷик барои 

синфхои 5-11 аз ҷиҳати таъсирбахшиашон дида бароем, нишондиҳандаҳои 

сифатии он духӯра ба назар мерасанд - муаллифон барои таҳияи китобҳои хуби 

дарсӣ кӯшиши зиёд ба харҷ додаанд, аммо дар ин самт ҳанӯз таҷрибаи кофӣ ба 

даст наовардаанд. Новобаста аз камбудиҳои дар боло зикршуда, китобҳои 

мазкур дар тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон метавонанд 

саҳмгузор бошанд. Агар омӯзгор дорои донишҳои хуби таърихӣ бошад ва 

барои ноил шудан ба ҳадафу вазифаҳои таълим аз усулҳои муосири таълим 

самаранок истифода барад, албатта, ин аз риояи меъёрҳои дидактикӣ вобастагӣ 

дорад, метавонад дар тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон нақши 

муассир дошта бошад. 

Китобҳои дарсӣ аз фанни таърихи умумӣ 

Китобҳои дарсии фанни таърихи умумиро бо назардошти услуби 

омодасозӣ ва навиштан ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: китобҳои дарсии 

таҳиякардаи Т.Н. Зиёзода (синфҳои 5-10) ва китобҳои дарсии аз ҷониби як 

гурӯҳи муаллифон иборат аз Ҳ. Нуриддинов, К. Искандаров, Қ. Расулиён, Р. 

Абдуллоев ба сурати ҷойгузин (китоби дарсӣ барои синфи 10) ва бидуни 

ҷогузинӣ (китоби дарсӣ барои синфи 11) таҳия шудаанд. 

Китоби дарсӣ барои синфи 5 таърихи дунёи қадим ном дорад [150]. 
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Китоби дарсии мазкур аз ҷониби муаллифи он бо завқи баланд ва риояи 

вижагиҳои рушди равонии хонандагони синфи мазкур бо назардошти дараҷаи 

дарки маводи бадеӣ-тасвирӣ таҳия гардидааст. 

Муқаддимаи китоб комилан ба хонанда нигаронида шуда, ба чунин 

саволҳо зерин посух дода шудааст: Таърих чист? Дар китоби дарсӣ чӣ инъикос 

ёфтааст? Маводи таълимиро чӣ тавр бояд омӯхт? 

Масалан, муаллиф ба хонандагон муроҷиат намуда, менависад: «Оё Шумо 

медонед, ки таърихи аз замонҳои мо садҳо ва ҳатто ҳазорҳо сол пештар чӣ гуна 

ва ба воситаи чиҳо то ба имрӯз омада расидааст? Китоби дарсии таърихи умумӣ 

– дунёи қадим дар ин бора ба Шумо маълумот медиҳад» [150,3]. 

Фарогирии давраи таърихӣ. Китоби дарсии таърихи дунёи қадим аз асри 

санг, тақрибан 800 ҳазор сол пеш то оғози асри III – асри санг, асри биринҷӣ, 

таъсиси аввалин давлатҳо ва эҳёи тамаддунҳои қадимро дар бар мегирад. 

Китоби дарсӣ аз рӯйи пайдарпайии равандҳои таърихӣ ба 12 фасл ва ҳар як 

фасл ба бобҳо тақсим карда шудааст, ки дар маҷмуъ 60 бобро ташкил медиҳанд. 

Ҳар як боб бо риояи тартиби хронологӣ ҷойгир карда шуда, онҳо ба таври 

мантиқӣ байни ҳамдигар алоқаманд мебошанд. Санаҳои таърихӣ дар матни 

бобҳо ба қадри кофӣ истифода шудаанд, санаҳои муҳимми таърихие, ки бе онҳо 

мавзуъро кушода додан ва лаҳазоти таърихиро дарк намудан номумкин аст, 

номбар карда шудаанд. 

Дар китоби дарсӣ алоқаҳои байнфаннӣ вуҷуд доранд, дар баробари 

таърихи давлатҳои хориҷии дунёи қадим, инчунин дар бораи сохти давлатдорӣ 

ва шаҳрҳои қадимаи ниёгони тоҷикону эрониён ва дигар халқиятҳо, ки таъриху 

фарҳанги муштарак доранд, маълумот дода шудааст. Чунин муносибати 

дидактикӣ ба он равона карда шудааст, ки бо омӯзиши таърихи аҳди қадими 

халқҳои дигар ва таърихи халқи тоҷик, хонандагон дарк намоянд, ки онҳо 

ворисони тамаддуни бузурги гузашта мебошанд. Ин корро хонандагон зери 

роҳбарии омӯзгор бо ёрии таҳлили муқоисавии маълумотҳои бадастоварда 

амалӣ хоҳанд кард.  
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Матни муаллифӣ. Матни китоби дарсӣ ба вижагиҳои синнусолӣ ва 

равонии хонандагон мувофиқ мебошад. Ҳар як мавзуъ ҳудуди 2,5 саҳифаро дар 

бар мегирад. Ҳар як мавзуъ ба ба зермазуъҳо ҷудо карда шудааст. Матни китоб 

бо забони фаҳмо, бо дарназардошти меъёрҳои дидактикӣ ва усули пешниҳоди 

дастрас таҳия шудааст. 

Ҳар як боби китоби дарсӣ бо мусаввараҳову расмҳои дорои шаклу 

намудҳои гуногун бо дарназардошти махсусияти рушди таърихӣ оро дода 

шудааст. Метавон гуфт, ки тасвиру расмҳо аз рӯйи мазмун пурра ба талаботи 

дидактикӣ, мақсаду вазифаҳои тарбия ҷавобгӯ мебошанд. Нисбати ин китоби 

дарсӣ эрод надорем. 

Услуб, забон ва мантиқи баёни мавод. Ин меъёрҳо дар китоби дарсӣ риоя 

гардидаанд. Илова бар ин, меъёрҳои мазкур, аз ҷумла ҳаҷми мавод, услуби 

баён, пайдарҳамии фикр риоя карда шудаанд. Иртиботи мантиқии маводи 

таърихӣ таъмин карда шудааст, ки ин ба аз худ кардан ва дарки маводи таълимӣ 

аз ҷониби хонандагон мусоидат менамояд. Дар ин маврид эрод надорем. 

Маводи сарчашмашиносӣ. Муаллифи китоби дарсӣ маводи таълимии 

мухтасар ва мантиқии вобаста сарчашмаҳоро мавриди истифода қарор додааст, 

махсусан маводеро, ки барои хонандагон дастрас мебошанд ва дар онҳо 

эҳсосоти мусбӣ ва ё манфиеро бармеангезанд, ки ба таълиму тарбияи 

хонандагон равона карда шудаанд,. 

Дастгоҳи истилоҳотӣ ва мафҳумӣ. Хонандагони синну соли наврасӣ 

дастгоҳи истилоҳотӣ ва мафҳумии матнро бо заҳмати зиёд аз худ менамоянд. 

Дар асл, маҳз истилоҳот ва мафҳумҳо дастгоҳи илмии матнро ташкил 

медиҳанд. Аз ин рӯ, муаллиф дар ҳар як мавзуъ миқдори муайяни чунин 

истилоҳотро ворид кардааст. Агар омили мазкур ба назар гирифта нашавад, 

хонандагон маводи таълимиро аз худ карда наметавонанд. 

Суоле ба миён меояд, ки китоби дарсии мазкур бо дарназардошти 

методикаи муайян таҳия карда шудааст? Аз рӯйи сохтор, дидактикаи 

пешниҳоди маводи таълимӣ, тасвиру расмҳо ва дигар хусусиятҳои дидактикӣ, 
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он ҳам барои усули анъанавии таълим, ҳам барои усули фаъоли таълим 

пешбибинӣ шудааст. 

Суоли дигар ин аст, ки то кадом андоза китоби дарсӣ ба талаботи усули 

фаъоли таълим ҷавобгӯ мебошад. Маводи китоби дарсӣ ба талаботи усули 

фаъоли таълим ҷавобгӯ мебошад. Самаранокии раванди таълим дар ин маврид 

аз он вобаста аст, ки оё омӯзгор малакаву маҳорати дар амал татбиқ намудани 

ин технологияҳоро дорад ё не. 

Саволу супоришҳо. Саволу супоришҳои китоби дарсӣ ба талаботи 

дидактикӣ ҷавобгӯ мебошанд ва ба такрори маводи таълимӣ аз ҷониби 

хонандагон, азхудкунӣ ва дарки донишҳои онҳо нигаронида шудаанд. 

Китоби дарсии таърихи умумӣ барои синфи 6 [153] ва китоби дарсии 

таърихи дунёи қадим барои синфи 5 қариб як хел таҳия ва тарҳрезӣ шудаанд. 

Фарқият танҳо дар он аст, ки дар китоби дарсии синфи 6 харитаҳои таърихӣ ҷо 

дода шудаанд ва дар охири ҳар мавзуъ луғат оварда шудааст. 

Таҳлил намудани тамоми китобҳои дарсии таърихи умумиро барои 

синфҳои 5 то 10, ки онҳоро Т.Н.Зиёзода таҳия намудааст (китобҳои дарсӣ барои 

синфҳои 7 [154], 8 [155], 9 [156], 10 [167 ]), зарур нест. Дар ин китобҳои дарсӣ 

тамоми хусусиятҳои дидактикӣ, ки онҳоро дар синфҳои 5 ва 6 муайян намудем, 

риоя карда шудаанд. Бояд тазаккур дод, ки бо болоравии ҳар як синф сатҳи 

мураккаби онҳо афзоиш меёбад. Ҳаҷми маълумотҳо низ зиёд мешавад. Талабот 

ба ҷузъи таълимӣ ва тарбиявии китобҳои дарсӣ низ дар сатҳи болотар қарор 

мегирад. Истифодаи маводи сарчашмашиносӣ, харитаҳои таърихӣ ва дигар 

воситаҳои дидактикӣ тарҳи нав пайдо мекунанд. 

Китобҳои дарсие, ки аз ҷониби як гурӯҳ муаллифон дар ҳайати 

Х.Нуриддинов, К.Искандаров, Қ.Расулиён, Р.Абдуллоев таҳия гардидаанд, 

китобҳои дарсии таърихи умумӣ барои синфҳои 10 [252] ва 11 [252], аз ҷиҳати 

талаботи дидактикӣ сифати миёна доранд. Аз ин бармеояд, ки дар синфҳои 

мазкур омӯзиши босифат ва самараноки таърихи умумӣ аз ҷониби хонандагон 

бештар аз маҳорати педагогии омӯзгори фанни таърих вобастагӣ дорад. 
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Сарфи назар аз камбудиҳои ҷойдошта, китобҳои дарсии таърихи умумӣ 

барои дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии 

хонандагон дорои иқтидори кофии дидактикӣ мебошанд. Ин натиҷагирӣ ба 

китобҳои дарсии таърихи халқи тоҷик низ дахл дорад, ки ба андешаи мо, дар 

онҳо низ аз камбудиҳои зиёд ба назар мерасанд.  

Барои муайян намудани муносибати хонандагон ба таърих мо дар соли 

хониши 2014/2015 дар байни хонандагони синфҳои 1-4, 5-9 ва 10-11-и 

мактабҳои ноҳияҳои Фархор ва Муъминободи вилояти Хатлон аз рӯйи 9 савол 

пурсиш гузаронидем. Ҷадвали 7 (Замимаи 7) 

Ба саволи якум оиди он ки «Оё таърихро ҳамчун илм дар мактаб омӯхтан 

ба мақсад мувофиқ аст?», фарқият дар ҷавобҳои «Бале» байни хонандагони 

синфҳои 1-4 ва 5-9 МТУ №1 ноҳияи Фархор 19,6% (71,6% / 91,2%)-ро ташкил 

дод. Ҷавоби 2-юм чунин буд: «Марҳилаи асотирӣ дар таърих». Фарқият дар 

ҷавобҳои «Бале» дар сатҳи -11,6% (73,6%/85,2%) буд. Ҷавоби 3-юм ба саволи 

«Барои чӣ омӯхтан лозим аст?», чунин буд: «Барои рушди иҷтимоии ҷомеа»; 

фарқият дар ҷавобҳои «Бале» дар сатҳи -14,2% (85,2%/99,4%) қарор дошт. 

Ҷавоби 4-ум ба саволи «Барои чӣ омӯхтан лозим аст?», чунин буд: «Чунки дар 

он хотираи рӯйдодҳои даврони пешин нигоҳ дошта мешавад»; фарқият дар 

ҷавобҳои «Бале» дар ҳудуди 6,0% (91,2%/85,2%) муайян карда шуд. Ҷавоби 5-

ум аз ҷониби хонандагон чунин буд: «Таърих фанни идеологӣ аст», фарқият 

дар ҳудуди -9,1% (73,6%/82,7%) ҷой дошт, хонандагони синфҳои 5-9 пешсаф 

буданд;. Ҷавоби 6-ум «Ин осори фарҳангист» буд, фарқият дар ҷавобҳои «Бале» 

дар сатҳи -8,5% (91,2%/99,7%) ҷой дошт, хонандагони синфҳои 5-9 пешсаф 

буданд. Ҷавоби 7-ум «Заминаи омӯзиши таърих, ҳамчун соҳаи илм аст» буд; 

фарқият дар ҷавобҳои «Бале» дар сатҳи -26,4% (64,5%/90,9%) муайян карда 

шуд, хонандагони синфҳои 5-9 пешсаф буданд. Ҷавоби 8-ум - «Анъанаҳои 

халқӣ», фарқият дар ҷавобҳои «Бале» дар ҳудуди 6,0% (94,3%/88,4%) қарор 

дошт, хонандагони синфҳои 1-4 пешсаф буданд; ҷавоби 9-ум - «Афкори 

шахсиятҳои бузург», фарқият дар ҷавобҳои «Бале» дар ҳудуди -8,5% 

(68,8%/77,3%) муайян карда шуд, хонандагони синфҳои 5-9 пешсаф буданд. 
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Ҷавобҳои «Не» дар байни хонандагони синфҳои 1-4 ва 5-9 аз -6,0% то 26,4% 

тағйир меёфтанд. 

Агар натиҷаҳоро дар байни хонандагони синфҳои 5-9 ва 10-11 баррасӣ 

намоем, он гоҳ мебинем, ки фарқият дар ҷавобҳои «Бале» дар ҳудуди аз 0,3% то 

16,8% ҷой дошт. Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки хонандагони синфҳои 10-

11 аз рӯйи 8 ҷавоб пешсаф гаштанд. Танҳо аз рӯйи як банд натиҷаҳо баробар 

шуданд. Дар ҷавобҳои «Не» фарқият дар ҳудуди аз 0,3% то 16,8% муайян карда 

шуд. 

Таҳлили натиҷаҳои ниҳоӣ нишон медиҳад, ки аз хонандагони синфҳои 1-4 

- 79,3 фоиз, синфҳои 5-9 - 88,9 фоиз, синфҳои 10-11 - 94,8 фоиз ҷавобҳои 

«Бале» ба даст оварда шудааст. Тафовут дар натиҷаҳои ҷамъбастӣ байни 

хонандагони синфҳои 1-4 ва хонандагони синфҳои 5-9 ба 9,6 фоиз (79,3 фоиз ва 

88,9 фоиз) баробар шуд. Фарқият ҷавобҳои ниҳоии «Бале» байни хонандагони 

синфҳои 5-9 ва синфҳои 10-11 5,9% (мутаносибан 88,9% ва 94,8%) мебошад. 

Донишҷӯён ба ҳама саволҳо мустақилона ҷавоб дода, бо онҳо қаблан суҳбат 

гузаронида шуд. Ҷавобҳо ба саволҳо умумӣ буданд. 

Таҳлили ҷадвали 7 (дар замимаи 7) фарқияти ҷавобҳои ниҳоии «Бале» ва 

«Не»-ро аз рӯйи 9 савол нишон медиҳад. Фарқият дар ҷавобҳои «Бале» дар 

сатҳи 9,6% (79,3% ва 88,9%) қарор дошт, дар ҷавобҳои «Не» фарқият 9,6% 

(20,7% ва 11,1%)-ро ташкил дод.  

Вазъи омӯзиши таърих ҳамчун илм ва донишҳои таърихии хонандагони 

синфҳои 5-11 ноҳияи Фархор дар солҳои таҳсили 2014-2015. 

Саволҳо:  

1.Оё таърихро ҳамчун илм дар мактаб омӯхтан ба мақсад мувофиқ аст? 

2. Марҳилаи асотирӣ дар таърих. 

3. Мақоми таърих дар рушди иҷтимоии ҷомеа.  

4. Оё хотироти рӯйдодҳои давраҳои гузаштаро нигоҳ медорад? 

5. Таърих ҳамчун фанни идеологӣ. 

6. Таърих – мероси фарҳангӣ. 

7. Таърих ҳамчун фанни илмӣ. 
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8. Анъанаҳои халқӣ аз манзари таърихӣ. 

9. Афкори шахсиятҳои бузург аз мавқеи таърихӣ. 

Таҳлили ҷадвали 8 (дар замимаи 8) андешаҳои хонандагони синфҳои 5-11 

ноҳияи Муъминободро (соли хониши 2014-2015) оиди таърих ҳамчун илм 

нишон медиҳанд. 

Ба саволи якуми ҷадвал «Оё таърихро ҳамчун илм дар мактаб омӯхтан ба 

мақсад мувофиқ аст?», фарқият дар ҷавобҳои «Бале» байни хонандагони 

синфҳои 5-9 ва 10-11 МТУ №1 ноҳияи Муъминобод дар сатҳи -11,6% (57,46% и 

69%) қарор дошт, хонандагони синфҳои 5-9 пешсаф буданд. Аз рӯйи саволи 

дуюм: «Марҳилаи асотирӣ дар таърих» фарқият дар ҷавобҳои «Бале» дар сатҳи 

-12,8% (71%/83,8%) қарор дошт, хонандагони синфҳои 5-9 пешсаф буданд. Аз 

рӯйи саволи сеюм – «Мақоми таърих дар рушди иҷтимоии ҷомеа» - фарқият 

дар ҷавобҳои «Бале» дар сатҳи 6,8% (91,2%/98%) қарор дошт, хонандагони 

синфҳои 5-9 пешсаф буданд. Аз рӯйи саволи чорум – «Оё хотироти рӯйдодҳои 

давраҳои гузаштаро нигоҳ медорад?», фарқият дар ҳудуди 6,3% (85,2%/91,5%) 

қарор дошт, хонандагони синфҳои 5-9 пешсаф буданд. Ба саволи панҷум – 

«Таърих ҳамчун фанни идеологӣ», ҷавоби мухотабон дар фарқият дар сатҳи 

9,9% (73%/83%) қарор дошт, хонандагони синфҳои 5-9 пешсаф буданд. Ба 

саволи шашум – «Таърих – мероси фарҳангӣ», фарқият дар ҷавобҳои «Бале» 

дар сатҳи 2,0% (95,2%/97,2%) қарор дошт, хонандагони синфҳои 5-9 пешсаф 

буданд. Аз рӯйи саволи ҳафтум – «Таърих ҳамчун фанни илмӣ» фарқияти 

ҷавоби «Бале» дар сатҳи -26,7% (65,3%/92%) қарор дошт, хонандагони синфҳои 

5-9 пешсаф буданд. Аз рӯйи саволи ҳаштум – «Анъанаҳои халқӣ аз манзари 

таърихӣ» фарқият дар ҷавобҳо дар ҳудуди -2,6% (91,5%/94%) қарор дошт, 

хонандагони синфҳои 5-9 пешсаф буданд. Дар саволи нуҳум – «Афкори 

шахсиятҳои бузург аз мавқеи таърихӣ», фарқият дар ҷавобҳои «Бале» дар 

ҳудуди 9,9% (68,2% ва 78,1%) қарор дошт. Дар ин маврид хонандагони 

синфҳои 5-9 пешсаф буданд. Ҷавобҳои «Не» дар хонандагони синфҳои 5-9 ва 

10-11 аз 2,0% мувофиқан то 26,7% тағйир меёфтанд. 
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Таҳлили натиҷаҳо аз рӯйи ҷавобҳои хонандагони синфҳои 5-9 ва 10-11 

нишон медиҳад, ки фарқият дар ҷавобҳои «Бале» дар ҳудуди аз 0,3% то 16,8% 

ҷой дошт. Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки хонандагони синфҳои 10-11 аз 

рӯйи 8 ҷавоб пешсаф ва дар як ҷавоб натиҷаҳои хонандагони синфҳои 5-9 

баробар буданд. Дар ҷавобҳои «Не» фарқият дар ҳудуди аз 0,3% то 16,8% қарор 

дошт. 

Таҳлили натиҷаҳои ниҳоӣ нишон медиҳад, ки ҷавоби «Бале» аз 

хонандагони синфҳои 5-9 дар ҳудуди 88,9%, аз хонандагони синфҳои 10-11 дар 

ҳудуди 94,8% ба даст оварда шудааст. Фарқият дар натиҷаҳои ниҳоӣ байни 

хонандагогни синфҳои 5-9 ба -9,6%% (79,3%/88,9%) баробар шуд, хонандагони 

синфҳои 5-9 пешсаф буданд. Фарқият дар ҷавобҳои ниҳоии «Бале» байни 

хонандагони синфҳои 5-9 ва хонандагони синфҳои 10-11 ба 5,9% (88,9%/94,8%) 

баробар шуд, хонандагони синфҳои 10-11 пешсаф буданд. 

Барои муайян кардани он ки хонандагони кадом мактабҳо сатҳи болои 

дониш ва халлоқият доранд, мо тасмим гирифтем, ки нишондодҳои ҷадвалҳои 7 

ва 8 таҳлил намуда, ҷавобҳои ниҳоии ин ҷадвалҳоро аз рӯйи 9 савол муқоиса 

намоем ва маълумотҳои боэътимод ба даст орем (ниг. ҷадвали 11 дар матн). 

     Ҷадвали 11. 

Муқоисаи ҷавобҳои хонандагони синфҳои 1-11 ноҳияҳои Фархор ва 

Муъминобод аз рӯйи саволи: Оё таърихро ҳамчун илм дар мактаб омӯхтан 

ба мақсад мувофиқ аст? (соли таҳсили 2014-2015). 352 хонанда, 32 -нафарӣ 

аз ҳар як синф (%) 
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1. 

Ҳ
ам

аг
ӣ

: Ҳа 79,3 77,6 1,7 88,9 87,4 1,5 94,8 92,6 2,2 

Не 20,7 22,4 -1,7 11,1 12,6 -1,5 5,2 7,4 -2,2 

 

Диаграммаи 11 

Муқоисаи ҷавобҳои хонандагони синфҳои 1-11 ноҳияҳои Фархор ва 

Муъминобод аз рӯйи саволи: Оё таърихро ҳамчун илм дар мактаб омӯхтан 

ба мақсад мувофиқ аст? (соли таҳсили 2014/2015). 352 хонанда 32- нафарӣ 

аз ҳар як синф (%) 

 

 

 

Муқоисаи ҷавобҳо дар марҳилаи 1-ум нишон дод, ки дар ҷавобҳои «Бале» 

фарқияти ҷавобҳо байни хонандагони гурӯҳҳои озмоишӣ ва назоратӣ дар сатҳи 

1,7% (79,3%/77,6%) қарор дошт, хонандагони гурӯҳи озмоишӣ пешсаф буданд. 

Дар ҷавобҳои «Не» хонандагони гурӯҳҳои назоратӣ бо 1,7% (20,7%/22,4%) 

пешсаф буданд. Фарқияти ҷавобҳои хонандагони гурӯҳҳои озмоишӣ ва 

назоратӣ 1,5% (88,9%/87,4%)-ро ташкил дод, хонандагони гурӯҳи озмоишии 

ноҳияи Фархор пешсаф буданд; ҷавобҳои манфии хонандагони гурӯҳи 

назоратӣдар сатҳи -1,5% (11,6%/12,6%) қарор дошт. Маълумотҳои 

бадастомадаро дар ҷавобҳои «Бале» ҷамъбаст карда, муайян намудем, ки 

хонандагони гурӯҳҳои озмоишӣ бо 2,2%, дар ҷавобҳои «Не» бошад, 

хонандагони гурӯҳи назоратӣ пешсаф буданд. 
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Бо мақсади ба даст овардани ҷавоб ба саволи «Оё таърих бо илмҳои дигар 

иртиботи мутақобила дорад?», бо иштироки 352 хонандаи синфҳои 5-11 

муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳияи Фархор дар соли хониши 2014-2015 

пурсиш гузаронидем. 

Таҳлили ҷадвали 9 (замимаи 9). 

Маълумотҳои ниҳоӣ нишон медиҳанд, ки 86,5% хонандагони синфҳои 5-9 

ва 97,5% хонандагони синфҳои 10-11 ба таври мусбат («Бале») ҷавоб доданд. 

Саволҳо гуногун буданд. Масалан: 

1. Оё таърих бо илмҳои дигар иртиботи мутақобила дорад? 

2. Бо география. 

3. Бо забон. 

4. Бо фалсафа. 

5. Бо сотиология. 

6. Бо математика. 

7. Бо информатика (захираҳои интернетӣ: расму тасвирҳо, харитаҳо, 

схемаҳо, суратҳо, маводи иттилоотӣ). 

8. Бо гералдика ва ё нишоншиносӣ (таърихи гералдика ва ё нишоншиносӣ); 

ҷуъи мероси фарҳангии миллат. 

9. Бо ҳуҷҷатнигорӣ (манбаъҳои иттилоот ва васоити иртиботи иҷтимоӣ); бо 

бойгонишиносӣ (сарчашмаҳои бойгонӣ, алоқа бо сарчашмашиносӣ). 

10. Бо хронология (тартиби таърихӣ-хронологӣ дар баёни рӯйдодҳои 

таърихӣ). 

Диаграммаи 8 ба таври возеҳ ҷавобҳои ҷамъбастии хонандагонро ба 

саволи: «Оё таърих бо дигар илмҳо алоқаи мутақобила дорад?» инъикос 

менамояд. 
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Диаграммаи 12 

Оё таърих бо дигар илмҳо алоқаи мутақобила дорад? 

Ҷавобҳои хонандагони ноҳияи Фархор ба 10 савол 

 (дар солҳои таҳсили 2014-2015) Ҳамагӣ 

 

Маълумотҳои ниҳоӣ нишон медиҳанд, ки ҷавобҳои «Бале» дар 

хонандагони синфҳои 5-9 93,9%, дар хонандагони синфҳои 10-11 бошад, 90,9%-

ро ташкил медиҳад. 

Таҳлил нишон дод, ки хонандагон бо такя ба воқеа ва маълумотҳои 

таърихӣ, бо истифода аз маводи маълумотномаҳо, ба моҳияти саволи додашуда 

сарфаҳм рафта, ҷавобҳои мантиқӣ пешниҳод намуданд, инчунин дар ҷавоб на 

танҳо суханпардозӣ, балки иртиботи мутақобилаи далелҳо, хулосаҳо ва 

ҷамъбасти таҷриба ба назар мерасид. 

Ҳамин тариқ, муқоисаи нишондодҳо аз рӯйи натиҷаҳои гурӯҳҳои озмоишӣ 

ва назоратӣ дар ҷавобҳои «Бале» нишон медиҳад, ки фарқияти ҷавобҳои 

хонандагони синфҳои 5-9, 1,8% (85,4%/83,6%)-ро ташкил дод, хонандагони 

гурӯҳҳои озмоишӣ пешсаф буданд; дар ҷавобҳои «Не» бошад, хонандагони 

гурӯҳҳои назоратии ноҳияи Муъминобод пешсаф буданд. 

Ҳангоми таҳлили натиҷаи ҷавобҳои хонандагони синфҳои 5-9 маълум 

гашт, ки дар ин маврид хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳияи 

Муъминобод дар ҷавобҳои мусбӣ («Бале») бо 7,4% (86,5%/93,9%) ва дар 

ҷавобҳои «Не» хонандагони гурӯҳҳои озмоишии муассисаҳои таҳсилоти 

умумии ноҳияи Фархор пешсафанд. 

Ҳангоми таҳлили натиҷаҳо дар байни синфҳои 10-11 маълум гашт, ки 

гурӯҳи назоратӣ бо -2,4% (97,5%/99,9%), дар ҷавобҳои «Не» гурӯҳи озмоишӣ бо 
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2,4% (2,5%/0,1%) пешсаф мебошанд. Дар натиҷа хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти умумии ноҳияи Муъминобод аз рӯйи 10 ҷавоб пешсафанд. 

 

3.3. Муносибати интерактивӣ нисбати мазмуну мундариҷаи таҳсилот ва 

таълими фанҳои таълимии риштаи таърих, ки ба тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон нигаронида шудаанд 

Муносибати интерактивӣ нисбати мазмуни таҳсилот ва таълими фанҳои 

таълимии риштаи таърих, ки ба тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон 

нигаронида шудаанд, бо он асоснок карда шудааст, ки аввалан, чунин фанҳои 

таълимӣ, ба монанди давлат ва ҳуқуқ ва ҳуқуқҳои инсон, фанҳои таълимие 

мебошанд, ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар шароити ташаккул ва 

рушди давлатӣ демократӣ тадрис дода мешаванд. Ҳангоми омӯзиши фанҳои 

мазкур хонандагон дар бораи мақоми ҳуқуқии инсон, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои 

инсон маълумот мегиранд; дуюм, онҳо бо давлати демократӣ ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ робитаи ногусастанӣ доранд; сеюм, муҳтавои фанҳои мазкур 

ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандиро тақозо менамояд, зеро дар ояндаи 

начандон дур, дар шароити воқеии ҳаётӣ аз онҳо фаъолнокӣ ва мустақилият 

талаб карда мешавад; чорум, ин силсилаи фанҳо ба ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ 

ва ҷомеаи шаҳрвандӣ нигаронида шудаанд; панҷум, технология ва методикаи 

таълими интерактивӣ мақсаду вазифаҳои тарбияи шаҳрвандии насли наврасро 

амалӣ менамоянд; шашум, фанҳои мазкур хонандагонро ба фаъолият дар 

ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки дар он самтгириҳои иҷтимоии шаҳрвандон зарур арзёбӣ 

мегарданд, омода менамоянд. 

Фанни асосҳои давлат ва ҳуқуқ 

Муносибати интерактивӣ дар синфи 8-ум [221] 

Дар синфи ҳаштум хонандагон яке аз қисматҳои муҳимми асосҳои давлат 

– давлат ва ҳуқуқро меомӯзанд. Мақсад аз тадриси фанни давлат ва ҳуқуқ ба 

ҳам пайвастани унсурҳои мазкури илми ҷамъиятшиносӣ – таърихи давлат ва 

ҳуқуқ, моҳияти давлати муосири демократӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. 
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Ҳангоме ки омӯзгор оиди шаклҳои таърихии давлат ва ҳуқуқ сухан мегӯяд, 

ӯ ҳатман бояд маводеро, ки хонандагон аз фанни таърих дар бораи давлатҳои 

гуногун омӯхтаанд, ёдовар шавад. Аз ин рӯ, омӯзгор маводи китобҳои дарсии 

таърихи халқи тоҷик ва таърихи умумиро бо истифода аз унсурҳои 

технологияҳои интерактивии таълим метавонад мавриди истифода қарор диҳад. 

Дар синфи 8 бахши аввали маводи барномавии «Давлат ва ҳуқуқ» мавриди 

омӯзиш қарор дода мешавад, ки аз фаслҳои зерин иборат аст: 

Боби 1. Пайдош, моҳият ва шаклҳои давлат.  

Боби 2. Давлати ҳуқуқбунёд. 

Боби 3. Ҳуқуқ ва моҳияти он. 

Боби 4. Шуури ҳуқуқӣ ва фарҳанги ҳуқуқӣ. 

Боби 5. Ҳуқуқ ва маънавиёт.  

Боби 6. Ҷумҳурии Тоҷикистон, сохтор ва механизмҳои давлатии 

идоракунии он.  

Боби 7. Сохтори сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Боби 8. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Боби 9. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Боби 10. Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Боби 11. Ҳокимияти судӣ.  

Боби 12. Ҳокимияти маҳаллӣ. 

Бобҳои бахши мазкур тасодуфан номбар карда нашудаанд. Воқеият ин аст, 

ки чунин тақсимоти асосҳои давлат ва ҳуқуқ на танҳо дар сатҳи назариявӣ, 

балки инчунин дар иртиботи бевоситаи амалии ҷузъҳои таркибии он низ ба 

амал меояд. Дар фасли аввал муносибати таърихӣ татбиқ карда мешавад – 

диққати хонандагон ба таърихи гузашта, ки қабл аз асосҳои давлат ва ҳуқуқ 

омӯхта шуда буданд, ҷалб карда мешавад. Дар ин ҳолат муносибати 

интерактивӣ дар робита бо фанҳои риштаи таърих ва бо иштироки фаъолонаи 

хонандагон татбиқ карда мешавад. 

Барои тасдиқи мулоҳизаи худ аз боби якуми бахши мазкур мисол меорем: 

«Ҳарчанд давлат дар давраҳои муайяни таърихӣ манфиатҳои табақаҳо ва 
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синфҳои ҳукмронро ҳифз намуда, ҳокимияти ақаллиятро аз рӯйи аксарият 

таъмин менамуд, лекин дар шароити муосир он моҳияти худро тағйир дод» 

[221,11]. Муҳтавои муқаррароти мазкурро бе иртиботи интерактивии омӯзгор 

ва хонандагон наметавон муайян намуд. 

Бо ёрии технологияҳои интерактивӣ ва инноватсионӣ субъектҳои раванди 

таълим моҳияти фанни навро дарк хоҳанд кард: давлат дар гузаштаи дур чӣ 

гунна буд ва давлат ва ҳуқуқ дар давлати муосири демократӣ чиро ифода 

менамояд. Дар ин маврид, барои самаранок гузаронидани дарс, истифодаи 

технологияҳои интерактивӣ ва иртиботӣ, слайдҳо ва тахтаҳои электронӣ, шакли 

фосилавии бадастории маълумот ба мақсад мувофиқ аст. 

Китоби дарсӣ робитаву ҷанбаҳои сершумори муносибати ҳуқуқӣ дар 

мавриди амали мутақобилаи давлат ва ҳуқуқро дар бар мегирад, ки ҳангоми 

баррасии онҳо технологияҳои интерактивиро мавриди истифода қарор додан 

мумкин аст. Он дар шарҳу тавзеҳи моҳияти давлати ҳуқуқӣ ва ҳуқуқ, шуури 

ҳуқуқӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ, таносуби ҳуқуқ ва маънавиёт, сохтори сиёсӣ, 

иқтисодӣ ва иҷтимоии давлат, салоҳиятҳои Президенти мамлакат, тақсимоти 

ҳокимияти давлатӣ ба се шоха ва ғайра инъикос меёбад. 

Мундариҷаи бобҳои китоби дарсӣ истифодаи унсурҳои таркибӣ ва ҷузъҳои 

дидактикии онро имконпазир мегардонад. Аз ин рӯ, ҳангоми истифодаи чунин 

китоби дарсӣ дар раванди таълими асосҳои давлат ва ҳуқуқ, омӯзгор бояд 

технологияҳои интерактивӣ ва усулҳои таълими инноватсионии мувофиқро 

мавриди истифода қарор диҳад. 

Муносибати интерактивӣ дар синфи 9 [222]. 

Китоби дарсии «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» барои синфи 9 барои синфҳои 

хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти асосӣ пешбинӣ шудааст. Муаллифони 

китоби дарсӣ докторони илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессорон М.А. Маҳмудов ва 

М.З. Раҳимов мебошанд. Китоби дарсӣ бо пешгуфтор оғоз мегардад, ки дар он 

аз ҷумла чунин гуфта мешавад: «Маълум аст, ки ҳуқуқи муосири тоҷик серсоҳа 

мебошад. Бинобар, ин дар китоби дарсӣ оид ба соҳаҳои асосии ҳуқуқи 

Тоҷикистон маълумот дода шудааст» [222, 4].  



213 
 

Китоби дарсии мазкур аз 12 боб иборат аст: 

Боби I. Ҳуқуқи гражданӣ. 

Боби II. Ҳуқуқи маъмурӣ.  

Боби III. Ҳуқуқи оилавӣ.  

Боби IV. Ҳуқуқи ҷиноӣ.  

Боби V. Ҳуқуқи соҳибкорӣ. 

Боби VI. Ҳуқуқи меҳнатӣ.  

Боби VII. Ҳуқуқи молиявӣ.  

Боби VIII. Ҳуқуқи андоз.  

Боби IХ. Ҳуқуқи кишоварзӣ. 

Боби ХI. Таъмини қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.  

Боби ХII. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Бахши «Соҳаҳои ҳуқуқ» идомаи мантиқии қисмати якум - «Давлат ва 

ҳуқуқ» мебошад. Дар қисмати якум давлат ва ҳуқуқ дар алоҳидагӣ аз якдигар, 

дар иртиботи мутақобила шарҳ дода шудаанд, мавқеи ҳуқуқ дар давлат ва 

истифодаи амалии он муайян карда шудааст. 

Хусусияти ба худ хосси муносибати интерактивӣ нисбати таълими асосҳои 

давлат ва ҳуқуқ аз он иборат аст, ки тамоми соҳаҳои ҳуқуқ, ки дар он инъикос 

ёфтаанд, ҳамчун меъёр дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар 

кодексҳо, қонунҳои конститутсионӣ, дигар қонуну асноди меъёрӣ-ҳуқуқии 

давлат инъикос ёфтаанд. Бо дарназардошти ин, зарурати истифодаи 

технологияҳои интерактивии таълим ба миён меояд, ки тавассути ҳамкории 

мутақобила ва фаъоли омӯзгор ва хонандагон амалӣ карда мешавад. Инчунин, 

омӯзгор ва хонандагон маводи курси таърих – таърихи халқи тоҷик ва таърихи 

умумӣ, асарҳоеро, ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар самти тарбияи 

шаҳрвандӣ ба нашр расида, тайид гардидаанд, метавонанд истифода намоянд. 

Тавре ки маълум аст, ҳама гуна қонун, дар ҳама ҳолат бо давлат, инсон ва 

шаҳрванд алоқаманд аст. Аз ин рӯ, дар баробари Конститутсия ва ҳуқуқи 

конститутсионӣ, ҳуқуқи шаҳрвандӣ дар ҷойи аввал қарор дорад. Аз рӯйи ин 
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соҳаи ҳуқуқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Кодекси гражданӣ амал менамояд, ки 

тамоми муносибатҳои ҳуқуқиро, ки ба ҳуқуқҳои шаҳрвандии инсон ва 

шаҳрванд дар Тоҷикистон дахл доранд, танзим менамояд. Омӯзиши ҳуқуқи 

гражданӣ бе Кодекси гражданӣ ва бе иштироки фаъоли худи хонандагон на 

танҳо бесамар, балки имконнопазир мебошад. Бо дарназардошти ин, дар синфи 

9 бояд технологияҳои интерактивии таълим ҳангоми омӯзиши ҳуқуқи гражданӣ 

мавриди истифода қарор дода шаванд. 

Масалан, омӯзгор суҳбати муқаддимавиро бо хонандагон бо ибрози чунин 

нуктаи назар оғоз мекунад: «Шаҳрвандон дар ҳаёт барои қонеъ гардонидани 

талаботи худ доим ба муносибатҳои гражданӣ дохил мешаванд. Чунин 

муносибатҳо дар байни шаҳрвандон, шаҳрвандон ва ташкилотҳо, шаҳрвандон 

ва давлат, инчунин, дар байни худи ташкилотҳо низ ба вуҷуд меоянд» [222,5]. 

Пас аз ибрози ин нуқтаи назар аз ҷониби омӯзгор, хонандагон ба дарку 

тавсифи ин гуфтаҳо шуруъ менамоянд. Ин метавонад саволи рӯ ба рӯ, матни 

пешакӣ тайёркардашуда, порчаҳо аз Кодекси гражданӣ ва дигар мавод бошад, 

ки аз онҳо хонандагон дар бораи муносибатҳои байни шаҳрвандон, байни 

шаҳрвандон ва давлат, шаҳрвандон ва созмону муассисаҳо, сохторҳои гуногуни 

ҷомеаи шаҳрвандӣ маълумот ба даст меоранд. Ин метавонад кори инфиродӣ, 

кори гурӯҳӣ, кор бо Кодекси гражданӣ, мубоҳиса дар мавзуи муайяни 

муносибатҳои ҳуқуқии шаҳрвандӣ ва ғайра бошад.  

Усулҳои интерактивии таълими фанни давлат ва ҳуқуқ хеле зиёданд. Зеро 

ҳуқуқи гражданӣ дорои паҳлуҳои гуногун, муносибатҳои гуногун ва танзими 

ҳуқуқии онҳо, ҷузъи истилоҳотӣ ва ғайра мебошад. Бояд гуфт, ки ҳангоми 

шарҳи моҳияти субъектҳои ҳуқуқи гражданӣ ба ёрии назария ва амалияи 

ҳуқуқи гражданӣ мепардозанд. Масалан: «Иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи 

гражданиро субъектҳои он меноманд. Субъектҳои ҳуқуқи гражданӣ 

шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ (ташкилотҳо), Ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои 

маъмурию ҳудудӣ шуда метавонанд. Таҳти мафҳуми «шаҳрвандон» 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони 

бетабаият фаҳмида мешаванд» [222,7]. Омӯзгор бо истифода аз усулҳои 
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интерактивии таълим ба хонандагон муроҷиат намуда, номбар кардани 

шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони воқеиро аз муҳити иҷтимоӣ ва иқтисодие, ки 

хонандагон дар он зиндагӣ мекунанд, талаб менамояд. 

Оиди китоби дарсии мазкур метавон гуфт, ки он аз рӯйи методикаи 

анъанавӣ таҳия шудааст ва аз ин рӯ, аз омӯзгор дар самти кор бо технологияҳои 

интерактивӣ ва инноватсионӣ дониш ва таҷрибаи бештарро талаб мекунад. 

Мавод барои ин намуди фаъолият дар китобҳои дарсии синфи 8 ва 9 хеле зиёд 

мебошад. 

Фанни ҳуқуқҳои инсон 

Фанни таълимии мазкур дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар соли 

таҳсили 2004-2005 дар асоси «Низоми давлатии таълим дар соҳаи ҳуқуқҳои 

инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 12 

июни соли 2001 қабул намудааст, ҷорӣ карда шуд [292]. Фанни ҳуқуқҳои инсон 

давоми мантиқии фанни асосҳои давлат ва ҳуқуқ мебошад. Вазифаҳои фанни 

мазкур ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ ва шуури ҳуқуқии хонандагони синфҳои 

болоии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ маҳсуб меёбад. 

Бояд қайд намуд, ки китобҳои дарсии фанни мазкур аз ҷониби гурӯҳи 

муаллифон зери роҳбарии доктори илмҳои педагогӣ Т.Н. Зиёзода таҳия 

гардидаанд ва ба ташаккули фарҳанги ҳуқуқии хонандагони синфҳои болоии 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мусоидат хоҳад кард.  

Муносибати интерактивӣ дар синфи 10 [151]. 

Ҳуқуқҳои инсон дар синфи 10 дар се қисмат инъикос ёфтаанд:  

Фасли I. Ҳуқуқҳои инсон: мафҳум, моҳият, таносуб бо давлат ва ҷомеа. 

Фасли II. Ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои асосии инсон ва шаҳрванд. 

Фасли III. Механизмҳои ҳифзи ҳуқуқҳои инсон.  

Дар маҷмуъ ин фаслҳо аз 17 боб ва 63 мавзуъ ёхуд параграф иборат 

мебошанд. 

Фаслҳоеро баррасӣ хоҳем кард, ки дар умум ба ташаккули фарҳанги 

шаҳрвандии хонандагон нигаронида шудаанд.  
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Тавре қаблан зикр намудем, барнома ва китобҳои дарсии ҳуқуқҳои инсон 

аз ҷониби муаллифони тоҷик дар мувофиқа бо технологияҳои интерактивӣ ва 

инноватсионӣ таҳия гардидаанд ва ба ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ ва 

ҳуқуқии хонандагони синфҳои болоӣ мусоидат менамоянд. Маводи китобҳои 

дарсии мазкур ба талаботи тарбияи шаҳрвандӣ ва ҳуқуқии хонандагони 

синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҷавобгӯ мебошад. 

Хонандагони синфҳои 8 ва 9 ҳангоми омӯзиши асосҳои давлат ва ҳуқуқ 

дар бораи сохтори давлатӣ, оиди уҳдадориҳо ва масъулияти ҳар як фард ва 

шаҳрванд дар назди давлат ва ҷомеа маълумоти зарурӣ ба даст меоранд.  

Муносибати интерактивӣ ва инноватсионнӣ нисбати таълими фанни 

мазкур барои омӯзиш ва дарки муҳтавои он мусоидат мекунад. Сохтор ва 

мазмуни ин фанни таълимӣ маҳз ба чунин технологияи таълим ва омӯзиш 

равона карда шудааст. Маҳз чунин муносибат ба ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ 

мусоидат намуда, ба воситаи он тарбияи шаҳрвандӣ ва ҳуқуқии хонандагон 

амалӣ карда мешавад. Зимнан ин қисматҳо ғояҳои ватандӯстиро фаро гирифта, 

ба ташаккули ин арзиши воло дар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

равона карда шудаанд. 

Барои он ки тасдиқ намоем, ки китоби дарсӣ ба талаботи технологияҳои 

интерактивӣ ва методикаи инноватсионӣ мувофиқат менамояд, бояд ҳадафу 

вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстии хонандагонро амалӣ 

намоем. 

Албатта, хонандагон дар доираи дарси мазкур бори аввал бо мафҳуму 

истилоҳоти ҳуқуқӣ мувоҷеҳ намешаванд. Мафҳуму истилоҳоти мазкур дар 

барномаҳои телевизионӣ ва радиоӣ садо медиҳанд, дар саҳифаҳои матбуоти 

даврӣ хеле зиёд ба назар мерасанд. Агар Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро варақ занем, дар оғози он мо мехонем, ки инсон, ҳуқуқу 

озодиҳои ӯ арзиши воло ба ҳисоб мераванд. Дар Конститутсия оид ба ҳуқуқу 

озодиҳои инсон, риояи ҳифзи ҳуқуқҳои инсон, асноди байналхалқии ҳуқуқӣ 

сухан меравад. Мактаб вазифадор аст, ки ба хонандагон донишҳоро оид ба 

ҳуқуқу озодиҳои инсон пешниҳод созад. 
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Мавзуи «Вазифаҳои ҳифзи Ватан ва манфиатҳои давлат ва ҷомеа» се ҷанба 

– шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ ва ватандӯстиро, ки байни ҳам иртиботи қавӣ доранд, ба 

ҳам пайвастааст ва дар ин ҷо омили ватандӯстӣ нақши калидӣ дорад ва барои 

ноил шудан ба мақсаду вазифаҳои тарбияи ватандӯстии хонандагон хизмат 

менамояд.  

Дарс аз рӯйи мавзуи мазкур дар асоси муқаррароти конститутсионӣ ва 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати 

ҳарбӣ» аз 13.03.2005 ва дигар асноду ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ба роҳ монда 

мешавад. 

Аз Қонуни мазкур панҷ иқтибос оварда шудааст. Маҳз онҳо дар раванди 

таълими фанни ҳуқуқҳои инсон муҳим арзёбӣ мегарданд. Ин ҷо овардани ин 

иқтибосҳоро ба мақсад мувофиқ мешуморем: 

«Ватандӯстӣ ва амнияти миллӣ – асоси сиёсати давлатии мо». «Хизмати 

алтернативии шаҳрвандӣ – имконияти иваз кардани хизмати ҳарбӣ барои 

шахсоне, ки агар он бо эътиқод ва дину мазҳаби онҳо номувофиқ аст, хизмати 

ҳатмӣ дар давоми муҳлати муайян (баъзан муҳлаташ дарозтар назар ба хизмати 

ҳарбӣ) дар муассисаҳои шаҳрвандӣ мебошад». «Иҷрои уҳдадориҳои умумии 

ҳарбии шаҳрвандро мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ҳокимияти иҷроия дар 

маҳалҳо, шахсони мансабдори корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо, сарфи назар 

аз шакли моликият, дар доираи салоҳиятҳои худ таъмин менамоянд. Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ». 

«Баҳисобгирии ҳарбии шаҳрвандон аз ҷониби комиссариатҳои ҳарбӣ дар 

маҳалли зист амалӣ карда мешавад». «Шахси шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

набуда, дар Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон, дигар қӯшунҳо ва дигар қисмҳои 

ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати ҳарбиро адо карда наметавонад». 

«Ҳифзи Ватан на танҳо вазифаи ҳуқуқӣ, балки қарзи маънавӣ ва ватандӯстии 

ҳар як шаҳрванд аст». Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадории 

умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» [152,242 - 245]. 

Дар матни мавзуи мазкур иқтибосот аз эҷодиёти классикон ва шориони 

муосир дар бораи ватандӯстӣ ва шуҷоати ҳарбӣ ва ҳифзи Ватан оварда 
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шудаанд. Инчунин, порчаҳо аз Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда 

шудаанд. Истилоҳоти вобаста ба мавзуи дарс – уҳдадории умумии ҳарбӣ 

истифода шудаанд, аз ҷумла уҳдадории умумии ҳарбӣ, дар қӯшунҳои эҳтиётӣ 

номнавис гардидан, баҳисобгирӣ, хизмати ҳарбӣ, Ватан ва ғ. 

Ҳангоми гузаштани мавзуи мазкур омӯзгор бо истифода аз усулҳои 

интерактивӣ, на танҳо маводи таълимӣ, инчунин маводу маълумот дар бораи 

қаҳрамониҳои ниёгони халқи тоҷик ва ҷоннисориҳои насли калонсол дар 

солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ бар зидди истилогарони фашистро истифода 

бурда, хонандагонро ба ҳифзи Ватан аз душманон даъват менамояд.  

Муносибати интерактивӣ дар синфи 11 [152]. 

Китоби дарсии «Ҳуқуқҳои инсон» барои синфи 11-ро муаллифоне, ки 

китоби мазкурро барои синфи 10 таҳия карда буданд, омода намудаанд. Аз ин 

рӯ, аз нуқтаи назари методологӣ, методика, услуби баёни маводи таълимӣ, 

гуногуншаклии дидактикӣ ва самтгириҳои интерактивӣ мазмуну мундариҷаи 

фаслҳо, воситаҳои бадастории натиҷаи амалӣ якнавъ буда, аз ҳамдигар қариб 

ки фарқ надоранд. Агар дар ягон мавзуъ муносибат каме фарқ кунад, асосан, ба 

муносибати муаллиф вобастагӣ дорад, зеро китоби дарсии «Ҳуқуқҳои инсон» 

барои синфҳои 10 ва 11-ро гурӯҳи олимон, дар ҳайати 12 нафар таҳия 

намудаанд. Аз ин рӯ дар баёни баъзе мавзуъҳо муноибати фардӣ ба назар 

мерасад. 

Мо сохтор ва мазмуну мундариҷаи китоби дарсии «Ҳуқуқҳои инсон»-ро бо 

дарназардошти муносибати интерактивӣ дар синфи 11 ва барномаи «Ҳуқуқҳои 

инсон»-ро, ки дар асоси он таҳия гардидааст, ба таври мухтасар таҳлил 

намудем. Он аз ду фасл иборат аст:  

Фасли I. Ҷаҳони муосир ва ҳуқуқҳои инсон.  

Фасли II. Фарҳанги ҳуқуқи инсон – асоси рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 

устувории давлат.  

Ҳар як қисмат соҳа ва самтҳои муҳимтарини ҳуқуқ, ҳифзи ҳуқуқҳо ва 

озодиҳои инсон ва шаҳрвандро фаро мегирад. Аз ҳар як қисмат як мавзуъро бо 

таҳлили мухтасари хусусиятҳои дидактикӣ ва интерактивӣ ва муносибатҳои 
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инноватсионӣ барои бадастории натиҷаи педагогӣ ба сифати намуна дида 

мебароем. 

Мавзуъ «Масъалаҳои экологӣ ва ҳуқуқи инсон» аз фасли «Ҷаҳонишавӣ ва 

ҳуқуқҳои инсон», қисмати якум - «Ҷаҳони муосир ва ҳуқуқҳои инсон». 

Мавзуи мазкур барои Тоҷикистон нав мебошад, мамлакати мо низ 

мушкилоти экологии дар кишварҳо ва давлатҳои аз Тоҷикистон дурр бударо 

эҳсос мекунад. Муаллифи китоби дарсӣ ба масоили экологӣ ба монанди 

масоили ҳуқуқҳои инсон муносибати ҷиддӣ зоҳир намудааст. 

Мавзуи мазкур ба 4 зермавзуъ тақсим карда шудааст: Моҳият ва мавзуи 

фанни экология. Масоили глобалии экологӣ ва ҳуқуқҳои инсон. Вазъи экологӣ 

дар Тоҷикистон. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити 

зист. 

Омӯзгор метавонад ба хонандагон бо саволи «Экология чист?» муроҷиат 

намуда, ба он худаш, аммо бо иштироки фаъоли хонандагон ҷавоб диҳад. Онҳо 

бо истифода аз маълумотҳои гуногун, ки аз сарчашмаҳо оиди ин масоили 

иҷтимоӣ ба даст овардаанд, дар кушода додани моҳияти масъала метавонанд ба 

таври фаъолона иштирок намоянд. 

Баъд омӯзгор бо истифода аз имкониятҳои интерактивии мавзуъ, сохтор ва 

мазмуни он, дар мавзуи мазкур дарс мегузаронад. Ҳамин тариқ, омӯзгор ва 

хонандагон ба раванди таълим дар асоси технологияи интерактивӣ ҷалб 

мегарданд. 

Дар матни китоб истилоҳоти асосӣ ва шарҳу тавзеҳи онҳо, таъиноти 

экология ва иқтибосот аз қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

экология дар чаҳорчӯбаҳо махсус нишон дода шудаанд. Ониҳо иборатанд аз: 

1. Экология – илм дар бораи муносибати байни организмҳои зинда ва 

муҳити зисти онҳо мебошад. 

2. Ҳуқуқҳои экологии инсон – маҷмуи ҳуқуқҳои конститутсионнии инсон, 

ки иборатанд аз: ҳуқуқ ба муҳити мусоиди атроф; ҳуқуқ ба ҷуброни зарар, ки бо 

ҳуқуқвайронкунии экологӣ ба саломатӣ ва моликияти инсон расонида шудааст; 

ҳуқуқ ба бадастории иттилооти боэътимод оиди вазъи муҳити табиии зист. 
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3. Давлат барои солимгардонии муҳити зист, инкишофи оммавии варзиш, 

тарбияи ҷисмонӣ ва туризм тадбирҳо меандешад (Моддаи 38 Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон). 

4. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи табиат, истифодабарии оқилона ва 

азнавистеҳсолкунии захираҳои он, солимгардонии муҳити табиии зист вазифаи 

умумидавлатӣ, кори умумихалқӣ, қарзи маънавии ҳар як шаҳрванд маҳсуб 

меёбад (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи табиат дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон»). 

Дар мавзуъ саволҳои интерактивӣ пешниҳод гардидаанд, ки ба баланд 

бардоштани фаъолияти маърифатии хонандагон нигаронида шудаанд: Ба фикри 

Шумо масъалаҳои экологӣ ба ҳуқуқи инсон чӣ муносибат доранд? Кадом 

масоили экологиро шумо медонед? Кадом растаниҳо ва ҳайвонотеро, ки ба 

«Китоби Сурхи Тоҷикистон» дохил карда шудааст, шумо медонед? Барои чӣ мо 

масоили экологиро ҳамчун масоили глобалӣ баррасӣ менамоем? Кадом 

сарчашмаҳои ифлосшавии муҳити атрофро номбар карда метавонед? Вазъи 

экологии Тоҷикистонро бо истифода аз мисолҳои дигар тасвир намоед. Дар 

бораи вазъи экологии шаҳратон (деҳаатон), ноҳия, хонаатон гузориш диҳед. Аз 

тарафи шумо барои ҳифзи муҳити зист кадом корҳо анҷом дода шудаанд? 

Муносибат интерактивӣ нисбати тадрис ва омӯзиши фанни ҳуқуқҳои 

инсон дар мувофиқа бо мазмуни таълим дорои тавсифоти умумӣ ва хусусӣ, 

инчунин хусусияти маънавӣ-психологӣ мебошад, ки ин ба ҳалли масъалаҳои 

тарбиявӣ ва таълимӣ, аз ҷумла масъалаҳои тарбияи шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ ва 

ватандӯстии хонандагон мусоидат менамояд. 

Ба саволҳои мазкур ҷавобҳои хушку холӣ додан мумкин нест. Онҳо аз ҳаёт 

ва вазъи воқеии муҳити зист, ки худи хонандагон дар он муҳит зиндагӣ 

менамоянд, гирифта шудаанд. Аз ин рӯ, хонандагон бо роҳббарии омӯзгор бо 

камоли майл ба фаъолияти маърифатӣ мепардозанд. Чунин кори муштараку 

мақсадноки омӯзгор ва хонандагон натиҷаҳои дилхоҳ ба бор меорад.  

Муносибати интерактивӣ нисбати таълим дар китоби дарсии «Ҳуқуқҳои 

инсон» ба таври қатъӣ ифода ёфтааст. Онҳо аз мавзуъ, мақсаду вазифаҳо, 
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воситаҳои дидактикӣ ва ғайра вобастагӣ доранд. Дар синфи мазкур дар 

баробари дигар мақсаду вазифаҳо воситаҳои интерактивӣ дар ташаккули 

шахсияти хонандагон, тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии онҳо нақши муассир 

доранд. 
 

3.4. Шароитҳои педагогии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон 

дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

Марҳилаи нави рушди ҷомеа масъалаҳои наверо ба миён меорад, ки 

иқтидори низоми миллии маорифро мавриди санҷиш қарор медиҳанд. Қувваи 

вайронкунандаи бозор ба фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, аз ҷумла, 

муаасисаҳои таҳсилоти умумӣ низ таъсири худро расонд. Аксаран 

пешгӯинашавандагии муносибатҳои бозоргонӣ ба пастшавии раванди таълимӣ-

тарбиявӣ боис мегардад.  

Дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ тамоюлот ва равандҳое ба назар 

мерасанд, ки қаблан дар мактаб вуҷуд надоштанд: тафриқаи тавонои кӯдакон аз 

рӯйи нишонаи иҷтимоӣ, ба миён омадани «навъи нави кӯдакон» – хонандагон-

намояндагони бозори озод. Аммо, доғтарин масоили на танҳо мактаб, оила, 

балки тамоми ҷомеа ва давлат, ки дер боз боиси нигаронӣ ва таассуф шудааст, 

масоили тарбияи насли навраси муосир мебошад. 

Барҳам хӯрдани низоми куҳнаи арзишҳо ва ҷорӣ намудани арзишҳои нав 

боиси дигар шудани асосу бунёди тарбия ҳамчун раванди мақсадноки педагогӣ 

гардидаанд. Дар шуури ҷамъиятӣ ғояи худангехтагии тамоми чизе, ки марбут 

ба соҳаи таълиму тарбия, мазмун ва асосҳои ғоявию методии он мебошад, ҷой 

дода шуд.  

Муносибати дигар ва ғайрианъанавӣ ба соҳаи маориф, мактаб ва 

хонандагон боиси то андозае аз байн рафтани самтгириҳои ахлоқӣ гардидааст. 

Дар чунин шароит нақши мактаб ва оила дар тарбияи хонандагон ба маротиб 

афзуд. Тарбияи шаҳрванди асил, ки дорои ҳисси баланди ватандӯстӣ мебошад, 

ҷузъи муҳимми стандарти муосири таълиму тарбия маҳсуб меёбад. 
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Падару модарон аввалин мураббии хонанда дар ташаккули ӯ ҳамчун 

шаҳрванд ва ватандӯсти кишвари худ ба шумор мераванд. Тавассути оила 

хонандагон аз овони хурдсолӣ мансубияти худро ба Ватани хурду калон дарк 

менамоянд, бо анъана ва фарҳанги миллату халқи худ ошно мегарданд, ки худ 

ва волидони онҳо намояндаи он мебошанд. Дар оила хонандагон забони 

модарии худро аз худ менамоянд, оила бо тарзи ҳаёти худ ба фарзандон 

таъсиргузор мегардад. Тарзи бозоргонии ҳаёт ба тарбияи фарзандон дар 

шароити оила асаргузор мебошад. 

Оилаҳои серфарзанд боз ҳам зиёд гардида истодаанд, таъсири насли 

калонсол ба ҷавонон кам шуда, таҷрибаи зиндагӣ ва дониши насли калонсол, ки 

дар тули солҳо андухта шудааст, нолозим, беарзиш ба назар мерсанд. 

Анъанаҳои педагогикаи халқӣ сарфи назар карда мешаванд. 

Мушкилоти зиёди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, музди маоши нисбатан кам, 

бекории пурра ва ё нисбӣ, нобоварӣ ба оянда дар аксарияти оилаҳо – ҳамаи ин 

то андозае ба самаранокии тарбия дар оила таъсири манфӣ мерасонад. Яке аз 

воситаҳои асосии баландбардории самаранокии таълиму тарбияи хонандагон 

ҳамкории мутақобилаи мактаб ва оила маҳсуб меёбад. 

Имрӯз зарурати ташаккули низоми нави тарбия, ки ба талаботи замони 

мусир мувофиқ бошад, ба миён омадааст. Низоми нави тарбия бояд ба тарбияи 

шаҳрванди дорои фарҳанги баланди ҳуқуқӣ ва тарбияи ватандӯсти асил 

нигаронида шавад. 

Таълими насли наврас ҳамчун зарурати объективӣ дар марҳилаи кунунии 

рушди ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон арзёбӣ мегардад. Тарбияи шаҳрванд ва 

ватандӯсти асил дар раванди таълиму тарбия шарти муҳимми ташаккули 

ҷомеаи шаҳрвандӣ маҳсуб меёбад. 

Ин талабот аз ҳадафу мақсадҳои ниҳоии таҳсилот ва раванди педагогӣ 

бармеоянд, натиҷаи онҳо ташаккули шаҳрванди дорои маҷмуи ҳуқуқу 

уҳдадориҳои аз ҷониби давлат кафолатгардида ва пайрави ғояҳои демократия 

мебошад. Шарикии иҷтимоӣ бо баҳисобгирии озодиҳои миллӣ ва шахсии 

шаҳрванд, шаҳрванде, ки қонунҳоро риоя мекунад, шаҳрванде, ки барои 
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манфиати ҷомеа ва давлат, инчунин ба манфиати худ кор мекунад, муҳим 

арзёбӣ мегарданд. 

Тарбияи шаҳрванд ва ватандӯсти асил яке аз принсипҳои асосии сиёсати 

давлатӣ дар соҳаи таълиму ба ҳисоб меравад. Мақсади мазкур дар Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Консепсияи миллии тарбия дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ инъикос ёфтааст.  

Омӯзиш ва таҳлили таҳқиқоти педагогӣ дар соҳаи тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ нишон медиҳад, ки ба 

таҳқиқи масоили мазкур таваҷҷуҳи хосса зоҳир карда мешавад. Тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар раванди умумии тарбия амалӣ карда мешавад. Он 

қисмати ҷудонопазири илмҳои иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад, ки дар он ба тарбия 

ва эҳтироми ҳуқуқҳои инсон, масъулияти иҷтимоии ӯ афзалият дода мешавад. 

Дар кишварҳои рушдёфтаи демократӣ меъёрҳои миллии тарбияи 

шаҳрвандӣ коркард гардидаанд, ки ба дарки арзишҳои давлати демократӣ ва 

ҷомеаи шаҳрвандӣ, ташаккули сифатҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон 

равона карда шудаанд. 

Дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ғарб ба таълими сиёсӣ диққати зиёд 

дода мешавад, ки асоси онро дарки масоили мубрами инсоният ташкил 

медиҳад. Дар марҳилаи муосири рушди ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон ва 

ташаккули давлати демократӣ таҷрибаи хориҷии тарбияи шаҳрвандӣ хеле 

фаъолона мавриди омӯзиш қарор дода шуда, аз ҷониби муаллифон – 

мураттибони барномаву васоитҳои таълимӣ шарҳу тавзеҳ дода мешавад.  

Масалан, дар саргаҳи тарбияи шаҳрвандӣ дар Россия В.А. Сухомлинский 

қарор дошт. Вале таҳқиқот дар сатми омӯзиши таълим ва тарбияи шаҳрвандӣ 

дар Россия, соли 1990, вақте ки дар мактабҳо омӯзиши фанни «Ҳуқуқи 

гражданӣ» ба роҳ монда шуд, оғоз гардид. Барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби 

як гурӯҳ муҳаққиқон бо сарварии Ю.А. Соколов коркард гардид. Мақсади 

курси мазкур фароҳамории шароит барои ташаккули сифатҳои шаҳрвандӣ, 

худмуайянкунӣ дар вазъияти воқеии иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ташаккули фарҳанги 

маънавӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии хонандагон мебошад. Бояд қайд намуд, ки дар 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ба монанди Федератсияи Россия ва дигар кишварҳои 

пасошӯравӣ дар самти мазкур корҳои зиёде анҷом дода шудаанд. 

Аёни замон барномаи таҳсилоти шаҳрвандӣ барои мактабҳои ибтидоӣ низ 

коркард гардидааст. Профессор А.И. Лазарев курси «Мардумшиносӣ»-ро барои 

хонандагони мактабҳои ибтидоӣ таҳия намуд. Дар синфҳои 2-3 фанни ҳуқуқҳои 

инсон дарс дода мешавад. Низоми тарбияи шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ дар 

синфҳои 10-11 бо омӯзиши курсҳои ҷамъиятшиносӣ дар соҳаи фанҳои 

иҷтимоӣ, аз ҷумла «Ҷаҳони инсон», «Муқаддимаи сотсиология», «Иқтисод», 

«Сиёсат ва ҳуқуқ» хотима меёбад.  

Дар баъзе соҳаҳо тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар доираи таълими 

ҷамъиятшиносӣ ба таври амудӣ ба нақща гирифта шудааст, ки тамоми сатҳҳои 

таълимро фаро мегирад: мактаби ибтидоӣ, асосӣ, миёна (пурра). 

Дар баъзе муассисаҳои таҳсилоти умумии Россия таҷрибаи бойи таълими 

шаҳрвандии хонандагон андухта шудааст. Дар муассисаҳои таҳсилоти умумии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти мазкур тадриҷан пурзӯр мегардад. 

Тавассути омӯзиши силсилаи фанҳои умумитаълимӣ, ки ба тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон нигаронида шудаанд ва ба воситаи 

ташкили машғулияту чорабиниҳои зарурӣ масоили таълим ва тарбияи 

шаҳрвандии хонандагон бомуваффақият ҳалли худро меёбанд. Ин омодагии 

ҳамаҷонибаи омӯзгорро дар самти тарбияи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва ватандӯстии 

хонандагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тақозо менамояд. Кори мазкур дар 

доираи Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда 

мешавад. 

Муносибати инфиродӣ дар тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ аҳамияти 

хосса дорад. Муносибати инфиродӣ донистани на танҳо шахсияти хонанда, 

балки тамоми муносибатҳоеро, ки ба ӯ таъсир мерасонанд, дар назар дорад. 

Муносибати инфиродӣ дар тарбия ин на мутобиқшавии ғайрифаъол (суст) ба 

махсусиятҳои ҳамкорӣ байни омӯзгор ва хонанда, балки ҷустуҷӯйи фаъоли 

роҳҳои самараноки таъсиррасонии тарбиявӣ ба хонанда бо баҳисобгирии 

сифатҳои шахсии ӯ мебошад. 
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Хусусияти асосии тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ характери миллии он 

мебошад. Ба назар гирифтани махсусиятҳои миллӣ дар соҳаи тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дорои аҳамияти зиёд мебошад. Чунин муносбат аз 

шиносоии хонандагон бо фарҳанги миллӣ ва анъанаҳои таърихии халқ маншаъ 

мегирад. Принсипи халқият, ба назар гирифтани хусусиятҳои миллӣ дар соҳаи 

тарбияи шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ тавассути фаъолият ва иштироки 

хонандагон амалӣ карда мешавад. Тарбия дар фаъолият ва дар кор асоси 

раванди таълимро ташкил медиҳад. Шаклҳои гуногуни чорабиниҳо дар самти 

тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ вуҷуд дораанд. 

Яке аз принсипҳои асосии раванди таълим, тарбияи шахсияти хонанда 

мебошад, ки дар он меҳнатдӯстӣ, покдилӣ, ростқавлӣ, ҳисси масъулият, боварӣ, 

маънавиёт, таҳаммулпазирӣ, озодӣ ва ғайра ҳамчун сифатҳои асосӣ баромад 

менамоянд.  

Бо мақсади муайян намудани сатҳи тарбияи шаҳрвандии хонандагони 

синфҳои 5-11, бо дарназардошти арзишҳои миллӣ, мо аз рӯйи 14 меъёр пурсиш 

гузаронидем: меҳнатдӯстӣ, намуди зоҳирӣ, покдилӣ, таълим, бурдборӣ, 

ростқавлӣ, пешравӣ дар мансаб, ҳисси масъулият, оила, сарфакорӣ, эътиқод, 

маънавиёт, таҳаммулпазирӣ, эътимоднокӣ, дӯстӣ, озодӣ, боигарӣ (ҷадвали10 

дар замимаи 10). 

Аз пурсиши хонандагони синфҳои 5-9 ва 10-11 гурӯҳҳои озмоишӣ ва 

назоратии ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод натиҷаҳои зерин бо фарқияти 

ҷавобҳо ба даст омаданд: 4,8% (78,7%/83,5%), хонандагони синфҳои 10-11 

гурӯҳи назоратии ноҳияи Муъминобод пешсафанд. Дар ҷавобҳои «не» фарқият 

4,8% (21,3%/16,5%) ташкил дод, бо афзалияти хонандагони гурӯҳи озмоишии 

ноҳияи Фархор. 

Ҳангоми муқоисаи натиҷаҳо, метавон қайд намуд, ки ҷавобҳои 

хонандагони синфҳои 10-11 дуруст ва бомулоҳиза буданд. 

Диаграммаи 13 
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Муайянсозии сатҳи шаҳрвандият тавассути тамоюлоти арзишӣ дар 

хонандагони синфҳои 5-9 ва 10-11 дар соли таҳсили 2013-2014 дар ноҳияҳои 

Фархор ва Муъминобод (352 хонанда, дар якҷоягӣ бо мактабҳои деҳот. 

 

 

Ҷадвали 11 (замимаи 11) ва диаграммаи 10 нишон медиҳанд, ки 

хонандагони синфҳои 5-9 ва 10-11 мактабҳои шаҳрии №12, 25, 26, 47 шаҳри 

Душанбе дорои натиҷаҳои зерин бо фарқияти 6,5% (82%/88,5%) дар ҷавобҳо 

мебошанд. Дар натиҷаи муқоисаи натиҷаҳо, муайян намудем, ки ҷавобҳои 

хонандагони синфҳои 10-11 мантиқӣ, асоснок ва мукаммал буданд. 

Диаграммаи 14 

Муайянсозии сатҳи шаҳрвандият ба воситаи тамоюлоти арзишӣ дар 

хонандагони синфҳои 5-9 ва 10-11 соли таҳсили 2014-2015 дар шаҳри 

Душанбе дар мактаби №25 (352 хонанда, мактабҳои шаҳрӣ) 
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Дар ҷадвали муқоисавии №10 (дар замимаи 10) натиҷаҳои мавқеи 

шаҳрвандии хонандагони синфҳои 5-9 ва 10-11 мактабҳои деҳот (ноҳияҳои 

Фархор ва Муъминобод) ва шаҳр (ш. Душанбе) бо дарназардошти тамоюлоти 

арзишӣ нишон дода шудаанд. 

Дар диаграммаи 15 ба таври аёнӣ сатҳи мавқеи шаҳрвандӣ бо 

дарназардошти тамоюлоти арзишӣ аз рӯйи 14 меъёр дар хонандагони синфҳои 

5-9 ва 10-11 мактабҳои шаҳр ва деҳот дар соли таҳсили 2014-2015 нишон дода 

шудааст.  

Диаграммаи 15 

Муқоисаи сатҳи шаҳрвандият дар асоси тамоюлоти арзишӣ дар 

хонандагони синфҳои 5 - 9 ва 10-11 мактабҳои шаҳр ва деҳот дар соли 

таҳсили 2014-2015 ( 352 хонанда аз мактабҳои шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои 

Фархор ва Муъминободи вилояти Хатлон) 

 

 

Омӯзгорони фаннӣ ва роҳбарони синфҳо бо мақсади ба хонандагон 

омӯхтани асосҳои конститутсионӣ суҳбатҳо, соатҳои тарбиявӣ, шабнишиниҳои 

мубоҳисавӣ, корҳои эҷодӣ ва ғ. мегузаронанд.  

Махсусияти сифатӣ дар соҳаи тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ тавассути 

муҳит таъмин карда мешавад. Муносибати муҳитӣ нисбати таълими 

шаҳрвандӣ, шуурнокии ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ махсусиятҳои раванди мазкурро 

муайян мекунад. Муҳити мактаб (корхонаҳо, ёдгориҳои фарҳангӣ ва таърихӣ, 

театрҳо ва ғ.) бояд ба тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ мусоидат намоянд.  
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Қувваи асосии тарбия – муассисаи таҳсилоти умумӣ мебошад. Маҳз дар 

муассисаи таҳсилоти умумӣ раванди мақсадноки педагогӣ амалӣ карда 

мешавад. Ин равандро одамони махсус таълимгирифта амалӣ менамоянд ва ин 

раванди идоракунанда мебошад. Омӯзгор ба сифати шахси асосӣ дар 

идоракунии ин амал, мақсаду вазифаҳои тарбияи хонандаро ҳамчун шаҳрванди 

давлат ва ватандӯсти Ватан муайян месозад.  

Мазмун, шаклу равишҳо, меъёрҳои бомаърифатӣ ва тарбиятдидагиро 

омӯзгорон-педагогҳо муайян менамоянд. Ташаккули шаҳрванди озоди давлати 

демократӣ, дорои ҳисси волои ватандӯстӣ бо маҷмуи сифатҳои аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ муҳим, аз ҷумла эҳсоси қарзи шаҳрвандӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ, 

эҳтироми ҳуқуқу уҳдадориҳо тавсиф мегардад. 

Бо дарназардошти он ки тарбияи шаҳрвандӣ ватандӯстӣ асоси тарбия дар 

умум ба ҳисоб меравад, соҳаҳои фаъолияти мазкур бояд муайян карда шаванд. 

Дар ташаккули шахсияти шаҳрванд ва ватандӯст самтҳои зерин аҳамияти 

махсус доранд: 

1. Ташаккули ҷаҳонбинии ҷавонон, муайян намудани маънии ҳаёт, 

муносибати арзишманд нисбати ҳаёти худ. Тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ 

дар асоси маҷмуи муайяни ғояҳо ва арзишҳо ба роҳ монда мешавад. Арзишҳои 

инсонӣ метавонанд омили тарбияи ҳар як хонанда ҳамчун шаҳрванди давлат ва 

Ватан гарданд.  

2. Тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар асоси маҷмуи муайяни ғояҳо ва 

арзишҳо ба роҳ монда мешавад. 

Инсон – арзиши мутлақ, ҷавҳари олӣ, ченаки тамоми ашёҳо мебошад. Ин 

мафҳуми умумиро бояд дар ҳаёти воқеии ҳар як хонанда амалӣ сохт. Пеш аз 

ҳама, омӯзгор бояд маънии педагогии ин мафҳумро дарк намояд. Ин дар 

интихоби самти дуруст ва шаклҳои кор бо хонандагон (тренингҳои проблемавӣ, 

муҳокимаи сарчашмаҳои адабӣ ва ғайра) кумак хоҳад кард. Дар ин самт 

метавон тамоми фанҳои таълимиро мавриди истифода қарор дод. 

Намоиши мунтазами нақши инсон – шаҳрванд дар рушду такомули ҷомеа 

аҳамияти зиёд дорад. Шиносоӣ бо дастовардҳои илмӣ ва қаҳрамониҳои 
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муҳаққиқони ватанӣ ба ташаккули идеали маънавӣ, тарбияи сифатҳои 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар хонандагон мусоидат хоҳад кард. Донишҳои 

гуманитарӣ, ба мисли ҳамаи донишҳо дар бораи инсон, сарчашмаи арзишманди 

ташаккули мақсадноки шаҳрванд ва ватандӯсти асил, ақоид, эътиқодот ва 

идеалҳои ӯ маҳсуб меёбанд. 

Дар байни илмҳои гуманитарӣ таърихи ватан нақши муҳим дорад, ки то 

андозаи муайян фанни мураккаб буда, унсурҳои илмҳои иҷтимоӣ, демография, 

ҳуқуқ, иқтисодро дар бар мегирад. Ин заминаи воқеиро барои дарки илмҳои 

иҷтимоӣ ҳамчун намои давлати мо фароҳам меорад. Дар маҷмуъ, ҳама илмҳои 

ҷомеашиносӣ фарҳанги гуманитарии шахсияти хонандаро ташаккул медиҳанд. 

Илова бар ин: 

1. Вазифаи асосии тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ шинос кардани 

хонандагон бо қонунҳои давлат, зарурияти воқеии татбиқи онҳо, ташаккули 

масъулияти шаҳрвандӣ мебошад. Ҳалли масъалаи мазкур ба рушди талабот ба 

фаъолияти шаҳрвандӣ мусоидат хоҳад кард. Ин фаъолият тавассути иштироки 

хонандагон дар корҳои ҷамъиятӣ, ширкат дар ҳаёти ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ-

иқтисодии маҳалли зист, ноҳия, шаҳр амалӣ карда мешавад. 

2. Шиносоии хонандагон ба фарҳанги кишвару халқи худ, ташаккули 

талабот ба арзишҳои волои фарҳангӣ ва маънавӣ – боз як вазифаи тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ маҳсуб меёбад. Ҳалли масоили мазкур ба фаъолнокии 

шаҳрвадон мусоидат хоҳад кард. Ин вазифа низ тавассути иштироки 

хонандагон дар намудҳои гуногуни кори иҷтимоӣ, ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоӣ-

иқтисодии деҳот, ноҳия ва шаҳр амалӣ карда мешавад. 

Тавассути мазмуну мундариҷаи маводи фанҳои таълимӣ, ба нақш ва саҳми 

бузурги олимон, намояндагони илм ва фарҳанг таъкид карда мешавад. 

Омӯзгор бояд ба хонандагон дар дарки нақш ва таъиноти фарҳанги миллӣ 

дар ҳошияи тамаддуни умумиҷаҳонӣ кумак расонад. Бояд дар назар дошт, ки 

яке аз хусусиятҳои асосии фарҳанги миллии тоҷикӣ маънавиёти волои он 

мебошад.  
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3. Ташаккули маънавиёти инсон (некӣ, якдигарфаҳмӣ, таҳаммулпазирӣ ва 

ғ.). Вазифаи мазкур ба зарурати ташаккули таҳаммулпазирӣ таъкид мекунад, 

зеро бе он наметавон шаҳрванди воқеиро тарбия намуд. Тараҳҳум – сифати 

инсонист, ки қобилият ва хоҳиши ӯро дар некӣ кардан ба одамон инъикос 

менамояд. 

4. Эҳсоси озодии ботинӣ, қобилияти худбаҳогузорӣ ва танзими рафтори 

воқеӣ, худэҳтиромкунӣ. Мақсади мазкур ба фароҳамории эҳсоси озодӣ, шаъну 

шарафи шаҳрвандӣ ва инсонӣ равона карда шудааст. Мутаассифона, мафҳуми 

озодӣ аксаран ҳамчун озодии соҳибкорӣ, ҳамчун эҳсоси як навъ озодӣ аз 

амалисозии ҳуқуқу уҳдадориҳо, иҷрои қонунҳо ва муқаррароти ҳуқуқии давлат 

фаҳмида мешавад. 

5. Тарбияи меҳнатӣ дар ҳаёт аҳамияти хосса дорад, талабот ба рушди 

эҷодиёт – вазифаи ҷудонопазири низоми тарбияи умумии шаҳрвандӣ, шуури 

ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ мебошад. Меҳнат – асоси мавҷудияти инсон аст. Одамон 

на барои он меҳнат мекунанд, ки маблағ ба даст оранд. Онҳо барои он меҳнат 

мекунанд, ки инсонанд, чунки бо муносибати бошуурона нисбати меҳнат аз 

ҳайвонот фарқ мекунанд, моҳияти аслӣ, инсонии онҳоро меҳнат ба таври табиӣ 

ифода менамояд.  

Меҳнатдӯстӣ, ҳамчун сифати шахсони алоҳида, масъулияти иҷтимоӣ ва 

шахсиятӣ-маънавӣ ва иқтисодии рафтори инсониро шартнок мегардонад, ки ба 

шаҳрванди давлат ва Ватан хос аст. Меҳнатдӯстӣ сифати ҷудонопазири 

шаҳрванд мебошад.  

Хусусиятҳои асосии меҳнатдӯстӣ ҳамчун оили тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстии инҳо мебошанд: 

1. Дарки меҳнат ҳамчун омили камолоти инсон ва такмили ҷомеа, ҳамчун 

воситаи асосии бадастории муваффақият дар ҳаёт. 

2. Дарки ҳуқуқ ба меҳнат ва уҳдадориҳои худ ҳамчун инсон ва шаҳрванди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

3. Эҳтироми меҳнаткашон. Ростқавл, бовиҷдон, масъулиятшинос будан. 
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Тавре қаблан қайд намуда будем, В.А. Сухомлинский чунин ибрози назар 

намудааст: «Эҳсоси аҳамияти шаҳрвандии меҳнат дар баробари лаззати идрок, 

омӯхтани ҷаҳон як ангезаи хеле қавии отифист, ки меҳнати вазнинро илҳом 

мебахшад. Яке аз нозуктарин асрори тарбия - оғози шаҳрвандии меҳнатро дида 

тавонистан, пайдо ва кашф карда тавонистан аст» [331,112]. 

Тамоюлнокии шаҳрвандӣ-ватандӯстии меҳнатдӯстӣ аҳамияти иҷтимоии 

онро муайян сохта, ба инсон дар дарки худ ҳамчун шаҳрванди мамлакат, дар 

донистани ҳуқуқу уҳдадориҳои инсон ва шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кумак мерасонад. 

Муваффақияти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар раванди таълим аз 

риояи принсипҳои дидактикӣ вобастагӣ дорад, дар ин маврид принсипи 

халқият дорои аҳамити хосса мебошад. Принсипи халқият тамоми мазмуни 

бунёди таълимро фаро гирифта, ба таври ногусастанӣ бо забон, фарҳанг, 

анъанот, урфу одатҳои халқ алоқаманд аст. Шаҳрвандият, шуурнокии ҳуқуқӣ ва 

ватандӯстӣ бо таълим иртиботи мутақобила доранд.  

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстиро тавассути тадриси фанҳои ҷамъиятӣ 

метавон дар се сатҳ метавон амалӣ намуд: 

- қисмати назариявӣ бо фармоиши иҷтимоии ҷомеа, талаботи шахс муайян 

карда мешавад; он консепсия ва ғояҳои асоси курс (фанҳои ҷамъиятӣ)-ро дар 

бар мегирад; 

- қисмати муҳтавоӣ аз васоити таълимӣ иборат аст, ки ба барномасозӣ ва 

принсипҳои роҳбарикунанда асос ёфта, ба татбиқи амалии мазмуну мудариҷаи 

таҳияшудаи курс нигаронида шудаанд; 

- қисмати амалӣ бошад, аз фаъолияти омӯзгор дар самти ташаккули 

сифатҳои иҷтимоӣ, шуурнокии ҳуқуқӣ ва ҳисси ватандӯстии хонандагон иборат 

буда, маънии онро дорад, ки мазмуну мундариҷа ва фаъолияти хонандагон ба 

он нигаронида шудааст, ки онҳо ҳамчун шаҳрвандони асил ва дорои фарҳанги 

ҳуқуқӣ ва ҳисси ватандӯстӣ ба воя расанд. 

Барои тарбияи самараноки сифатҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ тавассути 

тадриси фанҳои ҷамъиятӣ анҷом додани корҳои зерин ба мақсад мувофиқ аст: 
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1. Зиёд кардани ҳиссаи машғулиятҳои амалӣ – семинарҳое, ки дар асоси 

усулу шаклҳои ҷустуҷӯйӣ ва самараноки таълим омода гардидаанд. Ин 

машғулиятҳо хонандагонро ҳангоми иштироки онҳо дар раванди ҷустуҷӯ ва 

кашфи донишҳои нав фаъол гардонида, масъалаҳои дорои характери 

проблемавиро ҳал менамоянд.  

2. Баланд бардоштани сатҳи ҳавасмандгардонии хонандагон, дарки 

муҳиммият ва мувофиқи мақсад будани омӯзиши фан дар маҷмуъ ва қисматҳои 

ҷудогонаи он. 

3. Бештар истифода бурдани методҳои сотсиологӣ ва ташхисӣ аз ҷониби 

омӯзгор. Дар ташаккули шаҳрвандият ва ватандӯстии хонандагон фаъолият 

нақши муассир дорад. Таъкид бар ҷанбаи шаҳрвандият ва ватандӯстӣ дар 

баргузории чорабиниҳои гуногун ба самаранокии он мусоидат хоҳад кард. 

Самтҳои асосии фаъолият, ки ба тарбияи шаҳрвандӣ, шуурнокии ҳуқуқӣ ва 

ватандӯстӣ таъсири назаррас мерасонанд, машғулиятҳои синфӣ, кор дар 

маҳфилҳо, таҳқиқоти кишваршиносӣ ва минтақашиносӣ, корҳои ҷустуҷӯйӣ, 

чорабиниҳо доир ба ҳифзи муҳити атрофро дар бар мегиранд.  

Дар фаъолияти шаҳрвандӣ-ватандӯстии инсон санъат, фаъолияти бадеии 

хонандагон ҷойгоҳи назаррасро ишғол менамояд. Ҷанбаи омӯзишӣ ва тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии он равшан аст. Мақсад на омӯхтани пешаи ҳунармандӣ 

ба хонандагон, балки дарки образноки ҷаҳонро ба хонандагон омӯхтан, 

сифатҳои маънавии инсон-шаҳрвандро ташаккул додан мебошад. 

Тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон дар раванди таълим бо 

усулҳои гуногун татбиқ мегардад. Иҷрои эҷодии бозӣ ҳаёт ном гирифтааст. Аз 

ин рӯ бозӣ дар тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон аҳамияти зиёди 

педагогӣ дорад: бозӣ аҳамияти зиёд дошта, ба ташаббускории хонандагон ва 

ибрози озоди ақидаҳо аз ҷониби онҳо, зуҳури сифатҳои шаҳрвандӣ, ватандӯстӣ 

ва шуурнокии ҳуқуқии онҳо мусоиат менамояд. 

Ба фарқияти онҳо нигоҳ накарда, тамоми намудҳои бозиҳои кӯдакона аз 

нуқтаи назари психологӣ-педагогӣ: тарбияи шаҳрвандӣ, шуурнокии ҳуқуқӣ ва 
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ватандӯстиро дар назар доранд, аз ин рӯ дорои хусусиятҳои мушобеҳ 

мебошанд. Иқтидори омӯзиши онҳо аз омилҳои зерин вобаста аст: 

- аз мазмуну мунлариҷаи иттилооти маърифатӣ ва маънавие, ки дар сужаи 

бозӣ ҷой дорад; 

- аз он ки кӯдакон чӣ гуна ба қаҳрамонон пайравӣ менамоянд;  

- раванди бозӣ ҳамчун фаъолияте пешбинӣ гардидааст, ки ба даст овардани 

мақсад бо роҳи мустақилона пайдо кардани воситаҳо ва бо шарикон ба 

мувофиқа расиданро талаб менамояд; 

- худмаҳдудкунӣ дар талош бо мақсади ба даст овардани муваффақият, 

зуҳури сифатҳои муайяни шаҳрвандӣ, шуурнокии ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ. 

Ҳангоми ташкили ҳама гуна чорабинӣ, ки ба тарбияи ин ва ё он сифатҳои 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ равона карда шудааст, муайян кардани самти 

мушаххас ба мақсад мувофиқ аст. Бо мақсади ҳалли масоили тарбияи 

шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ таҷдиди назар намудани мазмуну мундариҷаи 

фаъолияти мактаб дар ин самт ба мақсад мувофиқ аст. 

Меҳнат – намуди фаъолияти инсонӣ дар ҷомеа мебошад. Меҳнат барои 

хонанда маънии махсус дорад. Ин маънӣ дар ҷанбаи тарбиявии он ифода 

меёбад. Таҳсил ва тарбияи иловагӣ барои тарбияи шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ ва 

ватандӯстӣ имкониятҳои бемаҳдуд доранд, ба хонандагон барои татбиқи худ 

чун шахсият ва нишон додани қобилиятҳои инфиродии эҷодии онҳо мусоидаит 

менамоянд; боварии хонадагонро ба қувваю неруи худ тақвият мебахшад, 

дараҷаи эътимод ва матонат, шуурнокии ҳуқуқӣ ва ватандӯстии онҳоро афзун 

мегардонад. Дар ин маврид метавон ба нақши осорхонаҳои мактабӣ ва 

фаъолияти кишваршиносӣ дар умум ишора намуд. 

Сифатҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии худро хонандагон ҳангоми 

худидоракунӣ низ зоҳир менамоянд. Дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

таҷрибаи ғании ташкили худидоракунӣ андухта шудааст. Дар муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ таъсис додани кумитаҳои худидоракунӣ ба мақсад мувофиқ 

аст. 
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Шарти асосии самаранокии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон, 

мунтазамии он мебошад. Низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон 

аз мақсад, вазифаҳо, мазмун, усулҳо, шаклҳо ва сатҳҳои рушди меъёрҳои 

ташхисии шаҳрвандият, шуурнокии ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ иборат мебошад. Дар 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ нақши асосӣ ба омӯзгор тааллуқ дорад. 

Омӯзгор бояд ҷонибдори боэътимоди наврасону ҷавонон, гуманисти 

бомаърифат, ватандӯст, кордон, донандаи фарҳанги миллӣ бошад. 

Масоили омода намудани омӯзгорон барои татбиқи тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ имрӯз хеле мубрам арзёбӣ 

мегардад. Вобаста ба дигаргуниҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии дар 

мамлакати мо рӯйдода, афзудани талабот нисбати шахсият ва фаъолияти 

касбии омӯзгор, яке аз вазифаҳои муҳим тарбияи шаҳрванд ва ватандӯсти асили 

Ҷуҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки дар ин самт кор дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда 

нашудааст. Низоми махсуси тайёр намудан ба чунин намуди фаъолият ва 

шароит барои таъмини фаъолияти самараноки он талаб карда мешавад. Чунин 

тайёрӣ бояд ба муносибати системавӣ дар низоми маориф асос ёбад, ки ин 

намуди фаъолияти омӯзгорро такрор мекунад, иборат бошад. 

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мориф» яке аз вазифаҳои 

асосӣ тарбияи шахсияти дорои эҳсоси баланди шаҳрвандӣ баҳри иштироки 

фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ қайд шудааст. Ин 

ва дигар вазифаҳо дар Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дарҷ гардидаанд. 

Ҳамин тариқ, дар боби III Қонуни мазкур чунин қайд гардидааст: «Тарбияи 

миллӣ дар шаҳрванд сифатҳои баланди ахлоқӣ, ҳувияти миллӣ, инсондӯстӣ, 

озодандешӣ, мавқеи шаҳрвандӣ, ташаббускорӣ ва амсоли инро ташаккул 

медиҳад. Чунин шаҳрванд қодир аст, ки дар пояи манфиатҳои миллӣ фаъолият 

намояд, нисбати зуҳуроти манфии ҷомеа аз лиҳози танқид назар кунад, Ватани 

хешро дӯст дорад ва манфиатҳои онро ҳимоя намояд, ҳамчун соҳиби тафаккури 
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миллӣ ва посдори тамаддуни миллӣ дар пешрафти ҷомеа саҳмгузор бошад» [ 

246,4]. 

Нисбати тарбияи ватандӯстӣ дар Консепсия чунин муқаррар шудааст: 

«Ватанпарастӣ арзиши муқаддас ва аз ҳама муҳимтарини тарбия мебошад, ки 

он дар мафҳумҳои диёр, макон, кишвар, сарзамин, Ватан низ ифода меёбад. 

Ҳамаи унсурҳои дигари тарбия ба ҳамин унсури тарбия иртибот доранд ва 

садоқатмандии шаҳрвандро ба ватани хеш дар назар дорад» [246, 6]. 

Дар ин ҳуҷҷати муҳимми давлатӣ инчунин гуфта мешавад: «Риояи 

Конститутсия, қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳо ва шаъну шарафи дигаронро эҳтиром 

намудан, ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият, 

амният ва иқтидори мудофиавии он, ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву 

фарҳангӣ, супоридани андозҳо ва пардохтҳо ва ғайра сатҳти маърифат ва 

ахлоқи шаҳрвандро баланд намуда, мавқеи ҷамъиятии ӯро устувор 

мегардонанд» [246,5 - 6]. 

Тарбияи сиёсӣ ва мақсаду вазифаҳои он дар Консепсия дар шароити 

ҷомеаи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин муайян карда шудаанд: 

«Тарбияи сиёсии шаҳрванд аз ҳуқуқу озодиҳои сиёсие сарчашма мегиранд, ки 

онҳо дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода ёфтаанд. 

Тарбияи сиёсӣ аз зарурати фаъолияти сиёсии шаҳрвандон дар ҳаёти сиёсии 

ҷомеа ба миён меояд. Шаҳрванд дар фазои ҳаёти сиёсӣ ҳаёт ба сар бурда, бояд 

сохтор ва неруҳои сиёсии ҷомеаро донад. Аз ҳуқуқи худ барои иштирок дар 

идораи давлат истифода бурда тавонад. Узви ҳизби сиёсӣ бошад ва ё ба 

иттиҳодияи ҷамъиятии дигар дохил шуда, дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ширкат 

варзад. Дар интихобот ба сифати интихобкунанда ва ё интихобшаванда 

иштирок намояд. Аз тариқи маҷлису гирдиҳамоиҳо ва намошу роҳпаймоиҳои 

қонунӣ ақида ва ё андешаи дигари сиёсии худро иброз дорад. Аз ҳуқуқи озодии 

сухан ва дигарақидагӣ истифода барад. 

Мақсади ниҳоии тарбияи сиёсии шаҳрванд аз он иборат аст, ки фарҳанги 

сиёсӣ ва майли фаъолияти сиёсии ӯ ташаккул дода шавад» [246,7]. 
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Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ инъикосгари низоми чорабиниҳои 

таълимӣ-тарбиявӣ ва иҷтимоӣ мебошад, ки ба татбиқи ҳуқуқу уҳдадориҳои 

шаҳрвандон равона карда шудааст. Мақсади асосии тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ тарбияи шаҳрванде мебошад, ки дар давлатӣ демократӣ ва ҷомеа 

шаҳрвандӣ зиндагӣ карда метавонад. Ин шаҳрванд ба азхудкунии донишу 

малакаҳо, эҷоди низоми арзишҳои демократӣ, барои иштирок дар ҳаёти 

ҷамъиятӣ ва сиёсии мактаб ҳуқуқ дорад. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ аз 

маҷмуи амалҳое иборат аст, ки асоси онро маърифати сиёсӣ ва маънавӣ ташкил 

дода, омӯзиш тавассути курсҳои таълимӣ, гузаронидани корҳои беруназсинфӣ 

ва беруназмактабӣ ва эҷоди муҳити демократӣ дар мактабӣ, ташаккули 

салоҳиятнокии иҷтимоии хонандагон ба воситаи фанҳои таълимӣ амалӣ карда 

мешавад. 

Чунин шаҳрванд бояд дорои донишу маҳоратҳои муайян бошад, низоми 

ташаккулёфтаи арзишҳои демократӣ дошта бошад, инчунин барои иштирок дар 

ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсии мактаб ва иттиҳодияҳои маҳаллӣ омода бошад. Асоси 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстиро тарбияи сиёсӣ ва маънавӣ ташкил медиҳад. 

Аҳамияти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ бо вазъи муосир, масоил ва 

вазифаҳои рушди ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон муайян карда мешавад. 

Мақсади тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар мактаб фароҳамории шароит 

барои иҷтимоишавӣ ва камолоти шахсият мебошад, бо мақсади ворид намудани 

ӯ ба ҷомеаи шаҳрвандӣ тавассути бунёдгузории муносибати созанда бо олами 

атроф ва худи ӯ. 

Аз ин рӯ, вақте ки барномаҳои мақсаднок коркард мешаванд, омӯзгорони 

синфҳои ибтидоӣ бояд курсҳои нави тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстиро 

мавриди озмоиш қарор диҳанд. Инчунин, ба назар гирифтани фикру андешаи 

волидон низ зарур арзёбӣ мегардад. Барои ин барои волидон саволномаҳо 

тартиб додан ва дар маҷлиси банақшагирифташудаи волидон онро баррасӣ 

намудан, ба мақсад мувофиқ аст. Барои он ки волидон андешаи худро оиди 

курси мазкур иброз намоянд, бояд маълумотҳоро дар бораи тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ баён созанд. 



237 
 

Ҷавоби волидон ба саволнома 

№…  Саволҳо  Ҷавобҳо 

1. Ба фикри Шумо оё ба фарзандонатон дар бораи шаҳрвандият, ҳуқуқҳои 

инсон ва ватандӯстӣ маълумот додан зарур аст? Ҷавоб: «Бале, чунки онҳо ба 

тарбияи шаҳрванд, ватандӯст, эҳтиром нисбат ба худ, нисбат ба калонсолон, 

нисбат ба дин ва ғ. мусоидат менамоянд». 

2. Барои Шумо ва фарзандонатон дар натиҷаи бадастории чунин донишҳо 

чӣ тағйир хоҳад ёфт? Ҷавоб: Дар бораи шаҳрвандият, ҳуқуқҳои инсон ва 

ватандӯстӣ бештар маълумот мегирем, ки ба рушди фарҳангӣ ва маънавии 

шахсият мусоидат хоҳад кард. 

3 . Оё ба Шумо ва фарзандони шумо ҳисси шаъну шараф, хоҳиши кумак 

расонидан ба дигарон, омода будан барои мубориза бо ноадолатӣ арзишманд 

буда метавонад? Ҷавоб: Бале. Дар кӯдакон ин сифатҳо аллакай аз хурдӣ 

ташаккул дода шудаанд, танҳо онҳоро тақвият ва инкишоф додан лозим аст. 

Чунин саволҳо барои таҳлили пешакӣ дар якчанд ҷанба кумак хоҳанд кард. 

Якум, метавон дар бораи сатҳи фарҳанги шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ хулоса 

баровард, ки барои волидон ва фарзандони онҳо кофӣ ба назар мерасанд ва ё 

сатҳе, ки дар он ғайр аз донишҳо дар бораи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва қобилияти 

истифодбарии онҳо, инчунин тамоюлоти дорои таъиноти дохилӣ ворид карда 

шуда, барои кӯдакон фарқ намудани воқеият аз ноадолатиро имконпазир 

мегардонад.  

Дуюм, метавон тахмин кард, ки ин дар муносибати волидон нисбати 

кӯдакон мушоҳида карда мешавад, ки дар афкор, чашмдошт, таваккалҳо ва 

умедвориҳо ифода ёфтааст.  

Сеюм, метавон оиди он ки чӣ гуна оила ба тарбияи шахсии шаҳрвандӣ-

ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ тайёр аст ва ба он мусоидат хоҳад кард, инчунин то кадом 

андоза ташвиши волидон нисбати имконияти тағйир додани зиндагии худ дар 

ин самт асоснок аст, маълумот ба даст овард.  

Ҷавобҳои волидонро, ки дар ин саволномаҳо пешниҳод гардидаанд, 

омӯхта, бояд муайян кунем, ки ба тарбияи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ чӣ 
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гуна нақш ва кадом ҷойгоҳ ҷудо карда шудааст. Агар ба он талабот вуҷуд 

дошта бошад, он гоҳ метавон самаранокии бештари воридсозии курси навро 

дар самти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ умедвор буд.  

Декларатсияи ҳуқуқҳои кӯдак соли 1959 аз тарафи Созмони Милали 

Муттаҳид эълон гардида буд. Лекин, баъд аз 30 сол вазъи ташвишовар ва 

номусоиди кӯдакон дар тамоми дунё боис гашт, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳуҷҷати нав 

қабул намояд, ки на танҳо ҳуқуқҳои кӯдаконро дар асоси меъёрҳои ҳуқуқӣ дар 

ҷаҳон муқаррар менамояд, инчунин ҳуқуқу озодиҳои онҳоро дар амал ҳифз 

менамояд. Ҳамин тариқ, соли 1989 Маҷмааи Умумии СММ ҳуҷҷати нав қабул 

кард – Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак. Аз ба тасвиб расидани Конвенсияи 

мазкур дар мамлакати мо вақти зиёд гузашт, лекин матн ва муқаррарароти 

асосии он ба қадри кофӣ дар матбуот инъикос наёфтанд. Аксари одамон, аз 

ҷумла омӯзгорон, хонандагон дар бораи мазмуни он ва аксаран оиди 

мавҷудияти он маълумоти зарурӣ надоранд, ҳарчанд яке аз муқаррароти асосии 

Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак уҳдадории давлат дар бораи пешниҳоди 

маълумоти пурра дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак ҳам ба калонсолон ва ҳам ба 

кӯдакон мебошад. Омӯзиши ҳуҷҷатҳои мазкур дар мактаб ба беҳбуди 

худбаҳодиҳии кӯдакон, эҳтиром нисбати омӯзгорон, ҳамсинфон ва атрофиён 

мусоидат хоҳад кард. 

Ба андешаи мо, дар оянда ғояву принсипҳои асосии китобҳои нави дарсӣ 

ва курсҳоро бо баҳисобгирии рушду такомули минбаъдаи таҳсилот ва дар 

маҷмуъ ҷомеа, бо дарназардошти принсипҳои зерин коркард намудан ба мақсад 

мувофиқ аст: 

№№ Асосҳо ва принсипҳои курсҳо ва китобҳои дарсӣ оид ба тарбияи 

шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ. 

1. Принсипи гуманизатсия, ки асоси онро арзишмандии шахсият, 

шаҳрвандият, ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои инсон, шаъну шарафи инсон 

ташкил медиҳанд. 

2 . Ғояҳи ҳамкорӣ, ки дар мувофиқа бо он фаъолияти муштарак ва иртиботи 

мутақобилаи хонандагон, мактаб ва волидон ба роҳ монда мешавад. 
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3. Ғояи таълими рушддиҳанда, ки ҳангоми интихоби мазмуну мундариҷа, 

ташкили раванди педагогӣ (ғояи асосӣ дарки худ ҳамчун субъекти фаъолияти 

таълимӣ ва дигар намудҳои фаъолияти хонандагон иборат мебошад) ба назар 

гирифта мешавад.  

4. Принсипи фарҳангшиносӣ, ки ба шиносоии хонандагон бо дастовардҳои 

фарҳанги маънавии кишвару халқҳои гуногун ва дарки фарҳанги миллӣ чун 

ҷузъи фарҳанги ҷаҳонӣ нигаронида шудааст. 

5 . Муносибати маҷмуӣ (интегративӣ) ва ба роҳ мондани робитаҳои 

байнифаннӣ бо дигар фанҳои таълимии мактаби миёна, ки намои комили 

ҷаҳонро ташкил медиҳанд. 

6. Ягонагии раванди таълим, бо дарназардошти амали ягонаи таълиму 

тарбия, чорабиниҳои беруназсинфӣ ва тарбияи оилавӣ таъмин карда мешавад. 

7 . Курс ба бунёди муҳити рушддиҳанда дар низоми анъанавии таълим 

мусоидат намуда, инчунин онро дар қаринаи рушди низоми таълими 

хонандагон метавон истифода бурд. Он на танҳо ҷанбаи таълимӣ, балки 

тарбиявӣ низ дорад.  

Машғулиятҳои аввалин бояд ба он равона карда шаванд, ки дар бораи 

инсон ба воситаи дарки муносибати кӯдакон нисбати худ ҳамчун намояндаи 

инсоният гуфтугӯ барпо намоем. Баъд аз ин суҳбат дар бораи оила ҳамчун 

фазои аввалин ва нисбатан муҳимми иҷтимоӣ, ки барои ташаккули шахсият 

зарур аст. Дар қисматҳои минбаъда, ки ба муносибати кӯдакон бо ҳамсолон 

таъсир мерасонанд, метавон ташаккули таҳаммулпазирӣ, муносибати 

баробарҳуқуқ, маҳорати рафтор намудан дар ҳолатҳои низоӣ ва ба созиш 

омаданро мавриди баррасӣ қарор дод. 

Воситаи арзишманд дар рушди маводи таълимӣ вазифаҳои эҷодӣ маҳсуб 

меёбанд, ки дорои вижагиҳои эҷодӣ мебошанд. Агар бозиҳои дидактикии 

рушддиҳанда дар дарсҳои ҳуқуқи инсон истифода бурда шаванд, дарсҳои 

мазкур боз ҳам пурсамар ва боз ҳам шавқовар мегарданд. 

Тайиди курсҳои нав бояд ҳамроҳ бо таҳқиқи сатҳи фаҳмиш ва дарки фан аз 

ҷониби хонандагон ба роҳ монда шавад. Дар баробари ин гузаронидани 
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пурсиши хонандагон мувофиқи мақсад буда, дар ҳар як савол бояд якчанд 

варианти ҷавобҳо оварда шавад. Хонандагон бояд ҷавоби дурустро интихоб 

намоянд. 

Мақсади асосӣ ва ҷиҳати хуби фанҳои таълимӣ бояд таъмини муттасилӣ 

дар тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон бошад, ки ба камолоти 

шахсияти хонандагон мусоидат хоҳад кард.  

Таҳқиқот нишон дод, ки дар марҳилаи кунунӣ аксарияти кӯдаконе, ки дар 

мактаб аз рӯйи фанни мазкур таълим мегиранд, муваффақ мебошанд ва 

моҳияти маводи таълимиро равшану возеҳ дарк мекунанд. Бо дарназардошти 

ин, мо дар бораи амалҳои бомуваффақияти хонандагон дар самти бадастории 

донишҳо ва ғанигардонии онҳо метавонем бо боварӣ сухан гӯем. 

 

Хулосаҳои боби сеюм 

Дар боби мазкур сохтор ва мазмуну мундариҷаи барномаҳои таълимӣ 

таҳлил карда шуда, хусусиятҳои дидактикии китобҳои дарсӣ, мазмуну 

мундариҷаи таълим аз рӯйи ин фанҳои таълимӣ муайян карда шудаанд. Ҳамаи 

онҳо асосҳои бунёдии омӯзиши фанҳоро ташкил дода, ба тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯсти хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ нигаронида шудаанд. 

Аз муҳтавои барномаи таълимии фанни таърихи халқи тоҷик бармеояд, ки 

он ба шиносоии хонандагон бо таърихи халқи тоҷик, ташаккули ҷаҳонбинӣ ва 

ҷаҳонфаҳмии хонандагон, ташаккули шуури таърихӣ, тарбияи ватандӯстӣ, 

омода намудани хонандагон ба ҳаёти мустақилона нигаронида шудааст. Чунин 

муносибат дар баробари дигар унсурҳои таркибии тарбия бо тарбияи 

шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва ватандӯстии хонандагон мувофиқат менамояд. 

Хонандагон бояд дар бораи рӯйдодҳои таърихӣ ва равандҳои гузашта ва имрӯза 

маълумот дошта бошанд; номҳои шахсиятҳои бузурги таърихӣ ва истилоҳоти 

таърихиро донанд; дар бораи маводи омӯхташаванда тасаввуроти умумии 

таърихӣ дошта бошанд; бояд сабабҳо ва натиҷаҳои рӯйдодҳои таърихиро 

донанд ва ғ. 



241 
 

Тадриси фанни инсон ва ҷомеа дар тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон нақши муассир дорад. Лекин суол дар бораи он ки барои чӣ фанни 

мазкур аз нақшаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бароварда шудааст, 

ҳанӯз беҷавоб мемонад. 

Таҳлили барномаҳои таълимӣ аз фанни асосҳои давлат ва ҳуқуқ ва ҳуқуқи 

инсон, ки инчунин ба тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ ва фарҳанги ҳуқуқии 

хонандагон нигаронида шудаанд, мусбӣ арзёбӣ мегардад. 

Ба андешаи мо, омӯзиши фанҳои риштаи ҳуқуқ дар низоми таҳсилоти 

умумӣ, бе иваз кардани фанҳои дигар, ба ҳамгироии тамоми донишҳои 

андухтаи хонандагон дар соҳаи мазкур ва дигар фанҳои ҷомеашиносӣ 

нгаронида шудааст. Онҳо маводи пешниҳодгардидаро ба таври муттасил, 

афзалиятнок ва бо тамаркуз ба ҳуқуқу озодиҳои инсон баррасӣ менамоянд. 

Маводи мазкур дар хонандагон ҳисси эҳтиром нисбати ҳуқуқҳои инсон, ҳамчун 

арзишҳои хеле бузургро ташаккул медиҳанд. 

Дар боби мазкур хусусиятҳои дидактикии китобҳои дарсии фанҳои 

таълимии мазкур мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. Таҳлил нишон дод, ки 

аксарияти китобҳои дарсӣ аз фанни таърих, асосҳои давлат ва ҳуқуқҳои инсон 

тавре коркард гардидаанд, ки: 

- онҳо ба барномаҳои таълимӣ мувофиқат менамоянд; 

- дар онҳо меъёрҳои баҳогузории дидактикӣ риоя гардидаанд; 

- мазмуну мундариҷаи мавод ба хусусиятҳои синнусолӣ ва психологии 

хонандагон мувофиқ мебошанд; 

- бо фанҳои риштаи таърих ҳамгиро мебошанд;  

-ба талаботи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон ҷавобгӯ 

мебошанд; 

- ба талаботи давлати демократӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷавобгӯ мебошанд. 

Талаботи нисбати риояи меъёрҳои дидактикӣ ҳангоми таҳияи китобҳои 

дарсии таърих ва ду курси ҳуқуқҳои инсон барои синфҳои мушаххас дорои 

хусусиятҳои умумӣ ва махсус мебошанд. Як сатҳ барои синфҳои 5-6 (аз фанни 
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таърих), сатҳи дуюм барои синфи 7-ум (аз фанни таърих), сатҳи сеюм барои 

синфҳои 8-9 то синфи 11. 

Аз нуқтаи назари умумипедагогӣ ва дидактикӣ шароитҳои педагогии 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

муҳим арзёбӣ мегарданд. Танҳо дар мавриди мавҷуд будани шароитҳои 

муносиби ташкилӣ, сохторӣ, дидактикӣ, инчунин мавҷудияти кадрҳои 

соҳибтахассус ва татбиқи технологияҳои муосири таълим, метавон ҳадафу 

мақсадҳо ва вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагонро амалӣ 

намуд. 
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БОБИ IV. МЕХАНИЗМҲО ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ТАРБИЯИ 

ШАҲРВАНДӢ-ВАТАНДӮСТӢ (ТАВСИФИ КОРИ  ТАҶРИБАВӢ-

ОЗМОИШӢ) 

4.1. Мазмуну мундариҷа ва хусусиятҳои методии технологияи тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Муассисаҳои таълимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ, марҳилаи муҳимми таҷдид ва азнавсозиро паси сар 

менамоянд. Раванди мазкур бо дигаргунҳои куллӣ дар назария ва амалияи 

раванди таълимӣ-тарбиявӣ бо дарназардошти муқаррароти Консепсияи миллии 

тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (2006) ҷараён дорад, ки дар он мақсадҳои 

стратегии таълим бо мақом ва ҷойгоҳи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ 

ҳамчун мамлакати дорои анъаноти миллӣ дар соҳаи фарҳанг, илм, санъат ва 

таҳсилот алоқаманд мебошанд.  

Дар Консепсияи миллии тарбия ва барномаи тарбияи ватандӯстии 

хонандагон, ки дар асоси Консепсияи мазкур коркард гардидааст, ба ташаккули 

шаҳрвандият ва ватандӯстӣ дар насли наврас ҳамчун арзишҳои муҳимми 

маънавӣ-ахлоқӣ ва иҷтимоии насле, ки ба ҳазорсолаи сеюм қадам ниҳодааст, 

махсус таъкид шудааст.  

Дар боби мазкур самаранокии амсилаи технологияи педагогии тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумиро бо такя 

ба хусусиятҳои сохтории унсурҳои педагогӣ ва таълимӣ-тарбиявӣ дида 

мебароем. 

Мавриди зикр аст, ки амсилаи технологияи мазкур дар асоси дастовардҳои 

навини илми педагогика ва амалияи он коркард гардидааст. Бо такя ба 

парадигмаи муосири технологӣ ва таҳқиқоти дар самти назарияи технологияҳои 

педагогӣ анҷомдодашуда, вижагиҳои технологияи тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон аз ҷиҳати амалӣ муайян карда мешаванд. Он ҳам бо 

тавсифи ба худ хосси идроки эҷодӣ ва ҷалби ҳарчи бештари шахсият ба 

раванди муошират дар мактаб ва ҳам фароҳамории фазои мусоиди зеҳнӣ ва 
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отифӣ, ки бо эҳсоси шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ фаро гирифта шудааст, иртибот 

дорад. 

Мафҳумҳои асосии технологияи мазкур: «муҳити таълимӣ-тарбиявии 

муассисаи таҳсилоти умумӣ», «тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии шахсият дар 

муассисаи таҳсилоти умумӣ», «тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии шахсият 

тариқи чорабиниҳои таълимӣ-тарбиявӣ». 

Мақсади технологияи мазкур фароҳамории шароитҳои мусоид барои 

ташаккули шахсият мебошад, аз ҷумла шахсияте, ки дорои сифатҳои зерин 

мебошад: 

- шахси дорои фарҳанги шаҳрвандӣ ва шуури ҳуқуқӣ, шахси 

таҳаммулпазир ва ватандӯст; 

- шахсе, ки дар давлати демократӣ ва ҷомеа дар доираи ҳамгироии ҷаҳонии 

иҷтимоӣ ва фарҳангӣ амал менамояд; 

- шахсе, ки арзишҳои дигар фарҳангҳоро дарк ва эҳтиром менамояд, 

қобилияти бо намояндагони миллату динҳои гуногун дар фазои сулҳу созиш 

зиндагӣ карданро дорад. 

Татбиқи мақсади мазкур ҳалли вазифаҳои зеринро тақозо менамояд: 

1.Ташаккули афкори ягона нисбати дарки шаҳрвандӣ ва ватандӯстии 

ҷаҳон, бо такя ба назария ва амалияи муносибатҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ; 

2.Ҳавасмандгардонӣ барои қабули арзишҳои умумӣ, омӯзиши амиқ ва 

ҳамаҷонибаи фарҳанги халқи худ ва тамаддуни ҷаҳонӣ. 

3.Ҳавасмандгардониӣ нисбати омӯзиши ҳаёт ва фарҳанги халқҳои гуногун 

ва дарки муносиби айнияти худ. 

4.Дар хонандагон тарбия намудани муносибати мусбӣ нисбати фарқиятҳои 

фарҳангӣ, таъмини пешрафти инсоният ва мусоидат ба худмуайянсозӣ ва 

худтатбиқнамоии шахсиятӣ. 

5.Муқаррасозии меъёрҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстии муошират дар 

ҷомеаи шаҳрвандӣ. 
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6.Ташаккул ва рушди маҳорату малакаҳои ҳамкориҳои мутақобила дар 

ҷомеаи шаҳрвандӣ, тарбияи таҳаммулпазирӣ ва эҳтиром нисбати вижагиҳои 

хосси он. 

7. Қобилияти пешгӯӣ намудани ҳолатҳои низои байнишахсӣ ва ёфтани 

роҳҳои ҳалли низоъҳои мазкур. 

8.Ташаккули ҷаҳонбинии дорои тамоюли башардӯстӣ, ҳувият, арзишҳо ва 

ангезаҳои шахсият, озодии ботинӣ, салоҳиятнокии шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ, 

донистани менталитети халқҳо, арзишҳои равонӣ ва афзалиятҳои халқҳои 

дигар; малакаҳои муоширати байнифарҳангӣ дар муҳити иҷтимоӣ.  

9. Тарбияи шахсияте, ки бо иттилоот, фарҳанг ва дар умум бо равандҳои 

умумӣ мутобиқ аст; қобилияти мустақилона ва босаводона коркард намудани 

иттилоотро доро мебошад. Ин аз мақсади истифодабарии маълумот дар ҳалли 

амалии масоили мубрам бо салоҳиятнокии иртиботӣ, малакаҳои амаликунии 

мутақобила ва пешгирии муноқишаҳо иборат мебошад. 

10. Рушди тафаккури интиқодӣ ва қобилият ба худинкишофёбӣ, дар худ 

тарбия намудани талабот нисбати кор, пайравӣ намудан, ташаббускорӣ ва 

рақобатпазирӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёт. 

Дар технологияи мазкур корҳои зерин дар бадастории натиҷаҳои ниҳоӣ 

мусоидат менамоянд, аз ҷумла: 

1. Марҳилаи якум аз қисмати иттилоотӣ-таҳлилӣ иборат мебошад, ки 

ташкили пойгоҳи додаҳои хонандагонро бо сатҳи гуногуни маърифатнокӣ ва 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ имконпазир мегардонад. Дар татбиқи 

технологияи мазкур як қатор самтҳои фаъолият барои бадастории натиҷаи 

ниҳоӣ махсус қайд карда мешаванд.  

2. Марҳилаи дуюм қисмати ташкилӣ ва иҷроӣ мебошад, ки дар он шароит 

барои ташаккули сифатҳои ватандӯстӣ, шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ, зеҳнӣ-ахлоқӣ ва 

дигар сифатҳо фароҳам оварда мешаванд. Ғайр аз ин, бо мақсади батараф 

намудани фишорҳои отифӣ ва ҷисмонӣ, шиносоӣ бо арзишҳои миллӣ ва 

умумибашарӣ фароғати хонандагон ба роҳ монда мешавад. 
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3. Марҳилаи сеюм аз танзим ва ислоҳи амалҳое иборат мебошад, ки ҷанбаи 

психологӣ-педагогии раванди ташаккули шахсиятро таъмин менамоянд. 

Омилҳои зерин дар назар дошта мешаванд: 

- донишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, тафаккури умумӣ; 

- қобилият ба ҳаёти фаъол ва пурсамар ва фаъолият дар ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

- ба роҳ мондан ва тақвият бахшидани муносибатҳои мутақобила бо 

намояндагони гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ дар асоси муносибати самимӣ, 

манфиатҳои умумӣ, таҳаммулпазирӣ ва дастгирии иҷтимоӣ; 

- татбиқи низоми донишҳо ва маҳоратҳое, ки бо технологияҳои муосир 

алоқаманд мебошанд. 

Шаклҳои иртиботии фаъолият афзалиятнок эътироф гардидаанд, аз ҷумла: 

семинарҳо, конференсияҳо, коллоквиумҳо, мусоҳибаҳо, гуфтушунидҳо, 

мубоҳисаҳо, омӯзиши анъанаву урфу одатҳои миллӣ, ташкили иттиҳодияҳои 

ҳаваскорон ва ғ. 

Технологияи аз ҷониби докторант илман асосноккардашуда ва аз ҷиҳати 

методӣ санҷидашудаи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун қисмати комили раванди педагогӣ дар синфҳои 

миёна баҳогузорӣ мешавад, ки иҷрои пайдарапай ва ташхисшавандаи масоилро, 

ки ба натиҷаи ниҳоӣ нигаронида шудааст, имконпазир мегардонад. Ин 

ташаккули шахсиятеро дар назар дорад, ки бомуваффақият дар давлати 

демократӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ фаъолият менамояд ва дорои вижагиҳои ба худ 

хос мебошад. 

Дар асоси маводи эмпирикӣ ва назариявии кори таҷрибавӣ-озмоишӣ дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Фархори вилояти 

Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мо ҷузъҳои асосии мавқеи фаъоли 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон, аз ҷумла худогоҳии шаҳрвандӣ, ҳисси 

ватандӯстӣ, фаъолнокии иҷтимоӣ ва сифатҳои шаҳрвандӣ муайян карда 

шуданд. 

Давраи ҳасос барои рушди мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ 

синнусоли наврасӣ маҳсуб меёбад, чунки маҳз дар ҳамин давра хонанда талабот 
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ба худтатбиқкуниро тавассути иштирок дар фаъолияти ҷамъиятӣ зоҳир 

менамояд.  

Бо рушди тафаккури шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар синну соли наврасӣ 

зарурат ба баҳогузории дурусти худ тавассути иштироки шахсӣ дар фаъолияти 

аз ҷиҳати иҷтимоӣ арзишманд ба миён меояд. Рушди фаъолнокии мусбати 

иҷтимоӣ дар синну соли мактабӣ ба рушди мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ, 

шуурнокии ҳуқуқӣ ва ватандӯстии шахсият мусоидат мекунад.  

Фаъолнокӣ ва ташаббускорӣ ҳамчун хусусиятҳои мусбии хонандагон, дар 

рафтор, андешаҳо оиди зиндагӣ, дар кор ва дар амал, фаъолнокии иҷтимоии 

хонандагон дар ҳаёти иҷтимоии ҷомеа зоҳир мегарданд. Бинобар ин, зарурат ба 

фароҳамории шароити мусоид, ки метавонад фаъолияти назаррасро таъмин 

намуда, талаботи хонандагонро дар худтатбиқкунӣ қонеъ гардонад, вуҷуд 

дорад. Хусусиятҳои шаҳрвандии шахсият ва ватандӯстӣ тавассути ташаккули 

малакаҳо, таҷриба ва рафтори муайян такмил меёбанд. Ҳар як таҷриба дар 

натиҷаи машқҳои тулонӣ дар ҳама гуна намуди фаъолият андухта мешавад. 

Фаъолият барои наврасон бояд на танҳо шавқовар бошад, балки натиҷаҳои 

фаъолияти мазкур барои ӯ бояд аҳамият дошта бошанд ва ба андухтани 

таҷрибаи рафтори шаҳрвандӣ, мукаммалгардонии сифатҳои шаҳрвандӣ ва 

ҳиссиёти ватандӯстии ӯ (масъулиятшиносӣ барои амалҳои худ, мустақилият ва 

ташаббускорӣ) мусоидат намоянд. 

Бо такя ба таҳқиқоти С.Л.Рубинштейн, Ю.А.Миславский ва дигар олимони 

намоёни гузашта ва имрӯз, мо меъёрҳои ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрванӣ ва 

ватандӯстии хонандагонро ҷудо намудем. 

Ба сифати нишондиҳандаҳои ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ, 

шуурнокии ҳуқуқӣ ва ватандӯстии насли наврас мо унсурҳои зеринро интихоб 

кардем: 

1.Сатҳи азхудкунии донишу малакаҳои рафтори шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ 

ҳамчун қисматҳои асосии мавқеи шаҳрвандӣ. 

2.Ташаккули мафҳуму ғояҳои ахлоқӣ, ки зарурати иштироки шахсиятро 

дар чорабиниҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим тавсиф менамоянд. 
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3.Сатҳи ангеза бо фаъолияти фоиданоки ҷамъиятӣ алоқаманд буда, самти 

фаъолияти шаҳрвандии шахсият, шуурнокии ҳуқуқӣ ва ватандӯстии ӯро тавсиф 

мекунад, ки меъёри мувофиқати манфиатҳои шахсиро бо манфиатҳои 

ҷамъиятӣ, коллектив, инсони дигар муайян намуда, дар муносибат нисбати 

меҳнат ва фаъолияти аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим зоҳир мегардад. 

4. Ташаббускорӣ ва масъулиятшиносӣ. 

5. Иштирок дар мтаҳия ва татбиқи барномаҳо ва лоиҳаҳои аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ муҳим. 

Меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстии насли наврасро дида мебароем, ки дар ҷадвали 13 оварда шудаанд.  

Ҷадвали 13 

Меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ 

ва ватандӯстии насли наврас 

№ Меъёрҳо Нишондиҳандаҳо 

1. Ангезавӣ - 

рефлексивӣ  

- доштани маълумоти зарурӣ, малакаву 

қобилиятҳои рафтори шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, 

ки барои иштирок дар фаъолияти аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ муҳим зарур аст;  

- мукаммал будани мафҳумҳо ва ғояҳои 

маънавӣ; 

- шавқу рағбат нисбати фаъолияти аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ аҳамиятнок  

2. Баҳогузорӣ 

(фаъол) 

- иштирок дар фаъолияти аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

муҳим; 

- ташаббускорӣ, мустақилият дар ташкил ва 

татбиқи чорабиниҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

муҳим. 

3. Самарабахш Мавҷудияти барномаҳо ва лоиҳаҳои иҷтимоӣ  
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Ба андешаи мо, муқаррарот нисбати тавсифи мураккаби шахсиятӣ, ки 

тибқи он бояд сатҳҳои зоҳиршавии ин хусусиятҳо дар назар дошта шавад, 

дуруст ба назар мерасад. Бинобар ин, мо се сатҳи зоҳиршавии мавқеи фаъоли 

шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ ва ватандӯстии хонандагонро муайян намудем: устувор, 

вазъиятӣ ва нопурра (фрагментарӣ). 

Хотиррасон менамоем, ки мақсади тарбия на танҳо мувофиқсозии 

шахсияти хонанда ба талаботи ҷамъиятӣ, балки, инчунин ташаккули мавқеи 

маънавии ӯ мебошад. Аз ин ҷо метавон оиди зарурати фароҳамории чунин 

шароитҳои иҷтимоӣ ва маърифатии раванди таълим, ки татбиқи онҳо метавонад 

раванди аз ҷиҳати иҷтимоӣ бароҳмондашудаи арзишҳои умумибашариро 

таъмин намояд, хулоса баровард. Чунин шароитҳои иҷтимоӣ-педагогӣ ангезаи 

табии хонандагон, руҳияи мусбии онҳоро муҳим гардонида, ба ташаккули 

мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон мусоидат менамояд. 

Барои ин як қатор шароитҳои иҷтимоӣ-педагогӣ талаб карда мешаванд: 

1.Воридсозии омӯзгор ҳамчун субъекти фаъоли раванди таълим ба раванди 

мубрамгардонии мавқеи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва тарбияи ҳисси ватандӯстии 

хонандагон. 

2.Ба роҳ мондани фаъолияти муштараки субъектҳои раванди таълим 

(омӯзгорон ва хонандагон) бо истифода аз барномаи махсуси таълимӣ, ки ба 

баланд бардоштани сатҳи ангезаи хонандагон дар самти рушди мавқеи фаъоли 

шаҳрвандӣ, ҳисси ватандӯстӣ, рушди малакаҳо ва таҷрибаи рафтори фаъоли 

шаҳрвандӣ нигаронида шудааст.  

3. Воридсозии хонандагон ба фаъолияти иҷтимоӣ бо мақсади татбиқи 

донишҳо, маҳорату малакаҳо ва қобилиятҳои бадастовардаи онҳо дар қаринаи 

ташаккули рафтору амалҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ. 

4.Коркард ва татбиқ намудани амсилаи сохторӣ дар раванди таълиму 

тарбия бо мақсади ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстии 

насли наврас.  

Мухтасар ҳар як шарти иҷтимоӣ-педагогиро бо тартиби муайян мавриди 

баррасӣ қарор хоҳем дод: 
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Якум – воридсозии омӯзгор ҳамчун субъекти раванди таълим ба 

фаъолияте, ки дар раванди он мавқеи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва ватандӯстии 

хонандагон мубрам гардонида мешавад. Самаранокии раванди ташаккул ва 

рушди мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон бевосита бо сатҳи 

рушди мавқеи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон, пеш аз ҳама, худи омӯзгор 

алоқаманд аст, чунки ӯ ҳамчун намояндаи фарҳанги воло, ҳамчун шахсият 

намунаи ибрат мебошад. 

Агар омӯзгор барои хонандагон намунаи ибрат бошад, он гоҳ тарзи 

рафтор, фаъолият, тарзи ҳаёт ва арзишҳои ӯ низ барои хонандагон намунаи 

ибрат мешаванд. Аз ин рӯ, мавқеи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии омӯзгор, шавқу 

рағбати ӯ нисбати фаъолияти аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим яке аз шартҳои 

ташаккул ва рушди мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон ба 

шумор меравад.  

Дар фаъолияти интерактивӣ бо хонандагон омӯзгор таъсиррасонии нозуки 

психологӣ-педагогиро нисбати онҳо татбиқ менамояд, вале онро ба таври 

рӯирост ифшо накарда, мавқеи ниҳониро ишғол мекунад. Чунин шакл ва усули 

фаъолият дар он ҳолат самаранок мегардад, ки агар омӯзгор худ нисбати 

масоили иҷтимоии шаҳрвандон бетараф набошад, мавқеи фаъоли шаҳрвандиро 

ишғол намояд ва ватандӯсти асил бошад. 

Дуюм – ба роҳ мондани фаъолияти муштараки субъектҳои раванди таълим 

(омӯзгорон ва хонандагон) бо истифода аз барномаи махсуси таълимӣ, ки ба 

баланд бардоштани сатҳи ангезаи хонандагон дар самти рушди мавқеи фаъоли 

шаҳрвандӣ, ҳисси ватандӯстӣ, рушди малакаҳо ва таҷрибаи рафтори фаъоли 

шаҳрвандӣ нигаронида шудааст. Дар раванди омӯзиш мо омӯзгоронро ба 

ташкили чорабиниҳое, ки сатҳи рушди хонандагонро муайян мекунанд ва ба 

самаранокии ташаккул ва рушди мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумии муосир таъсир мерасонанд, ташвиқ намудем. 

Вазифаи омӯзгор дар ин маврид аз ба роҳ мондани шаклҳои интерактивии 

таълим ва тарбия иборат мебошад.  
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Арзишмандии фаъолияти омӯзгор бо эътироф намудани хонанда ҳамчун 

шарики баробарҳуқуқ, бо иттако ба шавқу рағбат ва дурнамои рушди ӯ тавсиф 

мегардад. Дар раванди таълиму тарбия бояд чунин шароитҳои педагогӣ 

фароҳам оварда шаванд, ки ба хонанда барои худро нишон додан, фикри худро 

баён намудан ва ҳақ будани худро исбот кардан имкон диҳанд. 

Қобилияти рафтори шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагонро метавон 

тавассути воридсозии онҳо ба шаклҳои интерактивии таълим ва тарбия татбиқ 

намуд. Дар хонандагон қобилиятҳои фикрронии ғайримуқаррарӣ ва танқидӣ, 

мунозира кардан, таҳлил кардан, хулосабарорӣ намудан, ҳалли масъалаҳои 

мухолифатомез дар заминаи таҳлили амиқ, дарки иттилоот ва вазъият ташаккул 

хоҳанд ёфт. 

Инчунин, хонандагон фикру андешаҳои гуногунро таҳлил намудан, 

қарорҳои асоснок қабул кардан, ақидаҳои худро иброз намудан, дар 

мубоҳисаҳо ширкат варзидан, бо ҳамсолони худ ва омӯзгорон аз мавқеи 

шаҳрванд, шахси нисбати рафтору кирдорҳои худ масъул муносибат карданро 

меомӯзанд. 

Нуктаи муҳимми дигар ин аст, ки дар чунин чорабиниҳо хонанда на танҳо 

мулоҳизаҳо, нуқтаи назари худро баён карда, баҳогузорӣ менамояд, инчунин 

нуктаи назари дигарон ва далелҳои дигаронро шунида, метавонад аз нуқтаи 

назар ва ё ақидаи худ, ки нодуруст аст, даст кашад ва ё онҳоро моҳиятан тағйир 

диҳад. Ҳамин тариқ, эҳтиром нисбати дигарон ва маҳорати гӯш додан ба 

дигарон ташаккул меёбад, то ки қарору хулосаҳои асоснок қабул намуда, дар 

ҳалли масоили шахсӣ ва иҷтимоӣ иштироки фаъолона дошта бошанд.  

Дар шароити муосир бо истифода аз шаклу усулҳои интерактивии таълим 

ва тарбия хонандагон донишу маҳоратҳои заруриро аз худ мекунанд. Онҳо 

малакаҳоеро аз худ мекунанд, ки барои иштироки фаъолонаи онҳо дар 

чорабиниҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим мусоидат менамоянд. Бо иштирок дар 

чунин чорабиниҳо хонанда таҷрибаи изҳори шуурнокии шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ, 

ватандӯстиро ба даст меорад, ки онҳо дар интиҳо мавқеи шаҳрвандии ӯро 

муайян хоҳанд кард.  
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Дар фаъолияте, ки дар он шаклу усулҳои фаъолияти интерактивӣ истифода 

шудаанд, хонандагон донишу малака ба даст оварда, дар онҳо маҳоратҳое 

инкишоф меёбанд, ки иштироки фаъоли онҳоро дар фаъолияти аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ муҳим имконпазир мегардонад. Тавассути иштирок дар чунин 

фаъолиятҳо хонанда таҷрибаи рафтори шаҳрвандӣ-ҳуқуқиро ба даст меорад, ки 

мавқеи фаъол ишғол намудан ва ё пассив ва беғайрат будани ӯро муайян 

менамояд. Саъю кӯшиш нисбати худтатбиқкунӣ, зоҳир намудани маҳорату 

малакаҳои иҷтимоӣ ангеза ва сабаби ташаккул ва рушди мавқеи фаъоли 

шаҳрвандии насли наврас мегарданд. 

Сеюм - ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандии насли наврас, воридсозии 

онҳо ба фаъолият оиди лоиҳакашии иҷтимоӣ бо мақсади татбиқи донишҳо, 

маҳорату малакаҳо ва қобилиятҳои бадастовардаи онҳо. Хусусиятҳои хосси 

ворид намудани хонандагон ба фаъолияти мазкур аз он иборат аст, ки диққат, 

саъю кӯшиш, фаъолнокии иҷтимоии онҳо, дар маҷмуъ, ба эҷоди дизайни 

барнома, пешниҳод ва асосноксозии ғояҳо, роҳу воситаҳои гуногун барои 

бадастории мақсадҳои гузошташуда нигаронида мешаванд. Ҳамчун лоиҳаи 

иҷтимоӣ барномаи мазкур маҳсули аз ҷониби онҳо эҷодшуда ба шумор 

меравад. 

Ба туфайли иштироки хонандагон дар коркард ва татбиқи лоиҳаи иҷтимоӣ 

фаъолнокии иҷтимоии онҳо ташаккул меёбад, хонанда дар фаъолияти аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ муҳим иштирок намуда, дар ӯ шуурнокии шаҳрвандӣ ташаккул 

меёбад. Наврас барои татбиқи лоиҳаи шахсии худ аз калонсолон, ҳамсолони 

худ иҷозат гирифта, аҳамияти иҷтимоӣ ва сифатҳои шаҳрвандии худро дарк 

хоҳад кард. Ҳар як лоиҳа ба рушди шаҳрвандият, саводнокии ҳуқуқӣ, 

ватандӯстӣ, эҳсоси маъсулият барои рафтору кирдори шахсӣ равона карда 

шудааст. 

Чорум – коркарди амсилаҳои сохтории ташаккул ва рушди мавқеи фаъоли 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон, ки аз як қатор блокҳои бо ҳам 

алоқаманд иборат мебошад. 



253 
 

Сохтори ташаккули мавқеи шаҳрвандӣ, шуурнокии хуқуқӣ ва ватандӯстии 

хонандагонро метавон дар шакл пешниҳод намуд:  

Ҷадвали 14  

Блоки 1 Блоки 2 Блоки 3 Блоки 4 

Шароитҳои 

иҷтимоӣ- 

педагогии 

тарбияи 

шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ  

Марҳилаҳои 

ташаккул ва 

рушди мавқеи 

фаъоли 

шаҳрвандӣ-

ватандӯстии 

хонандагон 

Сатҳҳои 

мавқеи фаъоли 

шаҳрвандӣ-

ватандӯстии 

хонандагон: 

шуурнокии 

шаҳрвандӣ, 

фаъолнокии 

иҷтимоӣ, 

сифатҳои 

ватандӯстӣ 

Меъёрҳои 

МФҲШ(мавқеи 

фаъоли 

шаҳрвандӣ-

ҳуқуқӣ): 

ангезавӣ-

рефлексивӣ, 

фаъолиятӣ, 

натиҷабахш  

 

Фаъолноксо

зии мавқеи 

шаҳрвандӣ-

ватандӯстии 

омӯзгорон 

Дарки «Ман»-

и худ, маҳорат ва 

омода будан барои 

истифодабарии ин 

«Ман»  

Қисматҳои 

асосии мавқеи 

фаъоли 

шаҳрвандӣ-

ватандӯстии 

шахсият: 

шуурнокии 

шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ. 

Фаъолнокии 

иҷтимоӣ 

 

Баландбард

ории сатҳ ва 

ангезаи 

ҳамкории 

Омода будан 

барои интихоби 

мустақилонаи 

амалиётҳо 

Зоҳир 

нагаштани 

шуурнокии 

фаъоли 
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мутақобила бо 

хонандагон, 

рушди 

маҳоратҳо, 

малакаҳо ва 

қобилиятҳои 

шаҳрвандӣ-

ватандӯстии 

хонандагон дар 

намудҳои 

интерактивии 

фаъолият 

шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ 

Воридсозии 

хонандагон ба 

фаъолият оиди 

лоиҳакашии 

иҷтимоӣ бо 

мақсади татбиқи 

донишҳо, 

маҳорату 

малакаҳо ва 

қобилиятҳои 

бадастовардаи 

онҳо дар 

қаринаи 

ташаккули 

рафтору 

амалҳои 

шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ 

Бартарӣ ва 

дарки «Ман»- и 

худ ва имконияти 

ба ин «Ман» зоҳир 

намудани худ 
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 Маҳорати 

истифодабарии 

муҳити иҷтимоӣ-

фарҳангӣ барои 

ташаккули 

субъективӣ ва 

истифодабарии 

захираҳо ва 

имкониятҳо барои 

худташаккулдиҳӣ 

  

 

Блоки якум аз маҷмуи се шароити педагогӣ-иҷтимоӣ иборат мебошад, ки 

дар барномаи ташаккул ва рушди мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон инъикос ёфтаанд. 

Блоки дуюм аз марҳилаҳои ташаккул ва рушди мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон иборат мебошад. 

Дар блоки сеюм ҷузъҳои асосии мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон оварда шудаанд: шуурнокии шаҳрвандӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ, 

фаъолнокии иҷтимоӣ, сифатҳои ватандӯстӣ. 

Блоки чорум меъёрҳои ташаккул ва сатҳҳои зоҳиршавии мавқеи фаъоли 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон ва ё мавҷуд набудани онҳоро инъикос 

менамояд. 

Хусусияти фарқкунандаи амсилаи мазкур аз он иборат аст, ки он танҳо дар 

сурати мавҷуд будани се шарти иҷтимоӣ-педагогии зерин самаранок, муассир 

ва қобили иҷро хоҳад буд: 

- фаъолгасозии мавқеи шаҳрвандӣ-ватандӯстии омӯзгорон; 

- афзоиши сатҳи ангезаи онҳо барои ҳамкории мутақобила бо хонандагон, 

рушди маҳоратҳо, малакаҳо ва қобилиятҳои хонандагон тавассути истифодаи 

шаклҳои интерактивии фаъолият; 

- воридсозии хонандагони синфҳои болоӣ ба лоиҳакашии иҷтимоӣ.  
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Татбиқи амалии амсилаи сохтории ташаккул ва рушди мавқеи фаъоли 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон ба мубрамсозии таҷрибаи мавҷудаи 

иҷтимоӣ ва ташаккули механизмҳои рафтори шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон аз як тараф ва омӯзгорон аз тарафи дигар, асос ёфтааст. Ба 

фаъолиятҳои лоиҳакашии иҷтимоӣ ҷалб намудани на танҳо хонандагон, балки 

омӯзгорон ва волидони онҳо, аҳамияти чунин фаъолиятро барои хонандагон 

афзун мекунад, ки ин, дар навбати худ, ба баланд бардоштани фаъолнокии 

иҷтимоӣ ва рушди фарҳанги шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон мусоидат 

хоҳад кард. 

Қисмати муайянкунандаи кори таҷрибавӣ-озмоишӣ ба таҳқиқи муносибати 

омӯзгорон нисбати масоили ташаккул ва рушди мавқеи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон, муайянсозии сатҳи шуурнокии шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон, фаъолнокии иҷтимоӣ ва сифатҳои шаҳрвандӣ ҳамчун ҷузъҳои 

таркибии мавқеи фаъоли шаҳрвандии хонандагон нигаронида шудааст.  

Барномаи ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандии хонандагон, ки аз ҷониби 

мо пешниҳод шудааст, аз ду бахш иборат аст. Бахши аввал фаъолият бо 

омӯзгоронро фаро мегирад. Мақсади он ташаккули омилҳои ташвиқкунанда 

(барангезанда) ва ҳавасмандгардонии омӯзгорон ба ҳамкории мутақобила бо 

хонандагон мебошад. Дар бахши дуюми барнома омӯзгорон бо ҷалби фаъоли 

хонандагон шароитҳои иҷтимоӣ-педагогиеро, ки ба ташаккул ва рушди мавқеи 

фаъоли шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон мусоидат хоҳанд кард, фароҳам 

оварданд. 

Ташхиси ҳавасмандгардонии омӯзгорон ба ташкили кор бо хонандагон дар 

самти ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон, бо 

истифода аз методикаҳои махсус анҷом дода шуд. Онҳо имкон доданд, то сатҳи 

ангезаи омӯзгорон ба фаъолияти муштарак бо хонандагон дар самти фароҳам 

овардани шароитҳо барои ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандии хонандагон 

муайян карда шавад. 

Дар раванди ташхис муайян карда шуд, ки 34,6 % омӯзгорон дорои сатҳи 

пасти ангеза мебошанд, 48,2% - сатҳи миёна ва танҳо 7,8% - дорои сатҳи 
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баланди ангезаи ҳамкории мутақобила бо хонандагонро доштанд. Аксарияти 

омӯзгорон мақсади фаъолияти педагогии худро дар ташкили раванди таълиму 

тарбия мебинанд, масоили тарбия ва рушди шахсиятро барои оила ва ё 

муассисаҳое, ки бо кӯдакон кор мекунанд, афзалиятнок мешуморанд. 

Омӯзгорон аз аҳамияти масоили тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ огоҳии 

комил надоранд. Ба андешаи онҳо, ин аз он сабаб аст, ки барои муваффақияти 

хонандагон дар ҷаҳони муосир чунин сифатҳо, ба монанди қатъӣ будан, 

кордонӣ, мавқеи ҳаётӣ муҳим мебошанд. Онҳо чунин меҳисобанд, ки барои 

ноил шудан ба муваффақияти шахсӣ ва касбӣ, иҷтимоишавии бобарор дар 

ҷомеа, бояд шуурнокии шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, фаъолнокии иҷтимоӣ ва 

сифатҳои шаҳрвандиро рушд диҳанд, ки дар ин радиф қарзи виҷдон ва 

масъулият дар назди ҷомеа авлавият доранд. 

Сатҳи зоҳиршавии шуурнокии шаҳрвандӣ ва ватндӯстии хонандагонро мо 

бо ёрии методҳое муайян намудем, ки дар таҷрибаи мо коркард ва санҷида 

шудаанд. Бо ёрии онҳо:  

- сатҳи рушди сифатҳои шаҳрвандӣ; 

- сатҳи фаъолнокии шаҳрвандӣ; 

-сатҳи рушди шуурнокии шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ бо ёрии гузаронидани 

пурсиш ошкор карда мешавад. 

Ташхис нишон дод, ки хонандагони синфҳои 7-8 дар дараҷаи муайян 

арзишҳои моддӣ (46,2%), тамоилҳои муоширати инсонӣ, муоширати зинда бо 

ҳамсолон (20,8%), аҳамияти худтатбиқкуниро (23%) ба роҳбарӣ мегиранд. 

Чунин арзишҳо, ба монанди арзишҳи маънавӣ, шаҳрвандият ҳамчун арзишҳои 

муҳим муайян гардидаанд (10% ва 6%).  

42,8% хонандагоне, ки дар марҳилаи муайянкунанда ба таҳқиқот фаро 

гирифта шуда буданд, дорои сатҳи пасти фарҳанги шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ 

буданд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки онҳо барои фаъолияте, ки зоҳир кардани 

фаъолнокии шаҳрвандӣ ва ватандӯстиро тақозо менамуд, омода набуданд ва 

барои фаъолият дар ҳаёти иҷтимоӣ дорои ангезаи зарурӣ ва даркшуда 

набуданд. 
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68,2% хонандагони синфҳои болоӣ дорои сатҳи пасти рушди шуурнокии 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ буданд. Бо дарки далели шаҳрвандияти худ, фарҳанги 

ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ худро шахсиятҳои фаъол, ислоҳатгар, иштирокчиёни 

фаъолияти аз ҷиҳати иҷтимоӣ аҳамиятнок намебинанд, зеро дорои донишҳо, 

малакаҳо ва қобилиятҳои иштирок дар корҳои ҷамъиятӣ нестанд ва соҳаи 

татбиқи қобилиятҳои худро намебинанд.  

Аз натиҷаҳои кори таҷрибавӣ-озмоишӣ метавон хулоса баровард, ки 

хонандагони синфҳои болоӣ дорои сатҳи паст ва миёнаи ташаккули мавқеи 

фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ мебошанд. Ба андешаи мо, ин бо сатҳи пасти 

ангеза барои фаъолияти ҷамъиятӣ, надоштани дониш, маҳорату малакаҳо ва 

қобилиятҳо дар соҳаи рафтори шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, сатҳи пасти дарки он, ки 

дар кадом соҳаи ҳаёти ҷамъиятӣ малакаҳои рафтори шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстиро метавон татбиқ намуд, алоқаманд аст. 

Қисмати ташаккулдиҳандаи кори таҷрибавӣ-озмоишӣ ба татбиқи амсилаи 

сохтории ташаккули фарҳанги фаъоли шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон 

бахшида шудааст. Барномаи ташаккули мавқеи фаъоли фаъоли шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагони синфҳои болоӣ дар амал санҷида шуд, ки дар асоси 

маҷмуи шароитҳои иҷтимоӣ-педагогӣ оиди ташаккули мавқеи фаъоли 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон коркард шуда буд. 

Барномаи ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстии 

хонандагон дар ду бахш омода карда шуд. Бахши аввали барнома ба кор бо 

омӯзгорон ҷиҳати амалӣ намудани вазифаҳо дар самти тағйир додани 

муносибати омӯзгорон нисбати масоили ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ 

ва ватандӯстии наврасон, баландбардории сатҳи ангезаи омӯзгорон барои 

ташкили кор бо хонандагон оиди ташаккули мавқеи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ 

нигаронида шудааст.  

Бахши дуюми барнома бевосита ба кор бо хонандагон бахшида шудааст, 

ки дар раванди он омӯзгор бо иштироки хонандагон ва волидон ба намудҳои аз 

ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим ва аз ҷиҳати ҷамъиятӣ муфиди фаъолият, инчунин ба 

ҳолатҳои махсус бавуҷудовардашуда, ки бо иштирок дар онҳо хонандагон 
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таҷрибаи рафтори шаҳрвандӣ ва ватандӯстиро ба даст меоранд, ҷалб карда 

мешаванд. Ин бахши барнома ба ташаккули малакаҳои фаъолияти иҷтимоӣ-

лоиҳакашӣ бо самаранокии воқеан назаррас нигаронида шудааст. 

Дар раванди коркарди барнома бо таваҷҷуҳ ба сохторҳои ҷудогона ва 

мушаххас, амсилаҳои марҳилаҳои ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстии хонандагон, мо нақша ва сенарияи семинарҳои таълимӣ, бозиҳо ва 

тренингҳо, машкқҳо барои омӯзгоронро коркард намудем, ки ба иҷрои 

вазифаҳои зерин нигаронида шудаанд:  

1.Ташаккули маҳорату донишҳо дар бораи вижагиҳои рушди мавқеи 

фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагони синну соли гуногун. 

2.Эътироф намудани мубрамияти масоили ташаккули мавқеи фаъоли 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон. 

3.Фаъолсозии мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстии омӯзгорон. 

Бо омӯзгорон давоми чор сол корҳо гузаронида шуданд: дар соли якум 

омӯзгорон хеле фаъолона семинару машваратҳо доир менамуданд, баъдан дар 

ҳар як семоҳа як маротиба. Натиҷаи ҷалби омӯзгорон ба чорабиниҳои 

интерактивӣ, аз ҷониби онҳо муайян намудани самтҳои асосии ташаккули 

мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон гашт. 

4.Рушди қобилияти дарки оқилонаи воқеият, фаҳмиши моҳияти падидаҳои 

иҷтимоӣ, равандҳо, тамоюлоти рушд, ташаккули шуури шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ, таҳаммулпазирӣ ва сифатҳои шаҳрвандӣ дар хонандагон. 

5.Қабули фарҳанги зиндагӣ, муоширати инсон бо кумаки фазои мавҷудаи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ. 

6.Таносухи (шакливазкунии) воқеият ва арзишҳо дар муҳити таълимӣ 

(синф, доираи дӯстон, оила) аз мавқеи шаҳрванди фаъол. 

Дар асоси чорабиниҳои интихобгардида мо ҳамкории мутақобилаи 

хонандагон ва омӯзгоронро дар реҷаи интерактивӣ ба роҳ мондем, ки ба 

ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон нигаронида 

шудааст, аз ҷумла:  
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1. Дар хонандагон ташаккул додани таҷрибаи мусбии отифӣ барои ҳалли 

масоили воқеӣ дар вазъи мушаххас (чорабиниҳо: «Ноҳия – бе маводи 

мухаддир!», «Даъвашавандаи ҳақиқӣ!» «Мо дар асл кӣ ҳастем?», «Ҷомеаи 

шаҳрвандӣ аз назари мо» ва ғайра). Муайянсозии ҳолатҳои гуногун, ки ба 

бадастории таҷрибаи рафтор («Ассотсиатсияҳо», «Садоқат ва вафодорӣ!»), 

малакаи таъсиррасонӣ ба воқеияти мавҷуда («Муколима ва мубоҳиса») 

нигаронида шудааст. Дар ин намуди фаъолият хонандагон имконияти дидани 

натиҷаҳо ва самаранокии рафторро ҳангоми ба вуҷуд овардани вазъи сохта ба 

даст меоранд, ки ба онҳо барои ҳалли масоили воқеӣ ҳисси эътимод мебахшад 

(«Арзишҳо: фардӣ, гурӯҳӣ ва умумиинсонӣ»).  

2. Ҷалби хонандагон ба машғулиятҳои тамринӣ, ки дар онҳо хонадагон 

метавонанд мақоми иҷтимоии худро тағйир диҳанд («Малакаҳои амаликунии 

мутақобила» ва ғ.). 

Дар натиҷаи ҳамкории мутақобилаи омӯзгорон ва хонандагон, дар онҳо 

донишҳо оид ба арзишҳои шахсиятӣ ва инсонӣ ташаккул ёфтанд. Донишҳои 

мазкур асосҳои рушди шуур ва рафтори шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ, арзишҳо ва 

тамоилҳои мавҷудияти шаҳрванд ва инсонро дар ҷомеа инъикос менамоянд. 

Ангеза нисбати худогоҳӣ ва худинкишофдиҳӣ. Дар асоси таҳқиқоти Д.И. 

Фелдштейн, дар раванди ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстии 

хонандагон мо чор марҳалаи раванди мазкурро муайян намудем. 

Марҳалаи якум – дарки «Ман»-и худ. Механизми ташаккули мавқеи 

фаъоли шаҳрвандӣ ва ватндӯстии хонандагон дар марҳалаи мазкур фаъолияте 

буд, ки бо ёрии машқҳое амалӣ карда шуд, ки ба худогоҳӣ, моҳияти он, 

беназирии худинкишофёбӣ нигаронида шудаанд.  

Марҳалаи дуюм, марҳилаи ташаккули сифатҳои шахсиятӣ – тайёрӣ ба 

интихоб кардан. Дар марҳалаи мазкур механизми фаъолият эҷоди вазъиятҳои 

алтернативӣ ва ё ҷойгузин мебошад, ки ба ташаккули маҳорати на танҳо 

интихоб кардан, балки, инчунин барои ҳимоя ва асосноккунии интихоби худ 

далел оварданро дар назар дорад. 
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Марҳалаи сеюм – омодагӣ ба амалисозии «Ман». Ба сифати механизмҳои 

ташаккули омодагии хонандагон мубоҳисаҳо интихоб гардиданд ва тавре тайёр 

карда шуданд, ки хонандагон на танҳо нақши иштирокчиён, балки муаллифон 

ва ташкилкунандагонро низ аз худ намуданд. Хонандагони синфҳои болоӣ 

худашон мавзуъ интихоб намуданд ва ба онҳо имконияти мустақилона анҷом 

додани кор фароҳам оварда шуд. 

Марҳалаи чорум – истифодаи иқтидори муҳити атроф барои камолоти 

шахсӣ. Марҳалаи мазкур дар лоиҳаҳои иҷтимоӣ инъикос меёбад. 

Ин шарти сеюми иҷтимоӣ-педагогии ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ 

ва ватандӯстии мактаббачагон ба шумор меравад. Ҳамзамон, онҳо дар 

фаъолияти воқеии иҷтимоӣ, талаботи шахсии аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳимро 

татбиқ менамоянд. Дар ин ҳолат, «имконоти муҳит» ташкили чорабиниҳо бо 

мақсади ҷалби хонандагон ва намояндагони ҷомеа ба чорабиниҳои аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ муфидро дар назар дорад. Коркард ва татбиқи лоиҳаҳо ба рушди 

шахсият мусоидат менамоянд.  

Иштирок дар чорабиниҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муфид ба фаъолнокии 

иҷтимоии хонандагон, ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ ва ватандӯстии онҳо 

мусоидат менамояд. Барои мустаҳкам кардани донишҳо ва малакаҳои рафтори 

шаҳрвандии хонандагон бояд чунин чорабиниҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

арзишманд ташкил карда шаванд, ки барои онҳо шавқовар ва муфид бошанд, 

барои муассисаи таҳсилоти умумӣ чунин фаъолият муҳандисии иҷтимоӣ 

мебошад. 

Ба лоиҳаи иҷтимоӣ ҷалб намудани хонандагон дар ду марҳила сурат 

гирифт.  

Марҳилаи якум аз қисми назариявӣ иборат буд: шиносоии хонандагон бо 

фаъолияти лоиҳа бо роҳи бадастории чунин малакаҳо, ба монанди: масоили 

интихоб, гузориши мақсаду вазифаҳо, ҷустуҷӯйи иттилоот, коркард ва ба низом 

даровардани он, лоиҳаи рушди технологияҳо. 

Марҳилаи дуюм бевосита ба фаъолияти амалӣ лоиҳа дахл дорад, дар он 

хонандагон бо кумаки омӯзгор лоиҳаҳои иҷтимоии худро таҳия намуданд. Ҳар 
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як лоиҳа, ки аз ҷониби хонандагон, омӯзгорон ва волидон коркард гардидааст, 

самти ба худ хос дошта, дар маҷмуъ ҳамаи лоиҳаҳо ба ташаккули донишҳои 

хонандагон дар бораи сарзамини худ, қаҳрамонони кишвар ва маҳалли худ, 

муҳаббат ба Ватан, инчунин ташаккули сифатҳои таҳаммулпазирӣ, фаъолнокии 

иҷтмимоӣ ва шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстии хонандагон нигаронида шуда 

буданд. 

Омӯзгор дар якҷоягӣ бо хонандагон самтҳоеро муайян менамуданд, ки дар 

доираи онҳо хонандагон метавонанд аз рӯйи лоиҳа кор кунанд: «Ғамхорӣ», 

«Китоби хотирот», «Саҳфаҳои таърих», «Ватани ман» ва ғайра. 

Лоиҳаи иҷтимоии «Ғамхорӣ» аз ҷониби хонандагони синфи 10, ки ба 

татбиқи барномаи ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандии хонандагон ҷалб 

карда шуда буданд, коркард гардид. 

Мақсад: Баланд бардоштани сатҳи фаъолнокии ҷамъиятӣ, фарҳанги 

шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстии хонандагон тавассути ҷалби онҳо ба 

чорабиниҳои воқеии амалӣ. Ба ин инчунин экспозитсияи осорхонаи мактабӣ 

низ дохил мешавад, ки дар он мавод оиди шахсоне, ки паҳлу ба паҳлу дар ин 

минтақа зиндагӣ мекунанд, пешниҳод гардидаанд. 

Хусусияти ин лоиҳаи иҷтимоӣ аз он иборат аст, ки хонандагон ба воситаи 

муошират бо одамони калонсол шуури шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстии худро 

такмил медиҳанд. Муоширати зинда бо нафароне, ки санҷишу мусибатҳои 

зиёдеро аз сар гузаронидаанд, ҳисси алоқадориро нисбати таърихи диёр ба 

воситаи шиносоӣ бо ҳаёти шахсиятҳои маъруф ташаккул медиҳад. 

Лоиҳаи иҷтимоии «Китоби хотирот» аз ҷониби хонандагони синфи 9, ки ба 

татбиқи барномаи ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстии 

хонандагон ҷалб карда шуда буданд, коркард гардид. 

Мақсад – рушди фаъолнокии иҷтимоӣ ва шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ боа 

воситаи ҷустуҷӯйи фаъоли мавод, мусоҳиба бо одамони насли калонсол. 

«Китоби хотирот» китоби ёддоштҳо аст, ки дар он хотироти даврони 

кӯдакии одамони синну соли калон, лаҳазоти хотирмони фаъолияти муштараки 

роҳбарони синф ва хонандагон ба қайд гирифта мешаванд. Фаъолияти мазкур 
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ба афзоиши ташаббускории эҷодӣ ва фаъолнокии иҷтимоии хонандагон дар 

раванди ҷамъоварӣ, таҳқиқ, коркард, ороиш ва таблиғоти мавод мусоидат 

менамояд . Ҳар як лоиҳа (барнома) аз ду қисм иборат аст: маърифатӣ ва 

самаранок. Қисмати маърифатӣ ба воситаи донишу малакаҳое, ки хонандагон 

дар раванди чорабиниҳои гуногун ба даст овардаанд, татбиқ гардид: 

викторинаҳо, чорабиниҳои варзишӣ, семинарҳо. Барномаҳо ва нақшаҳои 

чорабиниҳои мазкур чунин коркард гардидаанд, ки хонандагон ҳатман аз онҳо 

донишу малакаҳои навро ба даст меоранд. 

Қисмати фаъоли он пешбинӣ менамояд, ки ҳар як рӯйдод дар доираи лоиҳа 

(барнома) хатти поёнӣ дорад. Ғайр аз ин, татбиқи лоиҳаи иҷтимоӣ дар амалия 

барои иштирокчиён – хонандагон ва ҳам барои ташкилкунандагон, яъне 

муаллифони лоиҳаҳо – хонандагони синфҳои болоӣ, волидону омӯзгорони онҳо 

шавқовар мебошад.  

Хусусиятҳои хосси ҷалби хонандагони синфҳои болоӣ ба лоиҳаи иҷтимоӣ 

инҳо буданд:  

1. Аз болои масъалаи пешниҳодшуда якчанд хонанда дар якҷоягӣ бо 

омӯзгор ва аъзоёни ҷомеа кор мекарданд. Барои татбиқи лоиҳа волидони 

хонандагони синфҳои болоӣ ҷалб карда шуда буданд. 

2. Бо дарназардошти он ки лоиҳаҳо (барномаҳо) аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

аҳамияти зиёд доранд, хонандагон метавонанд мустақилона аҳамияти шахсӣ ва 

иҷтимоии онҳоро пайгирӣ намоянд. 

3.Тамоми лоиҳаҳо бо бадастории маҳсули воқеӣ ва визуалии назаррас 

хотима меёбанд. Масалан, лоиҳаи иҷтимоии «Ман ва ҳуқуқҳои ман» маҳсули 

амали дастаҷамъона ба ҳисоб меравад - коллаж, лоиҳаи (барномаи) иҷтимоӣ; 

«Китоби хотирот» маҳсули фаъолияти дастаҷамъона – ташкили фароғати 

хонандагон, лавҳаи ёдгорӣ бо сабти номи истиқоматкунандагони деҳ ва ва 

ғайра. 

Арзёбии натиҷаҳои кори озмоишӣ ва таҳлили муқоисавӣ, ки дар марҳилаи 

назоратии озмоиш ба даст омаданд, самранокии шароитҳои иҷтимоӣ ва 
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педагогии ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагонро 

муайян намуд. 

Дар раванди истифодаи барномаи ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстии хонандагон дар кори таҷрибавӣ-озмоишӣ тағйирёбии сатҳ ва 

дараҷаи ташаккулёбии мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон 

муайян карда шуд. 

 

4.2. Санҷиши таҷрибавӣ-озмоишии самаранокии технологияи тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

Дар қисмати мазкур раванди дар амалияи кори таълиму тарбияи 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҷорӣ намудани технологияи тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. Мақсади асосии кори 

озмоишӣ тайид ва татбиқи технологияи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон дар фаъолияти таълимии мактабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб 

меёбад.  

Озмоиш дар пойгоҳи муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Кӯлоб ва 

ноҳияи Фархори вилояти Хатлон бо баҳисобгирии вижагиҳо ва талаботи 

ҷомеаи шаҳрвандӣ гузаронида шуд, ки боиси дуруст ташкил намудани кори 

озмоишӣ ва марҳилаҳои асосии он гардид. Дар ҳар як марҳила вазифаҳое 

муайян карда шуданд, ки барои ба даст овардани ҳадафи асосӣ мусоидат 

намуданд. 

Бо дарназардошти мавзуъ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, тартиби 

марҳилаҳои кори озмоишӣ чунин буд: 

1. Озмоиши муайянкунанда омӯзиши сифатҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагонро пешбинӣ менамояд, ки пурсиши сотсиологӣ барои муайян 

намудани ҳисси шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагонро дар бар мегирад. 

2. Озмоиши ташаккулдиҳанда. Он тайид ва татбиқи технологияи 

муаллифии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шароити давлати демократӣ ва 

ҷомеаи шаҳрвандӣ дар назар дорад. 
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3. Озмоиши назоратӣ. Он таҳлили миқдорӣ ва сифатии натиҷаҳоро 

пешбинӣ менамояд, ки дар гурӯҳи озмоишӣ бо маълумотҳои гурӯҳи назоратӣ 

баъд аз озмоиши ташаккулдиҳанда, коркарди математикии он, мураттабсозӣ ва 

ҷамъбасти натиҷаҳои таҳқиқот ва маълумотҳо ба даст оварда шудааст. 

Ҳамчун пойгоҳи таҷрибавӣ-озмоишии таҳқиқот муассисаҳои таҳсилоти 

умумии зерин баромад намуданд: Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Коллеҷи педагогии шаҳри Кӯлоб, муассисаҳои 

таҳсилоти умумии ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод. Дар озмоиш кормандон 

ва методистони шуъбаи маорифи ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод, раёсати 

шаҳрӣ ва минтақавии маорифи Кӯлоб, кормандони Институти минтақавии 

такмили ихтисоси омӯзгорони Кӯлоб иштирок намуданд. Барои муқоисаи 

натиҷаҳои бадастомада хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии деҳоти 

ноҳияҳои Рӯдакӣ ва Ҳисор ҷалб карда шуданд.  

Таҳқиқоти озмоишӣ дар давраи солҳои 2012-2014 гузаронида шуд. Мо 

маҷмуи зерини методҳоро мавриди истифода қарор додем: пурсиш, мушоҳида, 

таҳлил, озмоиши педагогӣ, методҳои математикии коркарди маълумот. 

1. Пурсиши сотсиологӣ дар солҳои 2013-2014 гузаронида шуд. Ба 

озмудашавандагон пурсишномаи аз ҷониби муаллиф коркардгардида барои 

муайянсозии сифатҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон пешниҳод гардид. 

Дар пурсиш хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ аз синни 14 то 18-сола 

иштирок карданд. Барои муқоиса донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба 

номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва Коллеҷи педагогии шаҳри Кӯлоб ҷалб 

гардиданд. Дар умум, дар пурсиши сотсиологӣ зиёда аз 1000 нафар иштирок 

карданд. 

Дар маркази озмоиши муайянкунанда ҷанбаҳои зерин қарор дода шуданд: 

1. Шавқу рағбат ва самтгириҳои арзишии хонандагон ва наврасон дар 

соҳаи маърифати шаҳрвандӣ, ташаккули ватандӯстӣ, омӯзиши таърихи ватан ва 

кишваршиносӣ. 

2. Донистани хусусиятҳои таърихӣ ва хусусиятҳои хосси рушди 

ҳамкориҳои фарҳангӣ ва робитаҳои мутақобила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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3. Воқиф будани хонандагон аз урфу одат ва анъанаҳо, муқаддасот ва 

шаҷараи худ. 

4. Идеалҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ва маънавӣ ва тасаввуроти 

хонандагону наврасон. 

5. Ҷалби хонандагон ба фаъолияти ташаббускоронаи эҷодӣ дар бахши 

фароғат. 

6. Муносибат ба рушди технологияҳои таълимӣ-тарбиявӣ ва маърифатӣ, ки 

ба анъанаву вижагиҳои халқҳое, ки дар ҷумҳурӣ истиқомат менамоянд, асос 

ёфтааст. 

Муайян карда шуд, ки танҳо 65,7% хонандагони синфҳои 5-11 дарвоқеъ ба 

масъалаҳои маърифати шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ, омӯзиши таърих ва фарҳанги 

миллӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамоянд, боқимонда – 34,3% ба масъалаҳои 

мазкур аҳён-аҳён таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд. 

Хонандагоне муайян карда шуданд, ки ба дастовардҳои ноҳиявӣ ва 

минтақавӣ – ёдгориҳои таърихӣ ва бостоншиносӣ, табиати маҳалли худ 

таваҷҷуҳ зоҳир менамояд (48%), ки нишондиҳандаи сатҳи баланди ҳавасманд 

будани хонандагон ва наврасон нисбати маърифати шаҳрвандӣ мебошад. 

Иштирокчиёни пурсиш донишҳои худро оиди таърих ва фарҳанги диёри 

худ баҳогузорӣ намуданд. Ҳамин тариқ, 62% мухотабон қайд намуданд, ки 

маълумот оиди таърих ва фарҳанги Тоҷикистон барои онҳо шавқовар аст, онҳо 

адабиёти дастраси таърихиро мутолиа намуда, филмҳои таърихиро тамошо 

мекунанд. Як қатор саволҳо ба омӯзиши таъсири омилҳои оилавӣ ба раванди 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии кӯдакон дахл доштанд. Аз ҷумла, муқаррар 

карда шуд, ки аксарияти мухотабон (54%) оиди шаҷараи гузаштаи оилаашон 

маълумоти кам доранд. Таҳқиқот нишон дод, ки анъанаву маросимҳои оилавӣ 

барои хонандагон арзиши зиёд доранд: 24% мухотабон иброз доштанд, ки 

оилаҳои онҳо, чун қоида, санаҳои зиёди хотиравиро ҷашн мегиранд. Ҳамин 

тариқ, аксарияти мактаббачагон ва наврасон аслу насаб, шаҷара ва таърихи 

оиларо муҳим арзёбӣ намуданд. Новобаста ба ин, чунин алоқа бо амалҳои 
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мушаххас, ки ба нигоҳдорӣ ва рушди чунин урфу одат ва анъанаҳо равона 

карда шудааст, дастгирӣ намеёбад. 

Таҳқиқот нишон дод, ки хонандагони синфҳои болоӣ дар бораи 

хусусиятҳои хосси робитаҳои фарҳангӣ ва ҳамкории мутақобилаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон маълумоти кофӣ доранд. Мутаассифона, анъанаҳои мазкур муҳити 

фароғати насли наврас ба ҳисоб намераванд, то ин ки рушди тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, амалисозии барномаҳои иҷтимоӣ-фарҳангиро воқеӣ 

гардонанд. 

Маҷмуи саволҳои махсус ба масоили муносибати хонандагон нисбати 

рушди технологияҳои таълимӣ-тарбиявӣ бахшида шуда буданд, ки аз 

анъанаҳои миллӣ ва хусусияҳои хосси халқҳое, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

истиқомат менамоянд, сатҳи ҷалби хонандагон ба фаъолияти т эҷодӣ дар соҳаи 

фароғат бахшида шуда буд. 

28% мухотабон истифодаи технологияҳои таълимӣ-тарбиявиро бо мақсади 

ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ, таҳаммулпазирӣ ва 

салоҳиятнокии фарҳангӣ нокифоя мешуморанд. 

Қариб 36% иштирокчиёни пурсиш қайд намуданд, ки иттиҳодияҳои эҷодӣ 

ба хонандагону наврасон таъсири моҳиятноки тарбиявӣ расонида, дар тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии насли наврас мусоидат менамоянд. 

Аксарияти мухотабон бар ин назаранд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ба талабот чандон ҷавобгӯ нест. Танҳо 

аз нисф зиёди мухотабон боварӣ доранд, ки хонандагони замони муосир 

метавонанд дилхоҳ нақшаҳои ҳаётии худро дар Ватан амалӣ намоянд. 14% 

хонадагон боварӣ доранд, ки бояд дар диёри худ зиндагӣ кунанд ва бдар 

пешрафти он саҳмгузор бошанд. 

Дар маҷмуъ, аксарияти хонандагони синфҳои болоӣ ривоҷу равнақи 

анъанаҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстиро дар раванди муосири таълиму тарбия 

ҷонибдорӣ намуданд. 

Пурсиш имконият дод муайян намоем, ки дар умум, барои хонандагони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нигариши мусбии иҷтимоӣ хос аст. Аксарияти 
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мухотабон чунин мешуморанд, ки одамон дар асл метавонанд дар рушду 

пешрафти Ватан саҳмгузор бошанд. 

Дар асоси озмоиши муайянкунанда метавон чунин хулоса баровард, ки 

вусъат додани кори мақсадноки тарбиявӣ, ки нишондиҳандаҳои маънавӣ, 

бадеӣ, эстетикӣ, арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии фарҳанги миллиро дар бар 

мегирад, ба мақсад мувофиқ аст.  

Дар асоси таҳлили маълумотҳои дар натиҷаи пурсиш бадастомада метавон 

чунин хулосабарорӣ намуд, ки аксарияти наврасон оиди камолоти шаҳрвандӣ, 

ватандӯстӣ донишҳои кофӣ надоранд; дар аксарияти мухотабон сифатҳои 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, ки ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ бошанд, 

ташаккул наёфтаанд. 

Озмоиши ташаккулдиҳанда тайид ва татбиқи консепсияи амсилаи 

педагогӣ, технологияи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар 

шароити кор дар муассисаи таҳсилоти умумиро фаро гирифт. 

Дар рафти озмоиш мо дар мактабҳои озмоишӣ технологияи тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагонро дар шароити муассисаи таҳсилоти 

умумӣ ҷорӣ намудем. Он аз шаклҳои гуногуни кори тарбиявӣ иборат мебошад. 

Технологияи мазкур таъсиси иттиҳодияву маҳфилҳои ҳаваскорӣ, ташкили 

вохӯриҳо бо ходимони илм, фарҳанг ва санъати халқҳои гуногунро дар назар 

дорад. Инчунин, метавон экскурсияҳо, фестивалҳо, шабнишиниҳо, озмунҳо, 

корҳои мақсадноки кишваршиносӣ, бозиҳои зеҳнӣ, чорабиниҳои ҷустуҷӯйиро 

низ дар ин радиф ном бурд. Саёҳатҳои экологӣ-фарҳангӣ, таъсиси лагерҳои 

махсусгардонидашудаи ҷавонон низ муҳим арзёбӣ мегарданд. Инчунин, корҳои 

ободонии ёдгориҳои таърихӣ ва ҳудудҳои онҳо ба роҳ монда шуданд; 

чорабиниҳои хайриявӣ, ватандӯстӣ, коркарди солномаи оилавӣ, таҷлили ҷашну 

солгардҳо ва ғайра гузаронида шуданд. 

Барои муайян кардани вазъи корҳо дар самти ташаккули донишҳои 

хонандагони синфҳои 5-7, 8-9 ва 10-11 дар синфҳои озмоишӣ ва назоратӣ аз 

рӯйи асосҳои шаҳрвандият ва маърифатнокии ватандӯстӣ мо байни хонандагон 

пурсиш гузарондем. 
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Ба хонандагон 5-саволӣ пешниҳод карда шуд. Ҷавобҳо сатҳи ташаккули 

донишҳо, малакаҳо ва маҳоратҳои хонандагонро дар соҳаи таърих, шуурнокии 

ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ нишон доданд. Саволҳои намунавӣ: 1. Дарки моҳияти 

арзишҳои миллӣ, шуурнокии шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ. 2. Таърихи Ватани худ, 

риояи анъанаҳои миллӣ ва урфу одатҳои халқи худ. 3. Фарҳанги шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ. 4. Худтарбияткунӣ ва худтакмилдиҳии шуури шаҳрвандӣ ва ҳисси 

ватандӯстӣ. 5.Рушди фарҳанги миллӣ, тафаккур, мустақилият, шуурнокӣ ва ғ. 

Баъд аз гузаронидани таҳқиқот натиҷаҳо ҷамъбаст гардиданд (ҷадвали 13 

дар замимаи 13). 

Дар ҷадвали 13 сатҳи ташаккулёбии донишҳои хонандагони синфҳои 5-7 

ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод аз рӯйи асосҳои шаҳрвандият ва 

маърифатнокии ватандӯстӣ нишон дода шудааст (ҳамагӣ 192 хонанда, 96- 

нафарӣ аз ҳар як мактаб). 

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки фарқият дар ҷавобҳои хонандагони 

синфҳои 5-7 дар гурӯҳҳои озмоишӣ ва назоратӣ дар сатҳи 3,1% (70% 66,91%) 

дар ҷавобҳои «Бале» ба назар расид, дар сафи пеш гурӯҳи озмоишии ноҳияи 

Фархор қарор дошт; дар ҷавобҳои «Не» фарқият 3,1% (30%/33,1%), дар 

ҷавобҳои манфӣ гурӯҳи назоратии ноҳияи Муъминобод пешсаф буд. 

Сатҳи ташаккулёбии асосҳои маърифатнокии шаҳрвандият, 

маърифатнокии ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ дар хонандагони синфҳои 5-7 ноҳияҳои 

Фархор ва Муъминобод аз рӯйи 5 савол оиди (ҳамагӣ 192 хонанда, 96 -нафарӣ 

аз ҳар як мактаб) марҳилаи I-II .    
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Диаграммаи 16 

 

Барои арзёбии муқоисавии натиҷаҳои озмоиш хонандагони ноҳияҳои 

Рӯдакӣ ва Ҳисор ҷалб гардиданд.  

Дар ҷадвали 14 ва диаграммаи 17 (ниг. ҷадвали 14 дар замимаи 14) 

натиҷаҳои сатҳи ташаккулёбии асосҳои шаҳрвандият ва маърифатнокии ҳуқуқӣ 

ва ватандӯстӣ дар хонандагони синфҳои 5-7 ноҳияҳои Рӯдакӣ ва Ҳисор аз рӯйи 

5 савол нишон дода шудаанд. 

Таҳлили ҷадвали 14 дар марҳилаи якум нишон медиҳад, ки байни 

хонандагони синфҳои 5-7 ноҳияҳои Рӯдакӣ ва Ҳисор фарқият дар сатҳи 4,4% 

(69,7%/65,3%) дар ҷавобҳои «Бале» ҷой дорад, хонандагони ноҳияи Рӯдакӣ 

пешсаф буданд; дар ҷавобҳои «Не» фарқият дар ҳудуди -4,41% (30,3%/34,7%) 

ҷой дошт, дар ҷавобҳои манфӣ хонандагони ноҳияи Ҳисор пешсаф буданд. 

Дар марҳилаи 2-юм фарқияти ҷавобҳои хонандагони ноҳияи Рӯдакӣ ва 

хонандагони ноҳияи Ҳисор дар ҷавобҳои «Бале» 1,3% (76,9%/75,6%)-ро ташкил 

дод, хонандагони ноҳияи Рӯдакӣ пешсаф буданд; бо ҷавобҳои манфӣ 

хонандагони синфҳои 5-7 ноҳияи Ҳисор бо -1,3% (23,1%/24,4%) пешсаф 

буданд. Фарқият байни марҳилаҳо дар ҷавобҳои «Бале» 3,1% (4,4%/-1,3%)-ро 

ташкил дод, муассисаи таҳсилоти умумии №3 ноҳияи Рӯдакӣ пешсаф буд 

(76,9% дар марҳилаи дуюм); дар ҷавобҳои «Не» фарқият байни марҳилаҳо -

3,1% (-4,4%/-1,3%)-ро ташкил дод, аз рӯйи ҷавобҳои манфӣ хонандагони 

ноҳияи Ҳисор (34,7%) пешсаф буданд (ниг. диаграммаи 17). 
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Диаграммаи 17 

Сатҳи ташаккулёбии донишҳои хонандагони синфҳои 5-7 ноҳияҳои 

Рӯдакӣ ва Ҳисор оид ба асосҳои шаҳрвандият ва маърифатнокии 

шаҳрвандӣ дар соли таҳсили 2014-2015, марҳилаи I-II (ҳамагӣ 196 нафар, 

96-хонандагӣ аз ҳар як ноҳия)  

 
 

Таҳлили ҷадвали 20 дар марҳилаи якум нишон медиҳад, ки фарқият дар 

ҷавобҳои мусбии («Бале») хонандагони гурӯҳҳои озмоишии ноҳияҳои Ҳисор ва 

Рӯдакӣ дар сатҳи 0,3% (70%/69,7%) қарор дошт, хонандагони ноҳияи Рӯдакӣ 

пешсаф буданд. Дар ҷавобҳои «Не», дар ҷавобҳои нопурраи худ, хонандагони 

ноҳияи Фархор бо -0,3% (30%/30,3%) пешсаф буданд. 

Дар марҳилаи 2-юми таҳқиқот таҳлили нишондодҳои ҷадвал фарқият дар 

ҷавобҳои «Бале»-ро дар ҳудуди -1,6% (75,3%/76,9%) нишон медиҳад, 

хонандагони ноҳияи Рӯдакӣ пешсаф буданд, дар ҷавобҳои манфии «Не» бошад, 

бо 1,6% (24,7%/23,1%) хонандагони гурӯҳи назоратии ноҳияи Фархор пешсаф 

буданд. 

Дар марҳилаи 1-ум дар гурӯҳи назоратии ноҳияи Муъминобод фарқият 

байни гурӯҳи назоратии ноҳияи Муъминобод ва гурӯҳи хонандагони ноҳияи 

Ҳисор 1,6% (66,9%/65,3%)-ро ташкил дода, дар ҷавобҳои «Бале» хонандагони 

гурӯҳи назоратии ноҳияи Муъминобод пешсаф буданд; дар ҷавобҳои манфӣ бо 

-1,6% (33,1%/34,7%) хонандагони ноҳияи Ҳисор пешсаф буданд. 

69,7 

30,3 

65,3 

34,7 

4,4 

-4,4 

76,9 

23,1 

75,6 

24,4 

1,3 

-1,3 

4,4 

-4,4 

1,3 

-1,3 

3,1 

-3,1 

-20

0

20

40

60

80

100

Бале Не 

Ҳамагӣ 

Рӯдакӣ Ҳисор Фарқият Рӯдакӣ. Ҳисор. Фарқият. Марҳилаи 1 Марҳилаи 2 Фарқият, 



272 
 

Дар марҳилаи 2-юми таҳқиқот, фарқият дар ҷавобҳои «Бале» дар сатҳи -

1,5% (74,1%/75,6%) қарор дошт, хонандагони ноҳияи Ҳисор пешсаф буданд; 

дар ҷавобҳои «Не» бо 1,5% (25,9%/24,4%), хонандагони ноҳияи Муъминобод 

пешсаф буданд.  

Ҷадвали 20.  

Муқоисаи сатҳи ташаккулёбии донишҳои хонандагони синфҳои 5-7 

ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод, Рӯдакӣ ва Ҳисор аз рӯйи 5 савол оид ба 

асосҳои шаҳрвандият ва маърифатнокии шаҳрвандӣ (%) (Ҳамагӣ 192 

хонанда, 96-нафарӣ аз ҳар як мактаб) 
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Диаграммаи 18 

Сатҳи ташаккулёбии донишҳои хонандагони синфҳои 5-7 ноҳияҳои 

Фархор ва Муъминобод аз рӯйи 5 савол оид ба асосҳои шаҳрвандият ва 

маърифатнокии шаҳрвандӣ  
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Таҳлили ҷадвали 15 (дар замима) дар марҳилаи 1-ум нишон медиҳад, ки 

фарқият дар ҷавобҳои хонандагони синфҳои 8-9 ноҳияҳои Фархор ва 

Муъминобод дар сатҳи 1,9% (59,7%/57,8%) ҷой дошт, дар ҷавобҳои «Бале» 

хонандагони ноҳияи Фархор пешсаф буданд; дар ҷавобҳои «Не» фарқият -1,9% 

(40,3%/42,2%)-ро ташкил дод, дар ҷавобҳои манфӣ хонандагони ноҳияи 

Муъминобод пешсаф буданд. 

Дар марҳилаи 2-юм фарқияти ҷавобҳои хонандагони гурӯҳи озмоишии 

ноҳияи Фархор дар ҷавобҳои мусбӣ («Бале») дар сатҳи 0,6% (65,9%/65,3%) 

қарор дошт, хонандагони гурӯҳи озмоишӣ пешсаф буданд; дар ҷавобҳои «Не» 

фарқият -0,6% (31,4%/34,7%)-ро ташкил дод, дар ҷавобҳои манфӣ хонандагони 

гурӯҳи назоратӣ пешсаф буданд (ниг. ҷадвали 15 дар замимаи 15 ва диаграммаи 

19). 

Диаграммаи 19 

Сатҳи ташаккулёбии донишҳои хонандагони синфҳои 8-9 ноҳияҳои 

Фархор ва Муъминобод аз рӯйи 5 савол оиди асосҳои шаҳрвандият ва 

маърифатнокии шаҳрвандӣ  (128 хонанда, аз ҳар як мактаб 64-нафарӣ) 

 

 

Ҷавобҳои ниҳоӣ дар марҳилаи 1-ум дар ҷадвали 16 (дар замима) ва 

диаграммаи 20 нишон медиҳанд, ки дар ҷавобҳои «Бале» байни хонандагони 

ноҳияҳои Рӯдакӣ ва Ҳисор фарқият дар сатҳи 1,6% (56, 9%/44,3%) қарор дошт, 

хонандагони ноҳияи Рӯдакӣ пешсаф буданд; дар ҷавобҳои манфӣ бо -1,6% 
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(43,1%/44,7%) хонандагони муассисаи таҳсилоти умумии №5 ноҳияи Ҳисор 

пешсаф буданд. 

Дар марҳилаи 2-юм бо 3,1% (64,1%/60,9%) дар ҷавобҳои «Бале» 

хонандагони муассисаи таҳсилоти умумии №3 ноҳияи Рӯдакӣ пешсаф буданд; 

дар ҷавобҳои «Не» бошад, хонандагони муассисаи таҳсилоти умумии №5 

ноҳияи Ҳисор пешсаф буданд. Фарқият байни марҳилаҳо дар ҷавобҳои «Бале» -

1,6% (1,6%/3,1%)-ро ташкил дод, хонандагони ноҳияи Рӯдакӣ пешсаф буданд; 

дар ҷавобҳои манфӣ бо 1,6% (-1,6%/-3,1%) хонандагони ноҳияи Ҳисор пешсаф 

буданд.  

Диаграммаи 20 

Сатҳи ташаккулёбии донишҳои хонандагони синфҳои 8-9 ноҳияҳои 

Рӯдакӣ ва Ҳисор аз рӯйи 5 савол оиди асосҳои шаҳрвандият ва 

маърифатнокии шаҳрвандӣ  (128 хонанда, аз ҳар як мактаб 64-нафарӣ) 

 

 

Таҳлили муқоисавии ҷадвали 21(дар матн) дар марҳилаи 1-ум нишон 

медиҳад, ки байни хонандагони гурӯҳи озмоишии МТУ №1 ноҳияи Фархор ва 

хонандагони МТУ №3 ноҳияи Рӯдакӣ фарқият дар ҷавобҳои «Бале» дар сатҳи 

2,8% (59,7%/56,9%) қарор дошт, дар ҷавобҳои худ хонандагони гурӯҳи 

озмоишии ноҳияи Фархор пешсаф буданд. Дар ҷавобҳои «Не» хонандагони 

ноҳияи Рӯдакӣ бо ҷавобҳои нопурра дар сатҳи 2,8% (40,3%/43,1%) пешсаф 

буданд. 
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Дар марҳилаи 2-юми таҳқиқот таҳлили ҷадвали 21 фарқиятро дар ҷавобҳои 

«Бале» дар ҳудуди 1,8% (65,9%/64,1) нишон медиҳад, хонандагони ноҳияи 

Фархор, дар ҷавобҳои манфии «Не» бошад, бо -1,8% (34,1%/35,9%) 

хонандагони МТУ №3 ноҳияи Рӯдакӣ пешсаф буданд. 

Дар марҳилаи 1-ум дар мавриди муқоисаи ҷавобҳои гурӯҳи назоратии 

ноҳияи Муъминобод мебинем, ки фарқият байни гурӯҳи назоратии ноҳияи 

Муъминобод ва гурӯҳи хонандагони ноҳияи Ҳисор дар сатҳи 2,5% 

(57,8%/55,32%) қарор дошт, дар ҷавобҳои «Бале» хонандагони гурӯҳи 

назоратии ноҳияи Муъминобод пешсаф буданд; дар ҷавобҳои манфии «Не» 

бошад, бо -2,5% (42,2%/44,7%) хонандагони МТУ №5 ноҳияи Ҳисор пешсаф 

буданд. 

Дар марҳилаи 2-юми таҳқиқот натиҷаҳои хонандагони гурӯҳи назоратии 

ноҳияи Муъминобод ва натиҷаҳои хонандагони ноҳияи Ҳисор нишон 

медиҳанд, ки фарқият дар ҷавобҳои «Бале» дар сатҳи 4,4% (65,3%/60,9%) ҷой 

дошт, хонандагони гурӯҳи назоратии ноҳияи Муъминобод пешсаф гардиданд; 

дар ҷавобҳои «Не» бо фарқияти -4,4% (34,7%/39,14%) хонандагони ноҳияи 

Ҳисор пешсаф гаштанд (ниг. ҷадвали 21 ва диаграммаи 21). 

Ҷадвали 21 

Муқоисаи сатҳи ташаккулёбии донишҳо дар хонандагони синфҳои 10-

11 ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод, Рӯдакӣ ва Ҳисор аз рӯйи 5 савол оиди 

асосҳои шаҳрвандият ва маърифатнокии ватандӯстӣ  

(Ҳамагӣ 192 хонанда, 96-нафарӣ аз ҳар як мактаб) (%) 

№ 

 

Ҷ
ав

о
б

ҳ
о
 

Ҳамагӣ 

Марҳилаи 1  Марҳилаи 2 

Ф
ар

х
о
р
 

М
Т

У
 №

1
 

Р
ӯ

д
ак

ӣ
 

М
Т

У
 №

3
 

Ф
ар

қ
и

я
т 

М
у
ъ

м
и

н
о

б
о

д
 

М
Т

У
 №

2
 

Ҳ
и

со
р

  

М
Т

У
 №

1
5
 

Ф
ар

қ
и

я
т 

Ф
ар

х
о
р

  

М
Т

У
 №

1
  

Р
ӯ

д
ак

ӣ
  

М
Т

У
 №

3
 

Ф
ар

қ
и

я
т 

М
у
ъ

м
и

н
о

б
о

д
 

М
Т

У
 №

2
 

Ҳ
и

со
р

  

М
Т

У
 №

1
5
 

Ф
ар

қ
и

я
т 



276 
 

1 
Ҳ

ам
аг

ӣ
: 

Б
ал

е 59,7 56,9 2,8 57,8 55,3 2,5 65,9 64,1 1,8 65,3 60,9 4,4 
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40,3 43,1 -2,8 % 42,2 44,7 -2,5 34,1 35,9 -1,8 34,7 39,1 -4,4 

 

 

 

 

 

 

Диаграммаи 21 

Муқоисаи сатҳи ташаккулёбии донишҳо дар хонандагони синфҳои 8-9 

ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод, Рӯдакӣ ва Ҳисор аз рӯйи 5 савол оиди 

асосҳои шаҳрвандият ва маърифатнокии ватандӯстӣ  

(Ҳамагӣ 128 хонанда, 64-нафарӣ аз ҳар як мактаб) (%) 

 

 

Таҳлили ҷадвали 17 (дар замима) дар марҳилаи 1-ум нишон медиҳад, ки 

фарқият дар ҷавобҳои хонандагони синфҳои 10-11 ноҳияҳои Фархор ва 

Муъминобод дар сатҳи 2,5% (69,1%/66,6%) қарор дошт, дар ҷавобҳои «Бале», 

хонандагони ноҳияи Фархор пешсаф буданд; дар ҷавобҳои «Не» фарқият 2,5% 

(30,9%/33,4%)-ро ташкил дод, дар ҷавобҳои манфӣ хонандагони ноҳияи 

Муъминобод пешсаф буданд.  
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Дар марҳилаи 2-юм фарқият дар ҷавобҳои «Бале» байни хонандагони 

гурӯҳи озмоишии ноҳияи Фархор дар сатҳи 2,5% (75,3%/72,8%) қарор дошт, 

хонандагони гурӯҳи озмоишии ноҳияи Фархор пешсаф буданд; дар ҷавобҳои 

«Не» фарқият -2,5% (24,7,%/27,2%)-ро ташкил дод, дар ҷавобҳои манфӣ 

хонандагони гурӯҳи назоратӣ пешсаф буданд. 

Фарқият дар марҳилаи 1-ум байни гурӯҳҳо -1,6% то 7,8%; дар марҳилаи 2-

юм аз-1,6% то 6,3%-ро ташкил дод (ниг. ҷадвали 17 ва диаграммаи 22). 

 

 

Диаграммаи 22 

Сатҳи ташаккулёбии донишҳо дар хонандагони синфҳои 10-11  

ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод оид ба асосҳои шаҳрвандият  

ва маърифатнокии ватандӯстӣ  

(Ҳамагӣ 128 хонанда, 64-нафарӣ аз ҳар як мактаб) (%) 

 

 

Пас аз таҳлили ҷадвали 18 ва диаграммаи 23 дар марҳилаи 1-ум, дар бораи 

сатҳи дониши хонандагон оид ба асосҳои шаҳрвандият, маърифатнокии ҳуқуқӣ 

ва ватандӯстӣ маълумот ба даст овардем. Ҳамин тариқ, аз рӯйи натиҷаҳои 

ҷамъбастӣ, фарқияти ҷавобҳои хонандагони МТУ №3 ноҳияи Рӯдакӣ ва МТУ 

№5 ноҳияи Ҳисор дар сатҳи 0,9% (64,7%/65,6%) қарор дошт, хонандагони МТУ 

№5 ноҳияи Ҳисор пешсаф буданд; дар ҷавобҳои манфии «Не» бо 0,9% 

(35,3%/34,5%) хонандагони МТУ №3 ноҳияи Рӯдакӣ пешсаф буданд. Дар 

марҳилаи 2-юми таҳқиқот бо 5,3% (76,6%/71,3%) бо ҷавобҳои худ хонандагони 
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МТУ №3 ноҳияи Рӯдакӣ пешсаф гардиданд; дар ҷавобҳои манфии «Не» бо -

5,3% (23,4%/28, 7%) хонандагони МТУ №5 ноҳияи Ҳисор пешсаф буданд. 

Фарқият байни марҳилаҳо -6,3% (-0,9%/5,3%)-ро ташкил дод, хонандагони 

ноҳияи Рӯдакӣ пешсаф буданд, дар ҷавобҳои манфӣ хонандагони МТУ №5 

ноҳияи Ҳисор бо фарқияти 6,3% (0,9%/-5,3%) пешсаф буданд. 

Диаграммаи 23 

Сатҳи ташаккулёбии донишҳо дар хонандагони синфҳои 10-11 

ноҳияҳои Рӯдакӣ ва Ҳисор оид ба асосҳои шаҳрвандият ва маърифатнокии 

ватандӯстӣ  (Ҳамагӣ 128 хонанда,  

64-нафарӣ аз ҳар як мактаб) (%) 

 

 

Таҳлили муқоисавии ҷадвали 22 (дар матн) дар марҳилаи 1-ум нишон 

медиҳад, ки байни хонандагони гурӯҳи озмоишии МТУ №1 ноҳияи Фархор ва 

хонандагони МТУ №3 ноҳияи Рӯдакӣ дар ҷавобҳои мусбӣ («Бале») фарқият 

вуҷуд дошта, он дар сатҳи 44,% (69,1%/64,7%) қарор дошт, хонандагони гурӯҳи 

озмоишии ноҳияи Фархор пешсаф буданд. Дар ҷавобҳои «Не», бо ҷавобҳои 

нопурраи худ, хонандагони ноҳияи Рӯдакӣ бо фарқияти– 4,4% (30,9%/35,3%) 

пешсаф буданд. 

Таҳлили ҷадвали 47 нишон медиҳад, ки дар марҳилаи 2-юми таҳқиқот 

фарқият дар ҷавобҳои «Бале» дар сатҳи 1,3% (75,3%/76,6%) қарор дошт, 

хонандагони ноҳияи Рӯдакӣ пешсаф буданд, дар ҷавобҳои манфии «Не» бошад, 
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бо фарқияти 1,3% (24,7%/33,4%) хонандагони МТУ №1 ноҳияи Фархор пешсаф 

буданд. 

Таҳлили натиҷаҳо дар марҳилаи 1-ум (ниг. ҷадвали 22) нишон медиҳад, ки 

фарқият байни гурӯҳи назоратии ноҳияи Муъминобод ва гурӯҳи хонандагони 

ноҳияи Ҳисор дар сатҳи -10% (66,6%/76,6%) ҷой дорад, бо ҷавобҳои «Бале» 

хонандагони гурӯҳи назоратии ноҳияи Ҳисор пешсаф буданд; дар ҷавобҳои 

манфӣ фарқият дар сатҳи 10% (33,4%/23,4%) муайян карда шуд ва хонандагони 

МТУ №2 ноҳияи Муъминобод пешсаф буданд. 

Дар марҳилаи 2-юми таҳқиқот, муқоисаи натиҷаҳои хонандагони гурӯҳи 

назоратии ноҳияи Муъминобод ва хонандагони ноҳияи Ҳисор нишон медиҳад, 

ки фарқият дар ҷавобҳои «Бале» 1,5% (72,8%/71%)-ро ташкил дод, хонандагони 

гурӯҳи назоратии ноҳияи Муъминобод пешсаф буданд; дар ҷавобҳои «Не» 

фарқият -1,5% (27,2%/28,7%)-ро ташкил дод ва хонандагони ноҳияи Ҳисор 

пешсаф буданд (ниг. ҷадвали 22 ва диаграммаи 24). 

Ҷадвали 22 

Муқоисаи сатҳи ташаккулёбии донишҳо дар хонандагони синфҳои 10-

11 ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод, Рӯдакӣ ва Ҳисор аз рӯйи 5 савол оид 

ба асосҳои шаҳрвандият ва маърифатнокии ватандӯстӣ  

(Ҳамагӣ 192 хонанда, 96-нафарӣ аз ҳар як мактаб) (%) 
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Н
е 

30,9 35,3 -4,4 33,4 23,4 10 24,7 23,4 1,3 27,2 28,7 -1,5 

Диаграммаи 24 

Муқоисаи сатҳи ташаккулёбии донишҳо дар хонандагони синфҳои 10-

11 ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод, Рӯдакӣ ва Ҳисор аз рӯйи 5 савол оид 

ба асосҳои шаҳрвандият ва маърифатнокии ватандӯстӣ  

 

 

Маълумотҳое, ки дар рафти кори таҷрибавӣ ба даст оварда шудаанд, 

муқаррароти назариявии мавҷударо тасдиқ намуданд. Ба туфайли ба роҳ 

мондани фаъолияти ҳадафманду мақсаднок дар раванди таълим, сатҳи огоҳии 

хонандагон дар мавриди моҳият ва мазмуну мундариҷаи тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ афзуда, онҳо ба омӯзиши таърихи Ватани худ, аслу насаби худ 

таваҷҷуҳи бештар зоҳир намуданд. Хонандагон арзиши шаҳрвандият ва 

ватандӯстиро дар ҷомеаи шаҳрвандӣ дарк намуданд. Онҳо ба фаъолияти 

ҳамаҷониба ба нафъи Ватан омода будани худро изҳор менамоянд; таҷрибаи 

иштирок дар чорабиниҳои самти тарғиби фарҳанги шаҳрвандиро ба даст 

меоранд ва дар онҳо сифатҳои ватандӯстӣ ташаккул меёбанд; бо донишҷӯёни 

дигар ноҳияву шаҳрҳо фаъолона ҳамкорӣ менамоянд. 

Тавре натиҷаҳои корҳои таҷрибавӣ нишон медиҳанд, тамоми 

нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо шумораи назоратии хонандагон, дараҷаи 
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баланд ва миёнаи рушди шаҳрвандият ва сифатҳои ватандӯстӣ хеле афзуда, 

шумораи хонандагони дорои дараҷаи пасти рушди шаҳрвандият ва сифатҳои 

ватандӯстӣ кам шудааст. 

 

4.3. Амсилаи муаллифии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Бояд қайд намуд, ки тавассути амсиласозии педагогӣ ягонагии мазмуну 

мундариҷа ва методологияи раванди таълиму тарбия ва муттасилӣ дар ҳамаи 

марҳилаҳои раванди таълим таъмин карда мешавад, аз ҷумла: 

- аз худ намудани маҷмуи донишҳо, маҳорату малакаҳо ва салоҳиятҳо 

барои фаъолияти самаранок дар раванди таълим; 

- демократикунонӣ, дифференсиатсия (таълими тафриқавӣ) ва ҳамгироии 

раванди таълиму тарбия; рушди механизмҳои идоракунии муштарак ва 

худидоракунии он; 

 - худтатбиқкунӣ ва мутобиқати комили шахсият дар муҳити мактаб. 

Амсилаи педагогии тарбияи шаҳрвандию ватандӯстӣ дар шароити 

муассисаи таҳсилоти умумӣ ба иҷрои вазифаҳои зерин нигаронида шудааст: 

- гузориши ҳавасмандона ва асосноки ҳадафу мақсадҳо ва вазифаҳои 

идоракунии фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

дар асоси равиши иттилоотию технологии ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ; ба субъектҳои фаъолияти таълимии муассисаи таҳсилоти умумӣ 

оид ба мақсадҳо, вазифаҳо ва меъёрҳо маълумот пешниҳод намудан; таъминоти 

меъёрию ҳуқуқии барномаҳои таълимӣ; 

- ҷамъоварӣ ва нигоҳдории маълумоти иттилоотӣ-таҳлилӣ, бунёди пойгоҳи 

додаҳо, ки самаранокии кори таълиму тарбияро дар самти тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ дар шароити муассисаи таҳсилоти умумӣ инъикос менамояд; 

таҳлили сатҳу сифати фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ, ҷамъоварии саривақтии 

маълумоти боэътимод дар бораи он; омода намудани ҳисоботҳои таҳлилӣ бо 

сохтани графикҳо, диаграммаҳо, ҷадвалҳои ҷамъбастӣ ва дигар воситаҳо; 
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- банақшагирӣ ва дурнамо, ки банақшагирии сифати таълиму тарбия ва 

пешгӯӣ дар асоси татбиқи меъёрҳои сифатӣ ва миқдориро дар назар дорад; 

коркард ва такмили амсилаҳои пешгӯии сифати фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ 

аз ҷанбаи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар муассисаи таҳсилоти умумӣ; 

- ташкилӣ-иҷроӣ, ки созмондиҳӣ ва татбиқи амалии низоми идоракунии 

раванди таълиму тарбияро дар ҷанбаи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар муассисаи 

таҳсилоти умумӣ дар назар дорад; ташаккули қарорҳои идоракунӣ, тавсияҳои 

методӣ пешниҳод намудан; ташкил ва баргузор намудани чорабиниҳои 

гуногуни таълимӣ-тарбиявӣ оид ба масъалаҳои шуури шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ, аз ҷумла шаклҳои гуногуни фароғати фарҳангӣ: барномаҳои 

грантӣ, озмунҳо, олимпиадаҳо ва ғайра; 

- назоратӣ-ташхисӣ - ташхис ва муайян намудани вазъи таълиму тарбия бо 

дарназардошти ҷанбаи тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар муассисаи 

таҳсилоти умумӣ, арзёбии сифати кори раванди таълиму тарбия дар ин самт, 

назорати автоматикунонидашудаи иҷрои технологияҳо ва барномаҳои гуногуни 

таълимӣ-тарбиявӣ ва шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ; мониторинги раванди татбиқи 

барномаҳо ва чорабиниҳои гуногуни таълимӣ, инчунин арзёбии сифати татбиқи 

онҳо; 

- танзим ва ислоҳ – маҷмуи чорабиниҳо оид ба мутаносибгардонӣ ва 

такмили кори таълиму тарбия дар муассисаи таҳсилоти умумӣ бо 

дарназардошти ташаккули фарҳанги шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, ҷустуҷӯйи роҳҳои 

нави такмили асосҳои ташкилӣ ва мазмуну мундариҷаи фаъолияти муассисаи 

таҳсилоти умумӣ дар ин самт; ҷустуҷӯйи роҳҳои нави идоракунии фаъолияти 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо дарназардошти масоили мазкур. 

Амсилаи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар заминаи фаъолияти мактаби 

таҳсилоти умумӣ аз якчанд блокҳои сохторӣ иборат аст. 
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Ҷадвали 23. 

Амсилаи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони муассисаи 

таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Фармоиши иҷтимоӣ (мақсад): ташаккули шахсияте, ки 

дорои фарҳанги шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстӣ мебошад, дар 

шароити муассисаи таҳсилоти умумӣ, давлати демократӣ ва 

ҷомеа дар доираи ҳамгироии ҷаҳонии иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, 

иттилоотонии ҷомеа бомуваффақият фаъолият мекунад, арзишҳои 

дигар фарҳангҳоро дарк ва эҳтиром менамояд, қобилияти бо 

намояндагони миллату динҳои гуногун дар фазои сулҳу созиш 

зиндагӣ карданро дорад. 
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Принсипҳо 

 - Умумипедагогӣ:  

илмият; бонизомӣ, 

муттасилӣ ва пайдарайии 

рушди шахсият; 

гуманисзатсияи таъсиррасонии 

тарбиявӣ; вобастагии шаклҳо, 

методҳо, воситаҳо ва усулҳои 
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анъанаҳои таърихӣ; 

мувофиқати табиӣ; 

мувофиқати фарҳангӣ; тамоил 

ба муоширати байнифарҳангӣ 

- Қисман методӣ 

мувофиқгардонии 

ҳамкориҳои мутақобилаи 

мактаб, оила ва ҷомеа; 

гуногуншаклӣ, ғанигардонии 

доимӣ ва азнавсозии шаклҳо, 

методҳо ва воситаҳои 

фаъолияти шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ; муносибати 

интегративӣ ва универсалӣ 

нисбати тарбияи шаҳрвандӣ-

ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ; 

вариативнокии самтҳои асосии 

тарбияи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва 

ватандӯстӣ; баҳисобгирии 

шароитҳои минтақавӣ дар 

тарғиби ғояҳо ва арзишҳои 

шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва 

ватандӯстӣ 
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Вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон 

Умумӣ: иҷтимоӣ, инфиродӣ, 

рушддиҳанда, иттилоотӣ-маърифатӣ, 

иртиботӣ, фарҳангӣ-эҷодӣ 

Қисматҳо: ангезавӣ-арзишӣ, 

ҳадафманд, амалиётӣ ва захиравӣ 

Махсус: 

воридшавии мувофиқ ва 

бомуваффақияти насли 

наврас ба фарҳанги 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ 
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Ҷузъҳо: ҳавасмандкунӣ - арзишӣ, мақсаднок, амалиётӣ 

ва захиравӣ  
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Меъёрҳои баҳодиҳии самаранокии тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ дар муассисаи таҳсилоти умумӣ: 

мувофиқати фаъолияти таълимӣ-тарбиявии муассисаи 

таҳсилоти умумӣ ба ҳуҷҷатҳои барномавӣ; ба роҳ мондани 

тарбияи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ дар ҳама бахшҳои 

мактаб; ташкили корҳо дар самти такмили пойгоҳи таълимӣ-

моддӣ; омода ва таъмин намудан бо кадрҳо; мавҷудияти низоми 

назорати сифати корҳои таълимӣ-тарбиявӣ; хусусияти 

инноватсионии фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ ва навсозии 

технологияҳо; ташкили фаъолият дар самти расонидани кумаки 

психологию педагогӣ ба хонандагон 

Нишондиҳандаҳо: донистан ва дарки моҳияти арзишҳои 

шаҳрвандият ва ватандӯстӣ; донистани таърихи Ватани худ, 

риояи анъана ва расму оинҳои миллӣ; дарки масъулият барои 

тақдири Ватан, майлу хоҳиши хизмат кардан ба манфиатҳои он; 

муносибати таҳаммулпазирона нисбат ба дигар ақидаҳо ва ғояҳо; 

рушди тафаккур ва мустақилият; худтарбияткунӣ ва 

худтакмилдиҳии ҳиссиёти шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ; 

салоҳиятнокии иртиботӣ; фарҳанги шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва 

ватандӯстӣ 

Сатҳҳо: баланд, аз миёна баланд, миёна, аз миёна паст, паст 

Натиҷа ва самаранокӣ: баландбардории сатҳи ташаккулёбии 

сифатҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар шароити фаъолияти 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

Блоки мақсаду вазифаҳо чунин қисматҳоро дар бар мегирад, аз ҷумла 

мақсадҳо, вазифаҳо, низоми талаботи иҷтимоию педагогӣ нисбати фаъолияти 

таълимӣ-тарбиявӣ, принсипҳои ташкил ва татбиқи вазифаҳо. Блоки технологӣ – 

амсилаҳо самтҳои асосии мазмун ва шаклҳои ташкилии таълим ва фаъолияти 

тарбиявиро тавсиф мекунанд. Дар блоки натиҷаҳо тавсифи меъёрҳои баҳодиҳии 
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самаранокӣ ва сатҳи рушди сифати шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ оварда 

шудааст. 

Муҳити таълимӣ-маърифатии мактаби миёна бояд ба талаботи зерин 

ҷавобгӯ бошад: шаффофият (истифодаи интерфейсҳо, ҳуҷҷатҳо, таҳияи 

нармафзор); ҳамгироӣ (имконияти ҳамгироӣ дар фазои ягонаи иттилоотӣ, аз 

ҷумла дар сохтори унсурҳои нав); фарогирӣ (афзоиши тавоноиҳо ва вижагиҳои 

воситаҳои техникӣ); миқёспазирӣ (қобилияти интиқоли система ба муассисаҳои 

гуногуни таълимӣ ва бахшҳои онҳо); мутобиқшавӣ (мавҷудияти механизмҳои 

мутобиқсозии система ба талаботи муассисаи таълимии мушаххас); 

интиқолпазирӣ (қобилияти система барои кор дар платформаҳои гуногун). 

Татбиқи амалии амсила вобастагӣ аз маҷмуи принсипҳои умумии 

дидактикӣ ва сирф методологии дар ин бахш тавсифшударо дар назар дорад. 

Барои баҳодиҳии самаранокӣ ва натиҷабахшии амсила ва технологияи 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар муассисаи таҳсилоти умумӣ ду гурӯҳи 

маеъёрҳо пешниҳод шуданд. Гурӯҳи якум, меъёрҳои ташкилию педагогии 

муҳити таълимии муассисаи таҳсилоти умумиро инъикос мекунад: 

- мувофиқати фаъолияти муассисаи таҳсилоти умумӣ бо муқараророти 

ҳуҷҷатҳои барномавӣ (мавҷудият ва сифати ба талабот ҷавобгӯи барномаю 

лоиҳаҳо, ҳуҷҷатҳо дар самти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, имконияти 

идоракунии ҷамъиятии чорабиниҳои барномавии таълимӣ - форумҳо, 

фаъолияти шуроҳои назоратӣ, шурои парасторон ва ғайра); 

- мавҷудияти консепсияҳои таълимӣ ва кори тарбиявӣ; хусусияти 

инноватсионии фаъолияти таълимӣ (таъмини фаъолияти инноватсионии 

таълимӣ бо истифода аз технологияҳои муосири таълимӣ-тарбиявӣ, аз ҷумла 

мавҷудияти майдони таҷрибавӣ, маркази захираҳо, лоиҳаҳо ва барномаҳои 

инноватсионии ташкили раванди таълим ва ғайра); 

-сифати фаъолиятҳои таълимӣ (татбиқи пурраи нақшаҳо ва барномаҳои 

чорабиниҳои таълимӣ; нишондиҳандаҳои миқдории синф; иштирок дар 

чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ, грантҳо, озмунҳо, намоишҳо, озмунҳо); 
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- фоизи фарогирии категорияҳои гуногуни хонандагон ва мавҷудияти 

низоми назорати сифати кори тарбиявӣ (назарсанҷӣ, имтиҳонҳо, вохӯриҳо, 

гурӯҳҳои фокусӣ ва ғ.). 

Гурӯҳи дуюми меъёрҳо маърифатнокии шаҳрвандӣ ва сифатҳои 

ватандӯстии мактаббачагонро тавсиф мекунад. Меъёрҳои ташаккули сифатҳои 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ҷузъҳои маърифатӣ мебошанд: низоми донишҳо, аз 

ҷумла донистани таърих ва фарҳанги кишвар, корнамоиҳои ҷангии ниёгон, 

дастовардҳо дар соҳаи илм, санъат, техника ва ғайра. Ба ин гурӯҳ инчунин 

ангезаҳои ҳавасмандӣ-арзишӣ низ дохил мешаванд: майли шахс барои ба нафъи 

Ватан хизмат кардан, эҳтироми хосса нисбати мероси маънавии халқ, 

афзалияти манфиатҳои ҷамъиятӣ бар манфиатҳои шахсӣ ва ғайра. 

Дар марказҳои ҷавонон моҳият ва вижагиҳои аҳамияти ватандӯстӣ, 

донистани таърихи кишвари худ, эҳтиром ба анъана ва расму оинҳои миллӣ; 

дарки масъулият барои сарнавишти кишвари худ, майлу хоҳиши хидмат кардан 

ба Ватан; муносибати таҳаммулпазирона нисбати дигар ақидаву ғояҳо, 

фарҳангҳои дигар; рушди тафаккур ва мустақилият; ҳисси ватандӯстӣ, 

салоҳиятнокии иртиботӣ; фарҳанги шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ мавриди баррасӣ 

қарор дода шуданд. 

Ин нишондиҳандаҳо тавассути низоми сатҳҳо (баланд, аз миёна баланд, 

миёна, аз миёна паст, паст) баҳо дода шуданд. Онҳо бо сатҳи баланди дониш ва 

дарки моҳият ва аҳамияти ватандӯстӣ, шаҳрвандият, дарки масъулият барои 

тақдири кишвари худ, хоҳиши хидмат ба Ватан, муносибати таҳаммулпазирона 

нисбат ба дигар ақидаву ғояҳо, ва фарҳангҳои дигар, рушди тафаккур ва 

мустақилият, ҳисси ватандӯстӣ, салоҳиятнокии иртиботӣ, фарҳанги шаҳрвандӣ 

тавсиф дода мешаванд. Сатҳҳои миёна ва паст бо зуҳури лаҳзавии сифатҳо 

тавсиф меёбанд. 

Ҳангоми баҳодиҳии ташаккули сифатҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстии насли 

наврас нишондиҳандаҳои зерин мавриди истифода қарор дода шуданд: 

-донистан ва дарки моҳияти арзишҳои ватандӯстӣ ва шаҳрвандият; 
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-донистани таърихи Ватани худ, риояи анъана ва расму оинҳои миллӣ; 

дарки масъулият барои тақдири Ватан, майлу хоҳиши хизмат кардан ба Ватан; 

-муносибати таҳаммулпазирона нисбати дигар ақидаву ғояҳо, 

намояндагони фарҳангҳои дигар; рушди тафаккур ва мустақилият; 

- ҳисси ватандӯстӣ, салоҳиятнокии иртиботӣ; фарҳанги шаҳрвандӣ. 

Ин нишондиҳандаҳо тавассути системаи сатҳҳо баҳо дода шуданд: баланд, 

аз миёна баланд, миёна, аз миёна паст, паст. Зимнан, сатҳи баланд бо донистан 

ва дарки моҳияти арзишҳои ватандӯстӣ ва шаҳрвандӣ тавсиф меёбад. Сатҳҳои 

миёна ва паст бо зуҳури лаҳзавии сифатҳои мазкур тавсиф меёбанд. 

Дар маҷмуъ, асарбахшӣ ва самаранокии амсилаи тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ дар раванди таълим аз рӯйи нишондиҳандаҳои зерин муайян карда 

мешаванд: 

- дигаргуниҳои мусбӣ дар муҳити дохилии муассисаи таҳсилоти 

умумӣ ва берун аз он; 

- сатҳи мувофиқат ва ягонагии амали намояндагони синфҳои гуногун 

ва хонандагони синну соли гуногун; 

- реҷаи инноватсионии рушди равандҳои таълиму тарбия дар 

муассисаи таҳсилоти умумӣ; 

-сатҳи рушди ҳамкориҳои субъектҳои раванди таълиму тарбия; 

-муносибати хушбинонаи ҳайати омӯзгорон, хонандагон ва волидон 

нисбати натиҷаҳои кори таълимӣ-тарбиявии муассисаи таҳсилоти уумумӣ; 

- ягонагии низоми фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ ва маърифатии 

муассисаи таҳсилоти умумӣ. 

Асарбахшӣ ва самаранокии амсилаи мазкур дар динамикаи мусбати 

сифати кори таълиму тарбия дар муассисаи таҳсилоти умумӣ, гуногуншаклии 

фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ ва маърифатӣ, рақобатпазирии барномаҳои 

фароғатӣ барои хонандагони мактаб ифода меёбад. Амсилаи мазкур ба татбиқи 

самараноки усулҳои таҳлил ва пешгӯии барномаҳои таълимии муассисаи 

таҳсилоти умумӣ, инчунин идоракунии сифати таълиму тарбия ва 

маърифатнокӣ мусоидат менамояд. 
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Пас аз баррасӣ ва таҳлили равишҳои гуногун дар таърифи моҳият ва 

мазмуну мундариҷаи шаҳрвандият ва ватандӯстӣ, метавон ба хулосае омад, ки 

ин таъриф ва шарҳу тавзеҳот бештар ҷанбаи субъективӣ доранд. 

Мафҳуми «шаҳрвандият» ва «ватандӯстӣ» хеле густарда аст. Ин мафҳумҳо 

на танҳо ва начандон як эҳсосот, балки маҷмуи сифатҳои ба ҳам алоқаманд ва 

мутақобилаи шахсият ва ё сифатҳои интегративии ӯ мебошанд. Онҳо як қатор 

сифатҳои шахсиятиро дар бар мегиранд. Ба инҳо дохил мешаванд: 

- масъулиятшиносии иҷтимоии шаҳрванд; фарҳанги маънавӣ, сиёсӣ ва 

ҳуқуқӣ (дар худбаҳодиҳӣ, озодии ботинии шахсият ифода меёбанд); 

- ҳамраъйӣ ба идеологияи иҷтимоӣ; 

- эҳсоси шаҳрвандият ҳамчун арзиши муҳимми маънавӣ; 

шаҳрвандият, чун меъёри маънавӣ-этикӣ, ҷаҳонбинии ватандӯстона; 

- меъёри рафтори амалӣ, бартарии омодагии инсонро дар иҷро 

кардани уҳдадориҳои худ мутобиқ бо эҳсосоти миллӣ, таҳаммулпазирии 

иҷтимоӣ ва этникӣ пешбинӣ менамояд; 

- шаҳрвандӣ меъёр ва дар як вақт натиҷаи ҳувияти иҷтимоӣ-этникӣ, 

яъне дарки мансубият ба давлати муайян, ҷомеа, хона, мансубияти этникӣ 

ва қабули қонуну қоидаҳои ҷомеа. 

Ҳамаи ин сифатҳо ва хусусиятҳои кори инфиродӣ бо ҳамдигар алоқаи зич 

доранд. Заиф гардидани самаранокии яке аз унсурҳои низоми мазкур боиси 

заиф гардидани тамоми низоми сифатҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар маҷмуъ 

мегардад. 

Ба онҳо чунин унсурҳо, ба монанди масъулияти иҷтимоии шаҳрванд; 

фарҳанги маънавӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ (дар ҳисси шаъну эътибори шахсӣ ва 

озодии ботинии шахс ифода меёбанд); ҳамраъйӣ ба идеологияи иҷтимоӣ; 

эҳсоси шаҳрвандият ҳамчун арзиши муҳимми маънавӣ; мавқеи шаҳрвандӣ ва 

ғайра. Дар ин замина чунин ҷузъҳо, ба монанди иҷрои уҳдадориҳои шаҳрвандӣ, 

ба ҳам пайвастани эҳсосоти миллӣ ва таҳаммулпазирии иҷтимоӣ ва этникӣ 

аҳамияти зиёд доранд. Онҳо, дар маҷмуъ, меъёрҳои маърифатнокӣ ва ҳамзамон, 

натиҷаи худшиносии иҷтимоӣ ва этникӣ, яъне дарки мансубият ба давлати 
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муайян, ҷомеа, мансубият ба миллат, мансубият ба Ватан ва қабули қонуну 

қоидаҳои ҷомеа мебошанд.  

Маърифатнокии шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ унсурҳои асосии арзишҳои 

маънавию идеологии ҷамъиятӣ, сифатҳои ҳамгирои системавӣ-маҷмуии 

шахсият мебошанд, ки омодагии ӯро ба иқдомоти иҷтимоӣ ба манфиати ҷомеа 

таъмин менамоянд. 

Нишонаҳо ва арзишҳо унсури муайянкунандаи фарҳанг ба ҳисоб рафта, 

ҳастаи онро ташкил медиҳанд. Инҳо меъёрҳои арзёбии рафтори дуруст, 

баҳодиҳии амалҳо, ашёҳо, ғояҳо ва ақидаҳо мебошанд. 

Шаҳрвандият ва ватандӯстӣ, ҳамчун арзишҳои асосии сатҳи миллӣ, 

системаи тамоюлоти арзишии хонандагонро дар бар мегиранд. Дар маҷмуъ, 

онҳо ҷузъҳои сохтории зеринро дар бар мегиранд: 

1. Низоми маънавӣ-арзишии арзишҳои инсонӣ (қобилияти боло гузоштани 

манфиатҳои давлат ва ҷомеа аз манфиатҳои шахсӣ, эҳтиром нисбати мероси 

маънавию ахлоқии халқу Ватан; бартарии арзишҳо дар тамоюлоти арзишии 

сатҳи умумидавлатӣ ва умумимиллӣ ва ғайра). 

2. Арзиши эҳсосӣ-отифӣ: ифтихор аз муносибати ватандӯстонаи худ 

нисбат ба шаҳрвандӣ ва давлат; боварӣ ба қувваю имкониятҳои халқи худ, 

дарки бузургӣ ва нақши давлату Ватан дар таърих; муҳаббат нисбати фарҳанги 

миллӣ ва ғайра. 

3. Арзиши амалӣ ва фаъолият: амалҳои инфиродии хонанда, ки 

шаҳрвандият, шуури ҳуқуқӣ ва ватандӯстии ӯро инъикос менамоянд. 

Амсилаи раванди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ таносуби унсурҳои 

асосӣ: мақсад ва мазмун, усулу воситаҳо, инчунин натиҷаҳои бадастомадаро 

ифода мекунад. Он аз муҳити табиӣ, олами зинда ва силсиламаротиби 

арзишҳои иҷтимоӣ: оила, мактаб, макотиби олӣ, созмонҳои бачагона ва 

ҷавонон; ҷомеа, кори рӯзмарраи илмӣ ва касбӣ вобастагӣ дорад.Тарбияи 

шаҳрвандию ватандӯстӣ ҳамчун фаъолият оид ба ташаккули доираи васеи 

сифатҳои арзишӣ дар хонандагон, хусусияти системавӣ дошта, самтҳои 
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гуногуни он (шаҳрвандӣ, меҳнатӣ, ватандӯстӣ, ахлоқӣ, эстетикӣ ва ғайра) дар 

ягонагии ҷудонопазир сурат мегиранд. 

Сифатҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон на танҳо дар раванди 

гузаронидани чорабиниҳои таълимӣ-тарбиявӣ, балки дар раванди омӯзиши 

маҷмуии фанҳои иҷтимоӣ – таърих, ҷамъиятшиносӣ, кишваршиносӣ, адабиёт ва 

ғайра рушд меёбанд. Муваффақияти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ бештар аз 

ба назар гирифтани омилҳое, ки дар муҳити таълиму тарбия вуҷуд доранд, 

вобастагӣ дорад. 

Нақшаи 1 Амсилаи раванди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон: 

 

 

Дар нақша амсилаи раванди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон 

нишон дода шудааст. 

Фармоиши 

иҷтимоии 

ҷомеа 

Принсипҳои тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ 

Мақсаду вазифаҳои тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ 

Мазмуни тарбия 
(нақшаҳо, барномаҳо, 

воситаҳои таълимӣ-методӣ 

Методҳо, технологияҳои 
ТШҲВ (методҳои 

фидоият, технологияҳои 

иттилоотӣ) 

 
Талабот 
нисбати 

шахсияти 

иҷтимоӣ 

 

Шартҳои 
тарбияи 

шаҳрвандӣ, 

ҳуқуқӣ ва 

ватандӯстӣ 

Воситаҳои ТШҲВ 

Кори тарбиявӣ 

Мониторинги сифати 

ТШҲВ 

Натиҷаҳои тарбияи 

шаҳрванди Тоҷикистон 
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Гурӯҳи омилҳои объективӣ, аз ҷумла ирсият, вазъи саломатӣ, айнияти 

иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба муҳити наздиктарини хонанда таъсир мерасонанд. 

Вазъи ҳаёт, анъаноти фарҳангӣ, мақоми касбию иҷтимоӣ, хусусиятҳои кишвар 

ва даврони таърихӣ низ ба сифати тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон 

таъсири мусбат мерасонанд. 

Гурӯҳи омилҳои субъективиро хусусиятҳои равонӣ, намуди зоҳирӣ, 

талаботи ботинӣ ва манфиатҳои тарбиятгар ва тарбиятгиранда; низоми 

муносибатҳо бо ҷомеа; таъсири тарбиявӣ ба хонанда ва ғ. ташкил медиҳанд.  

Меъёрҳои баҳодиҳии маълумоти умумӣ, шуури шаҳрвандӣ ва ватандӯстии 

хонандагон саҳми ӯро дар бадастории манфиатҳои ҷомеа муайян мекунанд. Дар 

ин масъала худтанқидкунӣ дар баҳодиҳии кирдору амалҳо, масъулият барои 

иҷрои уҳдадориҳои шаҳрвандӣ, сатҳи тамоюлот ба риояи қоидаҳо, меъёрҳо, 

идеалу арзишҳо нақши аввалиндараҷа мебозанд. Ба ин маъно, хусусияти 

рафтору кирдор, инчунин дараҷаи сифатҳои шаҳрвандии бадастовардашуда, 

шуури ҳуқуқӣ ва сатҳи ватандӯстӣ дар ташаккули шахсияти хонандагон нақши 

аввалиндараҷа мебозанд. 

Барои арзёбии асарбахшӣ ва самаранокии низоми шуурнокии шаҳрвандӣ 

ва ватандӯстӣ мо меъёрҳои зеринро коркард намудем: 

1. Баҳодиҳии муносиб ҳамчун намуна. Система устувор, идорашаванда 

буда, дорои қобилияти ташхиси сифатҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонанда 

мебошад ва ҳамкории мутақобиларо танзим менамояд. Сатҳи баланди ташкили 

унсурҳои система ва иҷрои функсияҳои мустақимро таъмин менамояд. Чунин 

технологияҳое мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки дар он тамоми 

унсурҳои система вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстиро самаранок иҷро 

хоҳанд кард. Система ҷараёни муносиби (оптималии) раванди таълимро (9-10 

хол) таъмин менамояд. 

2. Интиқодӣ. Идоракунии система душвор аст, баъзе мушкилот вуҷуд 

доранд. Ташхиси равандҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ самарабахш нест. 

Сатҳи ташкили унсурҳои система паст аст, унсурҳои ҷудогонаи система 

функсияҳои худро иҷро намекунанд. Усулу технологияи тарбияи шаҳрвандӣ-
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ҳуқуқӣ ва ватандӯстӣ куҳна буда, чандон асарбахш нестанд. Система тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстиро бо душворӣ таъмин карда метавонад (4 - 5 хол). 

3. Беэътибор (нораво). Система қобили идоракунӣ намебошад. Ташхиси 

раванди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ вуҷуд надорад. Тартиби унсурҳои 

система вайрон карда шудааст, алоқа бо он суст мебошад. Қисмати зиёди 

унсурҳо вазифаҳои худро иҷро намекунанд. Методика ва технологияи тарбия 

куҳна шудааст. Система тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагонро таъмин 

карда наметавонад (0-3 хол). 

Самтҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ бо ягонагии мақсаду мазмун 

муайян карда мешаванд. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ташаккули 

муносибати ҷиддии шахсро нисбат ба оила, атрофиён, халқи худ, давлат ва 

Ватан пешбинӣ менамояд. Хонанда бояд на танҳо қонунҳои конститутсионӣ, 

инчунин уҳдадориҳои бевоситаи функсионалии худро софдилона иҷро намояд, 

дар рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шукуфоии кишвар саҳмгузор бошад.  

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар доираи як самти махсус дар чанд сатҳ: 

сатҳи институтсионалӣ, иҷтимоӣ, гурӯҳӣ ва шахсӣ ба роҳ монда мешавад. 

Ҳадаф тарбияи шаҳрвандият ва ватандӯстӣ мебошад. 

Вазъи имрӯзаи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон ба ҳадафҳои 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи гузариш ба рушди инноватсионӣ 

наметавонад комилан ҷавобгӯ бошад. Ҳанӯз дар соли 2000-ум 38% 

хатмкунандагони мактабҳои миёна аз ангезаҳои таҳсил “хоҳиши ба мардум 

нафъ овардан”-ро ном бурда буданд, дар соли 2005 бошад, ҳамагӣ 36% 

хонандагон. Солҳои 80-уми асри гузашта дар низоми арзишҳои хонандагону 

донишҷӯён арзишҳои дорои характери ҷамъиятӣ бартарӣ доштанд ва дар бораи 

муваффақияти шахсӣ амалан чизе гуфта намешуд. Дар охири солҳои 90-ум 

бошад, вазъият ба самти муқобил тағйир ёфт. 

Инро натиҷаҳои таҳқиқот оид ба маънои ҳаёт (мақсади ҳаёт) тасдиқ 

мекунанд. Таҳлили муқоисавии посухҳое, ки дар робита бо самтҳои арзишӣ ва 

нақшаҳои зиндагӣ гирифта шуданд, дар гузориши вазъи шуури шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстии хонандагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст.  
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Натиҷаҳои бадастомада нишон медиҳанд, ки танҳо чоряки хонандагон ба 

масоили ҷамъиятию сиёсии мамлакат таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд. «Каму беш 

шавқ дорам» - дар сатҳи тамошои номунтазами барномаҳои телевизионӣ ва 

мутолиаи рӯзномаҳо - 46,0%. Танҳо18,4%-и хатмкунандагон изҳор доштанд, ки 

онҳо аз “тақдири кишвару мардумашон нигаронанд”. Дар ҳамин ҳол, таваҷҷуҳи 

хонандагон ба ин самти зиндагӣ ба муваффақияти таҳсилии онҳо таъсири 

мусбат мерасонад. Ҳамин тариқ, теъдоди хонандагоне, ки ба ҳалли масоили 

иҷтимоию сиёсӣ таваҷҷуҳ доранд, тақрибан ду баробар зиёд аст, зеро аксарияти 

хонандагоне, ки бо баҳои «хуб» ё «аъло» мехонанд, ба масоили мазкур бештар 

таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд; хонандагоне, ки танҳо бо баҳои «каноатбахш» 

таҳсил менамоянд, ба масоили мазкур шавқу рағбат зоҳир намекунанд. 

Яке аз нишондиҳандаҳои воқеии зоҳиршавии тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон иштироки фаъолонаи онҳо дар беҳтар намудани ҳаёти 

синф ва мактаби худ мебошад, ки дар айни замон ҳамчун омодагӣ ба фаъолияти 

минбаъдаи ҷамъиятию сиёсӣ арзёбӣ шуда, ба рушди қобилиятҳои 

ташкилотчигӣ ва сифатҳои роҳбарӣ мусоидат менамояд. Масалан, дар байни 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 46,2 фоизи хонандагоне, ки бо 

баҳои «хуб» ва «аъло» таҳсил мекунад ва 12,4 фоизи хонадагоне, ки бо баҳои 

«қаноатбахш» таҳсил менамоянд, дар беҳтар намудани ҳаёти синфи худ 

фаъолона иштирок мекунанд. Хонандагоне, ки дар ин раванд ширкат 

намеварзанд, мувофиқан 24 ,2 фоиз ва 22,4 фоизро ташкил доданд. 

Барои ташаккули шаҳрвандият, ватандӯстӣ ва худтатбиқкунии насли 

наврас созмонҳои расмии ҷавонон, ки бо дигар ташкилотҳои ҷамъиятию 

давлатӣ алоқаманд мебошанд, нақши муассир доранд. Дар байни наврасону 

ҷавонони муосир майлу хоҳиши зиёд ва дилбастагӣ ба муттаҳид шуданро 

мушоҳида кардан мумкин аст. Ин майлу рағбат бештар дар духтарон (56%) 

вуҷуд дорад, аммо он дар писарон низ (62%) хеле қавӣ зоҳир мешавад. 

Муносибат ба хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ, чун қоида, муҳимтарин 

нишондиҳандаи мавқеи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ маҳсуб меёбад. 

Мутаассифона, танҳо 38% хатмкунандагон омодагии худро барои хизмат 
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намудан дар артиш иброз намуданд, аз се ду ҳиссаи онҳо иброз доштанд, ки бе 

майлу рағбати зиёд ин вазифаи муқаддасро анҷом хоҳанд дод. 

Аксарияти мутлақи хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (55-

60%) иҷрои нақшаҳои ҳаёти шахсии худро бо ташаббус ва ибтикороти шахсӣ, 

32-48 фоиз бо тайёрии таълимӣ ва касбӣ вобаста медонанд. 

Ба самаранокии низоми тарбияи ҳуқуқӣ-шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ омилҳои 

зерин таъсир мерасонанд: 

-шароити умумии иҷтимоию педагогӣ (иҷтимоӣ, фарҳангӣ, этникӣ, 

ҷуғрофӣ); 

-шароити мушаххаси иҷтимоию педагогӣ (шароити моддии зиндагӣ, 

нуфузи касб, фазои маънавии гурӯҳи иҷтимоӣ, шароити меҳнати омӯзгорон ва 

хонандагон); 

- муҳити таълиму тарбия, ташкили фаъолияти таълимӣ; 

-таъмини воситаҳои зарурии техникӣ ва адабиёти таълимӣ; ангезаҳо ва 

арзишҳои давлатӣ дар робита ба сиёсати иттилоотӣ ва фарҳангӣ; 

- шароити ташкилию педагогӣ. 

Шароити умумии иҷтимоию педагогӣ, хусусияти сиёсати иттилоотӣ ва 

фарҳангӣ, шароитҳои ташкилию педагогӣ ба ҳисоб меравад. 

Шароити умумии иҷтимоию педагогии самаранокӣ ва самарабахшии 

низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ иборат аз: 

- гуманизатсияи муҳити тарбиявӣ;  

-бартарии идеология ва арзишҳои умумидавлатии шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ; 

- ташкили муҳити таълимӣ-тарбиявӣ ва ангеза ба худтарбиятккунӣ, 

ташаккули сифатҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ. 

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар низоми махсуси тарбиявӣ бо истифода 

аз технологияҳои мушаххаси педагогӣ ба роҳ монда мешавад. Низоми тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ дар илми педагогикаи муосир ба тарзҳои гуногун 

фаҳмида мешавад: аз ҳадафҳо ва вазифаҳои азхудкунии ғояҳои сиёсӣ, мазмун 

ва шаклҳои тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ то мазмуни ғайриҳарбӣ, 
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«шаҳрвандӣ», тарбияи патсифистӣ. Ҳарду равиш дидгоҳи низомро ҳамчун 

маҷрои моддӣ, ки дар он раванди таълим сурат мегирад, сарфи назар мекунанд. 

Низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон ин ҳамкории мутақобила 

бо муҳити беруна, маҷмуи мураттабшудаи ҷузъҳоест, ки бо вазифаи тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 

ҷумҳурӣ муттаҳид гардидаанд. 

Амсилаи сохтории таҳияшудаи низоми тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии 

хонандагон дар расми 2 оварда шудааст. 

Маҷмуи муносибатҳои дараҷабандишуда байни ин унсурҳои низом аз 

ҷиҳати сохторӣ низомро ташкил намуда, устуворӣ ва якпорчагии онро ҳангоми 

таъсиррасонии омилҳои беруна ва шароити дохилӣ таъмин менамояд. 

Мо таркиби унсурҳои низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва ватандӯстиро 

ба тарзи зерин пешниҳод месозем: 

1. Он самти давлатии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони 

мактабҳои миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро инъикос менамояд. Давлат дар 

асоси идеологияи ҷамъиятӣ омода намудани шахсияти дорои маълумотнокии 

баландро фармоиш медиҳад. 

2. Дар асоси муносибати давлатӣ заминаи методологии тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, аз ҷумла назарияҳо ва консепсияҳои илмии тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ таҳия карда мешаванд. 

3. Сохторҳои ташкилиро дар бар мегирад, ки ба таври касбӣ ба тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстии машғуланд; низоми тайёрии мутахассисон (кадрҳо) 

барои онҳо; пойгоҳи моддию техникие, ки фаъолиятро таъмин менамояд ва ғ. 

4. Технологияи аз ҷиҳати илмӣ асоснокшудаи тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстиро дар бар мегирад. 

5. Аз таҷҳизоти техникӣ ва дастгоҳӣ, иттилоотӣ ва барномавӣ, воситаҳои 

алоқа, барандагони иттилоот таркиб ёфтааст. 

6. Фаъолият оид ба тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ, фаъолияти доимӣ 

дар шакли чорабиниҳои мушаххаси таълимӣ-тарбиявӣ мебошад. 
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7. Дар раванди тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ худи хонанда ҳамчун 

объект ва субъекти раванди таълиму тарбия баромад менамояд. 

8. Низоми идоракунии раванди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ бо усулҳои 

гуногун: ҳавасмандгардонӣ, иттилоотӣ, идеологӣ, меъёрӣ, барномавӣ-

мақсаднок амалӣ карда мешавад. Онҳо ҷузъҳои муҳимтарин маҳсуб меёбанд. 

9. Низом ва маҷмуи қоидаҳои рафтори ташкилоти таълимӣ-маърифатӣ 

барои наврасон дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии муассисаи таълимӣ муқаррар 

карда шудаанд. 

10. Механизми муҳофизат аз таъсири муҳити ғайрибарномавӣ сохтор ва 

воситаҳои моддии кам кардани оқибатҳои манфӣ, усулҳои ташкили ин 

чорабиниҳо ва амалияи ҳифзи тафаккури мактаббачагонро дар бар мегирад. 

11.Тарбиятгиранда субъективияти худро тавассути худомӯзии шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ амалӣ менамояд. Вазифаҳои асосии низоми тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ аз инҳо иборат мебошанд: таълимӣ, тарбиявӣ, рушддиҳанда, 

идоракунанда (маъмурӣ), ташхисӣ, методӣ, ташкилӣ, технологӣ ва хусусиятҳои 

иҷрои вазифаҳо.  

Нақшаи 2. Амалисозии худомӯзии субъективии шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ аз ҷониби тарбиятгиранда 

 

Ҷомеаи 

шаҳрвандӣ 

Назарияи 
ТШҲВ 

Системаи 
ТШҲВ 
ГППВ 

Таҷрибаи 
ТШҲВ-ии 

хонандагон 

Объекти 
ТШҲВ-

хонандгон 

Ташкилоти тарбиявӣ 

Технологияи ТШҲВ 

Воситаҳои иртиботӣ ва 

иттилоотӣ Низоми меъёрҳои 

муассисаи таълимӣ 

Низоми таъсиррасонии 

идоракунӣ  

ких воздействий 

Идеология ва 
арзишҳо  

Давлат 

ТШВ худтарбияткунӣ Механизмҳои 
муҳофизат аз таъсири 

муҳит 
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Вазъи сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодӣ зарурати муайян кардани принсипҳои 

асосии тарбияро асоснок мекунад: детерминизм, мувофиқати табиӣ, 

мувофиқати фарҳангӣ, равиши таърихӣ, шаффофият, мувофиқат, муносибати 

дифференсиалӣ, алоқамандӣ бо амалияи муттасилӣ, воқеӣ ва якпорчагӣ. 

Аз таҳлили манобеи илмӣ ва таҷрибаи ба роҳ мондани раванди тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки истифодаи 

усулҳои боваркунондан, этнопедагогикунонии раванди таълим, 

ҳавасмандгардонӣ ва худтарбиякунии хонандагон ба мақсад мувофиқ аст. 

Дар раванди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон технологияи 

педагогӣ истифода шудааст, ки мақсади он фаъолияти пурсамари низоме 

мебошад, ки тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагонро ба таври боэътимод 

таъмин карда метавонад. 

Нишондиҳандаҳое, ки ноил шудан ба ҳадафҳои ин технологияро ташхис 

менамоянд, инҳоянд: 

- қонеъгардонии фармоиши иҷтимоӣ нисбати тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон, ки фармоиши падару модарон, ташкилотҳои болоӣ, 

муассисаҳоеро, ки ба тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ машғуланд, инъикос 

менамояд; 

- натиҷаҳои устувору баланди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, ки дар 

афзоиш ва ғ. ифода ёфтаанд. 

Мақсади технологияи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон 

ташаккули низом ва ба роҳ мондани кори он дар асоси принсипҳо, шароит ва 

усулҳои мушаххасро дар назар дорад. Технологияи мазкур тавре коркард 

гардидааст, ки дар марҳилаҳои муайян бо ҳадафҳои дақиқ муайяншуда кор 

кунад. Технологияи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон амалан дар 

доираи технологияи умумии таълим ва фаъолияти таълимӣ татбиқ карда 

мешавад.  

Ҳангоми таҳияи технологияҳои педагогии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ 

алгоритми зерини амалҳо қабул карда шудааст: 

- ҳадафгузорӣ ҳамчун ҷузъи бунёди ҳадаф; 
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- ташхиси ташаккулёбии сифатҳои шаҳрвандӣ, ватандӯстӣ ва малакаҳои 

рафтори муносиби хонандагон дар марҳилаи ибтидоӣ; 

- тарҳрезии сохтори мантиқии раванди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ва 

тарҳрезии системаи он бо назардошти талаботи раванди тарбия; 

-таҳияи барномаҳо, нақшаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ва 

сенарияҳои чорабиниҳои тарбиявӣ ва машғулиятҳои амалӣ; ҷорӣ намудани 

барномаҳо, нақшаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар раванди таълимӣ-

тарбиявӣ ва маърифатӣ, ба нақшаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- ба миён гузоштани масоили идоракунии низоми тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон; 

- татбиқи раванди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ. 

Мақсади технологияи ташкили тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон аз ташаккули низом ва ташкили фаъолияти он дар асоси принсипҳо, 

шароиту усулҳои махсус иборат аст. Асоси онро муқаррароти зерин ташкил 

медиҳад: технология дар марҳилаҳои муайян амал мекунад, ки дорои 

вазифаҳои дақиқ муайяншуда мебошад; технологияи тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон ҳамчун қисми таркибии технологияи умумии таълимӣ-

тарбиявӣ ва маърифатӣ амалан татбиқ карда мешавад. 

Мо технологияҳои педагогии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагонро ҳамчун низоми умумии педагогӣ, психологию маърифатии 

ҳамкории хонандагон ва омӯзгорон баҳогузорӣ менамоем. Технологияҳои 

мазкур бо дарназардошти қобилиятҳои фардӣ барои ноил шудан ба мазмуну 

мундариҷа, усулҳо, шаклу воситаҳо дар раванди тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон, мувофиқ ба ҳадафи таълимӣ, ташаккули сифатҳои аз 

ҷиҳати иҷтимоӣ муҳимми шаҳрвандӣ, ватандӯстӣ, ки дар ҷомеаи муосир 

аҳамияти хосса доранд, баррасӣ мегарданд.  

Дар тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ марҳилаҳои зерин муайян карда 

шуданд: 
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- тайёрӣ ва ташаккули малакаҳои аввалияи худидоракунӣ ва ба роҳ 

мондани фаъолияти муассисаи таълимӣ, ки дар заминаи он ҳамкории 

самарабахши омӯзгорон ва хонандагон амалӣ гашта, раванди тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандустӣ дар сатҳи муносиб ба роҳ монда шудааст; 

- ҷустуҷӯйи эҷодӣ, ки дар рафти он низоми тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон такмил ёфта, сифати таълим беҳтар мегардад. 

Қобилияти мустақилона фикр кардани хонандагон дар шароити воқеии 

ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ташаккул меёбад. 

Барои баҳогузории ташаккули сифатҳои шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ мо аз 

мусоҳибаи анъанавӣ ва шакли стандартикунонидашуда, баҳогузории экспертӣ, 

усулҳои сифатӣ (фокус-гурӯҳҳо) истифода намудем. 

Синфҳои даҳум ва ёздаҳуми муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Кӯлоб 

ва ноҳияи Фархори вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун аъзоёни 

гурӯҳҳои озмоишӣ муайян карда шуданд. 

Тағйироти мусбиро дар низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон динамикаи дигар нишондиҳандаҳо, ки муаллиф ҳамчун 

нишондиҳандаҳои эмпирикии рафтори шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонанда ва 

вазъи низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандустӣ интихоб кардааст, нишон 

медиҳанд. 

Дар давраи озмоиши ташаккулёбанда (солҳои 2012-2014) вазъи тартиботу 

интизом хеле беҳтар гардид. Шумораи ҳуқуқвайронкуниҳо дар синфҳои 

таҷрибавӣ 2 баробар, вайронкунии тартибу интизом 3 баробар кам шуд; 

ҳодисаҳои беинтизомӣ ва майл надоштан ба омӯзиш кам гардид; ҳолатҳои аз 

хизмати ҳарбӣ дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон саркашӣ 

кардани хонандагон хеле кам шуда, сатҳу сифати дониши хонандагон боло 

рафт, фоизи ба корҳои ҷамъиятии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҷалб 

гардидани насли наврас афзуд. 

Ҳамин тариқ, тавре тадқиқоти гузаронидашуда нишон медиҳанд, аҳамияти 

арзишҳои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар силсиламаротиби баҳодиҳии 

мактаббачагон ба маънии ҳаёт афзудааст. Сатҳи афзоиши ангезаи шаҳрвандӣ-
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ватандӯстӣ, тавре пурсишҳои солҳои 2012-2014 гузаронидашуда нишон доданд, 

устувор аст. 

Маълумоти ҷадвал (ҷадвали 24 дар матн) дар бораи асарбахшӣ ва 

самаранокии амсилаи таҷрибавии низоми тарбияи шаҳрвандӣ -ҳуқуқӣ ва 

ватандӯстӣ шаҳодат медиҳанд. 

Аз рӯйи ҳама нишондодҳо, ки ташаккули шаҳрвандият ва ватандӯстии 

хонандагонро инъикос мекунанд, ки афзоиши онҳо дар давраи таҷрибаи 

ташаккулёбанда (солҳои 2012-2014) ба амал омада буд, дар гурӯҳи таҷрибавӣ 

нисбат ба гурӯҳи назоратӣ хеле баланд буд. 

Бояд қайд намуд, ки дар байни се нишондиҳандаи асосӣ (аз рӯйи миқдор ва 

афзоиши фоизӣ) дар гурӯҳи таҷрибавӣ вазъият чунин тағйир ёфтааст: «рафтори 

бошуурона ва масъулиятнок ба сифати меъёр» (46,2 фоиз), «таомода будан 

барои ҳифзи манфиатҳои давлат ва Ватан» (44 ,6 фоиз), «шахсияти дорои 

сифатҳои маънавӣ» (42,4 фоиз). 

Барои бадастории баҳои объективии муҳиммияти шароити муайяни 

иҷтимоию педагогии самаранокии низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон, диссертант усули «баҳодиҳии сареъ бо иштирок»-ро истифода 

бурд. 

Барои иштирок дар “ББИ-мусоҳиба” хонандагони синфҳои болоӣ ва 

коршиносони мустақил: намояндагони муассисаҳои таълимӣ ва низоми 

идоракунии маорифи воҳидҳои маъмурии дар боло зикршуда ҷалб карда 

шуданд. 

Хонандагон шартҳои зерини иҷтимоӣ-педагогиро (бо дарназардошти 

муҳиммият) арзишманд меҳисобанд:  

- гурӯҳҳои таҷрибавӣ: «гуманизатсияи фазои таълимӣ» (72,4%); 

«баҳисобгирии манфиатҳои шахсии хонандагон» (54,2%); «баҳисобгирии 

муҳити муосири таълим» (52,4%); «баҳисобгирии анъанаҳои миллӣ» (48,8%); 

«ангезаи самараноки рафтори шаҳрвандӣ» (56,2%); «дараҷаи ҳалшавандагии 

вазифаҳо» (44,2%). 

Ҷадвали 24 
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Муқоисаи рушди шаҳрвандият, шуурнокии ҳуқуқӣ ва ватандӯстии 

хонандагон (солҳои 2012 - 2014) 

№ 
Нишондиҳандаҳои рушдёбандагии 

шаҳрвандият ва ватандӯстӣ 

Гурӯҳи 

таҷрибавӣ 

Гурӯҳи 

назоратӣ 

1 
Афзоиши нишондиҳандаҳо: 2011 с. 28 % 18 % 

2013 с. 36% 30% 

2 Муҳаббат ба Ватан 26,4% 20, 8% 

3 
Муносибати мусбӣ нисбати ҷомеаи 

шаҳрвандӣ 
24, 2% 22, 4% 

4 Эҳтиром нисбати халқ 36, 4 % 32, 2% 

5 Гуманизм – муносибат нисбати одамон  34,6% 28,8% 

6 
Дарки манфиатҳои миллӣ-давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
28,6% 20,2% 

7 
Шуурнокӣ ва масъулиятшиносӣ - меъёри 

рафтор 
32,6% 26,4% 

8 
Омода будан барои ҳифзи мафиатҳҳои 

давлат 
38,2% 32,4% 

9 Фаъолнокии ҷамъиятӣ  34,4% 26,2% 

10 
Афзалиятҳои манфиатҳои ҷамъиятӣ бар 

манфиатҳои шахсӣ 
38, 2% 28,4% 

11 
Омода будан барои иҷрои қарзи шаҳрвандӣ 

ва конститутсионӣ 
36,2% 32,6% 

Дар ҷадвал рушди шаҳрвандият ва ватандӯстии хонандагони гурӯҳҳои 

таҷрибавӣ ва назоратӣ ба таври муқоисавӣ нишон дода шудааст. 

Тақрибан бдар ҳамин пайдарпайӣ дараҷаи аҳамияти шароити иҷтимоию 

педагогӣ барои самаранокии низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ аз ҷониби 

омӯзгорон ва коршиносони мустақил муайян карда мешавад. Дар байни 

шартҳои асосии иҷтимоию тарбиявии самаранокии тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон, омӯзгорон ва коршиносони мустақил ягонагии 
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таълиму тарбияи касбӣ; гуманизатсияи муҳити таълимӣ; баҳисобгирии 

шароити имрӯзаи таълиму тарбия, ҳавасмандгардонии самараноки рафтори 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстиро номбар мекунанд. 

Мо маҳз ҳамин шароитҳоро бо роҳи амалисозии таҷрибаи педагогӣ ба 

вуҷуд овардан мехостем. Таҷрибаи татбиқи он дар солҳои 2012-2014 нишон 

дод, ки шартҳои асосии самарабахшии низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон, аз ҷумла, бояд таъмини идоракунии боэътимоди қисмҳои таркибии 

система ва аз ҷониби тамоми звеноҳои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дарк 

намудани ягонагии мақсаду вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстиро дар 

бар гирад. 

Дар рафти кори таҷрибавӣ асарбахшӣ ва самаранокии қисматҳои 

ҷудогонаи низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон баҳогузорӣ 

шуданд.  

Барои анҷом додани таҷрибаи ташаккулёбанда арзёбии муқоисавии 

амсилаҳои анъанавӣ ва таҷрибавӣ гузаронида шуд. Андозагирии сатҳу сифати 

ин амсилаҳо бо истифода аз усули арзёбии экспертӣ анҷом дода шуд. Ба сифати 

коршиносон мураббиён, омӯзгорон, маъмурияти мактабҳо, намояндагони 

шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо ҷалб гардиданд. 

Дар рафти кори таҷрибавӣ-озмоишӣ асарбахшӣ ва самаранокии звеноҳои 

ҷудогонаи низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ арзёбӣ гардиданд. Арзёбӣ бо 

истифода аз технологияҳои баҳодиҳии сифати мақсадноки таълим дар тамоми 

системаҳои педагогӣ барои арзёбии асарбахшӣ ва самаранокии унсурҳои 

низоми тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ гузаронида шуд.  

Натиҷаҳои бадастомадаро аз рӯйи самаранокии низоми мавҷудаи тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон муқоиса хоҳем кард (ҷадвали 20 дар матн). 

Муқоиса нишон медиҳад, ки асарбахшӣ ва самаранокии низоми мавҷудаи 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон аз ҷониби коршиносон ҳамчун дар 

сатҳи паст қарордошта ва идеологияи ҷузъҳои «арзишҳои иҷтимоӣ», 

«механизми ҳифз аз таъсири манфии муҳити зист» ҳамчун бесамар арзёбӣ 

мешаванд. 
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Ҷадвали 25 

Нишондиҳандаҳои асарбахшӣ ва самаранокии тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (аз рӯйи баҳогузории 

омӯзгорон ва коршиносон) 

№ Системаҳо 
Нишондиҳанда

ҳои омӯзгорон 

Нишондиҳандаҳо

и коршиносони 

мустақил 

1 Амсилаи мавҷуда 64,6% 58,2% 

2 Амсилаи таҷрибавӣ 88, 6% 86,8% 

Самаранокии системаи таҷрибавии нишондиҳандаҳои арзёбишаванда 

сатҳи миёнаро нишон медиҳад. Ба таври мутаносиб, сатҳи баланди асарбахшӣ 

ва самаранокии ҷузъҳои он ҳамчун «асосҳои назариявӣ», «фаъолияти амалии 

таълимӣ» баррасӣ карда мешаванд. Дигар ҷузъҳо ҳамчун қобили қабул тасниф 

карда шуданд. Ин бештар аз он сабаб ба амал омад, ки системаҳои намунавии 

тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, ки дар ҷараёни таҷриба дар доираи системаи 

мавҷудаи тарбия мавриди истифода қарор дода шуданд, бо таъсиррасонии 

назоратии охирин муайян карда шуданд. 

 

Хулосаи боби чорум 

Кори таҷрибавӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ нишон дод, ки айни 

замон дар салоҳиятнокии касбии омӯзгорон дар самти тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон камбудиҳои муайян ҷой доранд. Ба ин чунин ҷузъҳо, 

аз қабили донистани фан ва усулу равишҳои муосири таълимро метавон дохил 

кард. 

Тадқиқоти назариявӣ ва таҷрибаи кори мактабҳо дар тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ, инчунин натиҷаҳои кори таҷрибавӣ дар мактабҳои таҳсилоти 

умумӣ, таҳлил ва ҷамъбасти миқдори зиёди маводи таҷрибавӣ имкон доданд, ки 

хулосаҳо бароварда шаванд ва дар ин асос таклифҳо пешниҳод созем.  
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Бояд гуфт, ки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар масъалаи тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон чунин муносибат ва бархӯрдро тақозо менамояд, ки аз 

моҳияти ҷомеа ва табиати шахсияти соҳибихтиёр бармеоянд. Онҳо, дар маҷмуъ, 

дар манфиати давлат ва ҷомеа, инчунин шаҳрванди ватандӯст ифода ёфтаанд. 

Ҷузъҳои асосии муассири тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон 

худи давлат, ҷомеа, оила, мактаб, омӯзгорон, тарбиятгарон ва хонандагон 

мебошанд. Дар фаъолияти мазкур ҳар як фард то андозае саҳм мегузорад. Дар 

раванди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ин унсурҳо дар иртиботи мутақобила 

шахсияти шаҳрванди ҷавонро ташаккул медиҳанд. 

Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон яке аз омилҳои 

ташаккулдиҳандаи ҷанбаҳои иҷтимоӣ, ахлоқӣ, маънавӣ, равонӣ ва педагогӣ 

мебошад. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ва тарбияи насли наврас дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ маҳз ба онҳо асос ёфтааст. 

Инсон табиатан мавҷудияти иҷтимоӣ аст ва аз ин рӯ, ин фаъолият бояд ба 

ташаккули шахсияти ӯ ҳамчун шаҳрванди ҳақиқии дорои сифатҳои ватандӯстӣ 

нигаронида шавад. 

Тарбияи хонандагон, махсусан хонандагони синфҳои болоӣ, бояд ба 

ташаккули сифатҳои шахсиятии онҳо – масъулиятшиносӣ, мустақилият, 

тафаккури интиқодӣ, шаҳрвандият, ватандӯстӣ равона карда шавад. Онҳо бояд 

назари шахсии ӯ нисбат ба воқеият, таҳаммулпазирӣ, тарзи ҳаёти солим, 

интихоби зиндагӣ ва дигар сифатҳоро дар бар гирад. Сифатҳои шахсии 

шаҳрванд дар раванди фаъолияти маърифатии фаъол ва роҳнамоии самараноки 

педагогии омӯзгор ташаккул меёбанд. 

Аз ҷиҳати консептуалӣ тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ раванд ва натиҷаи 

интиқоли донишҳо, малакаву маҳоратҳо ба хонандагон, ташаккули арзишҳо, 

муносибатҳо ва сифатҳои шахсиятӣ мебошад, ки тавассути муносибатҳои 

расмӣ ва ғайрирасмӣ ва равишҳои таълиму тарбия барои иҷтимоикунонии 

шахсият татбиқ гардидаанд. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ мақсади асосии 

тарбия дар марҳилаи кунунии ташаккул ва рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. 



307 
 

Донишу малакаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон аз ҷиҳати 

сохтор гуногун мебошанд. Дар онҳо, дар мавзуъҳои мушаххас аз фанҳои 

асосҳои давлат ва ҳуқуқ, таърихи халқи тоҷик, таърихи умумӣ ва ғайра, то 

дараҷае донишҳо оиди таърих, ҳуқуқи шаҳрвандӣ, донишҳои қонунгузорӣ ва 

сарчашмашиносӣ, донишҳои ҳуқуқӣ, донишҳои ҳамгиро, донишҳои 

байнифаннӣ ва кишваршиносӣ ҷой доранд. 

Ҳар яке аз ин гурӯҳҳои донишҳо дорои сохтори худ мебошад. Дар шароити 

демократикунонии таҳсилот ба омодасозии хонандагон барои коркарди мавқеи 

шаҳрвандӣ ва шаҳрвандият, ватандӯстӣ, ба педагогикаи ҳамкорӣ аҳамияти 

хосса дода мешавад. Омӯзгор ва хонандагон дар ноил шудан ба мақсад ва 

вазифаҳои дарс бояд шарик ва ҳамкор бошанд. Пурсиши гузаронидашуда дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар байни омӯзгорон оид ба методикаи таълим 

нишон дод, ки аксарияти онҳо аз педагогикаи ҳамкорӣ истифода намебаранд. 

Дар байни омӯзгорон ва хонандагон дар мавриди истифода аз усулҳои гуногун 

номутобиқат ба назар мерасад. Усулу намудҳои муайяни кор дар синфҳо ба 

хонандагон иҷборан бор карда мешаванд, ки дар ин бора аксарияти ҷавобҳои 

хонандагон ба саволномаҳо шаҳодат медиҳанд. 

Танҳо тавассути баёни такрории мазмуну мундариҷаи мавзуъ ва ё 

дастурҳои омӯзгор ба асарбахшӣ ва самаранокии тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон ноил шудан имконнопазир аст. Асарбахшӣ ва 

самаранокии фаъолияти мазкур дар он сурат таъмин мегардад, ки агар омӯзгор 

хонандагонро ба омӯзиши мавод ҳавасманд гардонад ва дар ин асос 

асарбахшии фаъолияти ҳуқуқии хонандагонро дар дарс ташкил намояд. 

Воситаҳои дидактикие, ки барои баланд бардоштани фаъолияти 

маърифатии хонандагон пешбинӣ шудаанд, ба баланд бардоштани сифати 

тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии онҳо дар синф мусоидат хоҳанд кард. 

Мақсад аз истифодаи воситаҳои дидактики мазкур, ба хонандагон омӯхтани 

асосҳои шаҳрвандият, мавқеи шаҳрвандӣ ва тарбияи ватандӯстӣ мебошад. Дар 

ин қисмат бозиҳои нақшофарӣ ва корӣ, инчунин вазифаҳои маърифатӣ ҷойгоҳи 

махсусро ишғол мекунанд. Ин воситаҳо бо амалҳои хонандагон, ҳатто дар 
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вазъияти бозӣ ва дар ҷараёни аксуламал нишон додан ба вазифаҳои маърифатӣ, 

алоқаманд мебошанд. Ғайр аз ин, вазифаҳои маърифатии вазъиятӣ барои ҷалби 

хонандагон ба иҷрои нақшҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим низ, нақши муассир 

доранд. Онҳо ба хонандагон имкон медиҳанд, ки худро дар ҳолатҳои воқеии 

ҳаётӣ, ки дар он бояд интихоби дурустро истифода баранд, эҳсос кунанд. 

Омӯзгорон бояд таҷрибаи кофӣ ва маҳорати баланди педагогӣ дошта 

бошанд, то ки барои ҳар як мавзуи дарс он усули баргузории дарсро интихоб 

намоянд, ки ба мазмуну мундариҷаи мавзуъ, ҳадафу мақсадҳо ва вазифаҳои 

дарс мувофиқ бошад. Ин ягона воситаи ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ ва 

самараи педагогӣ мебошад. 

Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқот оиди боби мазкур хулоса ва тавсияҳои зерин 

пешниҳод мегарданд: 

1. Муносибати нав ба масоили тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон зарур аст, ки ба арзишҳои гуманистӣ, миллӣ ва умумибашарӣ асос 

ёфта бошад. 

2. Мазмуну мундариҷаи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар синф ва 

корҳои беруназсинфӣ бояд ба ҳадафу вазифаҳои ташаккули хонанда, фарҳанги 

ҳуқуқӣ ва сифатҳои ватандӯстии ӯ мувофиқ бошад. 

3. Аз омӯзгорони курсҳои «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ», «Таърихи умумӣ», 

«Инсон ва ҷомеа», «Таърих» на танҳо донишҳо оиди ҳуқуқшиносӣ, ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд талаб карда мешавад, балки донистани тамоми 

унсурҳои таркибии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, маҳорати бо хонандагон 

дар раванди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ якҷоя фаъолият кардан низ талаб 

карда мешавад. 

4. Дарс бояд, пеш аз ҳама, ба барангехтани фаъолияти маърифатии 

хонандагон нигаронида шуда бошад. Барои ноил шудан ба ин мақсад бояд 

воситаҳои гуногуни таълим, аз ҷумла шаклҳои фаъоли таълим ва педагогикаи 

ҳамкорӣ мавриди истифода қарор дода шаванд. 
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5. Дар дарсҳо бояд синну сол ва ангезаи омӯзишии хонандагон ба назар 

гирифта шаванд. Аз ин мавқеъ, дарсҳо бояд хонандагонро барои зиндагӣ дар 

ҷомеа омода намоянд. 

6. Нақшаҳои дарсии омӯзгорон бояд мувофиқи талаботи замони муосир 

нисбати дарсҳо дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ тартиб дода шаванд. Онҳо 

бояд ба муқоисаи дарсҳо асос ёбанд, ҳадафу вазифаҳо бояд аз ҷузъҳо ва 

унсурҳои зерин иборат бошанд: мавзуи дарс, ҳадафи дарс, аёният, манобеъ 

барои мавзуи нав, навъи дарс, натиҷаи дарс, барномаи дарс, ки кори муайяни 

омӯзгор ва хонандаро дар бар мегирад. 

8. Дар марҳилаи муосир сатҳи омодасозии омӯзгорон дар муассисаҳои 

таълимии ҷумҳурӣ талаботи муассисаҳои таҳсилоти умумии муосирро қонеъ 

гардонида наметавонад. Имрӯз дар макотиби олии ҷумҳурӣ зарурияти таъсиси 

факултетҳои махсус барои тайёр кардани кадрҳои баландихтисоси педагогӣ ба 

миён омадааст. 

Дар марҳалаи кунунии рушди низоми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи таҳия ва татбиқи курсҳои асосӣ ва 

факултативӣ аз фанҳои «Маърифати шаҳрвандӣ», «Кишваршиносӣ» ва «Рушди 

ватандӯстӣ» дар мадди аввал меистад. 

Татбиқи ин таклифу тавсияҳо ба баланд шудани сифати тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон ва омода намудани онҳо ба ҳаёти 

мустақилона мусоидат менамояд. 
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ХУЛОСА ВА ТАВСИЯҲО 

Яке аз самтҳои афзалиятноки раванди таълими муосири Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии хонандагон маҳсуб меёбад. 

Тарбияи шаҳрванд ва ватандӯст ҷузъи таркибии раванди таълиму тарбия буда, 

кори мунтазаму мақсадноки ташаккули шуури баланди ватандӯстӣ, омодагӣ ба 

иҷрои қарзи шаҳрвандӣ ва уҳдадориҳои конститутсионии хонандагонро тақозо 

менамояд. Тули солҳои истиқлолият дар ҷумҳурӣ як қатор қонунҳои муҳимми 

стратегӣ ва санадҳои ҳуқуқӣ қабул карда шуданд, ки татбиқи онҳо боиси ба 

даст овардани натиҷаҳои муайян гаштааст. Мавриди зикр аст, ки кор дар ин 

самт идома дорад, зеро ба таҳдидҳои замони муосир муқовимат намуда, ба ин 

васила зиндагии осоишта ва созандаи насли наврасро таъмин кардан зарур аст. 

самаранокии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ бевосита аз муносибатҳои 

иҷтимоии дар ҷомеа ташаккулёфта, технологияи мавҷудае, ки омӯзгорон дар 

дарс барои расидан ба ҳадафҳои тарбиявӣ истифода мебаранд, вобастагӣ дорад.  

Тавре ки маълум аст, маҳз дар синну соли мактабӣ пояҳои ҳисси 

ватандӯстӣ, шаҳрвандият, эҳтиром ба таърихи Ватан, эҳтиром ба наздикон ва 

атрофиён ва дигар тамоюлҳои арзишӣ гузошта мешаванд. Аз ин рӯ, расидан ба 

натиҷаи дилхоҳ барои дар рӯҳияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ ташаккул додани 

шахс муҳим аст. Барои ин коркарди воситаю равишҳои муосири дидактикӣ, ки 

истифодаи онҳо ба ба назар гирифтани талаботи хонандагон, хусусиятҳои 

синнусолӣ ва психологии ин ва ё он категория ва гурӯҳи муайяни хонандагон 

асос ёфтааст, ба мақсад мувофиқ аст. Тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ 

ташаккули мавқеи фаъоли шаҳрвандии шахсият, худмуайянкунии шаҳрвандӣ, 

дарки озодии ботинӣ ва масъулият барои интихоби сиёсию ахлоқии шахсро дар 

назар дорад. Ҳамаи ин мавҷудияти сифатҳои хосси ахлоқӣ-психологӣ, 

таҳаммулпазирӣ ва эҳтиром нисбат ба ақидаҳои дигаронро талаб менамояд. Ин 

сифатҳоро на танҳо дар рафти машғулиятҳои дарсӣ, балки дар чорабиниҳои 

беруназсинфӣ низ рушд додан мумкин аст. 

Аз дидгоҳи умумипедагогӣ ва дидактикӣ шароитҳои педагогии тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ муҳим 
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арзёбӣ мегарданд. Танҳо дар сурати мавҷуд будани шароитҳои муносиби 

ташкилӣ, сохторӣ, дидактикӣ, инчунин иқтидори баланди кадрӣ, татбиқи 

технологияҳои муосири таълим метавон ба мақсаду вазифаҳои тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон даст ёфт. 

Кори таҷрибавӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ нишон дод, ки айни 

замон дар салоҳиятнокии касбии омӯзгорон дар самти тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон камбудиҳои муайян ҷой доранд. Ба ин чунин ҷузъҳо, 

аз қабили донистани фан ва усулу равишҳои муосири таълимро метавон дохил 

кард. 

Тадқиқоти назариявӣ ва таҷрибаи кори мактабҳо дар самти тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, инчунин натиҷаҳои кори таҷрибавӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ, таҳлил ва ҷамъбасти миқдори зиёди маводи 

таҷрибавӣ имкон доданд, ки хулосаҳо бароварда шаванд: 

1. Мавриди зикр аст, ки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар масъалаи тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон чунин муносибат ва бархӯрдро тақозо 

менамояд, ки аз моҳияти ҷомеа ва табиати шахсияти соҳибихтиёр бармеоянд. 

Онҳо, дар маҷмуъ, дар манфиати давлат ва ҷомеа, инчунин шаҳрванди 

ватандӯст ифода ёфтаанд. 

2. Ҷузъҳои асосии муассири тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии 

хонандагон худи давлат, ҷомеа, оила, мактаб, омӯзгорон, тарбиятгарон ва 

хонандагон мебошанд. Дар фаъолияти мазкур ҳар як фард то андозае саҳм 

мегузорад. Дар раванди тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ин унсурҳо дар 

иртиботи мутақобила шахсияти шаҳрванди ҷавонро ташаккул медиҳанд. 

3. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон яке аз омилҳои асосии 

ташаккулдиҳандаи ҷанбаҳои иҷтимоӣ, ахлоқӣ, маънавӣ, равонӣ ва педагогӣ 

маҳсуб меёбад. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ва тарбияи насли наврас дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ маҳз ба ин омилҳо асос ёфтааст. 

4. Бояд қайд намуд, ки мавқеи шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстии аксарияти 

омӯзгорон ба талаботи замони муосир чандон ҷавобгӯ нест. Аксарияти онҳо 
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оиди мақсаду вазифаҳо ва мазмуни тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ тасаввуроти 

кофӣ надоранд ва методикаи онро дар сатҳи зарурӣ аз худ накардаанд. 

5. Тарбияи хонандагон, махсусан хонандагони синфҳои болоӣ, бояд ба 

ташаккули сифатҳои шахсиятии онҳо – масъулиятшиносӣ, мустақилият, 

тафаккури интиқодӣ, шаҳрвандият, ватандӯстӣ равона карда шавад. Онҳо бояд 

назари шахсии хонанда нисбат ба воқеият, таҳаммулпазирӣ, тарзи ҳаёти солим, 

интихоби зиндагӣ ва дигар сифатҳоро дар бар гирад. Сифатҳои шахсии 

шаҳрванд дар раванди фаъолияти маърифатии фаъол ва роҳнамоии самараноки 

педагогии омӯзгор ташаккул меёбанд. 

6. Аз ҷиҳати консептуалӣ тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ раванд ва 

натиҷаи интиқоли донишҳо, малакаву маҳоратҳо ба хонандагон, ташаккули 

арзишҳо, муносибатҳо ва сифатҳои шахсиятӣ мебошад, ки тавассути 

муносибатҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ ва равишҳои таълиму тарбия барои 

иҷтимоикунонии шахсият татбиқ гардидаанд. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ 

мақсади асосии тарбия дар марҳилаи кунунии ташаккул ва рушди ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Мақсади мазкур дар 

раванди фаъолияти тарбиявии хонандагон ва фаъолияти педагогии омӯзгорон 

ба даст меояд. 

7. Донишу малакаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон аз 

ҷиҳати сохтор гуногун мебошанд. Дар онҳо, дар мавзуъҳои мушаххас аз фанҳои 

асосҳои давлат ва ҳуқуқ, таърихи халқи тоҷик, таърихи умумӣ ва ғайра, то 

дараҷае донишҳо оиди таърих, ҳуқуқи шаҳрвандӣ, донишҳои қонунгузорӣ ва 

сарчашмашиносӣ, донишҳои ҳуқуқӣ, донишҳои ҳамгиро, донишҳои 

байнифаннӣ ва кишваршиносӣ ҷой доранд. Ҳар яке аз ин гурӯҳи донишҳо 

дорои сохтори худ мебошад. 

8. Дар шароити демократикунонии таҳсилот ба омодасозии хонандагон 

барои коркарди мавқеи шаҳрвандӣ ва шаҳрвандият, ватандӯстӣ, ба педагогикаи 

ҳамкорӣ аҳамияти хосса дода мешавад. Омӯзгор ва хонандагон дар ноил шудан 

ба мақсад ва вазифаҳои дарс бояд шарик ва ҳамкор бошанд. Пурсиши 

гузаронидашуда дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар байни омӯзгорон оид ба 
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методикаи таълим нишон дод, ки аксарияти онҳо аз педагогикаи ҳамкорӣ 

истифода намебаранд. Дар байни омӯзгорон ва хонандагон дар мавриди 

истифода аз усулҳои гуногун номутобиқат ба назар мерасад. Усулу намудҳои 

муайяни кор дар синфҳо ба хонандагон иҷборан бор карда мешаванд, ки дар ин 

бора аксарияти ҷавобҳои хонандагон ба саволномаҳо шаҳодат медиҳанд. 

Танҳо тавассути баёни такрории мазмуну мундариҷаи мавзуъ ва ё 

дастурҳои омӯзгор ба асарбахшӣ ва самаранокии тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстии хонандагон ноил шудан имконнопазир аст. Асарбахшӣ ва 

самаранокии фаъолияти мазкур дар он сурат таъмин мегардад, ки агар омӯзгор 

хонандагонро ба омӯзиши мавод ҳавасманд гардонад ва дар ин асос 

асарбахшии фаъолияти ҳуқуқии хонандагонро дар дарс ташкил намояд. 

9. Воситаҳои дидактикие, ки барои баланд бардоштани фаъолияти 

маърифатии хонандагон пешбинӣ шудаанд, ба баланд бардоштани сифати 

тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии онҳо дар синф мусоидат хоҳанд кард. 

Мақсад аз истифодаи воситаҳои дидактики мазкур, ба хонандагон омӯхтани 

асосҳои шаҳрвандият, мавқеи шаҳрвандӣ ва тарбияи ватандӯстӣ мебошад. Дар 

ин қисмат бозиҳои нақшофарӣ ва корӣ, инчунин вазифаҳои маърифатӣ ҷойгоҳи 

махсусро ишғол мекунанд. Ин воситаҳо бо амалҳои хонандагон, ҳатто дар 

вазъияти бозӣ ва дар ҷараёни аксуламал нишон додан ба вазифаҳои маърифатӣ, 

алоқаманд мебошанд. Ғайр аз ин, вазифаҳои маърифатии вазъиятӣ барои ҷалби 

хонандагон ба иҷрои нақшҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим низ, нақши муассир 

доранд. Онҳо ба хонандагон имкон медиҳанд, ки худро дар ҳолатҳои воқеии 

ҳаётӣ, ки дар он бояд интихоби дурустро истифода баранд, эҳсос кунанд. 

10. Бояд қайд намуд, ки таълими инноватсионии шаҳрвандият ва 

ватандӯстӣ маҷмуест, ки дар фаъолияти омӯзгор ифода ёфтааст ва имкон 

медиҳад, ки мақсаду вазифаҳои гузошташуда саривақт ва дар сатҳу сифати ба 

талабот ҷавобгӯ ба даст оварда шаванд. Истифодаи воситаҳои инноватсионии 

таълим дар синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ низ ба мақсад 

мувофиқ аст, дар муассисаҳои таълимии шакли нав воситаҳои мазкур ҷойгоҳи 

худро пайдо кардаанд.  
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Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон асосан дар машғулиятҳо ба 

амал бароварда мешавад. Бинобар ин, он бояд мувофиқи талаботи дидактикӣ 

оид ба тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон ташкил ва гузаронда шавад. 

Дар тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон нақши асосӣ ба интихоби 

дурусти навъи дарс тааллуқ дорад. Риоя накардани талаботи мазкур дарсро ҳам 

барои омӯзгорон ва ҳам барои хонандагон сарфи беҳудаи вақт мегардонад. 

Омӯзгорон бояд таҷрибаи кофӣ ва маҳорати баланди педагогӣ дошта бошанд, 

то ки барои ҳар як мавзуи дарс он усули баргузории дарсро интихоб намоянд, 

ки ба мазмуну мундариҷаи мавзуъ, ҳадафу мақсадҳо ва вазифаҳои дарс 

мувофиқ бошад. Ин ягона воситаи ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ ва самараи 

педагогӣ мебошад. 

Бо дарназардошти натиҷаҳои таҳқиқот мо тавсияҳои зеринро пешниҳод 

менамоем: 

1. Таҳлили таҳқиқотҳои педагогӣ оид ба тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, аз афзоиши таваҷҷуҳ ҷомеа 

нисбати масоили ташаккули шаҳрванд ва ватандӯст шаҳодат медиҳанд. 

Пойдории арзишҳои шаҳрвандӣ, ватандӯстӣ ва умумибашарӣ дар ҷомеа, 

ташаккули шахсияти озод, дарки вобастагии ҳуқуқу уҳдадориҳо аз ҷониби 

шахс, ки дорои мавқеи фаъоли шаҳрвандӣ мебошад, бештар аз низоми таълиму 

тарбия вобастагӣ дорад.  

Тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ ҷузъи асосии ташаккули шахсияти 

хонанда, баланд бардоштани фарҳанги ахлоқӣ-сиёсии ӯ дар раванди таълиму 

тарбия маҳсуб меёбад. 

2. Имрӯз функсияҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ таҷдиди назар 

нисбати мундариҷаи онро тақозо менамоянд. Имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ ба роҳ мондани фаъолият дар самти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ба 

мақсад мувофиқ мебошад, ки нигаришҳои хосеро дар хонандагон ташаккул 

медиҳанд: эҳтиром ба қонун, донистани ҳуқуқу уҳдадориҳои худ, иҷрои қарзи 

шаҳрвандӣ, муҳаббат ба Ватан, муносибати ғамхорона нисбати таърихи Ватан, 

осори фарҳангӣ, урфу одат ва анъанаҳои халқи худ ва ғайра.  
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3. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ масоили тарбия ва таълими насли 

наврасро ба шарте ҳал менамояд, ки агар ба дониши хонандагон доир ба 

таърихи мамлакати худ асос ёфта бошад. Бояд равандҳои дар соҳаҳои гуногуни 

ҳаёти ҷомеа ҷараёндошта, ҷанбаҳои мусбат ва манфии ҳаёт, нақши шахсият ва 

давлат дар шароити дигаргуниҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсиро донист.  

4. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ хонандагон бояд дар асоси меъёрҳои аз 

ҷиҳати назариявӣ асоснокшуда, ки дар амал санҷида шуда, ба шароити 

мушаххас мувофиқ гардонида шудаанд ва бо дарназардошти хусусиятҳои 

умумӣ ва хосси кор бо гурӯҳҳои гуногуни синнусолии хонандагон ба роҳ монда 

шавад. 

5. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон яке аз омилҳои 

ташаккулдиҳанда дар ҷанбаҳои таърихӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, ахлоқӣ, маънавӣ, 

равонӣ ва педагогӣ маҳсуб меёбад. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии насли 

наврас дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ маҳз ба онҳо асос ёфтааст. 

6. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар сурате муваффақ хоҳад 

буд, ки агар ба ин кор стандартҳои давлатии маърифати шаҳрвандӣ ва таърих 

мусоидат намоянд, ки дар ин самти тарбия дорои имкониятҳои бештар 

мебошанд. 

7. Шакл ва усулҳои фаъоли тарбияи шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстӣ омода 

намудани омӯзгоронеро дар назар дорад, ки технология ва шаклу усулҳои 

инноватсионӣ ва интерактивии таълимро фаро гирифтаанд, барои гузаронидани 

муколамаи асоснок ва муоширати боэътимод, шарҳу тавсифи оқилонаи маводи 

таълимӣ, эҷоди фазои шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар синф ва мактаб омода 

мебошанд. 

8. Муассисаи таҳсилоти умумӣ пойгоҳи асосии ташаккули шахсияти оянда 

мебошад. Он раванди мақсадноки педагогиро амалӣ месозад. Омӯзгор-

тарбиятгар ба ҳайси шахси асосӣ дар идоракунии ин амал ҳадаф ва вазифаҳои 

тарбияи хонандаро ҳамчун шаҳрванди давлат ва ватандӯсти Ватан муайян 

менамояд. 
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9. Барои фароҳам овардани шароити мусоид барои тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстии хонандагон ташкил ва гузаронидани машғулиятҳои махсуси 

методӣ ва корҳои беруназсинфӣ зарур арзёбӣ мегардад. Танҳо усулҳои фаъол ва 

интерактивии дарс бо истифода аз шаклҳои гуногуни кор (фардӣ ва 

дастаҷамъона) бояд асоси муваффақият дар машғулиятҳои синфӣ ва дар 

машғулиятҳои беруназсинфӣ оид ба тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, 

худидоракунӣ ва худтатбиқкунии хонандагон гарданд. 

10. Вазифаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ дар раванди ягонаи 

педагогӣ бо дарназардошти хусусиятҳои синнусолии хонандагон амалӣ карда 

мешаванд. Хонандагони синну соли гуногун, ки дар муҳити муайяни иҷтимоӣ 

умр ба сар мебаранд, аз таъсирот ва асаргузории сиёсӣ барканор буда 

наметавонад. Ин амри воқеӣ аз омӯзгорон ва волидайн талаб менамояд, ки бо 

донишҳои махсус барои аз ҷониби хонандагон дуруст дарк намудани 

маълумоти сиёсӣ, далелҳо ва рӯйдодҳо мусаллаҳ гарданд. 

11. Тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон дар машғулиятҳо ва 

чорабиниҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ, дар оила ва мустақилона, 

инчунин дар татбиқи амалии донишу малакаҳои бадастомада идома меёбад. Ба 

ҳам пайвастани равандҳои синфӣ ва беруназсинфии тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ на танҳо омӯзиши мафҳумҳоеро, ки фанҳои таълимӣ онҳоро дар бар 

мегиранд, ҳавасманд мегардонад, он амалан хонандагонро ба ҳаёт омода сохта, 

арзишҳои маънавии онҳоро ташаккул медиҳад. Ин ба онҳо имкон медиҳад, ки 

мавқеи худро дар муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, байнишахсӣ ва 

дигар муносибатҳо муайян кунанд, ба таъсири манфии воқеияти муосир 

муқобилат нишон диҳанд. 

12. Тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ самтҳои асосии фаъолияти 

омӯзгоронро муайян менамояд. Таълими мавзуии фанҳои сиёсати ҷамъиятӣ ва 

давлатиро он вақт метавон самаранок шуморид, ки агар омӯзиш хусусияти 

мушаххаси таълимӣ ва тарбиявӣ дошта бошад ва он на ба интиқоли маҷмуи 

донишҳо, балки ба ташаккули мавқеи шахсӣ дар муносибатҳои мураккаби 

иҷтимоӣ равона карда шуда бошад. 
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13. Бояд стандартҳои нави таълими фанҳои гуманитарӣ таҳия карда 

шаванд, ки дар онҳо самтҳои стратегӣ дар заминаи тарбияи шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстии хонандагон муайян карда шаванд. 

14. Дар барномаи таълимӣ ворид кардани фанни маърифати шаҳрвандӣ ба 

мақсад мувофиқ аст, зеро бе он тарбияи миллиро бо дарназардошти мақулаҳои 

волои арзишӣ бунёд намудан имконнопазир аст. 

15. Бояд барномаҳои нави таълимӣ барои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

дар самти тарбияи шаҳрвандӣ коркард шаванд ва онҳо бояд бо муқаррароти 

Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат намоянд. 

Мутаассифона, айни ҳол онҳо аз ғояҳои тарбия, ки дар Консепсия муайян карда 

шудаанд, аз ҷумла тарбияи шаҳрвандӣ ва ватандӯстии насли наврас, ақиб 

мондаанд. 

16. Бояд воситаҳои таълимӣ-методӣ барои фанҳои таълимие, ки ба тарбияи 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ нигаронида шудаанд ва ба талаботи технологияи нави 

таълим ва равишҳои инноватсионии педагогикаи муосир ҷавобгӯ мебошанд, 

омода карда шаванд. 

17. Ташкили курсҳои бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси омӯзорони мактабҳо 

бо мақсади ташкили кор дар самти тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ зарур арзёбӣ 

мегардад. 

18. Ба андешаи мо, дар сохторҳои Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ, 

шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо бояд бахшҳое амал намоянд, ки бо тарбияи 

шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагон ва ҳамоҳангсозии он машғул бошанд. 

19. Механизми татбиқи барномаю лоиҳаҳо оид ба тарбияи шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ, ба андешаи мо, бояд ба мукаммалгардонии услуи кори мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ бо мақсади таъмини таъсиррасонии давлат ба раванди 

тарбия, таблиғи шаҳрвандият ва ватандӯстӣ дар воситаҳои ахбори омма асос 

ёбад. 

Масъалаи баландбардории самаранокии тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии 

хонандагон хеле мураккаб аст. Коркарди минбаъдаи масъалаи мазкур омӯзиши 

боз ҳам васеи масъалаҳоро доир ба таҷдиди назар намудани мазмуну 
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мундариҷаи тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ, муайян кардани муносибатҳои 

мутақобила ва равишҳо нисбати фаъолияти беруназсинфии хонандагон, 

муайянсозиии омилҳои иҷтимоии ташаккули шахсияти субъекти таълиму 

тарбия, хусусиятҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстии хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти умумиро дар гурӯҳҳои синнусолии гуногун, тамоюлоти муосирро 

дар ҷаҳон оид ба тарбияи шаҳрвандии насли наврас дар мактаб ва ҷомеа дар 

назар дорад. 
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ЗАМИМАҲО 

 

Замимаи 1 

Ҷадвали 1  

Зуҳури сифатҳои ватандӯстӣ дар хонандагони синфҳои 5-9 дар марҳилаи 1 ва 2 -

юми таҳқиқот солҳои 2012-2013 дар ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод (260 нафар 

иштирокчӣ,26 хонанда аз 10 синф) 

 

№ 

 

 

Марҳилаи 1 Марҳилаи 2 
Муқоисаи 

нисбӣ 

Ф
а
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х

о
р

 

М
Т

У
 №
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у
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о
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о
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а

р
х

о
р
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 №
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о
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о
д
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№

2
 

Ф
а

р
қ

и
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М
а

р
ҳ
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л

а
и

 1
 

М
а

р
ҳ

и
л

а
и

 2
 

Ф
а

р
қ

и
я

т
 

1. 

Сифатҳои асосиеро, 

ки барои одамон 

зарур мебошанд, 

номбар кунед? 

Меҳнатдӯстӣ 38,5 36,5 1,9 43,8 39,6 4,2 1,9 4,2 -2,3 

Раҳмдилӣ 28,5 30,4 -1,9 33,5 33,5 0,0 -1,9 0,0 -1,9 

Ростқавлӣ 
33,1 33,1 0,0 22,7 26,9 -4,2 0,0 -4,2 4,2 

2. 

Сифатҳои манфиеро, 

ки дар ҳаёт 

вомехӯред, номбар 

кунед? 

Тарс 40,4 36,5 3,8 49,6 45,8 3,8 3,8 3,8 0,0 

Хиёнат 

59,6 63,5 -3,8 50,4 54,2 -3,8 -3,8 -3,8 0,0 

3. 

Кадом сифатҳоро дар 

худ тарбия додан 

мехоҳед? 

Поквиҷдонӣ 36,5 36,2 0,4 36,9 37,7 -0,8 0,4 -0,8 1,2 

Ҳисси 

масъулият 

34,6 34,6 0,0 38,1 36,5 1,5 0,0 1,5 -1,5 

Олиҳимматӣ 28,8 29,2 -0,4 25,0 25,8 -0,8 -0,4 -0,8 0,4 

4. 

Оё рафъи 

мушкилотро метавон 

ватандӯстӣ номид? 

Бале 63,1 61,2 1,9 74,6 73,1 1,5 1,9 1,5 0,4 

Не 
36,9 38,8 -1,9 25,4 26,9 -1,5 -1,9 -1,5 -0,4 

5 

Калимаи ватандӯстро 

Шумо чӣ хел 

мефаҳмед? 

Муҳаббат 

нисбати оила 

ва Ватани худ 

30,4 30,4 0,0 36,5 34,6 1,9 0,0 1,9 -1,9 

Таълим 26,9 25,8 1,2 32,7 28,8 3,8 1,2 3,8 -2,7 

Рафтор 16,5 17,3 -0,8 10,0 11,5 -1,5 -0,8 -1,5 0,8 

0,8 Эҳтиром 15,4 15,0 0,4 11,9 12,3 -0,4 0,4 -0,4 

Машғулиятҳо

и иловагӣ 

10,8 11,5 -0,8 8,8 12,7 -3,8 -0,8 -3,8 3,1 
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Замимаи 2 

 Ҷадвали 2.  

Ҷузъҳои ҳавасмандгардонӣ, ки мафҳуми ватандӯстиро дар волидони 

хонандагони синфҳои  5-11, ки дар гурӯҳҳои озмоишӣ ва назоратии вилояти 

Хатлон таҳсил менамоянд, муайян менамоянд (ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод, 

448 иштирокчӣ, 224-нафарӣ аз ҳар як ассотсиатсияи падару модарон) 

 

№ 

Ҷузъҳои 

ҳавасмандгардони

и падару 

модарони 

хонандагон, ки 

мафҳуми 

«ватандӯстӣ»-ро 

тавсиф 

менамоянд 

Ҷ
а

в
о

б
ҳ

о
 

Марҳилаи 1 -ум 

ноҳияи Фархор, 

ноҳияи Муъминобод 

Марҳилаи 2 – юм 

ноҳияи Фархор, 

ноҳияи Муъминобод 

Дар маҷмуъ: фарқият 

байни марҳилаҳо МТУ 

№1 ва №2 

М
Т

У
 

№
1

 

М
Т

У
 

№
2

 

Ф
а

р
қ

и
я

т
 

М
Т

У
 

№
1
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№
2
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қ

и
я
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М
Т

У
 

№
1

 

М
Т

У
 

№
2

 

Ф
а

р
қ

и
я

т
 

1. 

Шумо диёр, 

сарзамини худро 

дӯст медорад? 

Б
ал

е 

87,5 84,4 3,1 89,3 87,9 1,3 3,1 1,3 1,8 

Н
е 12,5 15,6 -3,1 10,7 12 -1,3 -3,1 -1,3 -1,8 

2. 

Оё шумо нисбати 

оилаи худ 

масъулият эҳсос 

менамоед? 

Б
ал

е 

69,6 66,5 3,1 71,9 70,1 1,8 3,1 1,8 1,3 

Н
е 30,4 33,5 -3,1 28,1 29,9 -1,8 -3,1 -1,8 -1,3 

3. 

Оё шумо нисбати 

Ватани худ 

масъулият эҳсос 

менамоед? 

Б
ал

е 

62,5 63,4 -0,9 69,2 68,3 0,9 -0,9 0,9 -1,8 

Н
е 37,5 36,6 0,9 30,8 31,7 -0,9 0,9 -0,9 1,8 

4. Агар фардо ҷанг 

Б
ал

е 

67 67,4 -0,4 74,6 73,7 0,9 -0,4 0,9 -1,3 

6. 

Оё шумо дар бозии 

миллии «Офарин» 

иштирок менамоед? 

Бале 
63,1 55,4 7,7 86,2 78,5 7,7 7,7 7,7 0,0 

Не 
36,9 44,6 -7,7 13,8 21,5 -7,7 -7,7 -7,7 0,0 

7. 

Волидони Шумо ба 

чорабиниҳои 

шаҳрвандӣ-

ватандӯстӣ ташриф 

меоранд? 

Бале 

61,2 59,6 1,5 66,2 60,0 6,2 1,5 6,2 -4,6 

Не 

38,8 40,4 -1,5 33,8 40,0 -6,2 -1,5 -6,2 4,6 
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оғоз шавад, шумо 

барои ҳифзи 

мамлакати худ 

омода ҳастед? 

Н
е 33 32,6 0,4 25,4 26,3 -0,9 0,4 -0,9 1,3 

5. 

Оё шумо бо 

гузаштаи таърихии 

мамлакати худ 

ифтихор мекунед? 
Б

ал
е 

80,8 80,4 0,4 85,7 84,8 0,9 0,4 0,9 -0,4 

Н
е 19,2 19,6 -0,4 14,3 15,2 -0,9 -0,4 -0,9 0,4 

6. 

Дар шумо ҳамчун 

инсони баркамол 

ҳисси таваҷҷуҳ ва 

муносибати хуб 

нисбати халқи худ 

зоҳир мегардад? 

Б
ал

е 

77,2 78,1 -0,9 82,6 82,1 0,4 -0,9 0,4 -1,3 

Н
е 22,8 21,9 0,9 17,4 17,9 -0,4 0,9 -0,4 1,3 

 

Замимаи 3. 

Ҷадвали 3  

Ҷузъҳои ҳавасмандгардонӣ, ки симои «Ман - ватандӯст»-ро дар хонандагони 

синфҳои 5-11 синфҳои озмоишӣ ва назоратии вилояти Хатлон дар соли таҳсили 2013-

2014  (448 иштирокчӣ, 224-нафарӣ аз ҳар як мактаб) ошкор месозанд 

 

№ 

р/т 

Ҷузъҳои ҳавасмандгардонӣ, 

ки образи «Ман- 

ватандӯст»-ро дар 

хонандагони синфҳои 5-11 

ошкор менамоянд 

Ҷ
а

в
о

б
ҳ

о
 

Марҳилаи 1 -ум 

ноҳияи Фархор, 

ноҳияи 

Муъминобод 

Марҳилаи 2 -юм 

ноҳияи Фархор, 

ноҳияи 

Муъминобод 

Дар маҷмуъ: 

фарқият байни 

марҳилаҳо МТУ №1 

ва №2 

М
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У
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1
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 №
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қ
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1. 
Эҳтироми амиқ нисбати 

халқи худ 

Б
ал

е 53,6 54 -0,4 59,8 62,9 -3,1 -0,4 -3,1 2,7 

Н
е 

46,4 46 0,4 40,2 37,1 3,1 0,4 3,1 -2,7 

2. 
Донистани мероси фарҳангии 

Тоҷикистон 

Б
ал

е 81,7 82,6 -0,9 89,3 83,5 5,8 -0,9 5,8 -6,7 

Н
е 

18,3 17,4 0,9 10,7 16,5 -5,8 0,9 -5,8 6,7 

3. 

Корҳои созанда барои 

манфиати Ватан: меҳнат, 

хизмат, тарбияи фарзандон, 

бунёди боғ, 

эҳсонкорӣ, сохтмон ва ғ. 

Б
ал

е 44,6 56,7 -12,1 79,5 62,5 17,0 -12,1 17,0 -29,0 

Н
е 

55,4 43,3 12,1 20,5 37,5 -17,0 12,1 -17,0 29,0 



359 
 

4. 
Муҳаббат нисбати диёр, 

маҳалли худ 

Б
ал

е 52,7 54,9 -2,2 68,8 65,6 3,1 -2,2 3,1 -5,4 

Н
е 

47,3 45,1 2,2 31,3 34,4 -3,1 2,2 -3,1 5,4 

5. Масъулият дар назди Ватан Б
ал

е 42,4 44,6 -2,2 53,6 53,6 0 -2,2 0 -2,2 

Н
е 57,6 55,4 2,2 46,4 46,4 0 2,2 0 2,2 

6. Дар маҷмуъ ҷавобҳо Б
ал

е 55,0 58,6 -3,6 70,2 65,6 4,6 -3,6 4,6 -8,1 

Н
е 

45,0 41,4 3,6 29,8 34,4 -4,6 3,6 -4,6 8,1 

 

 

Замимаи 4 

       Ҷадвали 4.  

Кадом тамоюлоти арзишӣ ҳангоми гузаронидани мубоҳисаҳо, мусоҳибаҳо, 

суҳбатҳо, конференсияҳо, шабнишиниҳо, олимпиадаҳо, маҳфили ҳозирҷавобон дар 

хонандагони синфҳои 10-11 ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод дар раванди 

таълимӣ-тарбиявӣ зоҳир мегарданд (соли таҳсили 2014-2015) марҳилаи I 

 

№ Тамоюлоти арзишӣ 

Синфи 10 
Синфи 11 

 

Тафовути нисбӣ аз 
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1 
Муносибатҳои 

байнишахсиятӣ ба роҳ монда 

мешаванд 

Бале 66,4 69,5 -3,1 78,1 78,9 -0,8 -3,1 -0,8 -2,3 

Не 33,6 30,5 3,1 21,9 21,1 0,8 3,1 0,8 2,3 

2 
Ҳисси коллективизм 

мустаҳкам мегардад 

Бале 71,1 70,3 0,8 85,2 81,3 3,9 0,8 3,9 -3,1 

Не 28,9 29,7 -0,8 14,8 18,8 -3,9 -0,8 -3,9 3,1 

3. 
Муносибати боэҳтиромона 

нисбати гурӯҳ ташаккул 

меёбад 

Бале 78,1 77,3 0,8 89,8 94,5 -4,7 0,8 -4,7 5,5 

Не 21,9 22,7 -0,8 10,2 5,5 4,7 -0,8 4,7 -5,5 

4 
Ҳисси шаъну шарафи шахсӣ 

ташаккул меёбад 

Бале 85,9 84,4 1,6 97,7 87,5 10,2 1,6 10,2 -8,6 

Не 14,1 15,6 -1,6 2,3 12,5 -10,2 -1,6 -10,2 8,6 

5 
Фаъолнокии нутқӣ таъмин 

мегардад 

Бале 66,4 70,3 -3,9 78,1 77,3 0,8 -3,9 0,8 -4,7 

Не 33,6 29,7 3,9 21,9 22,7 -0,8 3,9 -0,8 4,7 

6 
Қобилияти мантиқӣ фикр 

кардан ташаккул меёбад 

Бале 77,3 77,3 0 97,7 89,8 7,8 0 7,8 -7,8 

Не 22,7 22,7 0 2,3 10,2 -7,8 0 -7,8 7,8 

7. Ҳамкорӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ 

дар гурӯҳ ба миён меояд 

Бале 78,1 78,9 -0,8 96,1 97,7 -1,6 -0,8 -1,6 0,8 

 Не 21,9 21,1 0,8 3,9 2,3 1,6 0,8 1,6 -0,8 

8. Ташаббускорӣ рушд Бале 85,9 86,7 -0,8 97,7 89,8 7,8 -0,8 7,8 -8,6 
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меёбад Не 14,1 13,3 0,8 2,3 10,2 -7,8 0,8 -7,8 8,6 

9. 
Фаъолияти маърифатӣ ва 

амалӣ мустаҳкам мегардад 

Бале 87,5 85,9 1,6 96,1 95,3 0,8 1,6 0,8 0,8 

Не 12,5 14,1 -1,6 3,9 4,7 -0,8 -1,6 -0,8 -0,8 

10 

Хонандагон аз иштирок 

дар чорабиниҳо 

қаноатмандӣ ва ризоият 

эҳсос менамоянд 

Бале 74,2 73,4 0,8 89,8 89,1 0,8 0,8 0,8 0,0 

Не 25,8 26,6 -0,8 10,2 10,9 -0,8 -0,8 -0,8 0,0 

  
Ҷавобҳои ниҳоӣ: 

Бале 77,1 77,4 -0,3 90,6 88,1 2,5 -0,3 2,5 -2,8 

Не 22,9 22,6 0,3 9,4 11,9 -2,5 0,3 -2,5 2,8 

  

Замимаи 5. 

Ҷадвали 5.  

Кадом тамоюлоти арзишӣ ҳангоми гузаронидани мубоҳисаҳо, мусоҳибаҳо, 

суҳбатҳо, конференсияҳо, шабнишиниҳо, олимпиадаҳо, маҳфили ҳозирҷавобон дар 

хонандагони синфҳои 10-11 ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод дар раванди таълимӣ-

тарбиявӣ зоҳир мегарданд (соли таҳсили 2014/2015) марҳилаи II 

 

№ Тамоюлоти арзишӣ 

Синфи 10 Синфи 11 
Тафовути нисбӣ аз рӯйи 

синфҳо 
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1. 

Муносибатҳои 

байнишахсӣ ба роҳ 

монда мешаванд 

Бале 78,1 74,2 3,9 79,7 78,9 0,8 3,9 0,8 3,1 

Не 21,9 25,8 -3,9 20,3 21,1 -0,8 -3,9 -0,8 -3,1 

2. 
Ҳисси коллективизм 

мустаҳкам мегардад 

Бале 71,9 73,4 -1,6 80,5 80,5 0,0 -1,6 0,0 -1,6 

Не 28,1 26,6 1,6 19,5 19,5 0,0 1,6 0,0 1,6 

3. 

Муносибати 

эҳтиромона нисбати 

гурӯҳ ба миён меояд 

Бале 78,9 78,1 0,8 89,8 88,3 1,6 0,8 1,6 -0,8 

Не 21,1 21,9 -0,8 10,2 11,7 -1,6 -0,8 -1,6 0,8 

4. 

Ҳисси шаъну 

шарафи шахсӣ 

ташаккул меёбад 

Бале 77,3 78,1 -0,8 85,9 87,5 -1,6 -0,8 -1,6 0,8 

Не 22,7 21,9 0,8 14,1 12,5 1,6 0,8 1,6 -0,8 

5. 
Фаъолнокии нутқӣ 

таъмин мегардад 

Бале 75,8 75,8 0,0 81,3 80,5 0,8 0,0 0,8 -0,8 

Не 24,2 24,2 0,0 18,8 19,5 -0,8 0,0 -0,8 0,8 

6. 

Қобилияти мантиқӣ 

фикр кардан 

ташаккул меёбад 

Бале 78,9 79,7 -0,8 89,8 89,1 0,8 -0,8 0,8 -1,6 

Не 21,1 20,3 0,8 10,2 10,9 -0,8 0,8 -0,8 1,6 

7. 
Ҳамкорӣ ва 

ҳамдардӣ дар 

Бале 81,3 81,3 0,0 89,8 90,6 -0,8 0,0 -0,8 0,8 

Не 18,8 18,8 0,0 10,2 9,4 0,8 0,0 0,8 -0,8 
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гурӯҳ ба миён 

меояд 

8. 
Ташаббускорӣ 

рушд меёбад 

Бале 79,7 79,7 0,0 90,6 89,1 1,6 0,0 1,6 -1,6 

Не 20,3 20,3 0,0 9,4 10,9 -1,6 0,0 -1,6 1,6 

9. 

Фаъолияти 

маърифатӣ ва 

амалӣ мустаҳкам 

мегардад 

Бале 81,2 81,2 0,0 91,4 90,6 0,8 0,0 0,8 -0,8 

Не 18,8 18,8 0,0 8,6 9,4 -0,8 0,0 -0,8 0,8 

10. 

Хонандагон аз 

иштирок дар 

чорабиниҳо 

қаноатмандӣ ва 

ризоият эҳсос 

менамоянд 

Бале 84,4 83,6 0,8 93,8 92,2 1,6 0,8 1,6 -0,8 

Не 15,6 16,4 -0,8 6,2 7,8 -1,6 -0,8 -1,6 0,8 

  Ҷавобҳои ниҳоӣ: 
Бале 78,8 78,5 0,2 87,3 86,7 0,5 0,2 0,5 -0,3 

Не 21,2 21,5 -0,2 12,7 13,3 -0,5 -0,2 -0,5 0,3 

  

Замимаи 6 

Ҷадвали 6 

Вазъи тадриси фанни таърих ба хонандагони синфҳои 1-11 ноҳияи Фархор 

дар соли таҳсили 2014-2015  

Дар пурсиш ҳамагӣ 352 нафар иштирок кард (аз ҳар як синф 32-нафарӣ) 

 

№ Саволҳо 
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1. 
Таърихро ҳамчун илм дар мактаб омӯхтан ба 

мақсад мувофиқ аст? 

Бале 71,6 91,2 -19,6 91,2 100 -8,8 

Не 28,4 8,8 19,6 8,8 0 8,8 

2. Марҳилаи асотирӣ 

Бале 73,6 85,2 -11,6 85,2 85,2 0,0 

Не 26,4 14,8 11,6 14,8 14,8 0,0 

3. Барои рушди иҷтимоии ҷомеа 
Бале 85,2 99,4 -14,2 99,4 100 -0,6 

Не 14,8 0,6 14,2 0,6 0 0,6 

4. 
Дар хотира рӯйдодҳои давраҳои гузаштаро 

нигоҳ медорад 

Бале 91,2 85,2 6,0 85,2 100 -14,8 

Не 8,8 14,8 -6,0 14,8 0 14,8 

5. Таърих – фанни идеологӣ Бале 73,6 82,7 -9,1 82,7 99,4 -16,8 
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Не 26,4 17,3 9,1 17,3 0,6 16,8 

6. Ин мероси фарҳангист 
Бале 91,2 99,7 -8,5 99,7 100 -0,3 

Не 8,8 0,3 8,5 0,3 0 0,3 

7. Бунёди таърих ҳамчун илмӣ 
Бале 64,5 90,9 -26,4 90,9 100 -9,1 

Не 35,5 9,1 26,4 9,1 0 9,1 

8. Анъанаҳои мардумӣ 
Бале 94,3 88,4 6,0 88,4 85,8 2,6 

Не 5,7 11,6 -6,0 11,6 14,2 -2,6 

9. Анъанаҳои мардумӣ 
Бале 68,8 77,3 -8,5 77,3 82,7 -5,4 

Не 31,3 22,7 8,5 22,7 17,3 5,4 

 Дар маҷмуъ: 
Бале 79,3 88,9 -9,6 88,9 94,8 -5,9 

Не 20,7 11,1 9,6 11,1 5,2 5,9 

 

 

Замимаи 7 

Ҷадвали 7 

Вазъи тадриси фанни таърих ба хонандагони синфҳои 1-11 ноҳияи Муъминобод 

дар соли таҳсили 2014-2015  

Дар пурсиш ҳамагӣ 352 нафар иштирок кард (аз ҳар як синф 32-нафарӣ) 

 

№ Саволҳо Ҷавоб 
Синфҳои 

1-4 

Синфҳои 

5-9 
Фарқият 5-9 

Синфҳои 

10-11 
Фарқият 

1 

Таърихро ҳамчун илм дар 

мактаб омӯхтан ба мақсад 

мувофиқ аст? 

Бале 57,4 69 -11,6 69 97,2 -28,1 

Не 42,6 31 11,6 31 2,8 28,1 

2 Марҳилаи асотирӣ 
Бале 71 83,8 -12,8 83,8 85,2 -1,4 

Не 29 16,2 12,8 16,2 14,8 1,4 

3 
Барои рушди иҷтимоии 

ҷомеа 

Бале 91,2 98 -6,8 98 99,4 -1,4 

Не 8,8 2 6,8 2 0,6 1,4 

4 

Дар хотира рӯйдодҳои 

давраҳои гузаштаро нигоҳ 

медорад 

Бале 85,2 91,5 -6,3 91,5 97,2 -5,7 

Не 14,8 8,5 6,3 8,5 2,8 5,7 

5 Таърих – фанни идеологӣ 
Бале 73 83 -9,9 83 97,4 -14,5 

Не 27 17 9,9 17 2,6 14,5 

6. Ин мероси фарҳангист 
Бале 95,2 97,2 -2,0 97,2 94,3 -2,3 

Не 4,8 2,8 2,0 2,8 5,7 2,3 
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7. Бунёди таърих, ҳамчун илм 

Бале 65,3 92 -26,7 92 94,3 -2,3 

Не 34,7 8 26,7 8 5,7 2,3 

8. Анъанаҳои мардумӣ 
Бале 91,5 94 -2,6 94 85,8 8,2 

Не 8,5 6 2,6 6 14,2 -8,2 

9. Афкори шахсони бузург 
Бале 68,2 78,1 -9,9 78,1 82,7 -4,5 

Не 31,8 21,9 9,9 21,9 17,3 4,5 

 Дар маҷмуъ: 
Бале 77,6 87,4 -9,8 87,4 92,6 -5,8 

Не 22,4 12,6 9,8 12,6 7,4 5,8 

 

 

Замимаи 8 

Ҷадвали 8 

Оё таърих бо дигар илмҳо алоқаи мутақобила дорад? 

Ҷавобҳои хонандагони ноҳияи Фархор дар соли таҳсили 2014-2015 ( 32-

нафарӣ аз синф, хамагӣ 352 нафар) 

 

№ 
Саволҳо 

 
Ҷавобҳо 

Синфҳои 

1-4 

Синфҳои 

5- 

Синфҳои 

10-11 

1. 
Оё таърих бо дигар илмҳои алоқаи мутақобила 

орад? 

Бале 85,2 88,1 99,4 

Не 14,8 11,9 0,6 

2. Бо география (методи картографӣ) 
Бале 80,1 84,7 85,2 

Не 19,9 15,3 14,8 

3. 
Бо забоншиносӣ (дар асоси синтези муносибат 

нисбати таърих ва забоншиносӣ) 

Бале 83 85,2 92,6 

Не 17 14,8 7,4 

4. Бо фалсафа (бо таҳқиқотҳои таърихӣ-илмӣ) 
Бале 85,2 85,2 99,7 

Не 14,8 14,8 0,3 

5. 
Бо сотсиология (банизомдарории ҷомеа дар 

гузашта) 

Бале 96,6 84,7 99,4 

Не 3,4 15,3 0,6 

6. Бо математика (таърихи математика) 
Бале 84,7 82,1 99,1 

Не 15,3 17,9 0,9 

7. 

Бо информатика (захираҳои интернетӣ: лоиҳаҳои 

эҷодӣ аз таърих, тасвирҳо, харитаҳо, схемаҳо, 

расмҳо, маводи истинодӣ) 

Бале 85,2 85,2 100,0 

Не 14,8 14,8 0,0 
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8. 
Бо гералдика (таърихи гералдика); ҷузъи 

дастоварди фарҳангии миллат 

Бале 84,4 99,4 100,0 

Не 15,6 0,6 0,0 

9. 

Бо ҳуҷҷатнигорӣ (манбаи иттилоот ва воситаи 

иртиботи иҷтимоӣ); 

Бо бойгонишиносӣ (манбаъҳои бойгоншиносӣ, 

иртибот бо сарчашмашиносӣ) 

Бале 84,7 85,2 99,7 

Не 15,3 14,8 0,3 

10. 

Бо хронология (илм дар бораи ченкунии вақт); 

пайдарҳамии таърихӣ ва хронологӣ дар 

муаррифии рӯйдодҳои таърихӣ 

Бале 85,2 84,9 99,4 

Не 14,8 15,1 0,6 

 
Дар маҷмуъ: Бале 85,4 86,5 97,5 

Не 14,6 13,5 2,5 

 

Замимаи 9  

Ҷадвали 9 

Муайянсозии сатҳи тамоюлҳои арзишии хонандагони синфҳои 5 - 9 ва 10-11 дар 

соли таҳсили 2013-2014 (мактабҳои деҳот) ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод 

Марҳилаи I (352 хонанда) 

 

№ Тамоюлҳои арзишӣ 

Ҳамагӣ 

2013-2014 2013-2014 
Фарқият 

Синфҳои 5-9 % Синфҳои 10-11 % 

1. 
Меҳнатдӯстӣ 

Бале 252 71,6 300 85,2 -13,6 

Не 100 28,4 52 14,8 13,6 

2. 
Намуди зоҳирӣ 

Бале 300 85,2 310 88,1 -2,8 

Не 52 14,8 42 11,9 2,8 

3. 
Поквиҷдонӣ 

Бале 250 71,0 200 56,8 14,2 

Не 102 29,0 152 43,2 -14,2 

4. 
Таҳсил, бурдборӣ 

Бале 301 85,5 303 86,1 -0,6 

Не 51 14,5 49 13,9 0,6 

5. 
Ростқавлӣ 

Бале 232 65,9 292 83,0 -17,0 

Не 120 34,1 60 17,0 17,0 

6. 
Пешравии мансабӣ 

Бале 305 86,6 300 85,2 1,4 

Не 47 13,4 52 14,8 -1,4 
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7. 
Амри виҷдон 

Бале 250 71,0 299 84,9 -13,9 

Не 102 29,0 53 15,1 13,9 

8. 
Оила 

Бале 310 88,1 310 88,1 0,0 

Не 42 11,9 42 11,9 0,0 

9. 
Сарафакорӣ 

Бале 291 82,7 300 85,2 -2,6 

Не 61 17,3 52 14,8 2,6 

10. 
Эътиқодот, маънавиёт 

Бале 305 86,6 325 92,3 -5,7 

Не 47 13,4 27 7,7 5,7 

11. Таҳаммулпазирӣ 

 

Бале 258 73,3 285 81,0 -7,7 

Не 94 26,7 67 19,0 7,7 

12. 

Эътимоднокӣ, дӯстӣ 
Бале 201 57,1 267 75,9 -18,8 

Не 151 42,9 85 24,1 18,8 

13. 
Озодӣ 

Бале 305 86,6 315 89,5 -2,8 

Не 47 13,4 37 10,5 2,8 

14. 
Боигарӣ, сарват 

Бале 320 90,9 310 88,1 2,8 

Не 32 9,1 42 11,9 -2,8 

 Дар маҷмуъ: 

(миқдори умумии ҷавобҳо) 

«Бале» 3880 78,7 4116 83,5 -4,8 

«Не» 1048 21,3 812 16,5 4,8 

 

Замимаи 10 

Ҷадвали 10 

Муайянсозии сатҳи тамоюлҳои арзишии хонандагони синфҳои 5 - 9 ва 10-11 

дар соли таҳсили 2013-2014 (мактабҳои шаҳри Душанбе) 

Марҳилаи II (352 хонанда) 

 

№ Тамоюлҳои арзишӣ 

Ҳамагӣ 

2015 2014 
Фарқият 

Синфҳои 5-9 % Синфҳои 10-11  % 

1. Меҳнатдӯстӣ 
Бале 265 75,3 310 88,1 -12,8 

Не 87 24,7 42 11,9 12,8 

2. Намуди зоҳирӣ 
Бале 330 93,8 320 90,9 2,8 

Не 22 6,3 32 9,1 -2,8 

3. Поквиҷдонӣ 
Бале 200 56,8 250 71,0 -14,2 

Не 152 43,2 102 29,0 14,2 

4. Таҳсил, бурдборӣ 
Бале 315 89,5 310 88,1 1,4 

Не 37 10,5 42 11,9 -1,4 

5. Ростқавлӣ Бале 156 44,3 300 85,2 -40,9 
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Не 196 55,7 52 14,8 40,9 

6. Пешравии мансабӣ 
Бале 310 88,1 325 92,3 -4,3 

Не 42 11,9 27 7,7 4,3 

7. Амри виҷдон 
Бале 310 88,1 315 89,5 -1,4 

Не 42 11,9 37 10,5 1,4 

8. Оила 
Бале 325 92,3 330 93,8 -1,4 

Не 27 7,7 22 6,2 1,4 

9. Сарафакорӣ 
Бале 300 85,2 315 89,5 -4,3 

Не 52 14,8 37 10,5 4,3 

10. Эътиқодот, маънавиёт 
Бале 307 87,2 315 89,5 -2,3 

Не 45 12,8 37 10,5 2,3 

11. 
Таҳаммулпазирӣ 

 

Бале 305 86,6 308 87,5 -0,9 

Не 47 13,4 44 12,5 0,9 

12. Эътимоднокӣ, дӯстӣ 
Бале 285 81,0 290 82,4 -1,4 

Не 67 19,0 62 17,6 1,4 

13. Озодӣ 
Бале 318 90,3 333 94,6 -4,3 

Не 34 9,7 19 5,4 4,3 

14. Боигарӣ, сарват 
Бале 315 89,5 341 96,9 -7,4 

Не 37 10,5 11 3,1 7,4 

 
Дар маҷмуъ: 

(миқдори умумии ҷавобҳо) 

«Бале» 4041 82,0 4362 88,5 -6,5 

«Не» 887 18,0 566 11,5 6,5 

 

Замимаи 11 

Ҷадвали 11 

Муқоисаи сатҳи тамоюлҳои арзишӣ дар хонандагони синфҳои 5-9 ва 10-11 

мактабҳои шаҳр ва деҳот дар соли таҳсили 2013-2014  

(352 хонанда аз мактабҳои шаҳри Душанбе ва мактабҳои деҳоти  

ноҳияҳои Фархор ва Муъминободи  вилояти Хатлон) 

 

№ 

Тамоюлҳои арзишӣ 

 

Ҳамагӣ 

    

 5-9 

шаҳрӣ 

5-9 

деҳот 
фарқият 

10-11 

шаҳрӣ 

10-11 

деҳот 
фарқият 

1. 
Меҳнатдӯстӣ 

Бале 75,3 71,6 3,7 88,1 85,2 2,9 

Не 24,7 28,4 -3,7 11,9 14,8 -2,9 

2. 
Намуди зоҳирӣ 

Бале 93,8 85,2 8,6 90,9 88,1 2,8 

Не 6,3 14,8 -8,5 9,1 11,9 -2,8 



367 
 

3. 
Поквиҷдонӣ 

Бале 56,8 71 -14,2 71 56,8 14,2 

Не 43,2 29 14,2 29 43,2 -14,2 

4. 
Таҳсил, бурдборӣ 

Бале 89,5 85,5 4 88,1 86,1 2 

Не 10,5 14,5 -4 11,9 13,9 -2 

5. 
Ростқавлӣ 

Бале 44,3 65,9 -21,6 85,2 83 2,2 

Не 55,7 34,1 21,6 14,8 17 -2,2 

6. 
Пешравии мансабӣ 

Бале 88,1 86,6 1,5 92,3 85,2 7,1 

Не 11,9 13,4 -1,5 7,7 14,8 -7,1 

7. 
Амри виҷдон 

Бале 88,1 71 17,1 89,5 84,9 4,6 

Не 11,9 29 -17,1 10,5 15,1 -4,6 

8. 
Оила 

Бале 92,3 88,1 4,2 93,8 88,1 5,7 

Не 7,7 11,9 -4,2 6,2 11,9 -5,7 

9. 
Сарафакорӣ 

Бале 85,2 82,7 2,5 89,5 85,2 4,3 

Не 14,8 17,3 -2,5 10,5 14,8 -4,3 

10. 
Эътиқодот, маънавиёт 

Бале 87,2 86,6 0,6 89,5 92,3 -2,8 

Не 12,8 13,4 -0,6 10,5 7,7 2,8 

11. Таҳаммулпазирӣ 

 

Бале 86,6 73,3 13,3 87,5 81 6,5 

Не 13,4 26,7 -13,3 12,5 19 -6,5 

12. 

Эътимоднокӣ, дӯстӣ 
Бале 81 57,1 23,9 82,4 75,9 6,5 

Не 19 42,9 -23,9 17,6 24,1 -6,5 

13. 
Озодӣ 

Бале 90,3 86,6 3,7 94,6 89,5 5,1 

Не 9,7 13,4 -3,7 5,4 10,5 -5,1 

14. 
Боигарӣ, сарват 

Бале 89,5 90,9 -1,4 96,9 88,1 8,8 

Не 10,5 9,1 1,4 3,1 11,9 -8,8 

 Дар маҷмуъ: 

(миқдори умумии 

ҷавобҳо) 

«Бале 

- 
82 78,7 3,3 88,5 83,5 5 

«Не - 18 21,3 -3,3 11,5 16,5 -5 
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Замимаи 12 

Ҷадвали 12  

Сатҳи ташаккулёбии донишҳои хонандагони синфҳои 5-7 ноҳияҳои Фархор ва Муъминободи вилояти Хатлон аз рӯйи асосҳои 

шаҳрвандият ва маърифатнокии ватандӯстӣ (ҳамагӣ 192 хонанда, 96-нафарӣ аз ҳар як мактаб) 

 

 

№ 

Сатҳи ташаккулёбии 

донишҳои хонандагон: Ҷавобҳо 

Ҳамагӣ (соли таҳсили 2014-2015) 

Фархор 

МТУ №1 

Муъминобод 

МТУ №2 
Фарқият 

Фархор 

МТУ №1 

Муъминобод 

МТУ №2 
Фарқият 

Марҳилаи 

1  

Марҳилаи 

2  
Фарқият 

1 Аз рӯйи дарки моҳияти 

арзишҳои миллӣ, шуурнокии 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ 

Бале 79,7 76,6 3,1 87,5 81,3 6,3 3,1 6,3 -3,1 

Не 20,3 23,4 -3,1 12,5 18,8 -6,3 -3,1 -6,3 3,1 

2 Таърихи Ватани худ, риояи 

анъанаҳои миллӣ ва урфу 

одатҳои халқи худ 

Бале 73,4 64,1 9,4 79,7 78,1 1,6 9,4 1,6 7,8 

Нет 26,6 35,9 -9,4 20,3 6,3 14,1 -9,4 14,1 -23,4 

3 Аз рӯйи фарҳанги шаҳрвандӣ 

ва ватандӯстӣ 

Бале 62,5 54,7 7,8 62,5 59,4 3,1 7,8 3,1 4,7 

Не 37,5 45,3 -7,8 37,5 40,6 -3,1 -7,8 -3,1 -4,7 

4 Худтарбияткунӣ ва 

худтакмилдиҳии шуурнокии 

шаҳрвандӣ ва ҳисси 

ватандӯстӣ 

Бале 65,6 67,2 -1,6 70,3 71,9 -1,6 -1,6 -1,6 0,0 

Не 34,4 32,8 1,6 29,7 28,1 1,6 1,6 1,6 0,0 

5 Аз рӯйи рушди фарҳанги 

миллӣ, тафаккур, 

мустақилият, шуурнокӣ ва 

хештаншиносӣ 

Бале 68,8 71,9 -3,1 76,6 79,7 -3,1 -3,1 -3,1 0,0 

Не 31,3 28,1 3,1 23,4 35,9 -12,5 3,1 -12,5 15,6 

6 Дар маҷмуъ Бале 70 66,9 3,1 75,3 74,1 1,3 3,1 1,3 1,9 

Не 30 33,1 -3,1 24,7 25,9 -1,3 -3,1 -1,3 -1,9 
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Замимаи 13 

Ҷадвали 13 

Сатҳи ташаккулёбии донишҳои хонандагони синфҳои 5-7 ноҳияҳои Рӯдакӣ ва Ҳисор аз рӯйи асосҳои шаҳрвандият ва 

маърифатнокии ватандӯстӣ 

 (ҳамагӣ 196, 96 хонанда аз ҳар як синф) соли таҳсили 2014-2015 

 

 

№ 

Сатҳи ташаккулёбии 

донишҳои хонандагон 
Ҷав

обҳо 

Ҳамагӣ (соли таҳсили 2014-2015) 

Рӯда

кӣ 

МТ

У №2,3 

Ҳисор 

МТУ №5,15 

Фар

қият 

Рӯдак

ӣ 

МТУ 

№2,3 

Ҳисор 

МТУ №5,15 

Фар

қият 

Мар

ҳилаи1 

Мар

ҳилаи2  

Фар

қият 

1 Аз рӯйи дарки моҳияти 

арзишҳои миллӣ, шуурнокии 

шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ. 

Бале 78,1 75 3,1 85,9 79,7 6,3 3,1 6,3 -3,1 

Не 21,9 25 -3,1 14,1 20,3 -6,3 -3,1 -6,3 3,1 

2 Таърихи Ватани худ, риояи 

анъанаҳои миллӣ ва урфу одатҳои 

халқи худ 

Бале 75,0 62,5 12,5 82,8 81,3 1,6 12,5 1,6 10,9 

Не 25,0 37,5 -12,5 17,2 18,8 -1,6 -12,5 -1,6 -10,9 

3 Аз рӯйи фарҳанги шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ 

Бале 59,4 51,6 7,8 62,5 60,9 1,6 7,8 1,6 6,3 

Не 40,6 48,4 -7,8 37,5 39,1 -1,6 -7,8 -1,6 -6,3 

4 Худтарбияткунӣ ва 
Бале 67,2 67,2 0,0 75,0 73,4 1,6 0,0 1,6 -1,6 



370 
 

худтакмилдиҳии шуурнокии 

шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстӣ 
Не 32,8 32,8 0,0 25,0 26,6 -1,6 0,0 -1,6 1,6 

5 Аз рӯйи рушди фарҳанги миллӣ, 

тафаккур, мустақилият, шуурнокӣ ва 

хештаншиносӣ 

Бале 68,8 70,3 -1,6 78,1 82,8 -4,7 -1,6 -4,7 3,1 

Не 31,3 29,7 1,6 21,9 17,2 4,7 1,6 4,7 -3,1 

6 Дар маҷмуъ: Бале 69,7 65,3 4,4 76,9 75,6 1,3 4,4 1,3 3,1 

Не 30,3 34,7 -4,4 23,1 24,4 -1,3 -4,4 -1,3 -3,1 

 

 

Замимаи14  

Ҷадвали 14 

Сатҳи ташаккулёбии донишҳои хонандагони синфҳои 8-9 ноҳияҳои Фархор ва Муъминобод аз рӯйи асосҳои шаҳрвандият ва 

маърифатнокии ватандӯстӣ 

 (ҳамагӣ 192 хонанда, аз ҳар як мактаб 96 нафарӣ аз ҳар як синф 32-нафарӣ) соли таҳсили 2014/2015 

 

 

№ 

Сатҳи ташаккулёбии донишҳо 

дар хонандагон 
Ҷавобҳо 

Ҳамагӣ (соли таҳсили 2014-2015) 

Фархор 

МТУ№1 

Муъминобод 

МТУ №2 
Фарқият 

Фархор 

МТУ №1 

Муъминобод 

МТУ №2 
Фарқият Марҳилаи1  

Марҳила

и 2  
Фарқият 

1 

Дарки моҳияти арзишҳои миллӣ, 

шуурнокии шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ 

Бале 60,9 57,8 3,1 64,1 60,9 3,1 3,1 3,1 0 

Не 39,1 42,2 -3,1 35,9 39,1 -3,1 -3,1 -3,1 0 

2 

Таърихи Ватани худ, риояи 

анъанаҳои миллӣ ва урфу одатҳои 

халқи худ 

Бале 57,8 54,7 3,1 65,6 65,6 0,0 3,1 0,0 3,1 

Не 42,2 45,3 -3,1 34,4 34,4 0,0 -3,1 0,0 -3,1 
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3 
Фарҳанги шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ 

Бале 64,1 62,5 1,6 68,8 65,6 3,1 1,6 3,1 -1,6 

Не 35,9 37,5 -1,6 31,3 34,4 -3,1 -1,6 -3,1 1,6 

4 

Худтарбияткунӣ ва 

худтакмилдиҳии шуурнокии 

шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстӣ 

Бале 51,6 46,9 4,7 60,9 59,4 1,6 4,7 1,6 3,1 

Не 48,4 53,1 -4,7 39,1 40,6 -1,6 -4,7 -1,6 -3,1 

 

Рушди фарҳанги миллӣ, тафаккур, 

мустақилият, шуурнокӣ ва 

хештаншиносӣ 

Бале 64,1 67,2 -3,1 70,3 75,0 -4,7 -3,1 -4,7 1,6 

Не 35,9 32,8 3,1 29,7 25,0 4,7 3,1 4,7 -1,6 

 Дар маҷмуъ: 
Бале 59,7 57,8 1,9 65,9 65,3 0,6 1,9 0,6 1,3 

Не 40,3 42,2 -1,9 34,1 34,7 -0,6 -1,9 -0,6 -1,3 

Замимаи 15 

Ҷадвали 15 

Сатҳи ташаккулёбии донишҳои хонандагони синфҳои 8-9 ноҳияҳои Рӯдакӣ ва Ҳисор аз рӯйи асосҳои шаҳрвандият ва 

маърифатнокии ватандӯстӣ 

 (ҳамагӣ 192 хонанда) 

 

 

№ 
Сатҳи ташаккулёбии 

донишҳои хонандагон 
Ҷавобҳо 

Ҳамагӣ 

2014 
Фарқият 

2015 
Фарқият 

Фарқият 

Рӯдакӣ Ҳисор Рӯдакӣ Ҳисор Марҳилаи 1  Марҳилаи 2  Фарқият 

1 

Дарки моҳияти арзишҳои 

миллӣ, шуурнокии шаҳрвандӣ 

ва ватандӯстӣ 

Бале 62,5 56,3 6,3 67,2 59,4 7,8 6,3 7,8 -1,6 

Не 37,5 43,8 -6,3 32,8 40,6 -7,8 -6,3 -7,8 1,6 

2 

Таърихи Ватани худ, риояи 

анъанаҳои миллӣ ва урфу 

одатҳои халқи худ 

Бале 56,3 53,1 3,1 65,6 64,1 1,6 3,1 1,6 1,6 

Не 43,8 46,9 -3,1 34,4 35,9 -1,6 -3,1 -1,6 -1,6 
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3 
Фарҳанги шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ 

Бале 62,5 62,5 0 67,2 64,1 3,1 0,0 3,1 -3,1 

Не 37,5 37,5 0 32,8 35,9 -3,1 0,0 -3,1 3,1 

4 

Худтарбияткунӣ ва 

худтакмилгардонии шуурнокии 

шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстӣ 

Бале 50 48,4 1,6 60,9 54,7 6,3 1,6 6,3 -4,7 

Не 50 51,6 -1,6 39,1 45,3 -6,3 -1,6 -6,3 4,7 

5 

Рушди фарҳанги миллӣ, 

тафаккур, мустақилият, 

шуурнокӣ ва хештаншиносӣ 

Бале 53,1 56,3 -3,1 59,4 62,5 -3,1 -3,1 -3,1 0,0 

Не 46,9 43,8 3,1 40,6 37,5 3,1 3,1 3,1 0,0 

6 Дар маҷмуъ 
Бале 56,9 55,3 1,6 64,1 60,9 3,1 1,6 3,1 -1,6 

Не 43,1 44,7 -1,6 35,9 39,1 -3,1 -1,6 -3,1 1,6 
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Замимаи 16 

 Ҷадвали 16 

Сатҳи ташаккулёбии донишҳои хонандагони синфҳои 10-11 ноҳияҳои Фархор ва 

Муъминобод аз рӯйи асосҳои шаҳрвандият ва маърифатнокии ватандӯстӣ (ҳамагӣ 128 

хонанда, 64-нафарӣ аз ҳар як мактаб) 

 

 

№ 

Сатҳи ташаккулёбии донишҳои 

хонандагон 

Ҷ
а

в
о

б
ҳ

о
 

Ҳамагӣ (соли таҳсили 2014-2015) 

Ф
ар

х
о

р
 

М
Т

У
 №

1
 

М
у

ъ
м

и
н

о
б

о
д

 

М
Т

У
2

 

Ф
ар

қ
и

я
т 

Ф
ар

х
о

р
 

М
Т

У
№

1
 

М
у

ъ
м

и
н

о
б

о
д

 

М
Т

У
№

2
 

Ф
ар

қ
и

я
т 

М
ар

ҳ
и

л
аи

 1
  

М
ар

ҳ
и

л
аи

 2
  

Ф
а

р
қ

и
я

т
 

1 
Дарки моҳияти арзишҳои миллӣ, 

шуурнокии шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ 

Бале 78,1 70,3 7,8 81,3 79,7 1,6 7,8 1,6 6,3 

Не 21,9 29,7 -7,8 18,8 20,3 -1,6 -7,8 -1,6 -6,3 

2 
Таърихи ватани худ, риояи анъанаҳои 

миллӣ ва урфу одатҳои халқи худ 

Бале 75,0 70,3 4,7 81,3 75,0 6,3 4,7 6,3 -1,6 

Не 25,0 29,7 -4,7 18,8 25,0 -6,3 -4,7 -6,3 1,6 

3 Фарҳанги шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ 
Бале 60,9 62,5 -1,6 68,8 65,6 3,1 -1,6 3,1 -4,7 

Не 39,1 37,5 1,6 31,3 34,4 -3,1 1,6 -3,1 4,7 

4 

Худтарбияткунӣ ва худтакмилдиҳии 

шуурнокии шаҳрвандӣ ва ҳисси 

ватандӯстӣ 

Бале 64,1 59,4 4,7 70,3 64,1 6,3 4,7 6,3 -1,6 

Не 35,9 40,6 -4,7 29,7 35,9 -6,3 -4,7 -6,3 1,6 

5 

Рушди фарҳанги миллӣ, тафаккур, 

мустақилият, шуурнокӣ ва 

хештаншиносӣ 

Бале 67,2 70,3 -3,1 75,0 79,7 -4,7 -3,1 -4,7 1,6 

Не 32,8 29,7 3,1 25,0 20,3 4,7 3,1 4,7 -1,6 

6 Дар маҷмуъ 
Бале 69,1 66,6 2,5 75,3 72,8 2,5 2,5 2,5 0 

Не 30,9 33,4 -2,5 24,7 27,2 -2,5 -2,5 -2,5 0 

  

Замимаи 17 

Ҷадвали 17 

Сатҳи ташаккулёбии донишҳои хонандагони синфҳои 10-11 ноҳияҳои Рӯдакӣ ва 

Ҳисор аз рӯйи асосҳои шаҳрвандият ва маърифатнокии ватандӯстӣ (ҳамагӣ 192) 

 

 Сатҳи ташаккулёбии 

Ҷ
а

в
о

б

ҳ
о
 

Ҳамагӣ (соли таҳсили 2014-2015) 
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№ 

донишҳои хонандагон  

Р
ӯ

д
ак

ӣ
 

Ҳ
и

со
р

 

Ф
ар

қ
и

я
т 

Р
ӯ

д
ак

ӣ
 

Ҳ
и

со
р

 

Ф
ар

қ
и

я
т 

М
ар

ҳ
и

л
аи

1
  

М
ар

ҳ
и

л
аи

 2
  

Ф
а

р
қ

и
я

т
 

1 

Дарки моҳияти арзишҳои 

миллӣ, шуурнокии шаҳрвандӣ 

ва ватандӯстӣ 

Бале 70,3 68,8 1,6 93,8 78,1 15,6 1,6 15,6 -14,1 

Не 29,7 31,3 -1,6 6,3 21,9 -15,6 -1,6 -15,6 14,1 

2 

Таърихи Ватани худ, риояи 

анъанаҳои миллӣ ва урфу 

одатҳои халқи худ 

Бале 71,9 67,2 4,7 79,7 71,9 7,8 4,7 7,8 -3,1 

Не 28,1 32,8 -4,7 20,3 28,1 -7,8 -4,7 -7,8 3,1 

3 
Фарҳанги шаҳрвандӣ ва 

ватандӯстӣ 

Бале 54,7 62,5 -7,8 60,9 67,2 -6,3 -7,8 -6,3 -1,6 

Не 45,3 37,5 7,8 39,1 32,8 6,3 7,8 6,3 1,6 

4 

Худтарбияткунӣ ва 

худтакмилдиҳии шуурнокии 

шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстӣ 

Бале 62,5 62,5 0 76,6 64,1 12,5 0 12,5 -12,5 

Не 37,5 37,5 0 23,4 35,9 -12,5 0 -12,5 12,5 

5 

Рушди фарҳанги миллӣ, 

тафаккур, мустақилият, 

шуурнокӣ ва хештаншиносӣ 

Бале 64,1 67,2 -3,1 71,9 75 -3,1 -3,1 -3,1 0 

Не 35,9 32,8 3,1 28,1 25 3,1 3,1 3,1 0 

6 
Дар маҷмуъ Бале 64,7 65,6 -0,9 76,6 71,3 5,3 -0,9 5,3 -6,3 

Не 35,3 34,4 0,9 23,4 28,7 -5,3 0,9 -5,3 6,3 

 

 

 

 


