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МУҚАДДИМА 

 Муҳиммии мавзӯи таҳқиқот. Дар таърихи маорифи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва давлатдории тоҷикон ва дар маҷмӯъ баъд аз истиқлоли ҳақиқӣ 

ба даст овардани Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо татбиқи сиѐсат ва дастгирии 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муносибатҳои сифатан нав  пайдо 

шуданд, ки дар тамоми қонунҳои амалкунанда ва санадҳои дигари меъѐрию 

ҳуқуқӣ инъикоси худро ѐфтаанд.  

 Сарфи назар аз мураккабиҳо ва душвориҳои давраи гузариш, Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи маорифро ҳамчун самти афзалиятноки рушди 

кишвар дар зери назорат ва ҳимояи худ гирифт. 

 Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қадамҳои нахустини истиқлолият ба эҳѐ ва 

рушди минбаъдаи маънавиѐт, такмили системаи таълими миллӣ, мустаҳкам 

намудани заминаи миллии таълим, дар ҳамоҳангӣ бо талаботи замон то ба 

сатҳи стандартҳои ҷаҳонӣ баланд бардоштани он аҳамияти ҷиддӣ медиҳад, 

зеро танҳо инсони ҳақиқатан бомаърифат метавонад шаъну шарафи 

инсониро баланд арҷгузорӣ намояд, арзишҳои миллиро ҳифз кунад, 

худогоҳии миллиро тақвият бахшад, барои зиндагӣ кардан дар ҷомеаи озод 

фидокорона мубориза барад, то ки давлати мустақили мо ҷойгоҳи сазовори 

худро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пайдо намояд. Ҳадафи асосӣ ва нерӯи 

ҳаракатдиҳандаи азнавозиҳо дар ҷумҳурӣ инсон, рушди мутаносиб  ва 

некуаҳволии он, сохтани шароит ва механизмҳои муассири татбиқи 

манфиатҳои шахс, тағйир додани стереотипҳои кӯҳнашудаи тафаккур ва 

рафтори иҷтимоӣ мебошад. 

 Шарти муҳимми рушди Тоҷикистон ташаккули системаи мукаммали 

омодасозии кадрҳо дар заминаи мероси ғании зеҳнии халқ ва арзишҳои 

умумиинсонӣ, комѐбиҳои фарҳанг, иқтисодиѐт, илм, техника ва 

технологияҳои  муосир мебошад.  

 Пайваста баланд бардоштани сатҳи фарҳанги насли наврас яке аз 

вазифаҳои муҳими тарбия дар Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон ба 

шумор меравад. Дар робита ба ин, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 

марти соли 2006 таҳти рақами 94 “Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон”-ро ба тасвиб расонд. Дар он тарбияи маънавӣ, ки яке аз 

ҷанбаҳои муҳимтарини ташаккул ва такмили инсони муосир мебошад, 

ҷойгоҳи сазоворро ишғол менамояд. 

 Дар шароити ҳозира ҷалб ва ворид намудани инсон ба ҳаѐт бе таълиму 

тарбияи пайваста ва махсус ғайри қобили тасаввур аст. Маҳз тарбия ба 

унвони василаи муҳимтарине хидмат мекунад, ки бо ѐрии он барномаи 
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иҷтимоии рушди шахс, нишонаҳои истеъдод ва қобилиятҳои ӯ амалӣ карда 

мешавад. Ҳамин тавр, тарбия дар баробари муҳит ва нишонаҳои биологӣ 

ҳамчун омили муҳими рушд ва ташаккули шахс хидмат мекунад. Вале, бо 

эътирофи нақши ин се омил – муҳит, нишонаҳои биологӣ (ирсият) ва тарбия 

дар рушди инсон, дақиқ намудани таносуби байниҳамдигарии ин омилҳо 

хеле муҳим мебошад. Агар, масалан, таъсири ташаккулдиҳандаи муҳит ва 

тарбия ба шахс муқоиса карда шавад, маълум мешавад, ки муҳит ба рушди 

он ба таври стихиявӣ ва ғайрифаъол таъсир мерасонад. Аз ин лиҳоз, он ба 

унвони имконият ва заминаи потенсиалии рушди шахс хидмат мекунад. 

Гузашта аз ин, таъсири муҳити беруна дар шароити муосир худ ба худ 

наметавонад ҳалли масъалаҳои муҳимтаринеро, ки вобаста ба ташаккули 

шахс ва омодасозии ӯ ба ҳаѐт мебошанд, таъмин намояд. Барои он ки инсон 

соҳибилм гардад, тарзҳои фаъолияти касбиро ѐд гирад ва дар худ сифатҳои 

зарурии ахлоқӣ ва эстетикиро ташаккул диҳад, тарбияи махсус ва тӯлонӣ 

лозим аст. 

 Рушди ҳаматарафа ва мутаносиби шахс ҳамчун идеали тарбия, ки 

инсоният иштиѐқманди он аст, самти умумии кори таълиму тарбияро муайян 

менамояд. Ба ин маънӣ, он ҳамчун ҳадафи умумии тарбия хидмат мекунад. 

Барои тарбияи мактабӣ зарур аст, ки ин идеал дар мутобиқат бо ҳамон 

шароити иҷтимоӣ-иқтисодие, ки дар он вуҷуд дорад, мушаххас карда шавад.  

Қайд кардан лозим аст, ки ҳар қадар давлат ва ҷомеа тавассути 

меъѐрҳо, қоидаҳо ва нишондодҳои ахлоқӣ ба фард, яъне ба воҳиди иҷтимоӣ – 

инсон, таъсир нарасонанд, ҳақиқат дар ботини худи ӯ хоҳад буд. Интихоби 

роҳи ташаккул ва рушд, ҳамоҳангӣ бо олами атроф, нақши созанда ва муфид 

дар ҷомеа аз интихоби худи шахс вобаста мебошад. Ин ва дигар омилҳо 

мавзӯи таҳқиқоти мазкурро муайян намуданд. 

 Дараҷаи коркарди мавзӯи таҳқиқот. Дар назария ва методологияи 

илмҳои иҷтимоӣ ба масъалаҳои маънавият ва ташаккули шахсияти 

мутаносиб рушдѐфта осори зиѐди илмӣ бахшида шудааст. Дар амалияи 

ватанӣ ва хориҷӣ таҳқиқоти зиѐде мавҷуданд, ки ҷанбаҳои иқтисодӣ, сиѐсӣ, 

динӣ, фарҳангӣ, этикӣ, иҷтимоию психологӣ ва дигар самтгирии маънавиро 

инъикос намудаанд.  

  Ба таҳқиқи масъалаҳои умумии тарбия ва таълим асарҳои М. 

Лутфуллоев, Ф. Шарифзода, И. Х. Каримова, К. Б. Қодиров, М. Орифов, Х. 

Раҳимзода, Б Раҳимов, Ш.А.Шаропов, Х.М.Сабурӣ, О.А.Исломов, 

А.А.Азизов,   А. М. Миралиев, Т. Н. Зиѐзода, Ҷ. Х. Файзалиев бахшида 

шудаанд. Масъалаҳое ки ҷанбаи фарҳангшиносии педагогикаро дар бар 

мегиранд, дар асарҳои С. Сулаймонӣ, А. Нуров, Б. Маҷидова ва педагогҳои 

дигари тоҷик мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. 
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 Ҳалли масъалаҳои марбут ба тарбия ва таълим дар корҳои 

диссертатсионии Б. У. Ҷумъаев, С. Ш. Бозорова, Х. Р. Шомуродов, Н.Р. 

Мерганов, З. М. Ҳалимов, С. Ш. Носиров, Б. Ашӯров, М.М. Сайдуллоев 

маваффақона баррасӣ гардидаанд. Дар асарҳои А. В. Беляев, Ю. А. Танохин, 

В. В. Мартинова, В. И. Кожухар, А. М. Нургалиева, Н. М. Дуранов, Н. И. 

Василев ва И. И. Павлов масъалаҳо оид ба тарбияи ҳисси шаҳрвандӣ инъикос 

ѐфтаанд. 

 Махсусиятҳои хоси ташкил ва гузаронидани фаъолияти таълимию 

тарбиявӣ дар ҷанбаҳои мухталифи он аз тарафи Л. Л. Супрунова, Е. Н. 

Шиянов, В. К. Шаповалов, С. П. Узденова таҳқиқ карда шудаанд. 

 Ба омӯзиши масъалаҳои рушди маънавӣ муҳаққиқони зиѐди муосир ба 

мисли В. А. Блюмкин, Г. Н. Гумнитский, . В. Ничипоров, Л. Колберг, Н. Булл 

ва дигарон, ҳамчунин муҳаққиқони гузашта В. В Зенковский, М. 

Козачинский, Ж.-Ж. Руссо  машғул шудаанд. Муҳаққиқон кӯшиш намудаанд, 

ки марҳиланокии рушди маънавии инсонро муайян намоянд. Дар айни замон 

миқдори зиѐди гунаҳои (вариантҳои) даврабандии раванди мазкур  аз тарафи 

муаллифони гуногун (У. Кей, Л. Колберг, Ж. Пиаже, Н. Булл, С. Г. Якобсон, 

Р. Ассаҷиоли, Р. С. Немов ва дигарон) пешниҳод карда шудаанд. 

 Дар хусуси самтгириҳои арзишманд Х. Хекхаузен, В. Е. Чудновский, В. 

А. Тюрин, Е. Д. Научитал, А. Г. Здравомислов, К. К. Платонов, Б. И. Додонов 

навиштаанд. Пешниҳодҳои муҳаққиқон дар бораи масъалаи мазкур аз бисѐр 

ҷиҳат умумият доранд, аммо дар маҷмӯъ аз ихтилофот орӣ нестанд. Миқдори 

аз ин ҳам зиѐдтари онҳо изҳори мулоҳиза дар мавзӯи тааллуқ гирифтани 

арзишҳо ба шахсро талаб менамоянд. Бо вуҷуди ин, кулли онҳо дар илми 

педагогика  саҳми калон мегузоранд (М. М. Бахтин, Л. С. Виготский, Т. М. 

Буякас, О. Г. Зевина, Л. Ратс, С. Г. Москвичев, Н. И. Рейнвалд, Л. И. 

Божович, Г. Лукес ва дигарон). 

 Масъалаи самтгирии шахсиятро тамоми муҳаққиқони бахши 

далелноккунонӣ (мотиватсионӣ) ба ин ѐ он тариқ ѐдоварӣ кардаанд. Мафҳум 

ва моҳияти самтгирӣ аз тарафи С. Л. Рубенштейн, Л. И. Божович, В. Василев, 

Н. И. Рейнвалд, М. Г. Ярошевский, В. Н. Мясишев, К. К. Платонов, В. С. 

Мерлин ва бисѐре аз муҳаққиқони дигар муайян карда мешаванд. Дар мавзӯи 

қисмати маънавии самтгирӣ Э. Фромм, В. Е. Чудновский, Я. Рейковский, Н. 

А. Корниенко гуфтаанд. Д. Райт, Б. Г. Ананев, С. Г. Якобсон, И. И. Чесноков, 

Ю. М. Орлов, П. В. Симонов, О. Г. Дробнитский асарҳои худро ба омӯзиши 

танзими рафтори маънавӣ бахшидаанд. Махсусан дар бораи моҳияти навъи 

мазкури фаъолият Н. Н. Крутов, С. Ф. Анисимов, В. Ф. Зибковетс, Е. А. 

Савченко навиштаанд.  В. Зосимовский ва Ч. Моррис таснифи рафтори 

маънавиро сохтанд.  
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Ихтилофи таҳқиқот аз он бармеояд, ки агарчи аз як тараф то ба имрӯз 

ҷанбаҳои зиѐди марбут ба арзѐбии дастовардҳои Консепсияи миллии тарбия 

дар амалияи илми педагогика аллакай баѐни худро ѐфтаанд, аммо аз тарафи 

дигар то кунун масъалаи раванди татбиқи самтгирии маънавии Консепсияи 

миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати мавзӯи мустақил 

мавриди таҳқиқ қарор наѐфтааст. 

 Объекти таҳқиқот – ҷузъҳои таркибии маънавии раванди ташаккули 

шахси ҳамоҳанг рушдѐфта. 

 Мавзӯи (предмети) таҳқиқот – раванди татбиқи самтгирии маънавии 

Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 Ҳадафи таҳқиқот – муайян намудани заминаҳои назариявии 

Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мушаххас намудани 

махсусиятҳои иҷтимоӣ-педагогии онҳо. 

 Вазифаҳои таҳқиқот: 

 - тавсифи аҳамиятнокии иҷтимоӣ ва нақши консепсияи миллӣ дар 

ҷомеаи муосири Тоҷикистон; 

 - мушаххас намудани махсусиятҳои хоси тарбия дар мактабҳо ва 

ҷомеаи Тоҷикистон; 

 - ошкор намудани мушкилоти асосии тарбияи кӯдакон дар шароити 

оила ва ҷомеаи Тоҷикистон; 

 - ошкор намудани махсусиятҳои ақидаҳои педагогие ки дар 

Консепсияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин дар асарҳои 

олимони муосир, ки ба ташаккули насли наврас бахшида шудаанд, инъикос 

ѐфтаанд; 

 - муносибгардонии муҳтаво ва технологияҳои тарбияи маънавӣ дар 

заминаи Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 Фарзияи таҳқиқот: Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ташаккули шахси ҳамоҳанг рушдѐфта мусоидат менамояд, 

агар: 

 - муносибати нав ба тарбияи маънавии мактаббачагон дар заминаи 

арзишҳои миллӣ ва умумиинсонӣ таҳия ва татбиқ карда шавад; 

 - муҳтавои тарбияи маънавӣ ба ҳадафҳо ва вазифаҳои ташаккули 

шаҳрванд ва ватандӯст мутобиқ гардонида шавад; 

 - аз муаллимон на танҳо донистани тамоми ҷузъҳи таркибии тарбия, 

балки маҳорати кор карда тавонистан бо онҳо низ талаб карда шавад; 

 - муаллимон дарсҳои худро ба фаъолияти пурмаҳсули маърифатӣ 

равона созанд ва барои расидан ба ин ҳадаф аз василаҳои мухталифи таълим, 

аз ҷумла аз шаклҳои фаъоли таълим ва педагогикаи ҳамкорӣ истифода 

кунанд; 
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 - нақшаҳои тарбиявӣ мувофиқи Консепсияи миллии тарбия давр 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шаванд; 

 - ҳангоми омодасозии кадрҳои педагогӣ дар муассисаҳои таҳсилоти 

олӣ, онҳо ҳадафмандона ба фаъолияти тарбиявӣ тайѐр карда шаванд. 

 Заминаи методологии  таҳқиқотро нуктаҳои фалсафа, таърих, 

сотсиология, педагогика, психология, асарҳои бунѐдии илмӣ ва осори бадеии 

мутафаккирони форсу тоҷик ташкил медиҳанд. Ғайр аз ин, дар таҳқиқот аз 

”Консепсияи миллии маълумот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” (соли 2003)  

“Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” (соли 2007), Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” (соли 2004) ва санадҳои меъѐрии 

марбут ба системаи таълими Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода 

карда шудааст. 

 Методҳои таҳқиқот. Таҳлили назариявии адабиѐти сотсиологӣ, 

психологӣ-педагогӣ, фалсафӣ; методҳои муқоисавӣ-таърихӣ ва дидактикӣ; 

моделсозӣ, синтези маводи эмпирикӣ; таҳлили муқоисавии маълумоти 

андӯхташуда, суҳбат бо падару модарон ва муаллимон, таҳлили барномаҳои 

муассисаҳои таълимӣ. 

 Навгонии илмии таҳқиқот: 

 - заминаҳои илмӣ-назариявии Консепсияи миллии тарбия дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуданд; 

 - махсусиятҳои фарқкунандаи тарбияи шахси мутаносиб рушдѐфта 

мушаххас карда шуданд; 

 - аҳамиятнокии иҷтимоӣ ва афзалияти Консепсияи миллии тарбия дар 

ҷомеаи муосири Тоҷикистон ошкор карда шуданд; 

 - модели муносиби ҳамкории мутақобилаи оила, муассисаҳои таълимӣ 

ва аҳли ҷомеа дар тарбияи кӯдакон илман асоснок карда шуданд. 

 Аҳамияти назариявии таҳқиқот: 

 - методикаи илмии тарбияи кӯдакон дар шароити муосири Тоҷикистон 

дар мутобиқат бо Консепсияи миллии тарбия таҳия ва санҷида шуд; 

 - алоқаи мутақобилаи байни самтгирии таълимӣ-тарбиявӣ ва 

махсусиятҳои маънавӣ-ахлоқии шахси мутаносиб рушдѐфта ошкор карда 

шуд; 

 - истифодаи таҳлили муназзам ва сохторӣ-функсионалӣ, ки имкон 

медиҳад консепсия ба унвони системаи устувори худтанзимкунандаи тарбия 

баррасӣ карда шавад, аз нигоҳи назариявӣ асоснок карда шуд; 

  - маводи диссертатсияи мазкурро метавон дар таҳқиқоти минбаъда, 

дар рушди илми педагогикаи халқи тоҷик ва ҳамчунин дар таълифи китобҳои 

дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ истифода кард. 
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 Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он аст, ки мавод ва натиҷаҳои он 

фарогири заминаҳо барои такмили воқеии натиҷанокии раванди тарбия дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мебошанд. Ин муассисаҳо дар назди худ 

вазифаҳои хоси тарбиявӣ гузоштаанд. Маводи диссертатсияро метавон дар 

муассисаҳои таълимӣ-тарбиявии кӯдаконе ки муддати дурудароз ба тарбияи 

онҳо касе машғул нашуда буд, истифода кард. Натиҷаҳои таҳқиқот дар 

барномаҳои курсҳои омодасозии педагогии системаи маориф истифода карда 

мешаванд. Маводи таҳқиқот метавонад дар раванди такмили тахассус, 

азнавтайѐркунии муаллимон ва мураббиѐни мактабҳои миѐна истифода карда 

шавад. 

Пойгоҳи таҳқиқот. Қисми назариявии таҳқиқот дар заминаи Донишгоҳи 

миллии Тољикистон, Пажӯҳишгоҳи рушди таҳсилот ба номи Абдураҳмони 

Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва қисми амалию таҷрибавии он дар 

заминаи фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии №12,26,59 

ш.Душанбе, ноҳияҳои тобеи љумҳурӣ гузаронида шудааст. Заминаи додаҳои 

таҷрибавӣ ва иттилооти омории таҳқиқотро натиҷаҳои таҳлили фаъолияти 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии зикршуда ташкил медиҳанд. 

Марҳалаҳои асосии таҳқиқот. Таҳқиқот дар се марҳалаи ба ҳам 

алоқаманд тайи солҳои 2016 – 2021 гузаронида шудааст, ки ҳар яки он 

мақсаду вазифаҳои мушаххасро дар бар мегирад. 

Марҳалаи якум (солҳои 2016 – 2017) марҳалаи ҷустуҷӯйӣ-омӯзишӣ буда, 

ба ҷамъоварӣ, омӯзиш ва таҳлили сарчашмаҳои илмию методӣ ва санадҳои 

меъѐрию ҳуқуқии марбут ба мавзӯи таҳқиқот нигаронида шуда, дар асоси ба 

танзим даровардан ва мураттаб сохтани онҳо мақсаду вазифаҳо, объекту 

предмет, фарзия ва самтҳои таҳқиқот муайян карда шуданд. Дар ин марҳала 

заминаҳои назариявӣ, методология ва воситаҳои арзѐбии натиҷаҳои тарбия 

мавриди омӯзиш қарор дода шуданд. 

Марҳалаи дуюм (2018 – 2019), аслан, марҳалаи назариявӣ буда, омӯзиши 

масъалаҳои назариявии таҳқиқотро дар бар гирифта, дар он, пеш аз ҳама, бахши 

назариявию методии рисолаи диссертатсионӣ тарҳрезӣ гардидааст. Омӯзиши 

амиқи як қатор масъалаҳо низ, аз қабили гуногунии назарияҳои илмӣ ва 

консепсияҳои таҳқиқотӣ оид ба татбиқи Консепсияи миллии тарбия дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, мушаххас намудани махсусиятҳои хоси тарбия дар 

мактабҳо ва ҷомеаи Тоҷикистон; ошкор намудани мушкилоти асосии 

тарбияи кӯдакон дар шароити оила ва ҷомеаи Тоҷикистон, омода ва нашр 

кардани мақолаҳои илмӣ роҷеъ ба мавзӯи таҳқиқот ҳам дар ин марҳала оғоз 

ѐфта, дар марҳалаи минбаъда ва то кунун идома ѐфтааст. 
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Марҳилаи сеюм (2019 – 2021) марҳалаи амалӣ ва ҷамъбастӣ буда, ҳамчун 

қисми амалии таҳқиқот дар он усулҳои риѐзию оморӣ барои арзѐбии 

натиҷаҳои татбиқи Консепсияи миллии тарбия интихоб ва асоснок карда 

шуда, ҳамзамон, усулҳои муаллифӣ барои самаранок татбиќ намудани 

Консепсияи миллии тарбия дар фаъолияти амалии муассисаҳои таҳсилоти 

миѐнаи умумии кишвар, мушаххас намудани махсусиятҳои хоси тарбия дар 

мактабҳо ва ҷомеаи Тоҷикистон, ошкор намудани мушкилоти асосии тарбияи 

кӯдакон дар шароити оила ва ҷомеаи Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст. 

 Муътамадӣ ва асоснокии таҳқиқот ба асосноккунонии назариявии 

системаи самтгирии маънавии Консепсияи миллии тарбия, роҳбарии 

педагогӣ оид ба истифодаи ҳаматарафа ва ҳадафмандонаи мақсадҳо ва 

вазифаҳои тарбия аз рӯи мавзӯи таҳқиқ: нақшаҳои таълимӣ, барномаҳо, 

китобҳои дарсӣ, дастурҳои методӣ ва маводи дигари дидактикии дуруст 

таҳиягардида такя менамояд.  

 Санҷиши нуктаҳои асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар маърӯзаҳо ва 

мақолаҳои илмии диссертант инъикос ѐфтаанд. Ҷараѐни таҳқиқ, нуктаҳои 

асосӣ ва натиҷаҳои он дар конфронсҳои дохили мактаби олӣ, ҷумҳуриявӣ ва 

байналмилалӣ, ҳамчунин дар семинарҳо, машваратҳо, мизҳои мудаввар бо 

муаллимон ва роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баррасӣ гардиданд. Мавод ва хулосаҳои таҳқиқот дар маҷлисҳои 

кафедраи педагогикаи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 

муҳокима карда шуданд. 

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 дарѐфти адабиѐти зарурӣ доир ба мавзӯи таҳқиқот, ҷамъоварӣ ва 

мураттабсозии натиҷаҳои таҳқиқот ҳамчун додаҳои таҷрибавӣ ва коркарди 

онҳо, таҳлили натиҷаҳои коркарди додаҳои таҷрибавӣ, таҳия ва нашри 

мақолаҳои илмӣ, иштирок дар чорабиниҳои илмӣ, ҷаъбасти натиҷаҳои 

бадастомада ва таҳияи диссертатсия, таҷассум меѐбад.  

 Барои ҳимоя нуктаҳои зерин пешниҳод карда мешаванд: 

 - асосноккунонии назариявии самтгирии маънавии Консепсияи миллии 

тарбия потенсиали муҳим барои дарѐфти роҳҳо ва воситаҳои муносиби 

татбиқи ин кор дар амалия мебошад; 

 - самаранокии Консепсияи миллии тарбия аз бисѐр ҷиҳат ба сифати 

стандартҳои давлатии таълим ва робитаи онҳо бо амалияи иҷтимоӣ вобаста 

мебошад; 

 - истифодаи технологияҳои интерактивӣ дар дарсҳо имкон медиҳад 

раванди таълимию тарбиявӣ фаъол гардонида шавад, мустақилияти 
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хонандагон дар маърифати воқеият ташаккул дода шавад, ки дар маҷмӯъ ба 

ташаккули шахсияти мутаносиб рушдѐфта мусоидат менамояд; 

 - самаранокии тарбияи маънавӣ ва ташаккули шахси мутаносиб 

рушдѐфта аз ташкили раванди таълимӣ-тарбиявӣ дар заминаи талаботи 

педагогикаи муосир ва маҳорати педагогии муаллим вобаста мебошад. 

 Сохтори диссертатсия: Диссертатсия дар ҳаҷми 180 саҳифа таълиф 

шуда, аз муқаддима, ду боб, хулоса ва рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

иборат мебошад. 
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БОБИ 1. ЗАМИНАҲОИ МАЪНАВИЮ АРЗИШМАНДИ КОНСЕПСИЯИ 

МИЛЛИИ ТАРБИЯ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 1.1 Заминаҳои назариявию методологии тарбияи маънавии шахс 

дар илмҳои психология ва педагогика 

 Пайваста баланд бардоштани сатҳи фарҳангии насли наврас яке аз 

вазифаҳои муҳимтарини давлати мустақили Тоҷикистон мебошад. Дар 

“Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” тарбияи маънавӣ, ки 

яке аз муҳимтарин ҷанбаҳои ташаккул ва такомули инсони муосир ба шумор 

меравад, ҷойгоҳи сазоворро ишғол менамояд [78].  

 Сатҳи баланди фарҳанги маънавӣ талаботи объективии ҷомеаи 

мутамаддини муосир аз ҳар як узви он мебошад. 

 Ҳангоми баррасии рушди ҳаматарафа ва мутаносиби шахс ҳамчун 

ҳадафи тарбияи маънавӣ, ба омӯзгорон лозим меояд, ки тасаввуроти монанд 

ба ҳамин ҳадафро дар бораи шахсияти мактаббача ҳамчун ягонагии комил ва 

модели педагогии он дошта бошанд. Чунин тасаввурот барои идоракунии 

самараноки раванди ҳадафмандонаи тарбияи маънавӣ лозим аст, ки дар он 

шахсияти донишҷӯ ҳам ба унвони ҳадафи он ва ҳам объекти таъсиррасони 

ҳайати педагогӣ, ҳам субъекти рушди худ ва ҳам натиҷаи фаъолияти 

тарбиявии коллективи педагогӣ, нишондиҳандаи самаранокии он хидмат 

мекунад. Бо сабаби гуногуншаклии функсияҳо модели шахсияти донишҷӯ 

бояд бисѐрҷанба ва бисѐрқабата бошад. 

 Мафҳуми шахси ҳаматарафа ва мутаносиб рушдѐфтаро дар адабиѐти 

педагогӣ- психологӣ муаллифони зиѐд аз ҷанбаҳои мухталиф таҳқиқ ва 

тавсиф кардаанд. Асари Л. Н. Коган “Ҳадаф ва маънои ҳаѐт” ба дараҷаи 

коркарди ин масъала бахшида шудааст. Дар он мафҳумҳои рушди 

ҳаматарафа, комил, универсалӣ ва мутаносиби шахс муфассал шарҳ дода 

мешавад  [57:55]. Таҳқиқоти назариявии муаллиф нишон медиҳанд, ки дар 

коркарди ин масъала муносибати категориявӣ бартарият пайдо кардааст ва 

татбиқи амалии идеали шахсияти коммунист одатан бо дурнамои хеле дури 

таърихӣ алоқаманд карда мешавад. 
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 Дар таҳқиқоти файласуфон ҳамоҳангсозии шахс ҷойгоҳи калонро 

ишғол менамояд. Масалан, А. Ф. Лосев ва В. П. Шестаков бар онанд, ки 

барои Гераклит “худи мушобеҳати (мувофиқати) муборизаҳои ҳама гуна 

мухолифатҳо ҳамоҳангии асил мебошад” [67:67].  Муаллифон доир ба 

масъалаи идеали шахс огоҳ мекунанд, ки масъалаи шахси ҳамоҳангро 

(мутаносибро) берун аз ихтилоф баррасӣ намудан мумкин нест. Л. Н. Коган 

низ ҳамин мавқеъро ҷонибдорӣ мекунад ва менависад: “Шахси мутаносиб 

рушдѐфта фарди куллан аз ихтилоф барӣ нест: мавҷудияти чунин фард 

комилан имконнопазир аст. Ихтилофи ратсионалӣ ва эмотсионалӣ, иҷтимоӣ 

ва биологӣ, назария ва амалия, ҷисмонӣ ва маънавӣ ҳамеша хоси шахс 

мебошад” [57:55]. Назарияи ҳамоҳангӣ ҳам зиддияти ҳаматарафагӣ, 

мукаммалӣ ва парокандагӣ, универсалӣ ва маҳдудиятро канор мегузорад. 

  Ба ақидаи мо, идеяи баррасии масъалаҳои рушди мутаносиби шахс 

тавассути муқоисаи сатҳи рушди шахсии фарҳанг бо навъҳои дигари 

фаъолияти инсон, ки инсоният ба он расидааст, аҷиб ва ояндадор менамояд. 

Чунин муносибат барои интиқоли идеали маънавии шахси мутаносиб 

рушдкарда аз олами тахайюл ба воқеияти имрӯза имконият фароҳам 

меоварад. 

 Идеали шахси ҳамоҳанг рушдѐфтаро бе фарҳанги маънавии ӯ арзѐбӣ 

намудан инконнопазир аст. Ин вобаста ба он мебошад, ки фаъолияти ахлоқӣ 

тамоми навъҳои дигари фаъолияти инсонро фаро мегирад ва бо онҳо махлут 

мешавад. Фарҳанги маънавӣ қисмати ҳатмӣ ва зарурии ҳама гуна фаъолият 

мебошад. Бо вуҷуди ин, вазифаҳои зиѐдро иҷро менамояд – аз қоидаҳои 

риояи меъѐрҳои ахлоқии рафтор то дарку фаҳми маънии ҳаѐт. Муҳтавои 

маънавӣ дар тамоми маҷмӯи навъҳои мушаххаси фарҳанг, ки рушди 

мутаносиби шахсро таъмин менамояд, ҳузур дорад. Дар ин ҳолат фарҳанги 

маънавӣ ҳалқаи марказӣ дар ҳамоҳангсозии шахс маҳсуб мешавад. 

 Дар шароити муносибатҳои бозорӣ, вақте дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

азнавозии ҷиддии тамоми соҳаҳои ҳаѐт шурӯъ шуд, масъалаи ташаккули 

шахсияти маънавӣ-ахлоқӣ махсусан муҳим гардид. 
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  Фаъолгардонии омили инсонӣ бидуни ба ҳаракат даровардани ҳамон 

потенсиали маънавие, ки дар моҳияти фарҳангии ахлоқи умиумиинсонӣ 

вуҷуд дорад ва на ба ояндаи дур, балки ба рушди ҳаматарафа ва мутаносиби 

шахс нигаронида шудааст, имконнопазир аст. Ин ба масъалаи фаъолгардонии 

омили инсонӣ хусусияти мушаххасу амалӣ медиҳад. Самтгирии арзишманди 

ахлоқи умумиинсониро тавассути категорияи фарҳанги маънавӣ тафсир 

кардан мумкин аст.  

 Мафҳуми “фарҳанги маънавӣ” тамоми бахшҳои асосии ҳаѐти фард, 

навъҳои асосии ҳамкории мутақобилаи иҷтимоиро фаро мегирад, ѐ ба қавли 

дигар, дараҷаи балоғати иҷтимоии шахс, сифатҳои маънавии инсондӯстӣ, 

ватанпарастӣ, коллективизм ва ғайра тавассути фарҳанги маънавии шахс 

ифода меѐбад. Ҳангоми истифодаи чунин муносибат, ин мафҳум имкон 

медиҳад омӯзиш аз бахши зарурат (лозимият) ба бахши амалӣ-рафторӣ 

интиқол дода шавад. Фарҳанги маънавии шахс сифати воқеии ахлоқии 

навъҳо ва шаклҳои мушаххаси фаъолияти фардро ба намоиш мегузорад. Аз 

ин гуфтаҳо хулоса бармеояд, ки ахлоқмандӣ шарти зарурӣ ва заминаи 

муваффақият дар навъҳои мухталифи фаъолият: корӣ, таълимӣ, илмӣ, 

варзишӣ ва ғайра мебошад. Маҳз фарҳанги маънавӣ маҳак ва нишондиҳандаи 

муҳимми ба ин ѐ он вазифаи касбӣ лоиқ будани шахс ба ҳисоб меравад. 

 Сатҳи маънавию фарҳангии фаъолияти касбӣ дар асоси талабот ва 

нишондодҳои иҷтимоӣ, дар натиҷаи ғун ва татбиқ кардани таҷрибаи амалии 

меъѐрҳои маънавии рафтор ташаккул меѐбад ва дар фаъолмандии маънавию 

касбӣ зоҳир мешавад. 

 Фаъолмандию маънавию касбӣ ба унвони фарҳанги маънавӣ ва 

тавсифи интегралии шахс, муносибати инсонро на танҳо ба муҳити иҷтимоӣ, 

манфиатҳо ва идеалҳои ин ѐ он гурӯҳи иҷтимоӣ, балки пеш аз ҳама, нақш ва 

мақоми ӯро дар ҷомеа муайян менамояд.   

Бинобар ин, донишҳои маънавӣ-фарҳангӣ ва эътиқодот асоси 

ташаккули самтгирии маънавӣ-касбӣ ва мавқеи фаъоли ҳаѐтии шахсро 

ташкил медиҳанд. Фаъолнокии маънавию касбии шахсият омодагии ӯро ба 
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фаъолиятҳои муайяни иҷтимоӣ нишон дода, ба ташаккули сифатҳои 

оштинопазирӣ ба вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ, масъулияти баланди 

ахлоқӣ ва касбӣ дар иҷрои кор, инкишофи ҳисси ватандӯстии касбӣ ва ғайра 

мусоидат менамояд. 

 Масъалаҳои тарбияи маънавии шахс аз қадимулайѐм дар осори 

педагогӣ ҷойгоҳи муҳимро ишғол менамуданд. Нитсше дар замони худ 

чунин меҳисобид, ки: “Ахлоқманд будан маънои итоат кардан ба қонун ѐ 

урфу одати кайҳо муқарраркардашударо дорад”, ѐ “ахлоқ – худнамоии инсон 

дар назди табиат мебошад” [88:289]. Дар адабиѐти илмӣ ишора карда 

мешавад, ки ахлоқ дар сароғози рушди ҷомеа пайдо шудааст. Дар пайдоиши 

он нақши муайянкунандаро фаъолияти кории одамон бозидааст. Инсон бе 

ѐрии байниҳамдигарӣ, бе уҳдадориҳои муайян нисбат ба аслу насаб дар 

мубориза бо табиат истодагарӣ карда наметавонист. Маънавият ба унвони 

танзимкунандаи муносибатҳои байниҳамдигарии одамон хидмат мекунад. 

Шахс меъѐрҳои маънавиро сармашқи кори худ қарор дода, бо ҳамин роҳ ба 

ҳаѐту фаъолияти ҷомеа мусоидат менамояд. Ҷамъият, дар навбати худ, бо 

дастгирӣ ва густариши ин ѐ он ахлоқ шахсро дар мутобиқат бо идеали худ 

ташаккул медиҳад. Маънавият дар муқоиса бо ҳуқуқ, ки ҳамчунин бо 

муносибатҳои байниҳамдигарии одамон сару кор дорад, аммо бо такя ба 

маҷбурият аз тарафи давлат, бо нерӯи афкори ҷамъиятӣ дастгирӣ ва одатан 

бо нерӯи эътиқод риоя карда мешавад. Дар ин сурат, маънавият дар аҳком ва 

усулҳои ҳидояткунанда расмӣ кунонида мешавад. Аз ҳамаи ин метавонем 

хулоса барорем, ки барои одами калонсол дар ин ѐ он вазъият чӣ гуна рафтор 

кардан ва дар баробари ин “шарманда (рӯйсиѐҳ) нашудан” хеле душвор аст. 

Дар “Луғати мухтасари фалсафа” мафҳуми маънавият бо мафҳуми ахлоқ 

баробар дониста мешавад. “Ахлоқ (аз калимаи лотинии mores – феълу хӯй, 

хислат, табиат) меъѐрҳо, усулҳо ва қоидаҳои рафтори одамон ва ҳамчунин 

худи рафтори инсонӣ (ангезаҳои рафтор, натиҷаҳои фаъолият), ҳиссиѐт ва 

мулоҳизаҳо мебошад, ки танзими меъѐрии муносибатҳои одамон бо якдигар 

ва дар маҷмӯъ муносибат бо ҷомеа (коллектив, синф, халқ)-ро ифода 
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менамояд[62:191-192].  В. И. Дал калимаи ахлоқро ҳамчун “таълимоти 

маънавӣ, қоида барои ирода, виҷдони инсон” маънидод намудааст [34:345]. Ӯ 

чунин меҳисобид, ки “Маънавиятмандӣ – мухолифат кардан бо ҷисму тан 

мебошад. Ҳастии маънавии инсон аз ҳастии моддиаш муҳимтар аст”. 

“Мансубият ба нимаи дигари ҳастии маънавӣ, мухолифи ҳастии ақлонӣ, 

аммо татбиқкунандаи мабдаъи маънавӣ дар якҷоягӣ бо он аст. Ба ҳастии 

ақлонӣ ҳақиқат ва дурӯғ, ба ҳастии маънавӣ некӣ ва бадӣ мансубанд. 

Хушахлоқ, хайрхоҳ, мувофиқ бо ахлоқ, бо қонунҳои ҳақиқат, бо шаъну 

шарафи инсон, бо қарзи шаҳрванди поквиҷдон ва покдил. Он инсони 

бомаънавият, пок ва писандида мебошад. Ҳама гуна фидокорӣ рафтори 

маънавӣ, нексириштӣ, шуҷоатмандӣ аст” [34:558]. В. А. Сухомлинский дар 

бораи он гуфта буд, ки ҳатман ба тарбияи маънавии кӯдак машғул шудан 

лозим аст”, ба кӯдак додани таълими “худро инсон ҳис кардан” зарур 

мебошад. “Ҷони гап дар қонунмандии хеле муҳими тарбияи маънавӣ 

мебошад, - навишта буд ӯ. – агар ба инсон таълими хуб, оқилона ва 

исроркоронаи некӣ дода шавад, саранҷом некӣ ба бор меорад. Агар таълими 

бадӣ дода шавад (хеле кам, вале вомехӯрад), бадӣ ба бор меорад. Умуман 

таълим надодан – аздусар бадӣ хоҳад буд, чаро ки ҳадаф сохтани инсон аст” 

[34:558].  

 Сухомлинский чунин меҳисобид, ки “заминаи қавии эътиқоди маънавӣ 

дар кӯдакӣ, дар оғози наврасӣ, вақте ки кӯдак некӣ ва бадӣ, шараф ва 

бешарафӣ, адолат ва беадолатиро дар шароити аѐнияти равшан, вақте ки 

яқинии маънои ахлоқии чизеро мебинад, мекунад ва мушоҳида менамояд, 

гузошта мешавад” [141:120].  Пас, заминаҳои тарбияи маънавиро дар оғози 

кӯдакӣ гузоштан зарур мебошад. 

Мактаб дар системаи тарбияи насли наврас ҳалқаи асосӣ ба шумор 

меравад. Дар ҳар як марҳилаи тарбияи кӯдак ҷанбаи тарбиявии ҳамон 

марҳила бартарӣ пайдо мекунад. Ю. К. Бабанский бар он аст, ки дар тарбияи 

мактаббачагони синни хурд он ҷанба тарбияи ахлоқӣ мебошад: кӯдакон 

меъѐрҳои муқаррарии маънавиятро аз худ мекунанд ва риояи онҳоро дар 
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вазъиятҳои мухталиф ѐд мегиранд [141:170]. Раванди таълим бо тарбияи 

маънавӣ алоқамандии зич дорад. Дар шароити мактаби муосир, вақте ки 

муҳтавои таълим ҳаҷман афзудааст ва аз рӯи сохтори дохилии худ мураккаб 

гардидааст, нақши раванди таълим дар тарбияи маънавӣ меафзояд. Ҷанбаи 

мундариҷавии мафҳумҳои ахлоқӣ вобаста ба донишҳои илмие мебошанд, ки 

хонандагон ҳангоми омӯхтани фанҳои таълимӣ аз худ мекунанд. Дар 

инкишофи ҳаматарафаи кӯдак аҳамияти донишҳои ахлоқӣ, ки дар ҷараѐни 

таҳсил ҳосил менамояд, аз он донишҳое, ки аз омӯзиши ин ѐ он фан ба даст 

меоваранд, камтар нестанд.  

Н.И.Болдирев таъкид намудааст, ки хусусияти хоси тарбияи маънавӣ 

дар он аст, ки онро дар доираи ягон ҷараѐни махсуси тарбиявӣ маҳдуд кардан 

лозим нест.Ташаккули симои маънавӣ дар раванди фаъолияти гуногунпаҳлӯи 

кӯдакон (дар бозиҳо, дар таҳсил), дар  муносибатҳои гуногуншакле, ки дар 

вазъиятҳои мухталиф бо ҳамсолони худ, бо кӯдакони аз худ хурд ва бо 

калонсолон мекунанд, сурат мегирад. Бо вуҷуди ин, тарбияи маънавӣ 

раванди ҳадафмандонае мебошад, ки системаи муайяни мундариҷа, шаклҳо, 

методҳо ва усулҳои амали педагогиро дар назар дорад [29:102].  

 Н. Е. Ковалев, Б. Ф. Райский, Н. А. Сорокин ҳангоми баррасии тарбияи 

маънавӣ чанд ҷанбаи онро зикр менамоянд: 

 Якум, амалӣ намудани таъсири тарбиявии муаллим ва коллективи 

хонандагон  дар  ҳалли масъалаҳои муайяни педагогӣ ва дар дохили синф – 

ягонагии амали тамоми хонандагон. 

 Дуюм, истифодаи усулҳои ташаккули фаъолияти таълимӣ бо роҳи 

тарбияи маънавӣ. 

 Сеюм, дар зери системаи тарбияи маънавӣ ҳамчунин алоқа ва таъсири 

байниҳамдигарии сифатҳои ахлоқии дар айни замон таълимдодашаванда 

фаҳмида мешавад.  

 Чорум, системаи тарбияи маънавиро бояд дар муназзамии рушди ин ѐ 

он сифатҳои шахс ва аз рӯи андозаи рушду балоғати ақлонии кӯдакон 

баҳогузорӣ кард [56:198]. 
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  Аз нуқтаи назари С. Л. Рубинштейн, дар ташаккули шахсияти 

мактаббачаи хурдсол масъалаи рушди сифатҳои маънавӣ, ки асоси рафторро 

ташкил медиҳад, ҷойгоҳи хосаро ишғол менамояд. Кӯдак дар ин синну сол на 

танҳо моҳияти категорияҳои маънавиро дарк менамояд, балки арзѐбӣ 

кардани онҳоро дар рафтору амали худ ва атрофиѐн ѐд мегирад. Раванди 

тарбия дар мактаб аз рӯи усули ягонагии шуур ва фаъолият ба роҳ монда 

мешавад, ки бо такя ба он ташаккул ва рушди сифатҳои устувори шахс танҳо 

ҳангоми ширкати фаъоли ӯ дар фаъолият мумкин аст сурат бигирад. Амалан 

ҳама гуна фаъолият, аз ҷумла фаъолияти таълимӣ, ки дорои имкониятҳои 

зиѐди тарбиявӣ мебошад, тобиши маънавӣ дорад. Дар фаъолияти таълимӣ на 

танҳо қобилиятҳои ақлонӣ, балки ҷиҳатҳои маънавии шахс низ рушд 

мекунад. Махсусияти хоси раванди тарбияи маънавӣ дуру дароз ва бефосила 

будани он аст, ки натиҷаҳои он бо мурури замон ба даст меояд. Яке аз 

вазифаҳои тарбия ташкили дурусти фаъолияти кӯдак мебошад. Дар ҷараѐни 

фаъолият сифатҳои маънавӣ ташаккул меѐбанд, муносибатҳои пайдошаванда 

метавонанд ба тағйирѐбии ҳадафҳо ва ангезаҳои фаъолият таъсир расонанд, 

ки дар навбати худ ба азхудкунии меъѐрҳо ва арзишҳои ташкилот таъсир 

мерасонанд. Фаъолияти инсон ҳамчун маҳаки рушди маънавии он низ хидмат 

мекунад. Рушди шуури ахлоқии кӯдак тавассути дарку фаҳми муҳтавои 

таъсир, ки аз падару модар ва муаллимон, одамони атроф мерасад, ҳамчунин 

тавассути коркарди ин таъсирот дар робита бо таҷрибаи маънавиии  фард, 

ақидаҳо ва самгириҳои арзишманди ӯ ба амал меояд. Таъсири беруна дар 

шуури кӯдак аҳамияти инфиродӣ пайдо мекунад, ҳамин тавр, муносибати 

субъективӣ нисбат ба он ташаккул меѐбад. Вобаста ба ин, ангезаҳои рафтор, 

қабул кардани қарор ва  интихоби маънавии амалҳои худ аз тарафи кӯдак 

ташаккул меѐбад. Самтгирии тарбияи мактабӣ ва рафтори воқеии кӯдакон 

метавонанд ғайримуқаррарӣ бошанд, аммо маънои тарбия дар он аст, ки 

мувофиқати байни талаботи лозимӣ ва омодагии ботинӣ ба иҷрои ин талабот 

ҳосил карда шавад. Фаъолияти таълимӣ, ки дар синнусоли хурди мактабӣ 

асосӣ шуморида мешавад, азхудкунии донишҳоро дар системаи муайян 
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таъмин менамояд, барои азхудкунии усулҳо, тарзҳои ҳалли вазифаҳои 

мухталифи ақлонӣ ва маънавӣ шароит фароҳам меоварад [52:731- 733].  

 Рушди ҷомеаи муосир ҳамчунин бо такмили бошиддати истеҳсолоти 

мошинӣ ва баланд бардоштани дараҷаи техникии он тавсиф карда мешавад, 

бино бар ин, ба омодасозӣ ва рушди аъзои ҷомеа талаботи нисбатан баланд 

пешниҳод мекунад. Вусъатѐбии инқилоби компютерӣ ва технологияҳои 

информатсионӣ дар пеши тарбия вазифаҳои нав мегузорад. 

 Ҳамаи ин ба он оварда мерасонад, ки ташаккули шахси ҳаматарафа ва 

ҳамоҳанг рушдѐфта на танҳо ҳамчун талаботи объективӣ хидмат мекунад, 

балки ба ҳадафи асосӣ, яъне идеали тарбияи муосир табдил меѐбад. 

 Вақте дар бораи шахсияти ҳаматарафа ва ҳамоҳанг рушдѐфта ҳарф 

мезананд, чиро дар назар доранд? Ба ин мафҳум кадом маъноро медиҳанд? 

Дар рушд ва ташаккули шахс, пеш аз ҳама, тарбияи ҷисмонӣ, мустаҳкам 

намудани нерӯ ва саломатӣ, рост нигоҳ доштани қомат ва фарҳанги 

санитарӣ-гигиенӣ аҳамияти калон дорад. Бояд дар назар дошт, ки 

зарбулмасали халқии “рӯҳи солим дар тани солим” беҳуда пайдо нашудааст. 

Бе саломатии қавӣ ва обутоби ҷисмонӣ инсон аз кор кардан бозмемонад, 

иродаи паси сар намудани душвориҳоро гум мекунад, бахшҳои дигари 

ташаккули шахсиаш дучори монеа мегардад. Ба ин маънӣ, тарбияи ҷисмонӣ 

ҳамчун шарти муҳими рушди ҳаматарафаи хонандагон хидмат мекунад. 

 Тарбияи ақлонӣ масъалаи калидӣ дар раванди рушди ҳаматарафа ва 

ҳамоҳанги шахс ба шумор меравад. Инсон ҳамчун мавҷуди ҷамъиятӣ танҳо 

бо шарофати ақл аз олами ҳайвонот ҷудо шуд, тамоми сарватҳои фарҳанги 

моддӣ ва маънавиро офарид ва пешрафти бефосилаи иҷтимоӣ-иқтисодиро 

таъмин намуд. Маҳз барои ҳамин рушди кунҷковӣ, азхудкунии донишҳо, 

такмили тафаккур, хотира ва фаросат бояд ба унвони мағзи рушди 

ҳаматарафаи шахс хидмат бикунад. Густариши ҷаҳонбинӣ махсусан дар 

замони ҳозира, ки бо равандҳои ҷаҳонии интегратсия тавсиф карда мешавад, 

махсусан муҳим мебошад. 
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 Ҷузъи таркибии на камтар муҳими рушди ҳаматарафа ва мутаносиби 

шахс таълими техникӣ ѐ шинос намудан бо дастовардҳои муҳими  техникӣ, 

аз ҷумла бо техникаи маишӣ, андӯхтани малака ва маҳорати кор дар 

мошинҳои нисбатан паҳншуда ва таҷҳизоти техникӣ мебошад. Он барои 

омодасозии хонандагон ба кор дар истеҳсолоти муосир ва самтгириҳои 

касбӣ, ҳамчунин барои зиндагӣ дар ҷомеаи муосир, ки техника тамоми 

соҳаҳояшро фаро гирифтааст, шароит муҳайѐ месозад. 

 Нақши усулҳои ахлоқӣ дар рушд ва ташаккули шахс хеле бузург 

мебошад. Ва ин фаҳмост: пешрафти ҷамъиятро танҳо одамони дорои ахлоқи 

комил, муносибати хайрхоҳона ба кор ва моликият, ки сабабгори зарурати 

тарбияи муассири ахлоқӣ мебошанд, таъмин мекунанд. 

 Мо дар пеши худ мақсад гузоштаем – ба вуҷуд овардани имконият ва 

шароит барои он, ки фарзандонамон на танҳо ҷисман ва маънаван ташаккул 

ѐбанд, балки ашхоси ҳаматарафа ва мутаносиб рушдѐфта ба воя бирасанд, 

соҳиби донишҳои муосиртарини зеҳнии ҷавобгӯ ба талаботи замони ҳозира 

бошанд. Тарбия бояд на танҳо ҳаматарафа, балки ҳамоҳанг ѐ мутаносиб низ 

бошад (аз калимаи юнонии harmonia – мутобиқат, мавзунӣ). Ин чунин маъно 

дорад, ки тамоми тарафҳои шахс бояд муназзам ва дар алоқаи 

байниҳамдигарии зич ташаккул ѐбад. Азбаски сифатҳои шахсӣ дар ҷараѐни 

ҳаѐт ташаккул меѐбанд, комилан фаҳмост, ки дар баъзе одамон нисбатан 

равшан ифода меѐбад ва дар бархе одамон суст ташаккул меѐбад. Саволе ба 

миѐн меояд: дар бораи андозаи рушди шахсии инсон аз рӯи кадом маҳакҳо 

баҳо бояд дод? 

 Психологи бузурги рус С. Л. Рубинштейн менависад, ки шахс бо 

дараҷаи рушди психикие, ки имкон медиҳад рафтор ва фаъолияти худро 

бошуурона идора кунад, тавсиф карда мешавад [141:37]. Бино бар ҳамин, 

қобилияти баркашидани рафтори худ ва дар баробари он масъулият ҳис 

кардан, қобилияти фаъолияти мустақилона нишонаи муҳимтарини шахс ба 

шумор меравад. Файласуфи машҳур В. П. Тугаринов боақлӣ, бомасъулиятӣ, 

озодӣ, шаъну шарафи шахсӣ ва фардиятро аз ҷумлаи тавсифҳои 
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муҳимтарини шахс медонад [161:117]. Инсон мустақиман мавҷуди табиӣ 

мебошад. Ба сифати мавҷуди табиӣ дорои нерӯ ва нишонаҳои қобилият 

мебошад, ки наметавонанд ба рушди иҷтимоии инсон, ба ташаккулѐбии он 

ҳамчун шахсият таъсир нарасонанд. Вале ин таъсир дар чӣ зоҳир мешавад? 

Ба чанд нукта ишорат мекунем: 

 1. Барои ташаккули шахс ҳамчун мавҷуди ҷамъиятӣ қобилияти табиии 

ӯ ба рушд аҳамияти муҳимтарин дорад. Таҷрибаҳои гузаронидашуда оид ба 

тарбияи муштараки бачагони инсон ва ҳайвон нишон доданд, ки ҳайвон 

танҳо аз рӯи “барномаи биологӣ” тарбия меѐбад ва қодир ба аз худ намудани 

нутқ, малакаҳои гаштугузори рост, кор, меъѐрҳо ва қоидаҳои рафтор нест. 

Рушди ӯ бо имкониятҳои биологӣ маҳдуд мешавад ва наметавонад аз ҳудуди 

ин имкониятҳо берун барояд. Кӯдак дар баробари балоғати биологӣ, 

метавонад бисѐр чизҳоеро, ки аз нигоҳи биологӣ дар ниҳодаш “барномарезӣ” 

нашудаанд: гаштугузори рост, нутқ, малакаҳои корӣ, қоидаҳои рафтор, яъне 

тамоми он чизе ки ӯро ба инсон табдил медиҳад, аз худ намояд. 

 2. Азбаски дар одамон майли муайяни табиӣ ба ин ѐ он фаъолият вуҷуд 

дорад, аз ин рӯ имкониятҳои биологӣ низ дар ташаккули инсон таъсир 

мерасонанд. Масалан, бисѐре аз одамон табиатан қобилияти дарки нозуки 

мусиқӣ, овози хуб, қобилияти эҷод кардан, ҳофизаи қавӣ, истеъдоди гуфтани 

шеър, нишонаҳои донишҳои математикӣ доранд, аз сифатҳои хоси ҷисмонӣ 

бархурдор мебошанд, ки дар қаду қомат, нерӯи бозу ва ғайра ифода меѐбад.  

 3. Инсон ҳамчунин аз нигоҳи биологӣ имкониятҳои хеле калони рушд 

дорад, ки аҳамияти онҳо низ кам нестанд. Дар ин маврид инсон ҳамагӣ 10-12 

дарсади ин имкониятро истифода мекунаду бас.  

 4. Набояд аз эътибор соқит кард, ки имкониятҳои биологии инсон дар 

рушди шахс метавонанд ба таври ногаҳонӣ зоҳир шавад. Айни ҳамин 

гуфтаҳо ба нишонаҳои истеъдоди инсон низ дахл доранд. Барои зоҳир 

шудани ин нишонаҳо на танҳо шароити мувофиқи иҷтимоӣ, балки сатҳи 

муайяни рушди ҷомеа, малакаи махсус дар ин ѐ он соҳаи фаъолияти 

ҷамъиятӣ низ лозим аст 
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 Физиолог ва психологи машҳури рус И. М. Сеченов дар таъкиди ин 

нукта менависад: “Дар аксари маврид хусусияти муҳтавои психологӣ 

999/1000 маҳсули тарбия ба маънои васеъи ин калима мебошад ва танҳо 

1/1000 аз фардият вобастагӣ дорад” [148:89]. Ҳамаи ин имкон медиҳад 

хулосаи муҳим бароварда шавад: нақши муайянкунандаро дар рушд ва 

ташаккули шахс тарбия иҷро мекунад. Танҳо бо ѐрии тарбия барномаи 

иҷтимоии рушди инсон амалӣ карда мешавад ва сифатҳои шахсии ӯ 

ташаккул меѐбанд. 

 Аҳамиятнокии мафҳуми мазкур дар он аст, ки тарбияи шахси 

мутаносиб рушдѐфта аз тарафи ҷомеа, ѐд додани меъѐрҳо, қоидаҳо, арзишҳо, 

урфу одат ва анъанаҳои ҷамъиятӣ омили муҳими рушди мутаносиби ҷомеа 

дар маҷмӯъ ба шумор меравад. 

 Мафҳуми “шахсият” дар шарҳи психологӣ-педагогӣ маънои яксон 

надорад. Масалан, Э. В. Иленков чунин меҳисобад, ки барои фаҳмидани чӣ 

будани шахсият ташкили “маҷмӯи муносибатҳои инсонӣ” ва “хусусияти 

иҷтимоӣ-таърихӣ, на табиӣ-таърихӣ”-и онҳоро таҳқиқ кардан лозим аст.  

 Педагог ва мутафаккири рус К. Д. Ушинский дар хусуси муносибатҳои 

мутақобилаи ҷомеа ва шахс, мустақилияти шахс чунин ибрози ақида 

намудааст: “Одами дуруст рушдѐфта маҳз дар муносибати ҳақиқии зерин бо 

ҷомеа қарор мегирад: вай дар ҷомеа мустақилияти худро гум намекунад, вале 

бо  мустақилияти худ аз он ҷудо ҳам намешавад. Арасту хеле дақиқ гуфтааст, 

шахсе ки ба ҷамъияти одамон эҳтиѐҷ надорад, одам нест, ӯ ѐ ҳайвон аст, ѐ 

худо. Ба ин гуфта бояд илова намуд, ки одаме, ки мустақилияти худро ба 

маърази ҷомеа намегузорад, ба сифр, сифре ки дар тарафи чапи рақам ҷой 

гирифтааст, баробар аст ва одаме, ки ба ҷуз афкори хоси худ дар ҷомеа чизи 

дигареро эътироф намекунад, мехоҳад танҳо худаш рақам бошад ва дигарон 

сифр боқӣ монанд - сифри ҷойгирифта дар тарафи рости рақам. Кори тарбия 

дар ин маврид маҳз аз тарбия кардани чунин одаме иборат аст, ки ба таркиби 

рақами ҷомеа ҳамчун воҳиди мустақил ворид шуда тавонад... Ҷомеа 

иттиҳоди ашхоси мустақил аст, ки дар он аз рӯи усули тақсимоти кор нерӯи 
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ҷомеа аз ҳисоби нерӯи ҳар кас ва нерӯи ҳар кас аз ҳисоби нерӯи ҷомеа 

афзоиш меѐбад” [165:529-530]. 

 Тарбияи ҷавонони муосир бояд ба ташаккул додани майл ба 

худтакмилдиҳӣ ва ҳадафҳои муайяни ҳаѐтӣ дар шуури онҳо равона карда 

шавад. Дар нтихоби роҳи ҳаѐт ҷаҳонбинӣ нақши арзанда дорад. Дар зери 

мафҳуми ҷаҳонбинӣ системаи ақидаҳои инсон нисбат ба ҷомеа, табиат ва худ 

фаҳмида мешавад. Ҷаҳонбинӣ дар раванди фаъолияти амалӣ ва идрок 

(донистан) ташаккул меѐбад. Худ аз худ маълум аст, ки ҳангоми  донишҳои 

қориазѐд, яъне донишҳое ки дар заминаи азхудкунии механикӣ ва 

ғайриинтиқодӣ ба даст омадаанд, ҷаҳонбинии илмии инсон ташаккул 

намеѐбад ва дониш ба моли мурда табдил меѐбад. Вақте инсон кӯшиши 

фаҳмидани ҳаѐт ва ба мулоҳиза гирифтани он менамояд, таҷрибаи амалӣ ва 

дониши назариявии ӯ ҳангоми сохтани ҷаҳонбинии илмӣ ба унвони хиштҳои 

кӯчак хидмат мекунанд [56:83]. Ҷаҳонбинӣ системаи ҷамъбасткардашудаи 

ақоид, эътиқодот ва идеалҳое мебошад, ки инсон дар он муносибати худро ба 

муҳити табиӣ ва иҷтимоӣ ифода менамояд. 

 Ҷаҳонбинии шахс ба унвони “донишҳо, таҷриба ва баҳогузориҳои 

эҳсосотии хулосакардашуда” “тамоили идеявии тамоми ҳаѐт ва фаъолияти 

ӯро” муайян мекунад. Маълум аст, ки фард ҷаҳонро нахуст тавассути ҳиссиѐт 

дарк менамояд, баъдан дар заминаи донишҳои андӯхта ҷаҳонбинии 

инфиродӣ (фаҳмиши ҷаҳон) ташаккул меѐбад, ки бо такя ба он фаҳмиши 

худии худ ташаккул меѐбад. Тамоми донишҳои дар бораи ҷаҳон андӯхташуда 

муттаҳид мешаванд ва то ба дараҷаи ҷаҳонбинии комил ташаккул меѐбанд. 

Густариши ҷаҳонбинии илмӣ ба рушди шахс таъсир мерасонад ва натиҷаҳои 

мусбати педагогӣ медиҳад. Азхудкунии арзишҳои умумиинсонӣ дар раванди 

ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ аз тарафи мутахассисони оянда ба унвони 

ташаккули маънавият хидмат мекунад.  
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 Ҳамзамон бо ин, ба афзоиши маънавияти аъзои ҷомеа, шинос намудани 

онҳо бо махзанҳои адабӣ ва ҳунарӣ, ташаккул додани ҳиссиѐт ва сифатҳои 

баланди эстетикӣ аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. 

 Боз ду қисмати дигари пурмуҳтаво вуҷуд дорад, ки ба таври муназзам 

ба таркиби шахси ҳаматарафа рушдѐфта ворид мешаванд. 

 Нахустини онҳо ба майл, истеъдоди эҷодӣ ва қобилият дахл дорад. 

Онҳо дар ҳар як инсони солим вуҷуд доранд. Маҳз барои ҳамин, кори 

ҳадафмандона оид ба ошкор намудан ва рушд додани онҳо ҷузъи 

муҳимтарини ташаккули ҳаматарафаи хонандагон ба шумор меравад. Мактаб 

бояд дар онҳо зебоии инфиродӣ, хосиятҳои ба худ хоси шахсӣ ва муносибати 

эҷодӣ ба иҷрои ҳама гуна корро тарбият диҳад. 

 Қисмати дуюм ба кори истеҳсолӣ ва нақши он дар ташаккули шахс 

мансуб аст. Танҳо он имкон медиҳад яктарафагии рушди шахсӣ бартараф 

карда шавад, заминаҳо барои ташаккули пурраи ҷисмонӣ фароҳам оварда 

шаванд, такмили ақлонӣ, маънавӣ ва эстетикии ӯ ҳавасманд карда шавад. 

 Ҳамаи ин имкон медиҳад дар бораи қисматҳои асосии сохтории рушди 

ҳаматарафаи шахс хулоса бароварда, ба ҷузъҳои муҳимтарини таркибии он 

ишора карда шавад. Ба чунин ҷузъҳои таркибӣ тарбияи ақлонӣ, таълими 

техникӣ (ѐ политехникӣ), тарбияи ҷисмонӣ, тарбияи маънавӣ ва эстетикӣ 

дохил мешаванд, ки бояд бо рушди майли эҷодӣ, нишонаҳои истеъдод ва 

қобилиятҳои шахс ва ворид намудани онҳо ба кори истеҳсолӣ якҷоя карда 

шаванд.  

 Чи тавре ки қайд карда шуд, тарбия на танҳо ҳаматарафа, балки  

мутаносиб (ҳамоҳанг) низ бошад. Ин маънои онро дорад, ки тамоми 

ҷанбаҳои шахс бояд баробар ва дар алоқамандии мутақобилаи зич бо якдигар 

ташаккул ѐбад. 

 Дар солҳои охир мафҳуми рушди ҳаматарафа ва мутаносиби 

(ҳамоҳанги) шахсро баъзан ҳамчун рушди гуногунтарафаи он шарҳ 

медиҳанд, зеро гӯѐ рушди ҳаматарафа дар ҷомеаи муосир пурра амалӣ карда 

намешавад. Ин канорагирӣ аз мафҳуми тағйирнаѐбанда комилан асоснок 
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карда нашудааст. Гап дар сари он аст, ки зарурати рушди ҳаматарафаи шахс 

ҳамчун идеали ҷомеаи дорои истеҳсолоти рушдкардаи техникӣ, ҳамчун 

тамоюли педагогии он муаррифӣ карда мешавад ва аз ин сабаб андоза ва 

умқи ин рушд аз шароити мушаххаси иҷтимоӣ-иқтисодие, ки дар он амалӣ 

карда мешавад, вобаста мебошад. Вале муҳим он аст, ки тарбия ба ташаккули 

ақлонӣ, техникӣ, маънавӣ, эстетикӣ ва ҷисмонӣ мусоидат карда тавонад. 

Мафҳуми рушди “гуногунтарафа” бошад, чунин маънои фасеҳи истилоҳотӣ 

надорад, чунки, масалан, онро метавон бе тарбияи лозимии эстетикӣ ва ғайра  

амалӣ кард. Илм бояд аз чунин номуайяниҳои истилоҳӣ парҳез намояд.  

 Рушди ҳаматарафа ва ҳамоҳанги (мутаносиби) шахсият ҳамчун идеали 

тарбия, ки инсоният иштиѐқманди он аст, самти умумии кори таълиму 

тарбияро муайян менамояд. Ба ин маънӣ, он ҳамчун ҳадафи умумии тарбия 

хидмат мекунад. Барои тарбияи мактабӣ зарур аст, ки ин идеал дар 

мутобиқат бо ҳамон шароити иҷтимоӣ-иқтисодие, ки дар он вуҷуд дорад, 

мушаххас карда шавад. Ин амал коркарди нисбатан муфассали мундариҷа ва 

методҳои онро дар ҳар марҳилаи рушди ҷомеа ва мактаб талаб менамояд. Дар 

ин  маврид саросема нашуда, андозаи эҳтимолии амалӣ намудани онро ба 

эътибор гирифтан лозим аст. 

 Дар ҷомеаи муосир равандҳои мураккаби ҳамгироӣ ва муттаҳидшавӣ, 

ивази иерархияи маъмулии арзишҳо, тағйирѐбии стереотипҳои тафаккур 

ҷараѐн доранд. Аз нуқтаи назари худмуайянкунии маънавии ҳар як шахси 

алоҳида ва дар маҷмӯъ ҷомеаи инсонӣ вазъияти ҳозираро ба таври ҳаққонӣ 

инқилобӣ меноманд. Эҳтимол, ин равандҳои бозсозии маънавӣ на сохтани 

ягон чизи мутлақо нодир ва аслан дар таърихи инсоният вуҷуднадошта аст, 

балки бозгашт ба ҳамон чизи фаромӯшшуда мебошад. Инкор ва фаромӯшӣ, 

канорагирии бебозгашт аз системаи муддатҳои дуру дароз муассир ва 

маъмулбударо кафолат намедиҳад ва бо зуҳуроти имрӯзаи худ муҳиммияти 

шавқу завқи таҳқиқӣ ба масъалаҳои ахлоқро нишон медиҳад. Дар Қонун “Дар 

бораи маориф” сабт карда шудааст, ки он ба унвони заминаи рушди маънавӣ, 
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иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии давлат хидмат мекунад. Бешубҳа, ҳатто 

муносибатҳои бешумор ба рушди психикии инсон ва махсусан ташаккули 

ҳадафмандонаи ӯ, бе дарназардошти заминаҳои маънавии он наметавонист ба 

ин мусоидат намояд. Рӯ овардан ба ин масъала маҳз имрӯз, ки тасаввурот дар 

бораи арзишҳо ба авҷи худ расидааст, махсусан муҳим мебошад. 

1.2. Арзишҳои маънавии тоҷикон дар тафсири мутафаккирони гузашта 

 Давлати мо эҳѐи маънавиро ба унвони раванди табиӣ ва ҷудоинопазири 

афзоиши худшиносии миллӣ, бозгашт ба сарчашмаҳои маънавии халқ ва 

решаҳои он мешуморад. Зеро ягон ҷомеа, чи тавре ки Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эмомалӣ Раҳмон қайд менамояд, дурнамои худро бе рушд додан ва 

мустаҳкам кардани нерӯи маънавӣ, арзишҳои маънавӣ ва ахлоқӣ дар 

тафаккури одамон тасаввур карда наметавонад. 

 Масъалаи арзишҳои маънавӣ дар афкори педагогӣ ҳамеша муҳим буд 

ва муҳим хоҳад монд. Яке аз ҷанбаҳои ин масъала омӯзиши таърихи афкори 

педагогии ҷаҳон бо мақсади азнавсозии манзараи нисбатан пурраи рушди он, 

дарки танқидии анъанаҳои беҳтарини гузашта, таҳқиқи манбаъҳои идеявии 

консепсияи инсони муосир мебошад. 

 Ба тамаддуни шарқӣ, ки мо бо ифтихор худро ба он мансуб медонем, 

майли ҳамешагии маънаван ва ахлоқан омода намудани мардум ба тағйироти 

дарпешистода хос аст. 

 Дар Анҷумани 1v Ҳизби халқӣ-демократии Тоҷикистон Сарвари 

давлат Эмомалӣ Раҳмон дар бораи аҳамияти тарбияи кӯдакон ва ҷавонон дар 

шароити муосири рушди ҷомеа гуфта буд: “Пешрафти ҳар як ҷомеаро 

шахсони дорои қобилиятҳои маънавӣ, ахлоқӣ ва ақлонӣ таъмин менамоянд. 

Имкониятҳои ақлонӣ, сифатҳои ахлоқӣ-этикӣ муҳаррикҳое мебошанд, ки 

ҷомеаро мунтазам ба пеш мебаранд. Мо мехоҳем сиѐсати давлатии худро 

чунон бисозем, ки ҷараѐни азнавсозиҳои иқтисодӣ дар мутобиқат ва 
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пайванди доимӣ бо камолоти маънавӣ, тозагии ахлоқӣ ва пешрафти маорифи 

ҷомеа сурат бигирад” [185:17]. 

 Халқи қадими тоҷик дар дарозои мавҷудияти худ на як бору ду бор ба 

санҷиши ҷиддӣ рӯ ба рӯ гардидааст ва имрӯз ба роҳи тайкардааш аз даричаи 

таърих менигарад. Зеро таърих ба мо имконияти ҳам дар алоҳидагӣ ва ҳам 

дар сафи ягонаи таърихӣ дидани ҳар як марҳилаи рушди миллат, парвоз ва 

афтишҳои он, саҳми наслҳо дар хазинаи моддӣ ва маънавиро фароҳам 

овардааст. Танҳо тавассути дарки гузаштаи таърихӣ, тавассути худшиносии 

миллӣ метавон ояндаи наслҳои навро муайян кард. 

 Тоҷикон дар ҳама давру замон тарафдори созандагӣ, эҷод, илм ва 

маориф буданд, ба истиқлол ва ҳамзистии хайрхоҳона арҷ мегузоштанд, 

ғурури худро ба мисли қуллаҳои сар ба афлоки кӯҳсорон ҳифз менамуданд, 

ба мисли арчае ки решаҳои амиқ дар харсанг давонидааст, устувор буданд.  

 Тибқи таҳлил таълиму тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми 

солҳои дароз аз эҳтиѐҷот ва тафаккури мардум дур афтода, аз поя ва асоси 

миллӣ канда шуда буд. Халқи тоҷик дар гузашта фарҳанг ва забони ғанӣ 

дошт ва аз онҳо фахр мекард, назми мафтункунандаи бузургшоирони худро 

азѐд медонист. Акнун ба мо лозим аст, ки анъанаҳои қадимии таълиму 

тарбияи халқамонро эҳѐ намоем, зеро қатъи пайванд бо анъанаҳои гузаштаи 

наздик ва дур, қатъи алоқаи байни наслҳо дар арсаи тарбия ба душвориҳо, 

баъзан ба масъалаҳои душворҳалшавандаи соҳаи таълиму тарбия оварда 

мерасонад.  

 Саҳми халқи тоҷик дар махзани арзишҳои маънавии инсоният хеле 

бузург мебошад. Дар арзишҳои умумиинсоние, ки то имрӯз эътироф карда 

мешаванд (замин, Ватан, оила, инсон, фарҳанг, сулҳ, заҳмат, илм, дониш) 

менталитети тоҷикон таваҷҷуҳро ба худ  ҷалб менамояд [185:11].  

 Асосгузори адабиѐти классикии тоҷик Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ қонуни 

диалектика, оғоз ва анҷоми онро медонист ва мутобиқи он моҳияти ҷаҳони 

моддӣ ва табиати инсонро бо ҳам пайваста, хулосаҳои ибратомӯз 

баровардааст. Азбаски инсон табиатан ба таври абадӣ зиста наметавонад, 
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лозим меояд бо амали шоистаи таҳсин ва кори хайр номи нек пайдо кунад. 

Вақте инсон номи нек пайдо мекунад, ба абадият мепайвандад. Азбаски 

шодиву хурсандӣ низ абадӣ нестанд, инсон бояд бошуурона дилхушӣ кунад, 

аз лаҳзаҳои хуши зистан бо нияти пок, рафтори хуб, кори хайр, хидмат ба 

мардум ҳаѐти худро саршор гардонад. Тамоми идеяҳои пандомӯз ва ахлоқии 

шоир аз ҳамин сарчашма ғизо гирифтаанд. Дар ҳикмат ва фалсафаи Рӯдакӣ, 

ки нишонаи халқият дар эҷодиѐти ӯ мебошанд, арзишҳои умумииинсонӣ: 

касбу ҳунар, илм, дониш, дӯстӣ, рафоқат ва майл ба кор ҷойгоҳи хосаро 

ишғол менамоянд. Ӯ муътақид аст, ки инсон барои дарки ҳақиқати ҳаѐт бояд 

аз ақл ва дониш кор гирад, ба ҳаводиси пиромуни худ бо чашми ақл бингарад 

ва кӯшиши дарѐфтани маънои онҳоро намояд. Рӯдакӣ таҷрибаи зиндагиро 

муаллими нахустин ва  роҳбари асосии инсон дар ҳалли мушкилоти зиндагӣ 

медонад ва даъват мекунад, ки ҳар кас аз он фоидае ба даст оварад: 

 Бирав, зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, 

 Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд [Саид Нафисӣ. Муҳити 

зиндагӣ ва аҳволу ашъори Рӯдакӣ. Бо кӯшиш ва таҳияи Ҷаъфар Ранҷбар, 

Душанбе, Нашриѐти “Нодир”, 2008. Саҳ.841.]. 

 Шоири инсондӯст мисли муаллими ахлоқ тарафдори он аст, ки кӯдакон 

бо рафтори хуб, хислати нек, ҳунар, илм ва дониш ба воя бирасанд, 

фарзандони сазовори волидайн, аҷдод ва Ватани худ бошанд. 

 Абӯалӣ ибни Сино ба хиради инсон арҷ мегузошт ва барои рушди 

майли инсон барои расидан ба дараҷаи баландтарини шарафи инсонӣ чунин 

гуфтааст: 

 Майли ман бар мунтаҳои мақсади олӣ бувад. 

 Пояи поин нахоҳад ҳеч гоҳ хотир маро. 

 Хоҳам ин ки ворасам то қуллаи мақсуди худ,  

 Ё ки дар ин роҳ хобонад аҷал охир маро. 

 Нақши кор дар пандҳои Ибни Сино ҷойгоҳи хоса дорад ва ӯ онро бо 

муваққатӣ будани зиндагӣ дар ин ҷаҳон ва бехабар намондан аз он марбут 

медонад. Мутафаккир панд медиҳад, ки дар кор ва омӯхтани дониш аз ҳар 



28 
 

мавриди муносиб истифода бояд кард, зеро вақт интизори инсон нест ва ӯ 

бояд мутобиқи зарбулмасали халқии “кори имрӯзаро ба фардо мегузор” 

амал намояд: 

 З-он пеш, ки аз ҷаҳон фурӯ монӣ фард, 

 Он беҳ, ки набоядат пушаймонӣ хвард. 

 Имрӯз бикун, чу метавонӣ коре, 

 Фардо чӣ кунӣ, чун натвонӣ кард. 

  Бартарияти касбу маҳорат, таҷрибаву озмоиш ҳамчун ҳикмати ҳаѐтӣ 

дар эҷодиѐти мутафаккири бузурги тоҷику форс ҳаким Абулқосими 

Фирдавсӣ ба таври густурда ба мушоҳида мерасад: 

 Ҳунар беҳтар аз гавҳари номдор.  

 Ҳунармандро гавҳар ояд ба кор. 

 Туро бо ҳунар гавҳар асту хирад, 

 Равонат ҳаме аз ту ромиш барад. 

 Олимон ва мутафаккирори барҷастаи давраҳои гуногуни таърихӣ 

ҳангоми офаридани осори асили худ масъалаи тарбияву таълими насли 

наврасро дар маркази таваҷҷуҳи худ қарор додаанд. Масалан, достони 

“Шоҳнома”-и Фирдавсӣ, ки ҳамосаи таърихии халқҳои форсизабон аст, 

пур аз тавсифи таҷрибаи таърихӣ ва арзишҳои баланди маънавӣ 

мебошад. Асари мазкур асоси афкори педагогии халқҳои форсизабон, аз 

ҷумла тоҷиконро ташкил медиҳад. Бино бар ин, омӯзиши ҳамаҷонибаи 

“Шоҳнома”-и Фирдавсӣ дар баробари осори мутафаккирони дигари 

асрҳои Х-Х1 тоҷик ба салоҳи кор аст. 

 Дар асарҳои насрии мутафаккирони асрҳои Х-Х1 дар бораи масъалаҳои 

таълиму тарбияи насли наврас мукаррар гуфта шудааст. Таҳлил ва 

хулосабандии онҳо сохтор ва муҳтавои ақидаҳои педагогии он давраро 

ошкор месозанд. Омӯзиши таърихи халқ ва истифодаи эҷодии таҷрибаи 

пешқадами он яке аз самтҳои асосии рушди системаи муосири миллии 

таълим ва тарбия ба шумор меравад. 
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  Унсурулмаолии Кайковус  дар асари безаволи худ “Қобуснома” дар 

бораи хоксорӣ ва касбу ҳунар сухан ронда, фарзандашро насиҳат мекунад: 

“Бидон ва огоҳ бош, эй писар, ки мардуми беҳунар доим бесуд бошад чун 

муғелон, ки тан дораду соя надорад, на худро суд кунад ва на ғайрро. Ва 

мардуми боаслу насаб агарчи боҳунар бувад, аз рӯйи аслу насаб аз ҳурмат 

доштани мардум бебаҳра набошад. Бадтар он бошад, ки на гавҳар дораду на 

ҳунар. Аммо ҷаҳд  кун, агарчи асилу гавҳарӣ бошӣ, гавҳари тан низ дорӣ, ки 

гавҳари тан аз гавҳари асл беҳтар, чунон ки гуфтаанд: “Шарафу бузургӣ дар 

хираду адаб аст, на дар аслу насаб”, ки бузургӣ хираду донишрост, на 

гавҳару тухмаро. Ва бад-он ном, ки туро падару модар ниҳанд, ҳамдостон 

мебош, ки он ном нишоне бошад, ном он бувад, ки ту ба ҳунар бар хештан 

ниҳӣ, то аз номи Зайду Ҷаъфар ва “амму” “ҳол” ба “устоди фозил” ва 

“фақеҳи ҳаким” афтӣ, ки агар мардумро бо гавҳари асл гавҳари ҳунар 

набошад, суҳбати ҳеч касро нашояд, ва ҳар киро дар вай ин ду гавҳар  ѐбӣ, 

чанг дар вай зан ва аз даст магзор, ки вай ҳамаро ба кор ояд [Унсурулмаолии 

Кайковус. Қобуснома. Душанбе. Маориф. 2016. Саҳ. 27-28]. 

 Мутафаккир аз ҷамеъи қобилиятҳо қобилияти суханвариро беҳтар 

медонад: “Бидон, ки аз ҳама ҳунаоҳо беҳтарин ҳунари сухан гуфтан аст, ки 

Офаридгори мо ҷалла ҷалолуҳу аз ҳама офаридаҳои хеш одамиро беҳтар 

офарид ва одамӣ фузунӣ ѐфт бар дигар ҷонварон, ба даҳ дараҷа, ки дар тани 

ӯст: панҷ аз дарун ва панҷ аз берун. Аммо панҷ ниҳонӣ чун андеша ва ѐд 

гирифтан ва нигоҳ доштан ва тахайюл кардан ва тамйиз ва гуфтор ва панҷ 

зоҳир чун самъ ва басар ва шамму ламс ва завқ. Ва аз ин ҷумла он чӣ дигар 

ҷонваронро ҳаст, на бар ин ҷумла, ки одамирост. Пас, одамӣ бад-ин сабаб 

подшоҳ ва комгор шуд бар дигар ҷонварон[Унсурулмаолии Кайковус. 

Қобуснома. Душанбе. Маориф. 2016. Саҳ.28]. 

 Ҳамин тавр, бо вуҷуди доштани маҳорати суханварӣ, ҳар суханро дар 

ҷои худаш бигӯй, зеро ҳарфи беҷо, агар онро ба таври аҳсан ба забон биѐварӣ 

ҳам, қабеҳ ба назар меояд. “Ва аз сухани бефоида дурӣ гузин, ки сухани 

бесуд ҳама зиѐн бошад ва сухан, ки аз вай бӯи дурӯғ ояд ва бӯйи ҳунар наояд, 
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ногуфта беҳтар, ки ҳакимон суханро ба набиз (шароб) монанда кардаанд, ки 

ҳам аз ӯ хумор хезад ва ҳам бад-ӯ дармони хумор бувад. Аммо сухан 

нопурсида магӯй ва аз гуфтори хира парҳез кун ва чун бозпурсанд, ҷуз рост 

магӯй. Ва то нахоҳанд, касро насиҳат макун ва панд мадеҳ, хосса он касро, ки 

панд нашнавад. Ва бар сари малаъ (гурӯҳи одамон) хеч касро панд мадеҳ, ки 

гуфтаанд: “Насиҳат кардан дар байни мардум сарзаниш аст”  

 Агар касе ба кажӣ баромада бувад, гирди рост кардани ӯ магард, ки 

натавонӣ, ки ҳар дарахте, ки кажбаромада бувад ва боло гирифта, ҷуз 

буридану тарошидан рост нагардад” [Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. 

Душанбе. Маориф. 2016. Саҳ.29]. 

 То набошад рост, кай бошад дурӯғ, 

 Он дурӯғ аз рост мегирад фурӯғ. 

 Мутафаккир таъкид менамояд: “Ва ба зиѐну ба ғами мардумон шодӣ 

макун, то мардумон ба зиѐну ғами ту шодӣ накунанд. ...хуб гӯй, то хуб 

шунавӣ. Ва андар шӯристон тухм макор, ки бар надиҳад ва ранҷи беҳуда 

бувад, яъне ки бо мардуми нокас некӣ кардан чун тухм дар шӯристон 

афкандан бошад. Аммо некӣ аз сазовори некӣ дареғ мадор ва некиомӯз бош... 

Ва некикуну некифармой ду бародаранд, ки пайвандашон замона нагсалад. 

Ва бар некӣ кардан пушаймон мабош, ки ҷазои неку бад ҳам дар ин ҷаҳон бар 

ту расад, пеш аз он ки ба ҷои дигар равӣ. Ва чун ту бо касе хубӣ кунӣ, 

бинигар, ки андар вақти хубӣ кардан ҳам чандон роҳат, ки бадон кас расад, 

дар дили ту хушиву роҳат падид ояд. Ва агар бо касе бадӣ кунӣ, чандоне ки 

ранҷ бар вай расад, бар дили ту зуҷрату (ғаму андӯҳу) гаронӣ расида бошад 

ва аз ту худ бар касе барнаѐяд” [Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. 

Душанбе. Маориф. 2016. Саҳ.29].  

 Тарбияи узви комилҳуқуқи ҷомеа, инсони ахлоқан комил яке аз 

вазифаҳои муҳимтарини системаи муосири маориф мебошад. Имрӯз дар 

ҷомеаи демократии мо масъулияти шахсии инсон дар назди худ ва ҷомеа, 

дараҷаи қарзи маънавӣ ва виҷдон, такмили шахсияти инсонии ӯ аҳамияти 

муҳим касб менамояд.  
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 Таърихи афкори педагогии халқи тоҷик дар педагогикаи муосир  

коркарди пурра ва ҳамаҷонибаи илман асосноккардашударо тақозо 

менамояд. Дар марҳилаи ҳозира, вақте ки рушди раванди ташаккул ва таҳким 

бахшидани худогоҳӣ ва ваҳдати миллӣ яке аз вазифаҳои муҳимтарини 

ҷомеаи мо ба шумор меравад, талаботи мардуми  кишвар ба эҳѐ ва 

барқарорсозии ҳофизаи таърихӣ, ѐдгориҳои фарҳангӣ ва илмии гузаштаи 

халқи мо ҷиддан эҳсос карда мешавад. Дар робита ба ин, омӯзиш ва таҳқиқи 

идеяҳои намояндагони барҷастаи илму фарҳанги гузаштаи мо, аз ориѐн то 

Сосониѐн, аз асрҳои миѐна то давраҳои таърихи нав ва навтарин аҳамияти 

хоса касб мекунад. Бешубҳа, дар кори омӯзиши таърихи ғании фарҳангии 

халқи мо нақши олимон, шоирон, нависандагон ва омӯзгорони муассисаҳои 

таҳсилоти олии кишвар бузург аст, зеро маҳз онҳо дар навбати аввал ба 

омӯзиши мероси гузаштагони мо саҳми арзишманд мегузоранд. Имрӯз 

зарурати объективии таҳлилу таҳқиқи ақидаҳои педагогии халқи тоҷик дар 

давраҳои мухталифи таърихӣ ба миѐн омадааст. 

 Номҳои Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷалолиддини Балхӣ, Носири Хисрав ва бисѐре 

аз дигарон бо ҳарфҳои зарин дар таърихи инсоният сабт гардидаанд. Илмҳое 

ба мисли астрономия, математика, табиатшиносӣ, фалсафаро бе кашфиѐт ва 

комѐбиҳои бузурги Умари Хайѐм, ал-Берунӣ, ал-Хоразмӣ, Имом Тирмизӣ, 

Закариѐи Розӣ, Форобӣ ва дигарон тасаввур кардан имконнопазир аст. 

Номҳои ин фарзандони фарзонаи халқи тоҷик дар як саф бо нобиғаҳои 

дигари инсоният қарор доранд.  

 Арзиши маънавии халқи тоҷик тору пуди эҷодиѐти мутафаккирони 

асримиѐнагии Шарқро ташкил медиҳад. Ин идея дар эҷодиѐти Саноӣ, Аттор, 

Саъдӣ, Насириддини Тӯсӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигар шоирону 

мутафаккирон ҷойгоҳи хосаро ишғол менамояд. Масалан, Абдулмаҷди Саноӣ 

ақида дорад, ки нигоҳ доштани эътидол дар ҳама кор фоида меоварад. 

Эътидол махсусан барои нигоҳдории саломатии инсон зарур аст. 
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Мутафаккир мегӯяд, чизи аз ҳама муҳим барои инсон тандурустӣ мебошад, 

бино бар ин, ҳифзи саломатӣ зарурати ногузир ба шумор меравад: 

 Зи ҷумла неъмати дунѐ чу тандурустӣ нест. 

 Дуруст гардадат ин, гар бипурсӣ аз бемор. 

 Ба кор-т андар чун нодурустие бинӣ,  

 Чу тан дуруст бувад, ҳеч дил шикаста мадор [171:73]. 

 Касе ба ҳавасҳои худ муқобилият намекунад, сазовори нафрат 

мешавад, – менависад Саноӣ. Зеро инсоне ки шавқу рағбат ва ҳавасҳои худро 

идора мекунад, ба сари дигарон бадбахтӣ намеорад. Саноӣ ҳамчунин бар 

зидди мағрурию мутакаббирӣ  сухан меронад ва ба инсон панди хоксор ва 

меҳрубон будан медиҳад. Вазифаи инсон, - таъкид менамояд ӯ,- на танҳо 

хӯрдани ғами худ, балки фоида овардан ба дигарон низ мебошад. Обрӯи 

инсони хайрхоҳ дар назари одамони дигар меафзояд ва рафтори ӯ ба намунаи 

ибрат барои дигарон табдил меѐбад. 

 Чун хок бош дар ҳама ҷо бурдбор, 

 То чун ҳавот бар ҳама кас қодирӣ бувад. 

 Чун об нафъи хеш ба ҳар кас ҳамерасон,  

 То ҳамчу оташат ба ҷаҳон бартарӣ бувад [171:67]. 

  Дар таълимоти ахлоқии Саноӣ идеяи дӯстӣ ва рафоқат ҷойгоҳи 

муҳимро ишғол менамояд. Мутафаккир мегӯяд, инсон дӯсти ҳақиқиро дар 

замонҳои ғаму шодӣ пайдо мекунад: 

 Дӯстонро ба гоҳи суду зиѐн 

 Битавон диду озмуд тавон [171:51].  

 Садоқат ва самимият маҳаки дӯстӣ ва рафоқат дар эҷодиѐти Саноӣ 

мебошад. Ба ақидаи мутафаккир, дӯстӣ набояд бар пояи манфиатҳои моддӣ 

бунѐд ѐбад. Инсон, - мегӯяд Саноӣ, - бояд дӯсти хуб интихоб намояд. Аз 

муошират бо инсонҳое ки дӯстиро ба хотири ҳадафҳои ғаразнок истифода 

мекунанд, иҷтиноб бояд варзид. Дӯстии санҷиданашуда пушаймонӣ ба бор 
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меорад: “Рафиқи бад шабеҳи шамшери бурро ѐ мори хонапарвард аст, 

ҳамеша ба инсон таҳдид менамояд”. Мутафаккир насиҳат мекунад, ки бо 

бекорон ва ишратпарастон аҳди дӯстӣ мабандед. Инсон бо дӯсти зиѐд худро 

нисбатан хуб ҳис мекунад. Дӯстӣ бо одами сазовор корест бузург, суҳбату 

муошират бо одами носазовор мояи бадбахтист. 

 Дӯстӣ ҳамон вақт самимӣ буда метавонад, ки инсон манфиатҳои 

рафиқи худро аз манфиатҳои худ боло гузошта тавонад. Фаридаддини Аттор 

ба манфиати этикаи муошират таваҷҷуҳи зиѐд зоҳир менамояд. Вай маслиҳат 

медиҳад, ки аз пургӯӣ худдорӣ бояд кард. Пеш аз он ки чизе гуфта шавад, 

бояд андешид, ки бо чӣ меанҷомад. Барои он ки сухан зебо ва шево бошад, 

пеш аз гуфтан онро ҳаматарафа мулоҳиза бояд кард, то баъдан шармандагӣ 

наоварад. Сухани гуфташуда мисли тир аст: чи тавре ки тири аз камон 

ҷастаро ба қафо бозгардонидан имкон надорад, сухани гуфташуда низ ба 

ақиб барнамегардад.  

 Ҳарки беандеша гуфтораш бувад, 

 Пас надоматҳои бисѐраш бувад [20:180]. 

 Афкори ба худ хоси Аттор дар хусуси лаҳни хуш, аз ҷумла панди ӯ дар 

бораи пеш аз гуфтан андеша кардан ва ҳамчунин насиҳати аз гуфтори 

дурушт худдорӣ кардан ва бо оҳанги мулоим ҳарф задан имрӯз ҳам муҳим ва 

мавриди таваҷҷуҳ аст.  

 Дар эҷодиѐти Аттор хоксорӣ дар рафтори инсон мавқеи калон дорад. 

Тибқи фармудаи Аттор, дар муошират меҳрубон бояд буд, ҳамсуҳбатонро 

ҳам бо гуфтор ва ҳам бо рафтор набояд ранҷонд. Вақте одами боақл аз 

ғурури шахсӣ худро аз дигарон баланд мегирад, кори нохуб мекунад. Инсон 

бояд мисли хуршед бошад, ба ҳама яксон нурпошӣ кунад.  

 Ба рағбат бар ҳама кас меҳрбон бош, 

 Ҳама касро чу хуршеди ҷаҳон бош. 

 Дар баробари ин, Аттор чунин мешуморад, ки дар муошират худро 

нигоҳ доштан ва рафтори худро идора карда тавонистан лозим аст ва 
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хоксории инсон бояд бо мавқеи ҷамъиятиаш мувофиқат намояд. Ашхоси 

аблаҳ ва кӯтоҳандеш ба хоксории одами бегона баҳои дуруст дода 

наметавонанд. Вай менависад: 

 Агар пеши ту ояд аҳмақе боз, 

 Такаббур кун пеши аҳмақ оғоз [20:182]. 

 Одами боақл ҳам айнан ҳамин тавр набояд ба хотири сарват пеши 

дороѐн сар хам кунад. Ва баракс, одамонеро, ки аз ту поинтар қарор доранд 

ва муҳтоҷи ѐрии туанд, эҳтиром бояд кард. 

 Тавонгар чун барат ояд ба хидмат, 

 Мадеҳ ӯро барои сим ҳурмат. 

 Ар ояд пеши ту дарвеши хаста, 

  Бипурсаш, то нагардад дилшикаста.  

 Ҳамин тавр, Фаридаддини Аттор дар эҷодиѐти худ ба нерӯи сухан, 

қоидаҳои этикаи муошират ва меъѐрҳои рафтори инсон таваҷҷуҳи зиѐд зоҳир 

менамояд. Гуфтаҳои Аттор дар бораи нақши сухан дар ҳаѐти инсон, дар 

бораи муошират аҳамияти амиқи педагогӣ доранд, онҳо дар замони мо низ 

қимати худро гум накардаанд. Ӯ фикри худро дар бораи ахлоқ тақвият дода, 

ба қаноат аҳамияти зиѐд қоил мешавад. Таълимоти мутафаккир дар хусуси 

бартарияти фақр ба таблиғи қаноат оварда мерасонад, ки тибқи консепсияи 

ахлоқии мутафаккир шарафи олии инсон ҳисобида мешавад. 

 Вақте Искандари Мақдунӣ тамоми ҷаҳонро ба тасарруфи худ даровард 

ва ба Чин расид, императори Чин ҳангоми маросими қабул ба ҷои ғизо 

лаълии пур аз тилло ва ҷавоҳирот овард. Искандар дар ҳайрат монд ва 

пурсид: “Оѐ одам тилло мехӯрад?” Император ба ӯ посух дод: “Агар ту бо 

ғизо қаноат мекардӣ, василаи мавҷудияти худро ба осонӣ дар кишвари худ 

меѐфтӣ. Ин лашкаркашиҳо, забткориҳо ва кушторҳо барои ту чӣ лозим аст? 

Чӣ қадар одам барои аз тилло пур кардани хазинаи ту сару ҷон бохтаанд?” 

[21:129].    
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 Қаноати Аттор болотар аз ҳар гуна сарват қарор дорад: 

 Ҳеч касро дар ҷаҳони баҳру бар 

 Аз қаноат нест мулке бештар  [20:171].   

 Насириддини Тӯсӣ гуфтаҳои гузаштагони худро такрор менамояд. Дар 

бораи арзишҳои маънавӣ, одоби муошират ва рафтори сазовор сухан ронда, 

фарҳанги гуфторро махсусан қайд менамояд: “Инсон набояд ба хотири 

пурҳарфӣ сухани дигаронро бибурад”. Агар ҳамсуҳбат дар бораи донистаҳои 

худ ҳарф бизанад, набояд огоҳии худро ба намоиш бигузошт, то охир 

суханони ӯро бояд шунид... Агар касе ба дигарӣ посух диҳад ва агар ин одам 

посухи муносибтар дода тавонад, дар ҳама ҳолат гӯш ба суханони ӯ бояд 

дода, баъдан бо лаҳне посух бояд гуфт, ки саволдиҳанда дар суханони ӯ 

сарзанишро ҳис накунад. Тӯсӣ дар идомаи афкори худ дар бораи фарҳанги 

гуфтор таъкид менамояд, ки шарти асосии он ҳаққоният ба шумор меравад. 

Инсон бо ҳамсуҳбат бо дарки шинохти ӯ, бо лаҳни нарм, бидуни бадгӯӣ  ва 

бе имову ишораи зиѐд ҳарф бояд бизанад. 

 Саъдӣ хоксориро аз ҷумлаи муҳимтарин накӯкорӣ медонад. Ӯ онро бо 

сифатҳои манфие чун кибр ва ғурур муқобил мегузорад. Тибқи гуфтаи ӯ, 

одамон на ба одами мағрур, балки ба шахси хоксор эҳтиром қоил мешаванд. 

Мутафаккир эҳтимол харобии ахлоқии намояндагони табақаи ҳукмрони 

ҷомеаи асри худро медонист. Бино бар ин, чи тавре ки мо тасаввур мекунем, 

одамони одиро не, махсусан намояндагони давлатиро ба хоксорӣ ва 

нармдилӣ даъват менамояд. Саъдӣ насиҳат мекунад: 

 Саъдӣ меъѐри хоксории ин ѐ он инсонро на дар гуфтори шифоҳӣ, балки 

дар амали ӯ медонад. Тибқи ин гуфта, рафтори маънавии инсонро аз рӯи 

амалҳои ӯ арзѐбӣ бояд кард. 

 Саъдӣ аз ҷумлаи  накӯкориҳои беҳтарини инсон ҳунари бо таҳаммул то 

ба охир шунидани суханони ҳамсуҳбатро зикр менамояд. Ин қоида аз 

даврони қадим маъмул буда, одамон онро сармашқи зиндагии худ қарор 

додаанд. Мутафаккир ба риояи ин қоида даъват менамояд: 
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 Суханро сар аст, эй хирадманду бун, 

 Маѐвар сухан дар миѐни сухун! 

 Худованди тадбиру фарҳангу ҳуш 

 Нагӯяд сухан,то набинад хамӯш [Саъдии Шерозӣ. Гулистон. Душанбе, 

“Маориф ва фарҳанг”, 2008, саҳ.124].   

Дар афкори педагогии Саъдӣ системаи асосноккардашудаи ақоид, ки 

рафтори инсони комилро ҳангоми муошират муайян менамояд, аз қавоид, 

талабот ва меъѐрҳои муошират иборат мебошад. Ӯ ҳангоми баѐни қавоиди 

муошират мисли ҳамеша ба ҳаѐти воқеӣ такя менамояд. 

 Муаллими бузург Саъдӣ дар заминаи таълимоти Ислом оид ба ҳаѐт ва 

озодии инсон сухан гуфта, насиҳат мекунад, ки инсон бояд дар оромӣ ва 

ҳаловат хушбахтона зиндагӣ бикунад. Аммо инсон ин оромӣ ва ҳаловатро, чи 

тавре ки Худованд дар Қуръон амр медиҳад, бояд бо заҳмати ҳалол сазовор 

гардад: 

 Чу мардон бубар ранҷу роҳат расон, 

 Муханнас хурад дастранҷи касон. 

 Мутафаккир дар ҳикояти “Ҳезумкаш ва Ҳотами Той” ба одамон тавсия 

медиҳад, ки хоксорона ва бо заҳмати ҳалол зиндагӣ бояд кард: 

 Ҳар кӣ нон аз амали хеш хурад, 

 Миннати Ҳотами Тойӣ набарад. 

 Дар яке аз ҳикоятҳои “Гулистон” образи ду бародар тасвир шудааст, 

яке дар дарбори султон хидмат мекунад, дигарӣ ризқи худро бо зӯри бозуи 

худ меѐбад. “Боре тавонгар гуфт дарвешро, ки: Чаро хидмат накунӣ, то аз 

машаққати кор кардан бираҳӣ? 

 Гуфт: 

 -Ту чаро кор накунӣ, то аз мазаллати хидмат раҳоӣ ѐбӣ, ки 

хирадмандон гуфтаанд: “Нони худ хӯрдану нишастан беҳ, ки  камари зарин 

ба хидмат бастан” [Саъдии Шерозӣ. Гулистон. Душанбе, “Маориф ва 

фарҳанг”, 2008, саҳ. 53].   
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  Ин гувоҳи он аст, ки Саъдӣ зиндагӣ дар ранҷро аз зиндагӣ дар зиллат 

беҳтар медонад: 

 Ба каф оҳани тафта кардан хамир, 

 Беҳ аз даст бар сина пеши амир. 

 Аз ин хулоса баровардан мумкин аст, ки қаноатмандӣ аз заҳмат кафили 

озодӣ ва истиқлоли инсон буда, барои ҳолат ва сифатҳои ахлоқии инсон 

аҳамияти муҳим дорад: 

 Эй шиками хира, ба ноне бисоз, 

 То накунӣ пушт ба хидмат дуто. 

 Саъдӣ ба рушди касбу ҳунар таваҷҷуҳи зиѐд зоҳир менамояд: “Ҳакиме 

писаронро панд ҳамедод, ки ҷонони падар, ҳунар омӯзед, ки мулку давлати 

дунѐро эътимод нашояд ва симу зар дар сафар бар маҳалли хатар аст: ѐ дузд 

ба як бор бибарад, ѐ хоҷа ба тафоруқ бихӯрад. Аммо ҳунар чашмае зоянда 

асту давлате поянда. Агар ҳунарманд аз давлат бияфтад, ғам набошад, ки 

ҳунарманд дар нафси худ давлат аст, ҳар ҷо ки равад, қадр бинад ва дар садр 

нишинад ва беҳунар луқма чинаду сахтӣ бинад.  

 Сахт аст пас аз ҷоҳ таҳаккум бурдан, 

 Хӯ карда ба ноз ҷаври мардум бурдан” [Саъдии Шерозӣ. Гулистон. 

Душанбе, “Маориф ва фарҳанг”, 2008, саҳ. 161].   

 Яке аз масъалаҳои муҳимтарини тарбиявӣ ва ахлоқӣ, ки Хусрави 

Деҳлавӣ ба он таваҷҷуҳи хоса зоҳир намудааст, ситоиши илму ҳунар, таблиғи 

омӯзиши илм ва ҳунармандӣ, ҳамчунин танқиди нодонӣ ва аблаҳӣ мебошад. 

Шарафи инсон, - гуфтааст шоир, - дар донистани илму ҳунар зоҳир мешавад 

ва мансабхоҳону одамони бесаводро зери тозиѐнаи танқиди сахт мегирад. 

 Мутафаккир мегӯяд, инсон бояд бо дониш ва ҳунари худ ифтихор 

намояд, на аз баромади (хостгоҳи) иҷтимоии хеш, зеро баромади иҷтимоии 

инсон аз инсони дигар фарқ надорад ва инсони “бе аслу насаб”, ки олим 

шудааст, дар ҷомеа соҳибэҳтиром мебошад: 

 Ноз аз илму ҳунар бояд, на аз аслу насаб, 
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 Гарчи беасл аст олим, ҳам ба гавҳар бартар аст. 

 Шоир дар “Матлаъу-л-анвор” ѐдовар мешавад, ки инсон набояд аз аслу 

насаби худ фахр кунад, бояд илму ҳунар омӯзад, то маъруф гардад ва ба 

ҳамин васила номи аҷдодро зиндаву ҷовид нигоҳ дорад: 

 Аз ҳунари хеш кушо синаро, 

 Поя макун нисбати деринаро. 

 Зинда ба мурда машав, эй нотамом, 

 Зинда ту кун мурдаи худро ба ном! 

  Мутафаккир ҳамчунин гӯшзад менамояд, ки инсон ба хотири расидан 

ба ҳадафи худ бояд рӯй ба омӯзиши ҳунар оварад, илмро хуб аз худ намояд, 

зеро дар илм ҳилаву найранг вуҷуд надорад. Олими аблаҳ, ки таҷриба 

надорад, метавонад замоне бо ҳилаву найранг зиндагӣ кунад, аммо азбаски 

бемаҳсул аст, сӯзани бериштаро монад, ки бо он чизе дӯхта намешавад: 

 Сӯзани беришта надӯзад, агар 

 Сад раҳ сар зер кунад, бо забар. 

 Хусрави Деҳлавӣ дар достони “Лайлӣ ва Маҷнун” ба инсон хотиррасон 

мекунад, ки ҳамеша майл ба ѐд гирифтани илму ҳунар намояд: 

 Пайваста ҳунар талаб чу мардон, 

 В-аз беҳунарон инон бигардон. 

  Инсон дар ҷомеа бояд ба кори муфид машғул гардад. Мутафаккир 

танбалон ва бекоронро бадномии ҷомеа меҳисобад: 

 Мард ҳама ҷо ба сари кор беҳ, 

 Шахси муаттал хиҷилу хор беҳ. 

 Шоир дар асари “Оинаи искандарӣ” таъкид менамояд, ки инсон бояд 

нони худро бо зӯри бозӯи худ пайдо кунад: ҷави парвардаи худи одам беҳ аз 

махзани бо таҳқир бадастоварда мебошад. Агар инсон соҳибкасб бошад, ҳеҷ 

гоҳ тан ба хорӣ намедиҳад, чаро ки шараф ва эҳтироми касб, хоҳ одами 
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камбағал ва хоҳ гадои ҳунарманд аст, ӯро аз шоҳзодаи беҳунар боло 

мегузорад: 

 Ҷаве баҳра кардан ба касби ҳалол, 

 Беҳ аз ганҷ бурдан ба ғасбу вубол. 

 ...Гадое ки ҳаст аз ҳунар баҳравар, 

 Беҳ аз подшоҳзодаи беҳунар. 

 Яке аз нуктаҳои асосии арзишҳои маънавии Абдураҳмони Ҷомӣ талаби 

худдорӣ кардан ҳангоми гуфтор мебошад, зеро сухани гуфташуда мисли 

тири аз пайкон берунрафта дигар барнамегардад. Ҷомӣ маслиҳат медиҳад, ки 

андешидаву санҷида сухан бояд гуфт. Сухани беандеша гуфташуда барои 

инсон оқибатҳои бад, яъне ранҷу азоб ва ҳатто бадбахтиҳои бешумор ба бор 

меорад. Ҷомӣ ба гуфтори одамони қудратманд аҳамияти махсус дода, мегӯяд, 

ки ҳар як тасмими беҷои онҳо халқро бо фалокатҳои азим дучор месозад. 

Мутафаккир дар “Баҳористон” масал дар бораи чаҳор подшоҳро меоварад, ки 

суханони онҳо ба мисли тирҳои аз чаҳор камон парондашуда ба як нишон 

мерасанд ва фикри муаллифро исбот менамоянд: 

  “Кисро гуфтааст: Ҳаргиз пушаймон нашудаам аз он чӣ нагуфтаам ва 

басо гуфта, ки аз пушаймонии он дар хоку хун хуфтаам. 

 Хомӯш нишин, ки ҷамъ нишастан ба хомӯшӣ 

 Беҳтар зи гуфтане ки парешонӣ оварад! 

 Аз сирри сарбамӯҳр пушаймон нашуд касе,  

 Бас фош гашта сир, ки пушаймонӣ оварад. 

 Қайсар фармудааст: Қудрати ман бар ногуфта беш аз он аст, ки бар 

гуфта, яъне он чӣ нагуфтаам, нуҳуфта. 

 Ҳар чӣ ифшои он бувад душвор,  

 Бо ҳарифон магӯ ба осонӣ. 

 К-он чӣ дорӣ нуҳуфта, битвон гуфт 

 В-он чӣ гуфтӣ, нуҳуфт натвонӣ! 
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 Хоқони Чин дар ин маънӣ сухан чунон рондааст, ки бисѐр бошад, ки 

парешонии гуфтан сахттар бошад аз пушаймонии нуҳуфтан. 

 Ҳар сирри сарбамӯҳр, ки дар хотир афтадат, 

 Суръат макун ба лавҳи баѐнаш нигоштан.  

 Тарсам, шавад ғаромати изҳори он туро 

 Мушкилтар аз надомати пӯшида доштан. 

 Малики Ҳинд бад-ин  нукта забон кушодааст, ки ҳар ҳарф, ки аз забон 

ҷастааст, дасти тасарруфи маро аз худ бастааст ва ҳар чӣ нагуфтаам, молики 

ӯям, агар хоҳам, бигӯям, ва агар хоҳам, нагӯям. 

 Бихрадеро зи рози фошу ниҳон 

 Масале нек бар забон рафта, 

 К-ин чу тирест монда дар қабза 

 В-он чу тирест аз камон рафта”. [Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор, ҷилди 

ҳафтум. Нашриѐти “Адиб”. Душанбе, 1989. Саҳ. 352-353].         

  Ҷомӣ одамонро аз ҳарзагӯӣ ҳушдор медиҳад ва ин хислатро нишонаи 

аблаҳӣ мешуморад. Тӯтӣ маҳз аз пургӯии беҳудаи худ ба қафас меафтад ва 

зоғи хомӯш дар озодӣ мемонад ва аз накҳати боғ баҳравар мешавад. Гуфтор 

ҳарчанд хосияти фарқкунандаи инсон бошад ҳам, баъзан сабаби бадбахтиҳои 

зиѐд мегардад. 

 Ҷомӣ мукарраран таъкид мекунад, ки инсон бояд розҳои нуҳуфтаи 

худро на танҳо ба душманон, балки ба дӯстон низ ифшо накунад, зеро дар 

ҳаѐт баъзан дӯст ба душман табдил меѐбаду душман ба дӯст. Дар пандномаи 

худ ба фарзандаш менависад: 

  Эй писар, сирре к-аш аз душман нуҳуфтан лозим аст, 

 Беҳ, ки аз ифшои он бо дӯстон кам дам занӣ. 

 Дидаам бисѐр, к-аз сеҳри сипеҳри каҷниҳод 

 Дӯстон душман шаванду дӯстиҳо – душманӣ [Абдураҳмони Ҷомӣ. 

Осор, ҷилди ҳафтум. Нашриѐти “Адиб”. Душанбе, 1989. Саҳ. 350].   
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 Ҷомӣ саховатмандиро ба ҳар шева меситояд. Ӯ ин хислати писандидаи 

инсонро хоҳ таърифи муқаррарӣ бошад ва хоҳ миннатдории самимӣ, ҳамчун 

ҳадяи фикру андеша ва  нияти беғаразона, бе умедворӣ ба подош мефаҳмад. 

Ҷомӣ ба мисли мутафаккирони дигари Шарқ Ҳотами афсонавӣ аз қабилаи 

Тойро намунаи саховатмандии беҳад меҳисобад. Дар “Баҳористон” ҳикояте 

меоварад:  

 “Ҳотамро пурсиданд, ки:  

 - Ҳаргиз аз худ каримтар дидӣ? 

 Гуфт: 

 - Бале! Рӯзе ба хонаи ғуломи ятим фуруд омавдау вай даҳ сар гӯсфанд 

дошт. Филҳол як сар гӯсфандро кушту пухту пеши ман овард ва маро қитъае 

аз он хуш омад. Бихӯрдаму гуфтам: “Валлоҳ, ин басе хуш буд!” Он ғулом 

берун мерафту як-як гӯсфандро мекушту он мавзеъро мепухту пеши ман 

меовард. Ман аз он огоҳ не. Чун берун омадам савор шавам, дидам, ки 

беруни хона хуни бисѐр рехтааст. Пурсидам, ки: 

 - Ин чист? 

 Гуфтанд, ки: 

 - Вай ҳамаи гӯсфандони худро кушт. 

 Вайро маломат кардам, ки чаро чунин кардӣ? 

 Гуфт: 

 - Субҳоналлоҳ, туро хуш ояд чизе ки ман молики он бошам ва дар он 

бахилӣ кунам, ин зиштсиратӣ бошад дар миѐни араб. 

 Пас, Ҳотамро пурсиданд, ки: 

 - Ту ба муқобалаи он чӣ додӣ? 

 Гуфт: 

 - Сесад шутури сурхмӯю понсад гӯсфанд. 

 Гуфтанд: 

 - Ту каримтар бошӣ?! 
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 Гуфт: 

 - Ҳайҳот! Вай ҳар чӣ дошт, доду ман аз он чӣ доштам, андаке беш 

надодам”. 

 Шоир ин ҳикоятро бо шеъри зерин ҷамъбаст мекунад: 

 Чун гадое ки ними нон дорад, 

 Ба тамомӣ диҳад зи хонаи хеш. 

 Бештар з-он бувад, ки шоҳи ҷаҳон 

 Бидиҳад ниме аз хизонаи хеш [Абдураҳмони Ҷомӣ. Осор, ҷилди 

ҳафтум. Нашриѐти “Адиб”. Душанбе, 1989. Саҳ. 386-387].   

 Чи тавре ки қаблан гуфта шуд, Ҷомӣ инсони ба таври ҳайратовар 

хоксор буд. Ин хислат хоси аксарияти афроди бузург мебошад. 

 Одамият, меҳрбонӣ, раҳмдилӣ, таҳаммулпазирии байниҳамдигарӣ, 

эҳтиром ва дилсӯзии тоҷикон, ки аз қадимулайѐм маълуму маъмул аст, фазои 

меҳрбонӣ ва эътиқодро фароҳам месозад. 

 Дар ҳаѐти мо дар баробари арзишҳои умумиинсонӣ, фалсафаи Шарқ 

низ ҷойгоҳи сазовор дорад. Ҳар қадар ки ин сарват амиқтар дарк ва қабул 

карда шавад, зиндагии мардум ба ҳамон андоза ахлоқан ва маънаван покиза 

мешавад. 

 Эътироф ва боло бурдани нақши дини аҷдодӣ - Ислом дар ҳаѐти инсон 

ва хонаводаи он, маънавият ва накӯкорӣ бо роҳи дунявии рушди давлати мо 

ва озодии виҷдон созгор афтодааст. Мардуми тоҷик, ки озодии динӣ, эътиқод 

ва ифтихори миллии худро ҳифз намудааст, ба хотири ояндаи беҳтар ба 

корнамоиҳои бузург қодир аст. 

 Хулоса, идеологияи истиқлоли миллӣ, ки реша дар анъана ва урфу 

одати ҳазорсола, забон, рӯҳ ва тафаккури халқ дорад, бояд дар ҳамбастагии 

зич бо арзишҳои умумиинсонӣ  барои ба дилу ақли мардум расонидани бовар 

ба оянда, поквиҷдонӣ, дурусткорӣ, мардонагӣ, таҳаммулпазирӣ, ҳисси 

адолатхоҳӣ, майл ба донишу маориф хидмат бикунад. Он бояд ба қаробати 

маънавии шаҳрвандони давлат дар роҳи расидан ба ҳадафҳои бузург 

мусоидат намояд. 
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 1.3. Зарурати иҷтимоии таҳияи Консепсияи миллии тарбия дар 

Тоҷикистони муосир 
 Тарбия ва таълим ба унвони ҷузъе аз масъалаҳои глобалии асри ХХ1, 

яке аз самтҳои афзалиятноки системаи сиѐсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии давлат 

ба шумор меравад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ, барои 

сохтани фазои ягонаи иттилоотӣ як қатор санадҳои муҳими давлатиро ба 

имзо расонд, ки тағйир ва такмил додани мазмуну мундариҷаи таълимро 

тақозо менамоянд. Дар ин раванд талабот ба маънавият ва маҳорати касбии 

инсон меафзояд. Дар мутобиқат ба ин, зарурати эҳѐи системаи сифатан нави 

таълим, ки муҳтавои он ба сифати тарбияи инсон, рушди тафаккури мантиқӣ, 

тафаккури маънавӣ ва маҳорати эҷодӣ мусоидат менамояд, ба миѐн меояд. 

Дар даҳ соли охир ҳадафҳо ва вазифаҳои таълиму тарбия тавассути 

гузаронидани ислоҳоти ҷузъӣ бозбинӣ шуданд, аммо сифат ва дараҷаи 

тарбиятнокии онҳо ҷавобгӯи талаботи ҷомеа ва давлат нест. Дар айни замон 

миқдори зиѐди кӯдакони синни мактабӣ ба таҳсил фаро гирифта 

нашудаанд.??????? Шумораи зиѐди ҷавонон маълумоти миѐна надоранд. 

Тамоми соҳаҳои истеҳсолот ва идоракунӣ ба мутахассисони касбӣ эҳтиѐҷ 

доранд. 

 Дар мактабҳои миѐнаи маълумоти умумӣ муаллимон намерасанд. 

Мутахассисони ҷумҳурӣ такмили ихтисос намекунанд ва аз нав таълим 

намегиранд. Дар муассисаҳои таълимии олӣ ва касбӣ муаллимони дорои 

унвони илмӣ кам мебошанд. Таҳқиқоти илмӣ дар сатҳи паст иҷро карда 

мешаванд ва умуман амалӣ карда намешаванд. Ҳамаи ин бознигарии мақом, 

ҳадафҳо, вазифаҳо, ӯҳдадориҳо ва муҳтавои таълимро тақозо менамояд.  

 Буҳрони амиқе, ки бахшҳои мухталифи ҳаѐти ҷомеаи ҷаҳониро фаро 

гирифтааст, рӯҳияи маънавии инсонро паст карда, барои густариши нафрат 

замина фароҳам овардааст, ба хунрезӣ, терроризм, харобкорӣ  ва ғайра 

мусоидат намудааст. Ҷомеаи ҷаҳонӣ бархилофи ин падидаи манфӣ, пеш аз 

ҳама, барои инсоникунонии (гуманизатсияи) ҷомеа мубориза мебарад, то ки 

ин раванд ба сифати индикатори ақлонӣ ба рафтор ва афкори мусбати инсон 
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дар тамоми ҷомеа мусоидат намояд. Муҳтавои гуманистии таълим ҳам 

раванди ҳақиқиро ба танзим медарорад ва ҳам метавонад бехатарии ҳаѐти 

инсон, ҷомеа ва табиатро таъмин намояд. Тоҷикистон ҳамчун давлати 

соҳибистиқлол ва узви ҷомеаи ҷаҳонӣ потенсиали зеҳнии худро барои ҳалли 

ин масъалаи ҳаѐтан муҳим равона месозад. Дар робита ба ин, таҳияи 

Консепсияи миллии таълим кори ҳаѐтан муҳим буда, сохторҳои сиѐсӣ, 

иқтисодӣ ва иҷтимоии давлат масъули иҷрои он мебошанд. 

 Ҷумҳурии Тоҷикистон дар интихоби сиѐсати давлатӣ дар соҳаи маориф 

мустақил буда, сиѐсати давлатӣ дар ин бахшро дар асоси Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” 

ва дигар санадҳои меъѐрию ҳуқуқии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ муайян 

мекунад. 

 Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди системаи тарбия: ҳуқуқҳои 

конститутсионии тамоми шаҳрвандони ҷумҳуриро новобаста аз миллат, 

нажод, эътиқод, ҷинс ва забон барои тарбияи босифат, аз ҷумла таълиму 

тарбияи томактабии дастрас ба ҳама;  маълумоти миѐнаи ҳатмии умумӣ, 

маълумоти миѐнаи касбӣ, маълумоти олии касбӣ ва баъд аз мактаби олӣ дар 

асоси конкурс, маълумоти иловагӣ ва махсус барои шахсони дорои 

имкониятҳои маҳдуди саломатӣ таъмин менамояд; равияи илмӣ, дунявӣ ва 

инсондӯстона доштани таълим дар тамоми муассисаҳои таълимиро (давлатӣ, 

ғайридавлатӣ, ба истиснои мадраса) ба инобат мегирад; дар муассисаҳои 

таълимӣ ба баҳсҳои динӣ ва  фирқавӣ (сектанти)-и аҳзоби сиѐсӣ роҳ 

намедиҳад; алоқаи системаи маорифи Тоҷикистонро бо анъанаҳои халқи 

тоҷик ва халқҳои дигаре ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, бо 

арзишҳои умумиинсонӣ ва фазои ягонаи иттилоотӣ дастгирӣ мекунад; барои 

ҳифзи ҳаѐт ва саломатии кӯдакон, наврасон ва ҷавонон дар муассисаҳои 

томактабӣ ва таълимӣ ғамхории ҳаматарафа зоҳир менамояд; ба 

демократизатсияти идоракунии таълим мусоидат менамояд; таъмини 

таълими бефосиларо кафолат медиҳад; барои ҳалли масъалаҳои гендерӣ, пеш 

аз ҳама барои соҳиби маълумот гардидани духтарон ва занон шароит 
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фароҳам меоварад; муаллимонро аз нуқтаи назари иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

ҳимоя мекунад, ба онҳо имтиѐзҳои дар қонунгузорӣ пешбинишударо  

пешниҳод менамояд; дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ, ки бо забони 

ғайридавлатӣ таълим дода мешавад,  омӯхтани забон ва адабиѐти тоҷик,  

таърихи халқи тоҷик ва географияи Тоҷикистонро зарурӣ мешуморад; 

маблағгузории соҳаи маорифро аз ҳисоби буҷети давлатӣ амалӣ месозад ва 

барои дастгирии ашхоси ҳуқуқӣ ва воқеӣ, ки соҳаи маорифро дастгирӣ 

мекунанд, шароит муҳайѐ месозад; дар доираи стандартҳои давлатӣ 

маълумоти ибтидоии бепулро дар тамоми муассисаҳои таълимии давлатӣ 

кафолат медиҳад; ҷалби сармояи ватанӣ ва хориҷиро барои рушди соҳаи 

маориф амалӣ мегардонад; ба тарбияи кӯдакон, наврасон ва ҷавонони 

лаѐқатманд таваҷҷуҳи хоса зоҳир менамояд; ятимон, бепарасторон, маъюбон 

ва кӯдакону наврасони аз нигоҳи зеҳнӣ ақибмондаро саробонӣ мекунад; ба 

таҳкими риояи қонун дар муассисаҳои таълимӣ-тарбиявии ғайридавлатӣ 

мусоидат менамояд; санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқии гирифтани маълумотро тасдиқ 

мекунад; назорати сифати таълим дар тамоми муассисаҳои таълимиро 

новобаста аз шакли моликияташон амалӣ месозад; рушди мактабҳои олии 

касбиро ҳамчун марказҳои иттилоотӣ, фарҳангӣ, илмӣ ва технологӣ таъмин 

менамояд; ҳамоҳангии фаъолияти вазоратҳо, кумитаҳо, ташкилот ва 

муассисаҳо, мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва 

воқеиро барои рушд ва шукуфоии соҳаи маориф таъмин менамояд; барои 

баланд бардоштани масъулияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ, 

падару модарон (ѐ шахсоне ки онҳоро иваз мекунанд), барои вайрон кардани 

ҳуқуқи конститутсионии кӯдакон дар гирифтани маълумоти умумии ҳатмӣ  

тадбирҳо меандешад; васоити ахбори умумро барои таблиғ ва татбиқи 

ҳадафҳо ва вазифаҳои асосии таълиму тарбия сафарбар менамояд. 

 Дар шароити ташаккулѐбии системаи нави таълим, ки ба ворид 

гардидан ба фазои ҷаҳонии таълим нигаронида шудааст, раванди фаъоли 

ҷустуҷӯи моделҳои таълим ҷараѐн дорад, ки барои ҳифзи анъанаҳои 

маънавӣ-ахлоқӣ ва фарҳангӣ-таърихии таълиму тарбияи халқи тоҷик ҳам дар 
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гузашта ва ҳам дар давраҳои муосири рушди он имконият медиҳад. Ба ҳифзи 

унсурҳои маънавӣ-ахлоқии тарбияи насли наврас Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи маориф”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

маълумоти олии касбӣ”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

муассисаҳои хусусии таълим”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

ҳимояи кӯдак ва наврас”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фарзандон”, ки ҳадафашон 

зиѐд кардани масъулияти падару модарон барои таълиму тарбияи кӯдакон 

дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ватанпарастӣ, ҳисси эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, 

умумиинсонӣ ва фарҳангӣ ва ҳамчунин ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакон 

мебошад, равона карда шудаанд. “Барномаи миллии рушди иҷтимоии 

ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2015” (қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2012, №620), ки гӯѐ 

дастури ба худ хоси ирода, тақдир ва талаботи замон ва дар айни замон дар 

баробари арзишҳои дигар, махсусияти муҳимтарини он аз нуқтаи назари 

иҷтимоӣ ва педагогӣ мебошад, дар он ифода меѐбад, ки дар мадди аввал 

омили инсонӣ ва захираҳои инсониро мегузорад. “Консепсияи миллии тарбия 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” (бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 

марти соли 2006, №94 тасдиқ карда шудааст), ки дар он тарбияи маънавӣ 

ҷойгоҳи хоса дорад, яке аз ҷанбаҳои муҳимтарини ташаккул ва такомули 

инсони муосир ҳисобида мешавад. “Барномаи давлатии тарбияи насли наврас 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” (бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 

августи соли 2012, №382 тасдиқ карда шудааст), бо мақсади такмили 

системаи тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгирии соҳаи таълим ва 

тарбияи насли наврас, сохтани шароит барои  беҳтар кардани шаклҳо, тарзҳо 

ва воситаҳои тарбия, таъмини алоқаи доимӣ дар байни падару модарон, 

муассисаҳои таълимӣ ва ҷомеа дар кори тарбияи насли наврас ва ҳамчунин  

Барномаҳои давлатии “Рушди соҳаи маориф”, “Омодасозии кадрҳои илмӣ-

педагогӣ”, “Кӯдакон ва наврасони Тоҷикистон”, “Сохтмони муассисаҳои 
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таълимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Консепсияи маблағгузории соҳаи 

маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2004-2015 ва ғайра. 

  Мактаби муосир ба шаклгирии ҷаҳонбинии хонандагон таъсири фаъол 

расонида, ба ташаккули маънавӣ ва ахлоқии онҳо мусоидат менамояд, дар 

ҳалли масъалаҳои вобаста ба бартараф намудани буҳрони маънавӣ дар ҷомеа 

(афзоиши ҷинояткории кӯдакон, майзадагӣ, нашшамандӣ, худкушӣ, 

бепарасторӣ, оккултизм (симиѐгарӣ) ва ғайра)) ва тарбияи инсоне ки 

меъѐрҳо, қоидаҳо ва талаботи ахлоқӣ барои ӯ ҳамчун ақида ва эътиқоди хос, 

ҳамчун шаклҳои амиқан андешидашуда ва маъмули рафтори  ӯ бошад, ки бо 

нерӯи ҷалби ботинӣ ба накӯкорӣ ба даст овардааст, саҳми муайян мегузорад.  

 Инсоникунонӣ ва демократикунонии ҳаѐти иҷтимоӣ-сиѐсӣ дар 

Тоҷикистон ҳамчун самти стратегӣ, тағйир додани муносибат ба шахс дар 

давлат ва ҷомеа ва эътирофи онро ҳамчун арзиши волои ҳаѐтӣ дар назар 

дорад. 

 Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” хусусияти 

гуманистии таълим ва рушди озоди шахсият ба сифати асоси сиѐсати давлатӣ 

дар соҳаи таълим ва тарбия тасдиқ карда мешавад. 

 Қаблан дар “Барномаи давлатии тарбияи насли наврас дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2013-2017” зикр шудааст, ки мактаб бояд ба омили 

муҳимтарини инсоникунонии муносибатҳои ҷамъиятӣ-иҷтисодӣ, ташаккули 

ҳадафҳои нави ҳаѐтии шахсият табдил ѐбад.  Дар он гуфта мешавад, ки ба 

ҷомеаи муосир ашхоси соҳибмаълумот, ахлоқманд ва кордон, ки 

мустақилона қарор қабул карда метавонанд, қобилияти ҳамкорӣ кардан 

доранд ва аз нигоҳи иҷтимоӣ фаъол мебошанд, заруранд. 

 Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи нуктаҳои декларатсияи Болон ва 

Доктринаи миллии таълим ба ҳамгироӣ бо системаи ҷаҳонии таълим, бо 

дарназардошти таҷриба, анъанаҳо ва потенсиалҳо рӯ оварда шудааст. 

 Дар раванди ислоҳоти маориф зарурати татбиқи идеяҳои педагогикаи 

гуманистии хориҷӣ ва ватанӣ, ки асоси онҳоро донистан ва фаҳмидани 

табиати инсон, ҷойгоҳи ӯ дар ҷаҳони перомун ташкил медиҳад, ба миѐн 



48 
 

омадааст. Нуктаҳои мазкур дар ҷараѐни рушди таърихии фалсафа ва илм ва 

таҷрибаи тарбиявӣ-таълимӣ, ба асосҳои методологие, ки асоситарини онҳо 

усули тарбия дар заминаи мутобиқат бо табиат мебошад, тағйири шакл 

кардаанд. Муколамаи созанда бо гузашта имкон медиҳад умқи таърихии 

бисѐре аз масъалаҳои имрӯза аѐн ва дурнамои ҳалли онҳо арзѐбӣ карда 

шавад.  

 Консепсияи миллии тарбия сиѐсати кунунӣ ва минбаъдаи давлатро дар 

соҳаи тарбияи миллии оммаи васеи аҳолӣ, махсусан насли наврас муайян 

менамояд. Он моҳият, ҳадаф, вазифаҳо ва муҳтавои тарбияи миллиро дар 

марҳилаи нави таърихӣ ба танзим дароварда, нақш ва мақоми онро дар 

ташаккули шахсияти инсони комил муайян мекунад. 

 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тарбияи кӯдакону наврасон ва 

ҷавононро дар рӯҳияи арзишҳои анъанавӣ ва ҷаҳонӣ яке аз вазифаҳои 

муҳими имрӯзу ояндаи давлат ва ҷомеа дониста, масъалаҳои демографӣ ва 

танзими оиларо ҳамчун омили асосии ҷомеаи солим ба миѐн гузоштааст, ки 

роҳу усулҳои самараноки амалӣ намудани онҳо дар Консепсияи миллии 

тарбия мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. 

 Консепсияи миллии тарбия бо дар заминаи анъанаву суннатҳои 

арзишманди миллати тоҷик ва халқияту миллатҳои дигари Тоҷикистон таҳия 

гардидааст. Он имконият медиҳад, ки тамоми аҳолии Тоҷикистон, новобаста 

аз маҳалу миллат ва нажод, роҳҳои гуногуни тарбияи инсони комилро 

интихоб ва амалӣ намоянд. 

 Консепсияи миллии тарбия тамоми вазорату идораҳо, ташкилотҳои 

эҷодӣ, аз қабили Иттифоқи нависандагон, Иттифоқи бастакорон, Иттифоқи 

журналистон, Иттифоқи рассомон, Иттифоқи меъморон, Иттифоқи арбобони 

театр, иттифоқҳои дигари эҷодӣ, воситаҳои ахбори умум, нашриѐт ва 

чопхонаву матбааҳо; ҳизбҳои сиѐсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла 

иттифоқҳои касаба, созмонҳои ғайриҳукуматӣ, корхонаҳои давлатӣ ва 

хусусӣ, муассисаҳои хизматрасонӣ, Шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнат, 
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театрҳо, филармонияи давлатӣ, консерватория, ансамблҳои “Шашмақом” ва 

“Фалак”, китобхонаҳо, осорхонаҳо, муассисаҳои ҳифзи саломатӣ ва 

фароғатӣ, боғҳои истироҳат ва фарҳанг, ташкилотҳои ҷавонон, муассисаҳои 

таълимию тарбиявӣ ва тамоми ҷомеаро вазифадор ва даъват менамояд, ки 

дар бобати тарбияи миллии аҳолии кишвар фаъол буда, дар амалӣ намудани 

барномаю тадбирҳои давлатии ин масъалаи муҳими аҳамияти бузурги 

иҷтимоию ахлоқидошта саҳмгузор бошанд.  

 Консепсияи миллии таълим ба унвони ҳуҷҷати муҳими давлатӣ 

дурнамои сиѐсати давлатӣ дар соҳаи таълимро муайян карда, тамоюлҳои 

рушди ин системаи дорои аҳамияти муҳими стратегиро танзим менамояд. 

Қисмҳои таркибии муҳтавои ҳуҷҷати мазкур ҷойгоҳ, ҳадафҳо ва вазифаҳои 

тарбияро дар давраи нави таърихӣ муайян мекунанд. Дар Консепсияи миллии 

тарбия масъалаҳои худогоҳии таърихӣ, азхудкунии меъѐрҳои анъанавӣ ва 

умумиинсонӣ ва дар ҳамин замина тарбия кардани фарҳанги баланди  ба ҳам 

пайванд додани  моҳияти анъанаҳои миллӣ, арзишҳои ахлоқӣ ва фарҳангӣ, 

идоракунии демократӣ ва ғайра пешбинӣ карда шудаанд.   

 Консепсияи миллии тарбия дар мутобиқат бо тағйироти сифатии 

муҳтавои таълим ва бо мақсади рушди он, барои пойгоҳи ҳуқуқии 

новатсионӣ шароит фароҳам меоварад, ки дар асоси он қонунҳо ва санадҳои 

дигарӣ меъѐрию ҳуқуқӣ дар соҳаи таълим ва соҳаҳои марбут ба таълим аз нав 

дида баромада мешавад. 

 Консепсияи миллии тарбия таҳия, тасдиқ ва татбиқи барномаҳои 

мухталифи давлатии рушди соҳаи таълиму тарбияро бо иштироки ҳамаи 

вазоратҳо, кумитаҳо, ташкилотҳои ҷамъиятию байналмилалӣ ва 

шаҳрвандони ҷумҳурӣ тақозо менамояд.  

 Дар шароити имрӯза зарурати таҳия ва қабули Консепсияи миллии 

тарбия аз инҳо иборат аст: 

 1. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати мустақили тозаистиқлол дар 

марҳалаи аввали ташаккули давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва ягона 

қарор дорад. Рушди минбаъдаи он ба тарбияи шахсиятҳои тафаккури баланди 
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ахлоқӣ, дунѐи пурғановати маънавӣ, фикру ҷисми солим, эҳсоси баланди 

ватандӯстӣ ва худогоҳии миллидошта, риоякунандаи қонунҳо, ҳуқуқҳо, 

озодиҳо, заҳматписанду зебоипараст, сарфаю сариштакор, ботаҳаммулу 

тоқатпазир, масъулиятшиносу фаъол ва созандаю эҷодкор вобаста аст. 

Тарбияи чунин шаҳрвандон вазифаи давлат, ҷомеа ва оила мебошад.  

 2. Пас аз қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд санади 

муҳим, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф”, 

Консепсияи мактаби миллӣ, Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Кодекси одоби хизматчии давлатӣ, Барномаи давлатии тарбияи 

ватанпарастии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2006-2010, Консепсияи 

миллии инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

дигар санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ таҳия ва тасдиқ гардиданд. Дар ин ҳуҷҷатҳо 

дар мавриди таълиму тарбия фикрҳои солим ва арзишманд гуфта шудаанд. 

Аммо илми педагогика собит менамояд, ки тарбия аз рӯи мақсаду вазифа ва 

мазмуну мундариҷа нисбат ба таълим муқаддамтару васеътар аст. 

Мутаассифона, ҳуҷҷате ки дурнамои тарбияи миллӣ, ҳадаф, вазифа ва 

мазмуну мундариҷаи онро  вобаста ба сиѐсати давлати соҳибистиқлол ва 

арзишҳои миллию башарӣ муайян намояд, то ҳол таҳия нагардидааст. 

Консепсияи мазкури тарбияи миллӣ дар ин самт таҷрибаи нахустин буда, 

тамоми ҷанбаҳои тарбияи миллии шаҳрвандони ҷумҳуриро дар назар дорад 

[78]. 

 Асоси методологии тарбияро дар кишвари мо тафаккури нави сиѐсӣ ва 

фарҳангӣ ташкил медиҳад, ки моҳияти он таҳкими истиқлолияти давлатӣ, 

ваҳдату худшиносии миллӣ, ҳисси ватандӯстию ватанпарастӣ, таъмини 

амнияти давлату миллат, ҳифзи тамомияти арзӣ ва манфиатҳои умумимиллӣ 

мебошад. Муҳтавои ин методология дар Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф”, Консепсияи 

миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси одоби хизматчии 

давлатӣ, Барномаи давлатии тарбияи ватанпарастии ҷавонони Тоҷикистон 
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барои солҳои 2006-2010, Консепсияи миллии инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ 

таъкид шудааст. 

 Давлат дар сиѐсати худ оид ба тарбияи миллии шаҳрвандон кафолат 

медиҳад, ки дар тарбияи миллӣ фазои ҳуқуқӣ фароҳам оварда, санадҳои 

ҳуқуқию меъѐрӣ қабул ва дар амал татбиқ карда шаванд. Бо мақсади  тарбияи 

шаҳрвандон муассисаҳои давлатии таълим ва тарбия таъсис дода, шароит 

муҳайѐ месозад, ки: 

 - дар ҷомеа ба дигарандешӣ, озодии сухан ва виҷдон, иштироки 

шаҳрвандон дар ҳаѐти сиѐсӣ дар доираи қонун касе халал нарасонад; 

 - тавассути адабиѐти илмию оммавӣ ва бадеӣ ва аз тариқи васоити 

ахбори умум  маводи дорои мазмуни тарбияи миллӣ ба шаҳрвандон дастрас 

гардад. 

 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми чораҳоро мебинад, ки 

шаҳрвандони ҷумҳурӣ, аз хурд то калон, дар асоси ҳуқуқҳои конститутсионӣ 

зиндагӣ, кор ва фаъолият намоянд. Намуна ва ибрати шоиста будан, пеш аз 

ҳама, рафтору гуфтори мансабдорони мақомоти давлатӣ, сарварони 

муассисаҳоро мутобиқи Кодекси одоби хизматчии давлатӣ талаб карда, дарк 

ва ҳисси масъулиятшиносии падару модарон ва шахсони калонсолро дар 

тарбияи насли наврас баланд мебардорад. 

 Ҷанбаи илмӣ, дунявӣ ва башардӯстонаи анъанаю расму оинҳои мусбати 

миллии кишварро дар тарбияи мардум дастгирӣ карда, барои истифодаи 

осори пурарзиши илмӣ, адабӣ, таърихӣ, динӣ ва асару дастурҳои Сарвари 

давлат оид ба тарбияи шаҳрвандон тадбирҳо меандешад. 

 Тарбия ва ҳифзи саломатии аҳолӣ, аз ҷумла кӯдакон, наврасон, 

ҷавонон, тифлони ятимону бепарастор, нафақагирону пиронсолонро дар 

оила, кӯдакистонҳо, мактабҳо, хонаҳои бачагон, аз ҷумла баланд бардоштани 

сатҳи маърифати духтарону занон барои тарзи ҳаѐти солим, танзими оилаю 

оиладорӣ ва ба камол расонидани фарзандони солимро таъмин намуда, ба 
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ҳифзи иҷтимоию иқтисодии муаллимону мураббияҳо ва парасторон, ки ба 

тарбияи кӯдакону наврасон ва калонсолон дар муассисаҳои гуногуни 

табобатию тарбиявӣ машғуланд, мусоидат менамояд. 

 Рушд ва дастгирии муассисаҳои тарбиявию фароғатӣ, аз ҷумла 

истироҳатгоҳҳои тобистонаро ба уҳда гирифта, наврасону ҷавонони 

боистеъдодро аз ҷиҳати моддиву маънавӣ дастгирӣ менамояд. 

 Саҳм, масъулият ва фаъолияти маориф, фарҳанг, тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии  Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ, Кумитаи радио ва телевизиони назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, иттифоқҳои эҷодиро дар тарбияи мардум, аз ҷумла насли 

наврас, баланд мебардорад ва ҳамоҳанг месозад. 

 Дар ҷумҳурӣ навъҳои гуногуни варзиши миллиро ривоҷ медиҳад. 

Ташаббуси сарпарастон ва дигар одамони саховатмандро дар бобати муҳайѐ 

намудани шароити корҳои тарбиявӣ дастгирӣ менамояд. 

 Ҳарчанд ки тарбия вазифаи умумӣ ба ҳисоб меравад, масъулияти 

Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи он бештар мебошад. 

Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар  ин самт корҳои зеринро амалӣ 

мегардонад: 

 - таҷдиди назар намудани нақшаю барномаҳои таълим, китобҳои дарсӣ 

бо мақсади пурқувват намудани ҷанбаҳои амалию тарбиявии онҳо ва ноил 

гардидан ба гуманизатсия муҳтавои таълим; 

 - равона намудани таваҷҷуҳ ба тарбияи характери миллӣ ва тафаккури 

миллӣ; 

 - талаботи умумӣ ва ягонаи тарбияи кӯдакону наврасон ва ҷавонон дар 

муассисаҳои таълимӣ, оила ва ҷомеа; 

 - таҳияи системаи корҳои тарбиявӣ, ки тавассути онҳо падару модарон 

ҳамчун шарики доимии мактабу муаллим ҷалб карда мешаванд; 

 - ташкили вохӯрӣ ва суҳбати  мунтазами одамони машҳур, роҳбарони 

вазорату муассисаҳо бо наврасону ҷавонон; 
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 - пурзӯр намудани мавзӯъҳои тарбиявии барномаҳои курсу семинарҳои 

такмили ихтисоси муаллимон ва роҳбарони синфҳо; 

 - мавриди таҳлилу таҳқиқ ва мавзӯъҳои корҳои курсию дипломӣ қарор 

додани масъалаҳои тарбияи миллӣ, аз қабили тафаккури миллӣ, худшиносӣ, 

ваҳдат ва ифтихори миллӣ. 

 Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя бо вазоратҳои фарҳанг, 

адлия, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ, амният, мудофиа, даромадҳо ва пардохтҳои давлатӣ, корҳои дохилӣ, 

алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии сохтмон ва меъмории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаҳои телевизион ва радио, кор бо занон ва 

оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, иттиҳодияҳои эҷодӣ, 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо ва шахсони 

ҳуқуқиву воқеӣ тадбирҳои зеринро ба анҷом мерасонанд: 

 - барои амалӣ намудани талаботҳои Консепсияи мазкур нақшаи 

ҷорабиниҳо таҳия намуда, иҷрои онро таъмин менамоянд; 

 - фаъолияти системаи иттилоотии соҳаи тарбияро таъмин менамоянд; 

 - бо марказҳои ҷаҳонии тарбия ва таҳсилот робитаи педагогӣ барқарор 

менамоянд; 

 - дар таҳияи барномаҳо ба масъалаҳои тарбияи миллӣ, ки ба иззати 

нафси халқу миллатҳои дигар намерасад, бештар аҳамият медиҳанд; 

 - оид ба забон, адабиѐт ва таърихи халқи тоҷик, инчунин сарватҳои 

моддию маънавии тоҷикон бештар маводи илмию оммавӣ ба нашр 

мерасонанд; 

 - барои нозирони давлатии роҳ, андоз, гумрук, тамоми кормандони 

ҳифзи ҳуқуқ, тандурустӣ, савдо ва ғайра, ки кори  ҳаррӯзаи онҳо аз 

муоширату муносибат бо одамон иборат мебошад, доир ба риояи одоби 

муошират, ҳусни гуфтор, ҳифзи саломатӣ, муҳит ва ғайра дастурҳо таҳия 

намуда, иҷрои онро таъмин менамоянд; 

  - барои аз байн бурдани зӯроварӣ дар қисмҳои ҳарбӣ тавассути 

унсурҳои гуногуни тарбия тадбирҳои самарабахш меандешанд; 
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 - барои тарбияи аскарону афсарон дар рӯҳи сифатҳои беҳтарини ахлоқӣ 

шароит муҳайѐ месозанд; 

 - доир ба тарбияи маҳбусон дар муҳити маҳрумият аз озодӣ шароит 

муҳайѐ карда, барои ба тарзи ҳаѐти солим баргардонидани онҳо тарзу 

усулҳои гуногуни тарбияи маънавӣ, хештаншиносӣ, худогоҳии миллӣ, 

гуманистӣ, меҳнатӣ, зебоипарастӣ ва ғайраро татбиқ менамоянд; 

 - марказҳои компютерӣ, Интернет, алоқаи электронӣ, ки бо ҷаҳони 

мутамаддин мепайванданд, ташкил мекунад; 

 - ба беҳтар саҳм гирифтани оммаи васеъи мардум дар тадбирҳои 

муҳими давлативу байналмилалалӣ, аз ҷумла гуфтугӯи тамаддунҳо, даҳсолаи 

об барои ҳаѐт, ҷашнҳои миллию давлатӣ, намоишгоҳҳо, ҳафтаҳои фарҳангу 

адабиѐт, вохӯриҳо, бозӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ ва ғайра мусоидат 

менамоянд; 

 - ба тарзи миллӣ сохтану ороиш додани бино ва қасру майдонҳоро ба 

нақша мегиранд; 

 - ба номгузории миллию таърихии кӯчаву хиѐбонҳо, шаҳру ноҳияҳо ва 

деҳаҳо муносибати ҷиддӣ карда, номҳои шаклан ва мазмунан зебои асотирию 

таърихиро эҳѐ менамоянд; 

 - чопи “Зиндагиномаи намояндагони машҳури миллат”, нашри китобҳо 

бо нақшу нигори миллиро ба роҳ мемонанд; 

 - фаъолияти Кумитаи олимпии варзиш, дастаҳои футболи миллӣ, 

гуштии миллӣ, бозиҳои миллӣ, чавгонбозиро пурзӯр менамоянд; 

 - дар баробари рамзҳои давлатӣ, барои эҷод ва ҷорӣ намудани рамзҳои 

дигари миллӣ озмунҳо мегузаронанд. 

 Тарбия падидаи иҷтимоӣ, фарҳангӣ, психологӣ ва педагогӣ буда, барои 

танзими ҳаѐти инсон ва пешрафти ҷамъият хидмат менамояд. Он ҳамчун 

фаъолияти махсуси ҳадафманди инсон барои рушди потенсиали шахсият ва 

ворид шудани инсон ба ҷараѐни зиндагии воқеӣ ва бунѐди ҳаѐти маданӣ 

равона карда мешавад. 
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 Ба ин маънӣ, тарбия қисми таркибии ҳадафу вазифаҳои давлат қарор 

мегирад, ки барои амалӣ намудани манфиатҳои давлат, ҷомеа ва ҳар як 

шаҳрванд равона карда мешавад. Давлат тартибу низомеро ҷорӣ менамояд, 

ки барои ҳаѐту фаъолияти инсон ва тарбияи миллии шаҳрвандон мусоидат 

менамояд. 

 Тарбияи миллӣ дар шаҳрванд сифатҳое чун фарҳанги баланд, 

худогоҳии миллӣ, гуманизм, озодандешӣ, мавқеи шаҳрвандӣ ва иҷтимоӣ, 

ташабускориро ташаккул медиҳад. Чунин шаҳрванд қодир аст аз нуқтаи 

назари манфиатҳои миллӣ фаъолият намояд, ба зуҳуроти манфии ҷомеа аз 

лиҳози танқидӣ назар кунад, Ватани хешро дӯст дорад ва манфиатҳои онро 

ҳимоя намояд, ҳамчун шахсияти соҳиби тафаккури миллӣ ва посдори 

тамаддуни миллӣ дар пешрафти ҷомеа саҳмгузор бошад. 

 Ҳадафу вазифаҳои тарбияи миллӣ ташаккули инсони комил, дорои 

сифатҳои шаҳрванди Ватани худ, шахсияти дорои симои ахлоқӣ-маънавӣ, 

фарҳанг ва сифатҳои дигари инсонӣ мебошад. 

1.4. Вазъи татбиқи Консепсияи миллии тарбия дар муассисаҳои 

таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо мустаҳкамии давлатдорӣ ва 

устувории  иҷтимоӣ тавсиф карда мешавад, имкониятҳои нав барои тарбияи 

ташаббускорӣ, фаъолмандии иҷтимоӣ ва таъйиди арзишҳои демократӣ пайдо 

мешаванд. Вале, мутаассифона, то ба андозае зуҳури нопухтагии маънавӣ, 

ахлоқӣ ва сиѐсии баъзе аз ҳамватанон, махсусан наврасон ва ҷавонон, 

нокифоягии омодагӣ ба амалӣ намудани назорат, ҳимояи фаъолонаи ҳуқуқҳо, 

озодиҳо ва манфиатҳои худро низ мебинем.   

 Маориф мисли гузашта ҳамон ниҳоди иҷтимоие мебошад, ки дар он 

имконияти тарбияи насли нави шаҳрвандон, ки қобилияти дарк ва аз худ 

намудани арзишҳои демократӣ, фаҳмидани зарурати риояи қонуни рафтор, 

омода будан ба фаъолмандии иҷтимоӣ дар ҳалли масъалаҳои дорои аҳамияти 

иҷтимоиро доранд, ҳанӯз вуҷуд дорад.  
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 Таҳаввулоти бузурге ки дар бист соли охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

рух доданд, ба  тағйироти ҷиддӣ дар бахши иҷтимоӣ-сиѐсии ҷомеа, аз ҷумла 

дар системаи маориф оварда расониданд. Коҳишѐбии  ҷиддии таъсири тарбия 

ба хонандагон дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ тағйироти асосӣ ва калидӣ ба 

шумор меравад. Коҳишѐбии ҷиддии таъсири тарбия ба таълимгирандагон дар 

мактабҳои таҳсилоти умумӣ ба андозае натиҷаи сиѐсати маъмули оғози 

солҳои 90-уми асри гузашта дар соҳаи маориф мебошад. Кӯшиши барҳам 

задани идеологияи ҳукмрон, ки мағзи (ядрои) системаи тарбия дар мактаби 

советӣ буд, муддате арзи вуҷуд намуда буд. Он ба сифати таълиму тарбия 

таъсири манфӣ расонд. Баъзе унсурҳои асосӣ ба канор зада шуданд, аммо 

унсурҳои нав ҳанӯз таҳия ва дар амал ҷорӣ нагардида буданд. Муассисаҳои 

таълимие ки дар марҳилаи имрӯзаи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон амал 

менамоянд ва аз воситаҳои тарбия истифода мекунанд, дар ин самт кори 

бузургеро ба иҷро мерасонанд, вале ба андозаи кофӣ вазифаҳои бар дӯш 

гузоштаашонро амалӣ карда наметавонанд, баъзан ба ҳоли худ гузошта 

шудаанд ва аз ягон нуқтаи назар бо якдигар муттаҳид карда нашудаанд. 

Моҳиятан, имрӯз ҷараѐни ҳадафмандонаи таъсири тарбияи муассисаи 

таҳсилоти умумӣ ба шаҳрвандони оянда, аз ҷумла дар қисмати тарбияи 

шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва ватанпарастӣ вуҷуд надорад.  

 Ҳукумати ҷумҳурӣ баъд аз истиқрори ҳукумати қонунӣ барои барқарор 

намудани сулҳ ва ваҳдати миллӣ тасмими ҷиддии сиѐсӣ гирифт, он ба эҳѐи 

тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ мусоидат намуд.  

 Рушди мустақилонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯ овардани он ба 

арзишҳои миллӣ, минтақавӣ, демократӣ ва арзишҳои умумиҷаҳонии 

таълимӣ, иҷтимоӣ, маънавӣ ва ахлоқӣ тақозо менамояд, ки ба ҳадаф ва 

вазифаи таълиму тарбия, шаклҳо, методҳо ва воситаҳои амалӣ намудани 

онҳо, аз ҷумла тарбияи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва ватанпарастии хонандагон дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо диди нав нигариста шавад.  

  Таълим яке аз омилҳои муҳими рушди ҷомеа, яке аз воситаҳои рушди 

устувори иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангии он мебошад. Маҳз барои ҳамин, 
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таълим пояи давлат, омили эҳѐи фарҳанги моддӣ ва маънавии ҷомеа ба 

шумор меравад. 

 Консепсияи миллии тарбияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтани пойгоҳи 

замонавии таълим дар заминаи арзишҳои миллӣ ва умумиинсонӣ, ворид 

намудани Тоҷикистон ба фазои ягонаи байналмилалии таълим ва алоқаи 

устувори маорифи миллӣ бо фарҳанг ва тамаддуни ҷаҳониро яке аз 

вазифаҳои муҳими давлат ва ҷомеа меҳисобад.  

 Дар моддаи 41-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон навишта 

шудааст: “Ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил дорад. Маълумоти умумии асосӣ ҳатмист. 

Давлат таълими умумии асосии ҳатмии ройгонро дар муассисаҳои таълимии 

давлатӣ кафолат медиҳад. 

 Шахс дар доираи муқаррарнамудаи қонун дар муассисаҳои таълимии 

давлатӣ метавонад ба таври ройгон таълими миѐнаи умумӣ, ибтидоии касбӣ, 

миѐнаи касбӣ ва олии касбӣ  гирад” [Конститутсии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Душанбе, 2016. Саҳ. 10.]. 

 Ин ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон дар Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи маориф”, ки Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(дар таҳрири нав) 17 майи соли 2004 қабул намудааст, Консепсияи миллии 

тарбия, санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ мустаҳкам карда шудаанд. 

 Дар онҳо вазифаҳои системаи маорифи давлати мустақил, демократӣ, 

ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва ягона муайян карда шудаанд. 

 Ҳукумати ҷумҳурӣ афзалияти соҳаи маорифро дар шароити иқтисоди 

бозорӣ таъкид намуда, дар пеши ин соҳа вазифа мегузорад: таълиму тарбия 

бояд барои ҳимояи манфиатҳои шахсият, ҷомеа ва давлат, барои гирифтани 

маълумоти босифат равона карда шавад. 

 Дар шароити гузариши мамлакат ба иқтисоди бозорӣ, ба 

демократикунонӣ ва инсоникунонии системаи таълим, ба сохтмони давлати 

мустақил, демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва ягона омӯзиш ва хулоса кардани 

таҷрибаи мусбати ғуншудаи муассисаҳои таълимӣ дар давраи ташаккул ва 

рушди давлати мустақили Тоҷикистон аҳамияти хоса касб менамояд. 



58 
 

 Тоҷикистон баробари ба даст овардани истиқлолият рӯ ба ислоҳоти 

иқтисодиѐт, бахшҳои иҷтимоии ҳаѐт, аз ҷумла системаи маориф овард. Дар 

солҳои таҳкими истиқлолият Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

маориф” (27 декабри соли 1993, дар таҳрири нав 17 майи соли 2004) ?, 

Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маълумоти ибтидоии касбӣ” ва 

“Дар бораи маълумоти олии касбӣ ва баъд аз мактаби олӣ”, Консепсияи 

миллии тарбияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуданд, зиѐда аз 150 

санади қонунгузорӣ ва меъѐрӣ, муқаррароти муассисаҳои таълимӣ таҳия 

гардиданд. 

 Ҳамаи ин қонунҳо бешубҳа ҷавобгӯи талаботи санадҳои меъѐрӣ-

ҳуқуқии байналмилалӣ мебошанд. 

 Дар машварати ҷумҳуриявии кормандони системаи маориф бо ширкати 

чанде аз вазорату идораҳо, ки 22 декабри соли 2005 баргузор гардид, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мавзӯи “Соҳаи 

маориф – самти стратегии сиѐсати давлатӣ” маърӯза кард. “Баррасии 

созандаи вазъи корҳои таълимӣ-тарбиявӣ, хусусан сатҳи дониш дар 

муассисаҳои таълимии кишвар ва ҳамчунин масъалаҳои маънавият ва 

саводнокии умумии ҷомеа тақозои дархостҳои замон ва зарурати 

таъхирнопазир мебошад”, - зикр намуд Президанти мамлакат дар маърӯзаи 

худ [135:20].  

 Муносибати ҷиддӣ ба соҳаи маориф, матраҳ кардан ва ҳал намудани 

масъалаҳои мавҷуда дар сатҳи сиѐсати давлатӣ аҳамияти калони сиѐсӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ-таълимӣ дорад. Тамоми пешрафти ҷомеа, 

рушди устувори иқтисодӣ, таъмини бехатарии миллӣ ва давлатӣ ва дар 

маҷмӯъ комѐбиҳои сатҳи ҷаҳонии рушди иқтисодиѐт, техника ва технология, 

илм ва фарҳанг, пеш аз ҳама, аз рушди устувори маориф ва ташкили раванди 

муназзам ва босифати таълими шаҳрвандони Тоҷикистон вобаста мебошад. 

 Сарвари давлат вазъияти дар соҳа бавуҷудомадаро таҳлил карда, қайд 

намуд, ки Ҳукумати ҷумҳурӣ танҳо пас аз таъмини пурраи суботи сиѐсӣ ба 
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ҳалли масъалаҳои маориф машғул шуд ва ба таври мураттаб барои беҳтар 

кардани шароит ва имкониятҳои амалӣ гардонидани он кӯшиш менамояд. 

 Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми ҷамъбаст намудани корҳои 

баанҷомрасида зикр намуд, ки комѐбии асосӣ дар сатҳи меъѐрҳои 

байналмилалӣ сохтани пояи қонунгузорӣ дар соҳаи маориф мебошад. 

 Дар маърӯза қайд карда шуд, ки дурнамои вазифаи муҳими системаи 

маориф  тарбияи шахсияти созанда, яъне ҳаматарафа ва мутаносиб рушдѐфта 

мебошад. Дар ҷавонон тарбия кардани ҳисси худогоҳии миллӣ ва таърихӣ, 

анъанаҳои беҳтарини миллӣ ва умумиинсонӣ, муносибати эҳтиѐткорона ба 

арзишҳои фарҳангӣ, тарбияи маънавият ва таблиғи бартариятҳои идоракунии 

демократӣ, ки ба азхудкунии дастовардҳои илм, техника ва фарҳанг мусоидат 

менамояд, ҳамеша дар мадди назари давлат қарор дорад.  

 Дар ҷумҳурӣ ҳар сол миқдори мактабҳои навъи нав зиѐд мешавад, 

шумораи мактабҳои таҷрибаи пешқадам ва муаллимони навовар, 

ширкаткунандагон ва ғолибони конкурсҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз 

ҳисоби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ меафзояд.  

  Дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ ҳамкории байналхалқӣ дар соҳаи 

маориф хеле густариш ѐфт. Ин имкон дод бисѐре аз намояндагони ҷавонони 

ҷумҳурӣ таҳсили худро дар донишгоҳҳои Федератсияи Россия, ИМА, 

Канада, Ҷопон, Чин, Ҳиндустон, Миср, Туркия, Украина, Австралия ва 

Қирғизистон идома диҳанд. Бо қарори Ҳукумати ҷумҳурӣ маблағгузории 

молиявӣ барои таҳсили ҷавонони болаѐқат ва омодасозии мутахассисон ҳар 

сол зиѐд карда мешавад.  

 Сарфи назар аз мушкилоти иқтисодӣ, Ҳукумати ҷумҳурӣ тамоми саъю 

кӯшиш ва имкониятҳои худро барои тадриҷан беҳтар намудани шароити 

таълиму тарбия ва рушди соҳаи маориф равона месозад. Зеро ояндаи миллат 

ва давлат дар дасти хонандагон ва донишҷӯѐни имрӯза аст, онҳо созандаи 

ҳаѐти нек ва осудаи кишвар, яъне давомдиҳандагони корҳои мо мебошанд. 

 Сабаби асосии пастравии сатҳи дониш, сифати таълиму тарбияи 

хонандагон ва донишҷӯѐн нарасидани муаллимони баландихтисос, китобҳои 
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дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ, муносибати бемасъулиятонаи падару модарон 

ба таълиму тарбияи фарзандон, ҷалби сусти хонандагон ва донишҷӯѐн ба 

корҳои кишоварзӣ, бетарафии роҳбарони Вазорати маориф ва илм, сардорони 

раѐсатҳо ва мудирони шуъбаҳои маориф мебошад. 

 Таҳқиқоти мо нишон дод, ки сабаби дигари пастравии сатҳи дониши 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва донишҷӯѐн технология ва 

методҳои куҳнашудаи таълим, мазмун ва сифати пасти китобҳои дарсӣ, 

номукаммалии нақшаҳо ва барномаҳои таълимӣ, муносибати муаллимон ба 

хонандагон ва  мактаб, норасоӣ дар кори Вазорати маориф, раѐсатҳо ва 

шуъбаҳои маорифи вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо ва дигар вазорату мақомоти 

марбут, инспекторон ва методистҳои шуъбаҳои маорифи вилоятҳо, шаҳрҳо 

ва ноҳияҳо, кормандони институтҳо ва марказҳои такмили ихтисоси 

муаллимон мебошад. 

 Дар мутобиқат бо Нақшаи чорабиниҳои таҳиянамудаи Ҳукумати 

Ҷумҳурӣ оид ба иҷрои вазифаҳое, ки аз суханрониҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар машварати умумиҷумҳуриявии кормандони соҳаи маориф 

(22. 12. 2005) ва дар мулоқот бо намояндагони ҷомеа оид ба масъалаи 

баррасии лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти 

падару модар дар таълиму тарбияи фарзандон” (14. 12. 2010) бармеояд, 

тадбирҳои васеъ доир ба сохтани инфрасохтор, мустаҳкам намудани пойгоҳи 

таълимӣ-моддии муассисаҳои таълимӣ, такмили системаи маориф дар 

тамоми сатҳҳо ва зинаҳо, омодасозӣ ва такмили ихтисоси кормандон, 

аттестатсияи кадрҳои педагогии роҳбарикунандаи  соҳаи маориф ва 

ҳамчунин зиѐд намудани масъулияти падару модар дар тарбияи фарзандон, 

ҳамкории зич ва доимии оила, ҷомеа ва падару модарон андешида шудаанд. 

 Амалӣ намудани тадбирҳои мазкур имкон медиҳад дар 25 соли наздик 

шароити муносиб барои таъмини муътадили раванди таълимӣ-тарбиявӣ дар 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати 

дониши хонандагон, омодасозии мутахассисони ҷавобгӯ ба стандартҳои 
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байналхалқии таълим ва таъминкунандаи бозори кор бо кадрҳои 

баландихтисос фароҳам оварда шавад. 

 Инак, замина ва роҳҳои амалӣ намудани Консепсияи миллии тарбия аз 

инҳо иборат мебошанд: 

 Заминаҳои сиѐсӣ ва ҳуқуқӣ. 

 - таҳияи қонунҳо ва санадҳои дигари меъѐрӣ-ҳуқуқӣ дар бахши тарбияи 

миллии шаҳрвандони кишвар; 

 - густариши мақоми забони давлатӣ; 

 - истифодаи рамзҳои давлатӣ ва миллӣ дар раванди тарбияи 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 - баланд бардоштани нақш ва масъулияти падару модарон дар тарбия 

ва саломатии фарзандон; 

 - тартиб додан ва тасдиқ намудани меъѐрҳои муосири пардохти музди 

кори кормандони бахши тарбия; 

 - таҳия ва амалӣ намудани барномаҳои давлатии ба тарбияи 

шаҳрвандон нигаронидашуда. 

 Заминаҳои маънавӣ-иттилоотӣ. Тарбияи шаҳрвандон бе таъмини 

васеъи иттилоотӣ ғайриимкон аст. Манбаъҳои иттилоотие ки дорои 

потенсиали маънавӣ ва ахлоқӣ мебошанд, инҳоанд: 

  - мероси таърихӣ ва фарҳангии гузаштагон, ки ҳофизаи таърихии 

халқро ташкил медиҳанд; 

 - урфу одат ва анъанаҳо, тарзи ҳаѐти мардум, ки дар хусусиятҳои 

миллии он инъикос  ѐфтаанд; 

 - стандартҳои давлатии таълим дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ, 

муассисаҳои таълимии ибтидоӣ, миѐна ва олии касбӣ; 

 - осори илмӣ, асарҳои адабиѐт ва санъат, ѐдгориҳои таърихӣ ва 

фарҳангии Тоҷикистон; 

 - Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 - китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методӣ барои тамоми сатҳҳои таълиму 

тарбия; 



62 
 

 - барномаҳои телевизиону радио ва маводи шабакаи ҷаҳонии 

“Интернет”; 

 - маводи васоити ахбори умум;  

 - нутқҳо ва суханрониҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 - фаъолияти сиѐсии роҳбарони вазоратҳо, идораҳо, ходимони маъруфи 

илм ва фарҳанг; 

 - фаъолияти намояндагони соҳаи тиҷорат, ки дар кори тарбияи ҷавонон 

саҳми худро мегузоранд; 

 - арзишҳои маънавии миллӣ ва умумиинсонӣ. 

 Заминаҳои ташкилӣ: 

 1. Таҳияи тадбирҳои давлатӣ оид ба тарбияи миллии шаҳрвандон. 

 2. Барқарор намудани алоқаҳои иттилоотӣ дар байни вилоятҳо, 

минтақаҳо ва ноҳияҳои кишвар. 

 3. Бунѐди роҳҳо барои рушди иқтисодӣ, алоқаҳои илмӣ ва фарҳангӣ дар 

байни  минтақаҳои мухталифи ҷумҳурӣ. 

 4. Бо радио ва телевизион таъмин намудани тамоми минтақаҳои 

кишвар. 

 5. Сохтани шароити беҳтарин барои таълиму тарбияи якҷояи ҷавонони 

минтақаҳои гуногун дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе. 

 6. Ташкили оқилона ва самараноки кори тарбиявӣ дар Артиши Миллӣ. 

 7. Эҳѐ ба барқарорсозии китобхонаҳо ва фаъолияти онҳо, махсусан  

китобхонаҳои муассисаҳои таълимӣ, бунѐди ҳавзҳои шиноварӣ ва 

майдончаҳои варзишӣ, осорхонаҳои мактабӣ. 

 8. Гузаронидани чорабиниҳои тиббии “Рӯҳи солим дар тани солим” бо 

мақсади ҳифзи саломатии аҳолӣ. 

 9. Фаъол гардонидани кори муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотие ки ба 

масъалаҳои тарбия сару кор доранд.  

 Натиҷаҳои амаликунонии Консепсияи миллии тарбия имкон медиҳад 

ҳалли масъалаҳои зерин пешгӯӣ карда шавад; 
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 1. Такмили асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии тарбия, таҳияи 

санадҳои нави меъѐрӣ-ҳуқуқии тарбияи шаҳрвандон. 

  2. Баланд бардоштани сатҳи худогоҳӣ ва ифтихори миллии 

шаҳрвандон, ташаккули афкори омма дар заминаи муносибати консептуалӣ 

ба масъалаҳои тарбия. 

 3. Омӯзиши амиқ ва иҷрои нишондодҳои Консепсия ба 

педагогикунонии муҳити ҷамъиятӣ мусоидат менамояд, афкори ҷамъиятиро 

дар бораи ҳадафҳо ва вазифаҳои нави таълим ба вуҷуд меоварад. Таълим 

барои инсон, давлат ва ҷомеа ба сифати арзишҳои моддӣ ва фарҳангӣ ва 

рушди муназзами раванд шинохта мешавад. 

 4. Пояи таълими муосир дар заминаи арзишҳои фаҳангӣ, миллӣ, 

умумиинсонӣ сохта мешавад, менталитети наслҳоро то ба дараҷаи худогоҳии 

таърихӣ ва фалсафӣ мерасонад, ворисияти арзишҳои миллиро барои наслҳои 

оянда таъмин менамояд. 

 5. Таълими босифати тарзи ҳаѐти солимро мукаммал мекунад, ба ҳалли 

масъалаҳои демографӣ ва танзими оила таъсир мерасонад. 

 6. Риояи меъѐрҳои рафтор ба талаботи асосии давлат ва ҷомеа табдил 

меѐбад, дараҷаи маънавиѐти ҷомеа баланд мегардад. 

 7. Бо мундариҷаи таълим ҳамгиро мешавад, инсондӯстӣ – муҳаббат ба 

инсон, эҳтироми муҳити моддӣ ва маънавии ӯ ба ҳадафи асосии тарбия 

табдил меѐбад. Педагогикаи амалӣ дар аъзои ҷомеа малака ва маҳорати 

дидан ва дарк кардан, шунидан ва фаҳмидан, гуфтан ва амал карданро ба 

вуҷуд меорад. Тарбияи шаҳрвандии насли наврас беҳтар карда мешавад, 

мафҳумҳои муҳаббат ба зодгоҳ, кишвар, Ватан бо ҳам тавъам дониста 

мешаванд. 

 8. Миқдори муассисаҳои томактабӣ зиѐд мешавад, кӯдакон тавассути 

марказҳои алоҳида, боғчаҳои кӯдаконаи оилавӣ (хусусӣ), давлатӣ, 

ғайридавлатӣ бароли таҳсил дар мактабҳои миѐнаи таҳсилоти умумӣ омода 

карда мешаванд. Масъулияти падару модарон дар тарбияи фарзандон ва 
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омода сохтани ба таҳсил баланд бардошта мешавад. Барои тарбияи 

томактабии кӯдакон китобҳои дарсии босифат омода ва чоп карда мешаванд. 

 9. Тамоми кӯдакони ин синну сол дар сатҳи таълими ибтидоӣ ба таҳсил 

фаро гирифта мешаванд, онҳо хондан навиштан, ҳисоб кардан ва риояи 

меъѐрҳои бехатарии ҳаѐтиро ѐд мегиранд. Ба муаллимон ва падару модарон 

имкони интихоби китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ дода мешавад. 

 10. Маълумоти босифати миѐнаи умумӣ ба талаботи асосии шахсият, 

ҷомеа ва давлат табдил меѐбад. Тамоми баҷагони Тоҷикистон маълумоти 

ҳатмии умумӣ мегиранд. Барои онҳое ки маълумоти асосӣ, миѐнаи умумӣ 

надоранд ѐ имконияти таҳсили рӯзонаро надоранд, таълими шабона, ғоибона 

ва фосилавӣ ташкил карда мешавад. Дар синфҳои Х (Х1)-Х1 (Х11) мактабҳои 

миѐнаи таҳсилоти умумӣ мактаббачагон мувофиқи шавқу завқ ва 

қобилиятҳояшон ба равияҳои таълимӣ тақсим карда мешаванд. 

 11. Омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникӣ ва муассисаҳои таълимии дигари ба 

онҳо баробаркардашуда ҷалби ҷавононро ба ихтисосҳои муосир таъмин 

менамоянд. Дараҷаи таълим дар ин сатҳ ба талаботи стандартҳои 

байналмиллалӣ мутобиқат хоҳанд кард, мутахассисони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон метавонанд аз рӯи тахассуси худ берун аз ҷумҳурӣ кор кунанд. 

 12. Таҳсилоти олӣ сифатан дигар мешавад. Соҳиби маълумоти олӣ 

ҳамон касе мешавад, ки камолоти маънавӣ, шуурнокии эҷодӣ ва маҳорати 

баланди касбӣ дошта бошад. Идоракунии соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

тадриҷан беҳтар карда мешавад. 

 13. Ҳамкорӣ бо давлатҳои хориҷӣ дар соҳаи маориф рушд меѐбад, 

муассисаҳои таълимии Ҷумҳурии Тоҷикистон рақобатпазирии сифати 

таълимро таъмин менамоянд, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фазои ягонаи 

байналмилалии таълим ворид мегардад. 

 Воситаҳои татбиқи тарбияи ҳамагонӣ дониш, муошират ва амал 

мебошад. Кӯдакон дар раванди таълиму тарбия дар бораи ихтилофҳои 

глобалӣ ва роҳҳои бартараф намудани онҳо маълумот пайдо мекунанд. Дар 

натиҷаи муоширати озоди кӯдакон бо калонсолон ва бо якдигар фаҳмиши 
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амиқи равандҳои дар ҷаҳон баамалоянда ва ҷаҳонбинии онҳо васеъ мешавад. 

Ниҳоят, мактаббачагон дар кори ҳифзи сулҳ, ҳамкорӣ ва ҳамдигарфаҳмии 

байни халқҳо, ҳифзи муҳити зист бевосита иштирок мекунанд. 

 Пеш аз он ки моҳияти тарбияи маънавӣ баррасӣ карда шавад, зарурати 

таваҷҷуҳ зоҳир намудан ба мафҳуми раванди тарбия ба миѐн меояд. Тарбия – 

ташаккули ҳадафмандонаи шахсият бо мақсади омодасозии ӯ барои ширкат 

дар ҳаѐти ҷамъиятӣ ва фарҳангӣ тибқи моделҳои меъѐрии иҷтимоӣ-фарҳангӣ 

мебошад. 

 Тарбия раванди бисѐромила мебошад. Ба он муҳити табиӣ, ҷаҳони зист 

ва иерархияи арзишҳои ҷамъиятӣ: оила, мактаб ва донишгоҳ, ташкилоти 

кӯдакон ва ҷавонон, фаъолияти ҳаррӯзаи касбӣ, санъат ва васоити ахбори 

умум таъсир мерасонанд. Сохтори раванди тарбия аз алоқаи 

байниҳамдигарии унсурҳои асосӣ: ҳадафҳо ва муҳтаво, методҳо ва абзорҳо ва 

ҳамчунин комѐбиҳо иборат мебошад. 

 Равияи тарбия дар заминаи ягонагии ҳадафҳо ва муҳтаво сохта 

шудааст. Асоси ин омилро тарбияи ақлонӣ, ахлоқӣ, корӣ, ҷисмонӣ ва 

зебоипарастӣ ташкил медиҳад. Дар замони мо бахшҳои нави кори тарбиявӣ – 

шаҳрвандӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, экологӣ ба вуҷуд меоянд. 

 Муҳаққиқ Е. В. Бондаревская ҳадафи умумиро пешниҳод намуд: 

тарбия ба унвони эҳѐи инсони фарҳангӣ ва ахлоқманд [30:36]. 

 Консепсияи татбиқи вазифаҳо, ки унсурҳои муҳим ва асосӣ муайян 

мекунанд, аз интернатсионаликунонии арзишҳои умумиинсонӣ, ҳифзи 

таҷрибаи мураккаби маънавии инсоният, гуфтугӯи байни фарҳангҳо ва 

халқҳои мухталиф, озодӣ ва масъулият, ғункунии таҷрибаи рафтори ахлоқӣ, 

иштирок дар корҳои шаҳрвандӣ, зоҳир намудани рӯҳияи ҷамъиятӣ, риояи 

ҳуқуқҳои инсон, мубориза бо амалҳои ношоям, дарки вазъи воқеӣ аз тарафи 

кӯдакон, қабул кардани қарор, интихоби озоди амал ва масъулияти он, 

интихоби воситаҳои худтанзимкунии рафтор дар тамоми бахшҳои ҳаѐт, аз 

худ намудани тарзҳои худомӯзӣ, такмил ва ғайра иборат мебошад.  
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 Ба ақидаи олимон-педагогҳо, ҳадаф таъмини ҳар як мактаббача бо 

дониш ва фарҳанги ибтидоӣ ба унвони замина барои худмуайянкунӣ 

мебошад. Дар ин ҷо функсияҳои асосии кори педагогӣ, ки ба ташаккули 

қобилияти шахсият ба худтатбиқкунӣ, худташкилкунӣ ва худсафедкунӣ 

равона карда шудааст, зикр карда мешавад. Бино бар ин, амалӣ намудани 

барномаҳо бо таъмини равандҳои худмуайянкунӣ, худтатбиқкунӣ, 

худташкилкунӣ ва худсафедкунӣ, ки ҳамчун унсурҳои муҳимтарини 

худтакмилдиҳии шахсият хидмат мекунанд, ба бахшҳои асосии кори 

педагогӣ табдил меѐбанд. 

 Ҳамин тавр, дар консепсияҳои мазкур муносибатҳои гуногун ба тарбия 

ва татбиқи онҳо бо воситаҳои мухталиф ифода меѐбанд. Метавон гуфт, ки 

муҳаққиқон таваҷҷуҳи худро ба ташкили тарбияи маънавӣ равона месозанд. 

 Шарҳи адабиѐт нишон дод, ки ҳадафи асосии тарбияи маънавӣ 

ташаккули ҳисси шаҳрвандӣ ва тафаккури ҳуқуқӣ ба унвони сифатҳои 

интегративии шахс, ки озодии ботинӣ ва эҳтиром ба ҳокимияти давлатиро 

фаро мегиранд, муҳаббат ба Ватани худ ва майл ба сулҳ, ҳисси иззати нафс 

ва тартиботи ботинӣ, зуҳури ҳамоҳанги ватанпарастӣ ва фарҳанги 

муоширати байни миллатҳо мебошад. Ташаккули тафаккури маънавӣ ба 

унвони хусусияти шахсият бо ѐрии субъективии муаллимон, падару модарон, 

ташкилоти ҷамъиятӣ ва ҳамчунин омилҳои объективии амалкарди ҷомеа – 

дар навбати аввал ҳукумат, сохторҳои шаҳрвандӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ, сиѐсӣ ва 

ахлоқӣ  муқаррар карда мешавад. 

 Ҳамин тавр, Консепсияи тарбияи миллӣ дар шаҳрванд сифатҳое чун 

фарҳанги баланд, худогоҳии миллӣ, гуманизм, озодандешӣ, мавқеи 

шаҳрвандӣ ва иҷтимоӣ, ташаббускориро ташаккул медиҳад. Чунин шаҳрванд 

метавонад аз нуқтаи назари манфиатҳои миллӣ фаъолият намояд, ба зуҳуроти 

манфии ҷомеа аз лиҳози интиқодӣ назар кунад, Ватани хешро дӯст дорад ва 

манфиатҳои онро ҳимоя намояд, ҳамчун шахсияти соҳиби тафаккури миллӣ 

ва посдори тамаддуни миллӣ дар пешрафти ҷомеа саҳмгузор бошад. 
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 Ҳадафу вазифаҳои ниҳоии Консепсияи тарбияи миллӣ ташаккули 

шахсияти ҳаматарафа ва мутаносиб рушдѐфта, дорои сифатҳои шаҳрванди 

Ватани худ, шахсияти дорои симои ахлоқӣ-маънавӣ, фарҳангӣ ва сифатҳои 

дигари инсонӣ мебошад. 

Хулосаҳои боби якум 

 Рушди мустақили Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯ овардани он ба арзишҳои 

миллӣ, минтақавӣ, умумиҷаҳонӣ, демократӣ, таълимӣ, иҷтимоӣ, маънавӣ ва 

ахлоқӣ  тақозо менамояд, ки ҳадаф ва вазифаи таълиму тарбия, шаклҳо, 

методҳо ва воситаҳои амалӣ кардани онҳо, аз ҷумла оид ба тарбияи 

шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва ватанпарастии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ бознигарӣ карда шаванд. 

 Омӯзиши масъалаҳои дидактикии тарбияи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ ва 

ватанпарастии хонандагон дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ имкон дод як 

қатор ҷанбаҳои муҳими он, аз ҷумла махсусияти тарбияи хонандагони 

синфҳои болоӣ; тақвият бахшидани фаъолияти маърифатии субъекти 

раванди таълимӣ ба унвони омили дидактикӣ оид ба ташаккули шуурнокӣ ва 

сифатҳои хонандагон; нақши навъҳои гуногуни дарс дар тарбияи хонандагон; 

супоришҳои маърифатӣ ҳамчун воситаи тарбияи хонандагон, нақш ва 

ҷойгоҳи салоҳиятнокии касбии муаллим ва педагогикаи ҳамкорӣ барои 

баланд бардоштани натиҷанокии тарбияи хонандагон ошкор карда шаванд. 

 Ҳангоми такмили фаъолияти маърифатии мактаббачагон супориш, 

мониторинг, назорати дониш ва малакаҳои мактаббачагон, ки боз як абзори 

муҳим барои тақвияти фаъолияти маърифатии хонандагон дар синфи илмҳои 

иҷтимоӣ мебошад, нақши муҳим мебозанд. Махсус зикр бояд намуд, ки 

фаъолияти маърифатии мактаббачагон бе шавқу завқи донишомӯзии онҳо 

ғайриимкон аст. Дар ин маврид ҳавасмандии хонанда ба таҳсил нақши  хоса 

дорад. 

 Мутобиқи Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тарбияи ҷавонони толибилм дар дарсҳо амалӣ карда мешавад. Бино бар ин, 

он бояд дар мутобиқат бо талаботи дидактикӣ ва зарурати тарбияи 
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хонандагон ташкил ва гузаронида шавад. Бо вуҷуди ин, дар хотир бояд дошт, 

ки дониши илмҳои ҳуқуқшиносӣ, ҳуқуқ ва асосҳои маъхазшиносӣ яке аз 

омилҳои асосии (вале на мутлақи) таъмини сифати дарсҳои ин фанҳо 

мебошад. Дарс боз махсусиятҳои зиѐди дигар дорад, ки бе риояи онҳо ноил 

гардидан ба самаранокии зарурӣ ғайриимкон аст. 

 Ҳангоми омӯзиши донишҳои педагогӣ дар раванди таълиму тарбия 

имконияти фаҳмиши қонунмандиҳои тарбия фароҳам оварда мешавад, ки бе 

он амалӣ намудани хеч як шакл, навъ ва равияи кори таълимӣ-тарбиявӣ, аз 

ҷумла тарбияи маънавӣ ғайриимкон мебошад. Бо такя ба ин, дар қисмати 

назариявии таҳқиқот мо таваҷҷуҳро ба ин масъалаи дидактикӣ ва 

умумипедагогӣ равона намудем. 

 Дар баробари ин  ва дар қаринаи (контексти) мавзӯи таҳқиқот, дар боби 

мазкур пеш аз ҳама қонунмандиҳо ва усулҳои тарбия баррасӣ карда шуданд. 

Маълум шуд, ки мундариҷаи кори таълимӣ-тарбиявӣ ва самаранокии он бо 

замон ва даврае ки инсон, дар мавриди мазкур талаба, ба зистан, хондан 

шурӯъ менамояд ва баъдан дар ҳаѐти корӣ ширкат меварзад, пайванди зич 

дорад. 

  Ғайр аз ин, кори таълимӣ-тарбиявӣ дар аксари маврид аз муносибати 

таълимгиранда ва тарбиягиранда ба муаллим ва мураббӣ вобаста мебошад. 

Чӣ тавре ки маълум шуд, ҳар қадар бовари таълимгиранда ва тарбиягиранда 

ба муаллим ва мураббӣ зиѐд бошад, ба ҳамон андоза раванди таълимӣ-

тарбиявӣ, ҳам дар кори синфӣ-муқаррарӣ ва ҳам дар кори беруназсинфӣ 

самаранок мешавад.  

 Чи тавре ки мо тасаввур мекунем, қонунмандиҳои кори таълимӣ-

тарбиявӣ алоқаҳои асосии байни омилҳо, шароитҳо ва натиҷаҳои ин 

равандро инъикос менамоянд ва низ усулҳои кори таълимӣ-тарбиявӣ идеяҳои 

умдаи муайянкунандаи мундариҷаи таълим, шаклҳо ва методҳои раванди 

таълимӣ-тарбиявӣ мебошанд. Усулҳои кори таълимӣ-тарбиявӣ барои татбиқ 

кардан дар амали вазифаҳои педагогӣ ҳатмӣ мебошанд. Ҳамчунин бояд гуфт, 
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ки онҳо ба ҳалли ҳам масъалаҳои умумӣ ва ҳам масъалаҳои мушаххаси 

таълимӣ-тарбиявӣ мусоидат менамоянд. 

  Дар робита ба татбиқи Консепсияи миллии тарбия, дар ҳалли кори 

таълимӣ-тарбиявӣ мундариҷаи раванди тарбия, такмили раҳнамудҳои 

арзишманд, ки дар байни онҳо таълиму тарбия, муносибат ба Ватан, ба кор, 

ба табиат, ҳуқуқ ба ҳаѐт ба унвони арзишҳои муҳими маънавӣ зикр карда 

мешаванд, хеле муҳим мебошанд. Бо ин арзишҳо, масалан фарҳанги бунѐдии 

шахсият, ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ, маҷмӯи ҷузъҳои таркибии тарбия 

ҳамчун амал, фаъолмандии шахсият ва тарбияи ӯ алоқаи зич доранд.  

 Бояд зикр намуд, ки ташаккули шахсияти мактаббача дар синф ва дар 

чорабиниҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ, доираи зуҳуроти 

қобилиятҳои ӯ, потенсиали зеҳнӣ ва имкониятҳои ҳар як хатмкунандаи 

мактабро дар ишғол намудани ҷойгоҳи муносиб дар ҷомеа ва намоиш додани 

ҳисси шаҳрвандӣ, фарҳанги ҳуқуқӣ ва садоқат ба Ватанро афзун менамояд. 

 Натиҷанокии татбиқи Конснпсияи миллии тарбия дар вобастагии 

мустақим аз муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки дар ҷомеа вуҷуд доранд, 

технологияҳои мавҷуда, ки муаллимон дар машғулиятҳо барои расидан ба 

ҳадафҳои таълимӣ-тарбиявӣ истифода мекунанд, қарор дорад.   

 Дар айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба масъалаи тарбияи 

ҷавонон ва пеш аз ҳама мактаббачагон, системаи хуби давлатӣ ва ғамхории 

ҳаррӯзаи давлат ва ҷомеа  ба вуҷуд омадааст. Дар робита ба ин масъалаи 

муҳими давлатӣ, дар солҳои рушди мустақил як қатор қонунҳои аз нигоҳи 

стратегӣ хеле муҳим ва ҳамчунин санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ, ки амалӣ 

намудани онҳо дар ҳаѐт аллакай натиҷаҳои мушаххас дода истодаанд, ба 

тасвиб расиданд. Вале сол то сол кор дар самти мазкур зиѐд мешавад, зеро 

зарурати истодагарӣ кардан дар баробари таҳдидҳои ҷаҳони муосир ва бо 

ҳамин роҳ таъмин намудани ҳаѐти осуда ва созандаи насли наврас ба миѐн 

омадааст. Дар ин самт системаи дидактикии кор, аз ҷумла кори тарбияи 

таълимгирандагон дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ хидмат карда метавонад. 
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 Чи тавре маълум аст, маҳз дар синну соли мактабӣ асосҳои шуурнокӣ, 

ҳиссиѐт, эҳтиром ба таърихи ватани худ, ба наздикон ва одамони атроф 

гузошта мешаванд. Бино бар ин, барои ташаккул додани ҳисси маърифатнокӣ  

дар ниҳоди ҷавонон воситаҳо ва муносибатҳои муосири дидактикӣ заруранд, 

ки истифодаи онҳо бо дарназардошти талаботи хонандагон, махсусиятҳои 

синнусолӣ ва психологии ин ѐ он гурӯҳи синнусолии хонандагон асоснок 

карда мешаванд. 
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Боби 2. Омилҳои педагогӣ ва мундариҷаи тарбияи маънавӣ дар заминаи 

Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 2.1. Усулҳо ва маҳакҳои интихоби мундариҷаи тарбия дар 

ҳамоҳангӣ бо Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 Дар мундариҷаи Консепсияи миллии тарбия дар навбати аввал сохтани 

ҷомеаи маънавӣ қарор дорад, яъне  пояи маънавие ки якҷоя бо рушди 

иқтисодиѐт консепсияи асосии бунѐди давлати миллиро ташкил медиҳанд. 

Маҳакҳои созанда дар ин роҳ намунаҳои ибратомӯз аз гузашта буда 

метавонанд, ки Асосгузори сулҳ ва маҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро ба унвони зинаи байни гузашта ва 

оянда муайян кардааст. Таваҷҷуҳи Сарвари давлат ба масъалаҳои сарнавишт  

ва таърихи тамаддун ва миллати тоҷик мавҷудияти онҳо, дарки озодӣ, 

истиқлол ва арзишҳои фарҳангии сиѐсати миллии ӯро муайян мекунанд. 

Сарвари давлат дар мақолаи худ “Инсон ва афкори созандаи ӯ” менависад: 

“Рӯ овардан ба гузаштаи миллати мо – на танҳо рӯ овардан ба маълумоти 

хушк, санаҳо ва ҷамъ овардани далелҳои таърихӣ аст, баръакс – омӯзиш ва 

истифодаи беҳтарин, сазовортарин ва гиромитарин афкор, корнома ва 

ҳодисаҳои сарнавишти миллат барои такомули имрӯз ва ояндаи халқи мо ва 

бунѐди ҷомеа ва давлати нав мебошад. Зеро ягон давлат бе донистан, 

омӯхтан ва такя ба арзишҳои фарҳангӣ ва маънавӣ, ҳофизаи таърихӣ 

наметавонад рушд кунад. Бигузор такрор шавад, як бори дигар таъкид 

менамоям, ки халқи тоҷик дар имтидоди сарнавишти худ, бо вуҷуди аз сар 

гузаронидани беадолатиҳои таърихӣ, ҳаргиз ба сари касе мушт 

набардоштааст. Баръакс, табиатан миллати бомаърифат ва инсонпараст, 

созанда ва бунѐдкунанда, накӯкор ва парҳезгор мебошад, ҳеч гоҳ ба идеяҳои 

нажодпарастӣ ва инсонбадбинӣ такя накардааст, пайрави маҷбурияти 

нажодӣ, фишороварии сиѐсӣ ва таъқиби динӣ набудааст. Аҷдоди мо яке аз 

тамаддунҳои қадимтарини ҷаҳониро бунѐд ниҳодаанд, ки такя ба “пиндори 

нек, гуфтори нек, кирдори нек” дорад. Гузашта аз ин, ба мо тартиби 

идоракунии давлатӣ, санъат, меъморӣ, шаҳрсозӣ, тарзҳои муносибати 
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оқилонаи фарҳангии байни миллатҳо, эҳтироми озодии динҳо, равияҳо ва 

истифодаи маросими динӣ, ҳамчунин мактабҳои гуногуни фалсафиро ба 

мерос гузоштааст” [137:232].   

 Сарвари давлат барои дар ҳаѐт татбиқ намудани чунин идея ва афкор, 

бунѐд ва мустаҳкам кардани давлати миллӣ ва эҳѐи миллат тамоми шароитро  

фароҳам овардааст. Асоси назарияи тарбияро, ки ҷузъи муҳимтарини бунѐди 

миллат ба шумор меравад, ҳисси ифтихори миллӣ ва ватанпарастӣ ташкил 

медиҳад. 

 Дар ҳақиқат, дар ҳаѐти сиѐсии ҳар халқ ва миллат бунѐди давлати 

миллӣ зарурати ногузир мебошад. Маҳз ба ҳамин сабаб, давлат метавонад аз 

як тараф худ асоси тарбия бошад ва аз тарафи дигар барои тарбияи насли 

наврас тамоми шароитро муҳайѐ созад.  

 Чи тавре ки мебинем, масъалаҳои таълиму тарбия, махсусан равандҳои 

муфид ва судманди тарбия, бо мавҷудияти миллат ва давлати миллӣ дар 

шароити муосири ҷаҳонӣ вобаста мебошанд. Албатта, дар ин раванд мо бояд 

аз таҷрибаи таърихии гузаштагони худ ва дастовардҳои педагогикаи муосир 

истифода кунем. 

 Президенти кишвар қайд кард, ки “идоракунии давлати миллӣ бе ҳисси 

баланди ифтихор ва дониши амиқ имконнопазир аст [137:235]. 

 Сарвари давлат бо ин нишондоди худ бори дигар аз масъалаҳои 

тарбияи инсони комил, ки дар илми этикаи гузашта ҷойгоҳи муҳимро ишғол 

менамояд, ѐдовар мешавад. Дар консепсияи этикаи мутафаккирони гузашта, 

масалан Форобӣ, Ибни Сино ва Ибни Рушд тарбия, таҳсил ва таълими касбу 

ҳунар мақоми махсус доранд. Сарвари давлат бе сабаб таваҷҷуҳи кормандони 

маорифро ба таҷрибаи таърихии халқи мо дар кори тарбия ва таълим равона 

накардааст. Дар ҳақиқат, омӯхтани таҷрибаи онҳо роҳҳои нави тарбия ва 

таълимро ба рӯи мо мекушоянд. Ибни Сино дар ин маврид гуфтааст: 

“Муаллим ва мураббии хирадманд, ки бо тарбияи этикӣ ва фитрати кӯдак 

ошноӣ дорад, бояд муътабар, олиҳиммат, шарафманд, озода бошад ва роҳҳои 

муносибатҳои байниҳамдигариро бояд донад” [1:24]. 
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 Ҳазор сол баъд аз Ибни Сино Эмомалӣ Раҳмон ба мо хотиррасон 

мекунад: “Мо бояд ояндаи тифлони худро, ки ба ҳукми навниҳолони нозук 

мебошанд, ба дасти муаллимони доно, боистеъдод, ботаҷриба, донишманд ва 

озода супорем, то дар оянда онҳо тавонанд мустақилона ва моҳирона, бо 

ҳисси баланди ифтихори миллӣ ва ватанпарастӣ аз ӯҳдаи идоракунии давлат 

бароянд” [137:235]. Консепсияи тарбияи миллӣ, ба ақидаи Пешвои миллат 

дар навбати аввал бо тарбияи насли доно, накӯкор ва қобил вобастагӣ дорад.  

 Ба ақидаи профессори амрикоӣ Немблет: “Мафҳуми тарбия нуктаҳои 

рушду такомулеро дар назар дорад, ки инсон ба дарк ва амалӣ намудани онҳо 

ноил мегардад. Аз ин нуқтаи назар, тарбия зоҳиран нӯҳ моҳ қабл аз 

таваллуди мо шурӯъ мешавад. Аммо, баъд аз он ки мо таваллуд мешавем, он 

ба фарҳанги ҷомеа, ки шакли зоҳирӣ ва рӯҳи модарро дар худ таҷассум 

менамояд, табдил меѐбад ва дар муҳити иҷтимоӣ на ба унвони тан, балки ба 

шумули рӯҳ пазируфта мешавад”. Аз ин бармеояд, ки нисбат ба давраҳои 

гузашта, тарбия ва таълим дар замони мо алоқаҳои бештар бо фарҳанг ва 

дархостҳои иҷтимоии миллат дорад. 

 Дар ин раванд, дар асоси Консепсияи миллии тарбия ва нуқтаи назари 

Асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эмомалӣ Раҳмон дар бораи тарбия ва таълим, метавон дар хусуси боби 

“равандҳои асосии тарбия” бо фарогирии таърихии таҷрибаи миллат ва 

дастовардҳои муосири ҷаҳонӣ ба андеша рафт.  

 Таҳсил, таълим ва тарбия ҳамон вақт ба эҳѐ ва рушди миллат ѐрӣ 

расонида метавонад, ки агар бо тамоми дархостҳои иҷтимоии миллат 

пайванд бошад. Тамоми кӯшишҳои тақсим кардани ин ду масъала ба 

футурравии фарҳанг, ҷомеа ва маориф оварда мерасонад. Таҳсил, таълим ва 

тарбия бояд реша дар таърих ва фарҳанги халқ дошта бошад. 

 Агар таҳсил, таълим ва тарбия аз фарҳанг ва дархостҳои иҷтимоии 

миллат ҷудо пайгирӣ карда шавад, ба харобшавии маънавиѐти миллат сабаб 

мегардад. Мутаассифона, муддати дуру дароз бо сабаби сиѐсикунонии 

мактаб ва маориф, мо аз методҳои таълиму тарбия, таҷриба, мероси маънавӣ 
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ва зеҳнии гузаштагони худ дур афтода будем ва наметавонистем ба унсурҳои 

муфид ва лозимии онҳо, ба дархостҳои этикӣ ва маънавии  наслҳо ҷойгузини 

сазовор пайдо намоем. Ин вазъиятро дар тамоми ҷаҳон на танҳо тоҷикон 

доштанд. Муҳаққиқоне ки дар ин соҳа кор кардаанд, ба хулоса омадаанд, ки 

нуқтаи заъф ва хавфноктарин дар тарбия, таълим ва таҳсили замони нав 

беэътимодӣ ба ҳадафҳо ва дархостҳо мебошад. Агар ба таърих рӯ оварем, 

мебинем, ки дар замонҳои қадим равандҳои ҳаѐтӣ ва умдаи таълим, таҳсил ва 

тарбия ҳадафҳои дақиқ доштанд ва ин ҳадафҳоро шахсиятҳо ва муссисаҳои 

иҷтимоӣ низ доштанд. Ташаббуси ҳадафмандонаи давлат самтҳо ва уфуқҳои 

нав дар кори таҳсил, тарбия ва таълим, дар роҳи хидмат ба Ватан ва халқ 

мекушояд. 

 Дар ҳаѐти имрӯзаи мо равандҳои тарбияи маънавӣ ва навъҳои тарбияи 

маънавӣ, эстетикӣ, ватанпарастӣ, корӣ ва ҷисмонӣ аз ҳамдигар 

ҷудонашавандаанд. Муҳаққиқони гузашта ва имрӯзаи соҳаи тарбия, вобаста 

ба мавҷудияти ҳамаи инҳо, тарбияи маънавиро ба унвони навъи 

муҳимтарини тарбия эътироф менамоянд. 

 Тоҷикистон давлати мустақил, демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва ягона 

мебошад. Дар кишвар ҳуқуқи ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурӣ, қатъи назар аз 

миллат, нажод, эътиқоди динӣ, ҷинс ва забон, мавқеи сиѐсӣ ва вазъи иҷтимоӣ 

ба тарбия таъмин карда мешавад.  Ҳамаи шаҳрвандон метавонанд 

фарзандонро дар рӯҳи анъана ва арзишҳои миллии худ тарбия намоянд, ба 

шарте ки он хилофи арзишҳои умумидавлатии Тоҷикистон ва манфиатҳои 

кишвар набошад. 

 Анъанаҳо ва арзишҳои миллии халқи тоҷик, ки давоми қарнҳо ба тарзи 

ҳаѐти мо ворид шудаанд, менталитет ѐ маҷмӯи сифатҳои онро ташкил 

медиҳанд. Ҷавҳар, хосият ѐ маҷмӯи сифатҳои тоҷикон аз  илму донишомӯзӣ, 

заҳматписандию таҳаммул, сулҳдӯстӣ, худогоҳӣ, тадбирҷӯӣ, талоши 

фарҳангӣ, меҳмондорию меҳмоннавозӣ, дӯстӣ ва рафоқат, адолатхоҳӣ, майл 

ба омӯхтани касбу ҳунар, хушбинӣ, эҳтироми падару модар ва калонсолон, 
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дастгирии ятимон ва муҳтоҷон, канораҷӯӣ аз ҳирсу ҳасад, шуҳратхоҳӣ, 

интиқом, хиѐнат, аҳдшиканӣ ва сифатҳои дигар таркиб ѐфтааст. 

 Ҷузъҳои муҳимтарини таркибии Консепсияи миллии тарбияро 

мафҳумҳои зерин ташкил медиҳанд: 

 Тарбияи ғоявӣ. Тарбияи ғоявӣ категорияи ахлоқӣ буда, ҳадафи он дар 

шуури шаҳрванд ташаккул додани тарзи тафаккури миллӣ мебошад. Вазифаи 

асосии он ҳимояи истиқлолияти давлатии Тоҷикистон, бунѐд кардан ва 

таҳким бахшидани ҷомеаи демократӣ, эҳѐи сифатҳои қадимии халқ дар 

мутобиқат бо манфиатҳои миллии халқҳои Тоҷикистон, ба давлати 

мутараққӣ табдил додани Тоҷикистон мебошад. 

 Тарбияи миллӣ. Тарбияи миллӣ ташаккули тафаккури миллии 

шаҳрвандро дар назар дорад. Он ифтихор аз миллати хеш, эҳтиром ва гиромӣ 

доштани таърих ва мероси фарҳангии ниѐгон, урфу одат ва анъанаҳои миллӣ, 

пайвастани таърихи гузашта ба воқеияти имрӯзаи миллат, аз нав эҳѐ 

намудани урфу одат ва анъанаҳои арзишманди миллӣ, рушди иқтисод, забон, 

илм ва фарҳанги миллӣ ва эҳтиром ба миллатҳои дигарро бо дарназардошти 

таҷрибаи таърихии халқи тоҷик дар бар мегирад. 

 Тарбияи худогоҳии миллӣ. Тавассути тарбияи миллӣ шаҳрванд бояд 

истиқлоли миллату давлати худ, соҳиби ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва озодиҳо 

будани худро фаҳмад ва ба онҳо арҷ гузорад.  Ин ба ӯ имконият медиҳад, ки 

вазифаҳои худро дар пеши давлат, ҷомеа ва оила дарк намояд ва манфиатҳои 

худро бо манфиатҳои давлат, ҷомеа ва оила тавъам донад. 

 Шаҳрванд бояд шаъну шарафи миллии худро ҳифз намояд, аз миллат 

ва таъриху фарҳанги он бохабар бошад ва онҳоро эҳтиром кунад. Худогоҳӣ 

аз бедории миллии шаҳрванд бармеояд ва ӯро ба сӯи ифтихори миллӣ ҳидоят 

менамояд. Худогоҳӣ шаҳрвандро ба хидмат кардан ба миллат ва Ватан 

сафарбар менамояд, фарҳанг ва маънавиѐти ӯро ғанӣ мегардонад. Шаҳрванди 

хештаншинос ва худогоҳ истиқлолияти давлатии кишвари хешро чун 

гавҳараки чашм ҳимоя мекунад ва саҳми худро дар рушди моддӣ ва 

маънавии миллат мегузорад. 
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 Тарбияи ватанпарастӣ. Ҷанбаи мазкури тарбияи шаҳрвандони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷузъи муҳимтарини тарбия ҳисобида мешавад ва бо 

мафҳумҳои кишвар, давлат, ватан пайванди зич дорад. Ҳамаи ҷанбаҳои 

дигари тарбия бо ин самти афзалиятноки тарбия пайваста мебошанд. Чи 

тавре Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамояд: 

“Фаромӯш набояд кард, ки танҳо шахси воқеан ватандӯст метавонад 

дилсӯзона ва бо тамоми ҳастӣ бехатарӣ ва шукуфоии Ватанро таъмин созад”. 

 Тарбияи ахлоқӣ ва маънавӣ. Тарбияи ахлоқӣ ва маънавӣ таъсир 

расонидан ба дунѐи беруна ва ботинии шахс аст. Сифати мазкур сабаби 

зуҳури на танҳо дарку фаҳмиши зебоӣ, балки сабаби зуҳури меҳрбонӣ, 

ҳақҷӯӣ, адолатхоҳӣ, нексириштӣ, ростқавлӣ, саховатмандӣ ва ҳиссиѐти ба 

ҳаминҳо монанд дар инсон мегардад. Тарбияи ахлоқӣ ҷузъи таркибие 

мебошад, ки тамоми ҷанбаҳои тарбияро муттаҳид ва асосҳои рафтори 

ахлоқии шаҳрвандро муайян мекунад. 

 Илму фарҳанг ба ташаккули ахлоқии инсон таъсири калон мерасонанд. 

Ба он забон, адабиѐт, илм, таърих, маъхазҳои мухталифи фарҳанги хаттӣ ва 

шифоҳӣ, арзишҳои ахлоқии динӣ, ѐдгориҳои таърихӣ, асарҳои санъат, 

барномаҳои радио ва телевизион, шабакаи умумиҷаҳонии Интернет, васоити 

ахбори умум шомил мешаванд. Тарбияи миллии маънавии инсон бо тарбияи 

ахлоқии ӯ пайванди ногусастанӣ дорад. Ин навъҳои тарбия якдигарро ғанӣ 

мегардонанд ва барои ҳалли вазифаҳои умумии тарбияи шаҳрвандон хидмат 

мекунанд.  

 Тарбияи маърифатнокӣ. Маърифатнокии шаҳрванд бо донистани 

илмҳо ва тарбияи ахлоқӣ пайвастагии зич ва ногусастанӣ дорад. Фарқи 

тарбияи маърифатнокӣ аз тарбияи ахлоқӣ дар он аст, ки ба даст овардани 

донишу малака ва касбу ҳунар, сатҳи баланди маърифатнокии мардум дар 

доираи илму фарҳанг, сиѐсат ва ҳуқуқро дар назар дорад. Маърифатнокӣ 

сифатҳои эстетикӣ ва ахлоқии миллатро ташаккул дода, сарчашмаи муҳими 

тарбияи миллӣ мебошад. Ҳангоми муайян намудани маънавият, мафҳуми 

“одами бомаърифат” нисбат ба мафҳуми “одами фарҳангӣ” васеъ мебошад. 
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 Тарбияи ҳуқуқӣ. Тарбияи ҳуқуқӣ дарки ҳуқуқу озодиҳо ва вазифаҳои 

шаҳрвандон дар назди ҷомеа ва давлат мебошад. Он мутобиқи 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқии кишвар 

ба тарзи зерин муайян карда мешавад: ҳуқуқ ба ҳаѐт, ба таҳсил ва тарбияи 

ҷамъиятӣ, ба ҳифзи ҷомеа, ба гирифтани маълумот дар бораи ҳаѐти сиѐсӣ, 

иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа, ба иштирок дар интихобот ва референдумҳо, ба 

интихоб кардан ва интихоб шудан, муроҷиат ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ 

ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ба иштирок дар ҳаѐти фарҳангӣ ва истифода аз 

дастовардҳои фарҳангӣ, ба иштирок дар идоракунии давлат, ба кор, ба ҳифзи 

иҷтимоӣ, ба истироҳат, ба хориҷ ва ворид шудан ба кишвар, ба кафолати 

ҳимояи судӣ, ба манзил, ба маҳрамияти мукотиба, ба дахлнопазирии шахсӣ, 

ба дахлнопазирии моликият ва мерос, ба ҳифзи тандурустӣ, ба сохтани оила, 

ба ақидаи шахсӣ. 

 Вазифаи тарбияи ҳуқуқӣ донистан ва риоя кардани ҳуқуқ ва 

ӯҳдадориҳои муқарраргардида мебошад. Риояи Конститутсия, қонунҳо, 

ҳуқуқҳо ва озодиҳо, эҳтиром ба шаъну шарафи одамони атроф, ҳимояи 

Ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, истиқлолияти он, бехатарии давлат, ҳифзи 

табиат, ѐдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ, пардохти андозҳо ва ғайра сатҳи 

фарҳанг ва маънавиѐтро баланд бардошта, мавқеи ҷамъиятии шаҳрвандро 

мустаҳкам менамояд. 

 Дар баробари ин вазифаҳои дигаре низ ҳастанд, ки ба воситаи 

меъѐрҳои ҳуқуқӣ танзим карда намешаванд.  Ин меъѐрҳо аслан аз вазифаю 

ӯҳдадориҳои ахлоқию маънавии шаҳрванд бармеоянд, ки онҳо ба меъѐрҳои 

ҳуқуқӣ вобастагӣ надоранд. Масалан, ӯҳдадории шаҳрванд дар назди Ватан, 

давлат, ҷомеа, миллат, оила, муҳити зист, мураббиѐн, ӯҳдадориҳо дар ҷои 

кор, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар назди мардум ва ғайра. Аксари ин меъѐрҳоро 

ӯҳдадориҳои  ҳар як шаҳрванд муайян мекунад ва бояд новобаста аз 

меъѐрҳои ҳуқуқӣ риоя карда шаванд. Агар вазифаҳои конститутсионии 

шаҳрвандро қонунҳо танзим намоянд, пас меъѐрҳои дигари вазифаҳои 
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шаҳрвандӣ тавассути ахлоқ, маънавиѐт ва афкори ҷамъиятӣ баҳогузорӣ 

мешавад. 

 Ҳадафи ниҳоии тарбияи ҳуқуқӣ ташаккули фарҳанги ҳуқуқи ӯ 

мебошад. 

 Тарбияи инсондӯстӣ (гуманистӣ). Дар зери ин мафҳум дар зеҳни 

шаҳрванд бедор намудани эҳсоси дӯст доштан, эҳтиром кардан  ва раҳму 

шафқат нисбат ба одамон фаҳмида мешавад. Тарбияи гуманистӣ аз ғояҳои 

синфият ва инсонбадбинӣ орӣ аст. Он ба шаҳрвандони кишвар имконият 

медиҳад худро ҷузъи таркибии ҷамъият, миллат ва ҷомеаи ҷаҳонӣ эҳсос 

кунанд.  

 Тарбияи гуманистӣ дар ду сатҳ амалӣ карда мешавад: 

 а) эҳтиром ба ҳамсинфон, ҳамкурсон, хешу ақрабо, ҳамватанон, ки дар 

байни онҳо намояндагони миллат ва халқиятҳои дигар низ ҳастанд; 

 б) муносибати хайрхоҳона ба халқҳои кишварҳои дигари ҷаҳон. 

 Низоъ, ҷанг, ихтилоф ва ҳамин гуна падидаҳои манфӣ инсониятро дар 

тӯли ҳазорсолаҳо ҳамроҳӣ мекард. Ва имрӯз низ ин зуҳурот мушкилоти 

миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ мебошанд. Тарбияи шахси инсондӯст аз оила 

шурӯъ шуда, дар муассисаҳои таълимӣ ва ғайритаълимӣ ва ҳамчунин дар 

ҷойҳои ҷамъиятӣ идома меѐбад. Гуманизми шахсият дар муносибати ӯ бо 

падару модар, хешовандон, ҳамсинфон, муаллимон, наздикон ва шиносҳо, 

одамони ношинос, намояндагони дигар миллату халқиятҳо зоҳир мешавад. 

 Тарбияи эстетикӣ (зебоипарастӣ). Тарбияи эстетикӣ яке аз ҷанбаҳои 

муҳимтарини тарбияи инсон ба шумор меравад. Он дар ниҳоди инсон 

ҳиссиѐти мусбатро бедор менамояд. Манбаъҳои зебоӣ манзараҳои мухталиф, 

тасвири муҷассамаҳо, асарҳои бадеӣ, ороишот, биноҳои меъморӣ, асарҳои 

саҳнавӣ, мусиқӣ, либос, ѐдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ, ашѐи рӯзгор ва 

дигар чизҳо буда метавонанд, ки дар инсон ҳисси зебоиро тавлид мекунанд. 

Зебоӣ ба инсон илҳом мебахшад ва ӯро маънаван ғанӣ мегардонад. 

Қобилияти дарки зебоӣ имкон медиҳад инсон аз ҷиҳати ахлоқӣ, маънавӣ ва 

фарҳангӣ рушд ѐфта, ҷаҳони ботинии худро ғанӣ гардонад. 
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 Тарбияи корӣ ва касбинтихобкунӣ. Кор (заҳмат) асоси ҷомеаи инсонӣ 

ва шаҳрвандиро ташкил медиҳад. Инсон дар ҳаѐт аз кӯдакӣ ба кор ҷалб карда 

мешавад. Малакаҳои нахустини корӣ аз оидла ва кӯдакистон маншаъ 

гирифта, аз сода ба мураккаб, аз каммаҳсул ба самаранок табдил меѐбад.  

 Тарбияи корӣ ва интихоби касб ба ҳар шаҳрванд имконият медиҳад 

кори худро дӯст дорад, бо навъҳои мухталифи фаъолияти инсон шинос шуда, 

барои худ касби беҳтаринро интихоб намояд. Ҳадафи асосии тарбияи корӣ ва 

касбинтихобкунӣ тарбияи муҳаббат ба кор ва фаъолияти корӣ, ҳамчунин ѐрӣ 

расонидан ба интихоби дурусти касб мебошад. 

 Тарбияи иқтисодӣ. Тарбияи иқтисодӣ ба шаҳрванд имконият медиҳад 

ҷойи худро дар ҷомеа, дар бахши иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар пайдо 

намояд. Тарбияи иқтисодии шаҳрвандон дар оила шурӯъ шуда, дар 

муассисаҳои таълимӣ ва истеҳсолот идома меѐбад. 

 Тарбияи экологӣ. Дар асри ХХ ва аввали асри ХХ1 экология ва ҳифзи 

муҳити зист ба аз масъалаҳои муҳими ҳаѐти инсон табдил ѐфт. Ба 

ифлосшавии муҳити зист на танҳо кохонаҳои саноатӣ, муассисаҳои хизмати 

маишӣ, нақлиѐт ва ғайра, ки партовҳои зиѐди истеҳсолии ба саломатии инсон 

ва табиат зарарнокро ба табиат мепартоянд, балки инсонҳои алоҳида низ 

сабаб мешаванд, ки партовҳои маишии худро дар ҳар ҷой мепартоянд, 

дарахтонро мебуранд, сабзазоронро нест мекунанд, ҳайвонотро шикор карда,  

шумори онҳоро кам ва гиѐҳҳои шифобахшро решакан карда, мувозинати 

табиатро вайрон мекунанд. Ташкили тарбияи самараноки экологии 

шаҳрвандон имконият медиҳад инсон муҳити зист ва биосфераро ҳифз 

намояд, тоза нигоҳ дорад ва дар он осуда зиндагӣ кунад. Тарбияи экологӣ ва 

ҳифзи муҳити зист саломатии генофонди миллатро таъмин менамояд. 

 Тарбияи сиѐсӣ. Тарбияи сиѐсии шаҳрванд аз ҳуқуқу озодиҳои сиѐсии 

дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ифодаѐфта маншаъ мегирад.  

 Тарбияи сиѐсӣ аз зарурати ҷалби шаҳрвандон ба фаъолияти сиѐсӣ ба 

миѐн меояд. Шаҳрванд бояд аз мавҷудияти қувваҳои сиѐсӣ ва сохтори онҳо 

бохабар бошад. Аз ҳуқуқи худ дар идоракунии давлат истифода кунад, узви 
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ҳизби сиѐсӣ ѐ иттиҳодияҳои дигари ҷамъиятӣ бошад ва бо ҳамин роҳҳо дар 

ҳаѐти сиѐсии кишвар иштирок кунад. Дар интихобот ба унвони 

интихобкунанда ва интихобшаванда ширкат варзад, афкору ақидаи сиѐсии 

худро дар асоси қонун дар иҷлосияҳо ва митингҳо, намоишҳо ва 

роҳпаймоиҳо ифода намояд, аз ҳуқуқ ба озодӣ ва дигарандешӣ истифода 

кунад. 

 Ҳадафи ниҳоии тарбияи сиѐсӣ дар ҷомеаи шаҳрвандӣ ташаккули 

фарҳанги сиѐсӣ дар фаъолияти сиѐсии шаҳрвандон мебошад. 

 Тарбияи ҷисмонӣ. Ҷанбаи мазкури тарбия бо ташаккули миллати солим 

вобаста мебошад ва дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ, муассисаҳои таҳсилоти 

касбии миѐна ва олӣ, мактабҳои варзишии бачагона, сексияҳо ва ҷамъиятҳои 

варзишӣ бо роҳи ташкили сайру сафарҳо ба табиат, истироҳати фаъол, 

машғулиятҳо, тамринҳо ва чорабиниҳои дигар амалӣ карда мешавад. 

Шаҳрванди аз нигоҳи ҷисмонӣ неруманд ва солим ба иҷрои вазифаҳои дар 

пеш гузоштааш қодир аст. Солимии ҷисмонии шаҳрванд солимии оила, 

ҷомеа ва сарвати асосии давлат маҳсуб мешавад. 

 Тарбияи тафаккури интиқодӣ. Тарбияи тафаккури интиқодӣ омили 

муҳими ошкор ва бартараф намудани камбудию норасиҳо мебошад. 

Ташаккули тарбияи интиқодӣ ба шаҳрванд имконият медиҳад қобилиятҳои 

худро дар ҷомеа нишон диҳад ва дар рушду нумуи низоми сиѐсӣ, иқтисодӣ ва 

иҷтимоии он саҳм гузорад. Танқид, бо вуҷуди тезутунд ва талх будан, 

муҳаррики ошкорбаѐнӣ ва табодули афкор ба шумор меравад. Нигоҳи 

интиқодӣ ба ҳодисаҳо омили пешгирикунандаи иштибоҳот мебошад. Ҷомеа 

аз мавҷудияти ақидаҳои интиқодии шаҳрвандон бурд мекунаду бас. 

 Тарбияи таҳаммул ва тоқатпазирӣ. Таҳаммул ва тоқатпазирӣ аз 

эҳтироми ақидаи дигарон ба миѐн меояд. Шахс бояд дар муносибат бо 

ҳамсуҳбати худ таҳаммулпазир бошад ва тоқати шунидани ақидаи дигаронро 

дошта бошад. Таҳаммулпазирӣ яке аз омилҳои муҳими муносибати 

инсондӯстона бо одамон ва ҳамчунин омили асосии пешгирии ихтилофоти 

эҳтимолӣ дар байни шаҳрвандон мебошад. 
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 Агар шаҳрванд дар рӯҳияи таҳаммулпазирӣ тарбия ѐфта бошад, ҷомеа 

ва давлат низ ба шаҳрвандоне ки нуқтаи назарашон аз ақидаҳои маъмул фарқ 

мекунад, ботаҳаммул муносибат мекунанд ва ин ба рушди дигарандешӣ ва 

ошкорбаѐнӣ мусоидат менамояд. Таҳаммулпазирӣ омили муҳимтарин дар 

раванди гуфтушунидҳо, вохӯриҳо, гуфтугӯҳо ва баҳсҳо ба шумор меравад. 

Таҳаммулпазирӣ нишонаи муҳими фарҳанги муоширати байни одамон ва 

муносибатҳои байниҳамдигарии инсон ва давлат мебошад. Ҷомеаи 

демократӣ ба таҳаммул ва тоқатпазирӣ, ки яке аз омилҳои асосии пешрафти 

ҷомеа мебошад, эҳтиѐҷ дорад.  

 Тарбияи масъулиятшиносӣ. Масъулиятшиносӣ яке аз хосиятҳои 

муҳими ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳисобида мешавад. Шахси масъулиятшинос 

вазифаҳои худро дар оила, мактаб, ҷойи кор ва маҳали зист хуб иҷро карда, 

кафили оромӣ ва солимии муҳити зист ва муҳити корӣ мебошад. 

Шаҳрвандони масъулиятшинос фонди тиллоии ҳар як ҷомеаро ташкил 

медиҳанд. Ба онҳо виҷдони пок, шаъну шараф ва хосиятҳои дигари барои 

миллат муҳим хос мебошад. Шаҳрванди масъулиятшинос вазифаю 

ӯҳдадориҳоиҳои худро дар сатҳи баланди сифатӣ ва касбӣ иҷро менамояд. 

 Тарбияи масъулиятшиносии шаҳрванд аз оила, кӯдакистон ва мактаб 

шурӯъ шуда, дар давраи камолот ва фаъолияти меҳнатии ӯ идома меѐбад. 

 Тарбияи ҳаѐти солим. Имрӯз ҳар як шаҳрванди кишвар бояд донад, ки 

истеъмоли маводи мухаддир, майзадагӣ, рушди СПИД барои Тоҷикистон ва 

тамоми ҷаҳон хатарнок аст. Шаҳрванд дар муҳите зиндагӣ мекунад, ки 

маводи мухаддир ва шароб истеъмол мекунанд, СПИД ва бемориҳои дигари 

хатарнок паҳн мешаванд. Инсоне ки тарзи ҳаѐти солимро интихоб кардааст, 

на танҳо бо падидаҳои манфие ки ба ҳаѐт ва саломатии ӯ таҳдид менамоянд, 

мубориза мебарад, балки  барои солим нигоҳ доштани бадани худ чораҳои 

зарурӣ меандешад. Аз истеъмоли маводи мухаддир ва шароб худро канора 

мегирад ва бо ҳамин роҳ дар кори солим нигоҳ доштани муҳити зист ширкат 

меварзад. Тарзи ҳаѐти солим сайругашт дар оғӯши табиат, истироҳат дар 

боғҳои фарҳангу фароғат, иштирок дар маъракаҳои фарҳангӣ-оммавӣ, рафтан 
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ба сирк ва театр, консертҳои гурӯҳҳои ҳунарӣ ва сарояндагони алоҳида, 

мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ, қироати китоб, машғул шудан ба кори эҷодӣ 

ва мустаҳкам намудани саломатии ҷисмониро дар бар мегирад. 

Марҳилаҳои тарбия 

 Марҳилаи аввали тарбия аз оила оғоз меѐбад. Кӯдакон маҳз дар оила аз 

падару модар тарбия мегиранд, муҳити зиндагиашонро дарку фаҳм мекунанд 

ва арҷгузорӣ ба онро ѐд мегиранд. Бори аввал дар оила онҳо бо мафҳумҳои 

деҳа, шаҳр, ноҳия, Ватан, миллат ва ғайра шинос мешаванд, муошират 

кардан бо дӯстон, хешовандон ва одамони дигарро меомӯзанд. Падару модар 

фарзандони худро бо навозишу меҳрубонӣ ба тарбия фаро мегиранд, ба онҳо 

муҳаббат ва гармии дили худро медиҳанд. Кӯдакон маълумоти аввалин дар 

бораи муҳити зист, ватан ва мактабро маҳз аз падару модар мегиранд. 

 Марҳилаи дуюми тарбия бо фаъолияти муассисаҳои томактабӣ, ки бо 

истифода аз комѐбиҳои педагогикаи миллӣ саҳми худро дар рушди кӯдак 

мегузоранд, вобаста мебошад. 

 Марҳилаи сеюми тарбия дар муассисаҳои таълимӣ мегузарад. Тарбияи 

хонандагон бо ҷалби маводи таълимӣ, китобҳои дарсӣ, дастурҳои методӣ ва 

абзори аѐнӣ, ки ҳадаф ва вазифаҳои муайяни дидактикӣ доранд, амалӣ карда 

мешавад. Дар муассисаҳои таълимӣ раванди таълиму тарбияро мутахассисон 

– муаллимон ва мураббиѐн бар дӯш доранд. Мактаби таҳсилоти умумӣ ба 

ташаккули менталитети миллии насли наврас мусоидат менамояд ва асоси 

ақидаҳо ва ҷаҳонбинии ӯро мегузорад. 

 Марҳилаи чоруми тарбия бо омодагии касбии ҷавонон дар муассисаҳои  

махсуси касбии миѐна ва олӣ вобастагӣ дорад. Дар марҳилаи мазкур дониш 

ва малакаи шахс васеъ ва амиқ мешавад, барои азхудкунии арзишҳои миллӣ 

ва умумиҷаҳонӣ замина фароҳам меояд. Минбаъд тарбияи шахс ҳангоми 

фааъолияти касбии корӣ дар корхонаҳо, ташкилотҳо ва ғайра амалӣ карда 

мешавад. 

 Ҳамин тавр, тарбияи инсон кори бузург ва муқаддас мебошад. Бачагон 

имрӯз меҳмон, фардо соҳибхона ва соҳиби оянда мебошанд, ояндае ки ба 
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онҳо аз калонсолон мерос мемонад. Чӣ тавр имрӯз ояндаро сохтан мумкин 

аст, чӣ тавр идеяи навро бо идеяи кӯҳна метавон иваз кард. Ҳар як идеяи нав 

бояд дар заминаи анъагаҳои арзишманди гузашта сохта шавад. Моҳияти 

асосии тарбия дар ҳамин қонунмандиҳо нуҳуфта аст. Гуфтаҳои мутафаккири 

олмонӣ Гегел самтгирии асосии тарбияро дар шароити таълиму тарбияи мо 

метавонад тасдиқ намояд. Гегел ҳангоми суханронии худ дар маросими 

ифтитоҳи гимназияи Нюрнберг гуфта буд: “Фанни дигаре ҳаст, ки бо ин 

пайваст буда, мактабро вазифадор мекунад ба муносибатҳои оилавии 

хонандагон такя намояд – он тартибот аст. Дар ин маврид ман тарбияи 

маънавиро аз таҳсил фарқ мекунам. Шояд, ҳадафи муассисаи таълимӣ, ба 

маънои пурраи калима, тарбия ва риояи қонунҳои ахлоқӣ набошад. 

Муассисаи таълимӣ бояд ба хонандагон рафтори сазоворро талқин намояд. 

Мо бояд талаб кунем, талабае ки ба мактаб меояд, бояд тарбияи ибтидоӣ 

дошта бошад. Тарбия бевосита кори ҷомеа ва давлат нест, масъулият ва 

ғамхорӣ бар дӯши падару модарон аст” [22:35].  

 

 2.2. Технологияи татбиқи тарбияи маънавӣ, ки  ба ташаккули 

шахси  мутаносиб рушдѐфта нигаронида шудааст 

 Ҳали масъалаҳои тарбияи шахси ҳаматарафа ва мутаносиб рушдѐфта 

дар мактаб бо татбиқи талаботи иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба ташаккули насли 

наврас вобаста мебошад. Кадоме аз ин талабот асосӣ мебошанд ва муҳтавои 

онро муайян менамоянд? 

 Талаботи якум аз пурра ошкор кардан ва татбиқ намудани қобилиятҳои 

созандаи шахс, потенсиалӣ ақлонӣ-зеҳнӣ ва эҷодии ӯ, роҳнамоии ӯ ба 

фаъолияти комил ҳам дар соҳаи истеҳсолот ва ҳам дар соҳаи маънавиѐт 

иборат мебошад. Фаҳмост, ки дар ҳалли ин вазифа фароҳам овардани шароит 

барои аз худ намудани асоси илмҳо дар бораи табиат, ҷомеа ва инсон дар 

мактаб, ба кори таълиму тарбия додани хусусияти инкишофѐбандагӣ 

аҳамияти аввалиндараҷа дорад. Дар назар бояд дошт, ки бе таълиму тарбияи 

амиқ азнавсозӣ кардани ҳаѐт, ҳамқадам будан бо тамаддуни муосир ва аз 
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роҳи пешрафти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиѐсӣ муваффақона қадам задан  

инконнопазир аст.  

 Вазифаи на камтар аз ин муҳим он аст, ки барои он ки ҷавонон дар 

шароити демократикунонӣ ва инсоникунонии ҷомеа, озодии афкор ва 

эътиқод донишҳоро на ба таври механикӣ, балки амиқан аз худ намуда, дар 

тафаккури худ баркашида, хулосаҳои зарурӣ бароварда тавонанд. Танҳо 

чунин муносибат ба таълиму тарбия имкон медиҳад аъзои бошуури ҷомеа, ки 

қобилияти дар фарозу нишеби ҳаѐт пайдо намудани мавқеи худ,  роҳ ѐфтан 

ба ҳама чизи нав ва пешқадам, истифода кардан аз комѐбиҳои тамаддуни 

муосир, тан надодан ба ҷунбишҳои нодуруст ва зарарноки сиѐсӣ, 

парваридани бовари ахлоқӣ ва идеявӣ-сиѐсӣ дар ниҳоди худро доранд, 

тарбия карда шаванд [173:68].  

 Ҷузъи ҷудонашавандаи  таълиму тарбияи насли наврас тарбия ва 

рушди маънавии онҳо мебошад. Шахси ҳаматарафа рушдѐфта бояд дар худ 

усулҳои рафтори ҷамъиятӣ, дилсӯзӣ, майли хадмат кардан ба одамон ва 

ғамхорӣ дар хусуси некӯаҳволии онҳо, нигоҳ доштани тартиботи 

муқарраргардидаро рушду инкишоф диҳад. Ӯ бояд ҳавасҳои худхоҳонаи 

худро канор гузошта, муносибати инсондӯстона бо одамро аз ҳама чиз боло 

гузорад, фарҳанги баланди рафтор дошта бошад.  

 Дар рушди ҳаматарафаи шахс тарбияи шаҳрвандӣ ва миллӣ аҳамияти 

муҳим дорад. Он аз тарбияи ҳасси ватанпарастӣ ва фарҳанги муносибатҳои 

байналмилалӣ, эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ва давлатӣ, ҳифз ва рушди 

сарватҳои маънавӣ ва фарҳанги миллии халқ, майл ба демократия ҳамчун 

шакли иштироки тамоми шаҳрвандон дар ҳалли масъалаҳои муҳими давлатӣ 

иборат мебошад.  

 Тарбияи тафаккур ва фарҳанги экологӣ ҷузъи таркибии ташаккули 

шахс ба шумор меравад. 

 Ниҳоят, вазифаи муҳими мактаб тарбияи ҳисси эҳтиром ба тартиботи 

ҷаҳонӣ мебошад, ки бо эътирофи ҳуқуқҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии 

халқҳои ҷаҳон асоснок карда шудааст. 
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 Албатта, ин қисматҳои пурмуҳтавои ташаккули шахси ҳаматарафа ва 

мутаносиб рушдѐфта бетағйир намемонанд. Бо гузашти айѐм, ба андозаи 

рушди ҷомеа ва беҳтар шудани раванди таълиму тарбия дар мактаб ғанӣ 

мегарданд ва мукаммал мешаванд. 

 Дар педагогикаи хориҷӣ истилоҳи “шахси ҳаматарафа рушдѐфта”-ро на 

ҳамеша истифода мекунанд, аммо худи ҳадаф дақиқан муайян карда шудааст. 

Масалан, дар Англия мактабҳо ҳар сол барои падару модарон маҷалла чоп 

карда, дар баробари тавсифи раванди таълиму тарбия (таркиби фанҳои 

омӯхташаванда, ҷадвали дарсӣ, тахассуси муаллимон, шароити пардохти 

ҳаққи таълим ва ғайра), ҳадафҳои тарбияро хеле муфассал шарҳ медиҳанд. 

Дар яке аз мактабҳои англисӣ он ба таври зерин тавсиф карда мешавад: 

 Ҳадафи муҳими тарбияи мо фаҳмидани табиати инсони кӯҷак (ҳиссиѐт, 

афкор, раванди рушди ӯ) мебошад. Мо итминони комил дорем, ки кӯдакон 

ҳангоми пайдо кардани таҷриба дар ҳолатҳои гуногуни ҳаѐтӣ беҳтар рушд 

мекунанд. Бино бар ин, мо кӯшиш мекунем барои онҳо муҳитеро фароҳам 

оварем, ки ба рушди тафаккури онҳо мусосидат намояд ва ҷавобгӯи талаботи 

инфиродии онҳо бошад. [173:268].  

 Ҷидду ҷаҳд менамоем, ки дар фарзандони мо равонии нутқ, дониш ва 

маҳорат дар соҳаҳои асосӣ (босаводӣ, ҳисобу китоб, тамрини ҷисмонӣ, 

мусиқӣ, санъат, касбу ҳунар, асосҳои илмҳо) ақли кунҷкоб ва интиқодӣ, ки ба 

маърифати инсон ва ҷаҳони атроф нигаронида шудааст, ҳисси масъулият ва 

ғамхорӣ дар ҳаққи одамони дигар ташаккул, рушд ва инкишоф ѐбад. 

 Дар ин ҳуҷҷат тақрибан тамоми унсурҳои пурмаънои хонандагони 

ҳаматарафа рушдѐфта равшан дида мешавад [149:7]. 

 Дар боло зикр карда шуд, ки идеал ба унвони ҳадафи нисбатан дур 

хидмат мекунад. Ин пурра ба идеали тарбия низ мансуб дониста мешавад. Ба 

ҳамин сабаб, тарбияи шахсияти ҳаматарафа ва мутаносиб рушдѐфтаро ба 

таври муҷаррад тасаввур кардан мумкин нест. Он бо имкониятҳои моддӣ ва 

маънавии ҷомеа, ҳамчунин бо сатҳи рушди худи мактаб вобаста мебошад. 
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 Масалан, мо то ҳол дар кори муттаҳид намудани таълим бо таҷрибаи 

истеҳсолии хонандагон дучори мушкилот ҳастем. Монеаҳо дар ин маврид 

зиѐданд: ҷомеа то ҳол ба сохтани пойгоҳи муносиби моддии ин кор қодир 

нест, дар таҷрибаи мактаб нокифоятии методии ташкили ин кор ҳис карда 

мешавад. Албатта, инҳо мушкилоти рушди ҷомеа ва илмҳои педагогӣ 

мебошанд, аммо масъала ба андозае эҳтимоли ѐфтани ҳалли худро дорад, 

зеро дар ин самт ҷустуҷӯҳои илмию методӣ идома доранд. Барои амалӣ 

намудани рушди ҳаматарафа ва мутаносиби шахсият мушаххасан чӣ кор 

карда истодаанд ва ва дар оянда чӣ кор мекунанд? 

 Ин масъала пеш аз ҳама дар нақшаҳои таълимии мактабҳо, ки номгӯи 

фанҳои таълимӣ нишон дода мешаванд, инъикос меѐбад. Дар ин нақшаҳо 

омӯзиши фанҳое ки азхудкунии донишҳо оид ба асосҳои илмҳои муҳимтарин 

ва рушди ақлонии хонандагон, омодагии техникӣ,  тарбияи ҷисмонӣ, 

эстетикӣ ва маънавиро таъмин менамоянд, дар назар дошта шудаанд. 

 Вале, чи қадаре ки ин ҳуҷҷатҳо муҳим набошанд, рушди ҳаматарафа ва 

мутаносиби талаба пурра аз муаллим, омодагии илмӣ-педагогии ӯ ва сифати 

корҳои таълимию тарбиявиаш вобаста мебошад. Ва маҳз дар ҳамин ҷо дар 

пеши онҳо як қатор масъала пайдо мешаванд.  

 Якум, бояд дақиқан тасаввур кард, ки дар рушди ҳаматарафаи талаба 

кадом фанни таълимӣ кадом ҷойро ишғол менамяд. Агар дар мавриди 

математика, физика, химия, биология, забони модарӣ ва адабиѐт, забони ва 

адабиѐти хориҷӣ ҳарф занем, нақши онҳоро дар ташаккули шахсият ҳама 

мефаҳманд. Мутаассифона, ҳолатҳое мешаванд, ки вақте ин ѐ он муаллим ба 

фанҳое чун расмкашӣ, суруд ва махсусан тарбияи ҷисмонӣ саҳлангорона 

муносибат мекунад, ин ҳиссиѐт дар аксари маврид ба талаба интиқол дода 

мешавад. Бо ҳамин роҳ ба рушди ҳаматарафаи ӯ зарар расонида мешавад. 

 Дуюм, ҳар як муаллим бояд нақши фанни худро дар рушди 

ҳаматарафаи хонандагон хуб донад. Бояд дар назар дошт, ки ҳар як фан 

спектри васеъи таъсири тарбиявию инкишофдиҳанда дорад. Он пеш аз ҳама 

ба рушди ақлонии шахсият сабаб гардида, дар худ потенсиали зиѐди тарбияи 
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маънавӣ ва эстетикӣ дорад, ба ин ѐ он андоза имконияти шиносоӣ бо техника 

ва кори истеҳсолии одамон, яъне таълими техникӣ медиҳад. Ҳамзамон, 

иҷрои талаботи санитарӣ-гигиенӣ дар раванди машғулиятҳои таълимӣ ба 

тарбияи ҷисмонии хонандагон ѐрӣ мерасонад.  

 Сеюм, потенсиали тарбивию инкишофдиҳандаи ҳар як дарс ва навъҳои 

дигари машғулияти таълимиро ба андозаи пурра ҳаман истифода кардан 

лозим аст. Ин чунин маъно дорад, ки амалӣ намудани рушди ҳаматарафаи 

шахсият, ҳам нишондодҳои мақсадноки ҳар як дарс ва ҳам мундариҷаи он, 

ҳамчунин методҳои таълимро бояд муайян кунад.  

 Ниҳоят, барои ҳалли ин масъала бояд шаклҳои гуногуни кори 

баруназсинфии таълимию тарбиявӣ имтифода карда шавад, ки ба ин ѐ он 

андоза ба ташаккули ақлонӣ, техникӣ, эстетикӣ ва маънавии хонандагон, 

ошкор кардан ва рушд додани нишонаҳои истеъдод ва қобилиятҳо мусоидат 

менамоянд. 

 Гуфтаҳои боло нишон медиҳанд, ки ҳам педагогикаи эҷодӣ ва ҳам 

кормандони амалии мактабҳо бо маҷмӯи баробар тобеъкардашудаи 

нишондодҳои мақсадноки раванди таълиму тарбия сару кор доранд. Ин 

иерархия пеш аз ҳама ҳадафҳои умуми ѐ стратегии тарбияи мактабиро фаро 

мегирад. Баъдан нишондодҳои мақсандноки тарбия аз рӯи синфҳо ва солҳои 

таълим меоянд. Ҳадафҳои кори таълиму тарбия аз рӯи фанҳои алоҳида дар 

ҳар як синф бояд равшан таҷассум ѐбанд. Муаллим бо такя ба иерархияи 

зикршудаи ҳадафҳои тарбия, бояд ҳадафҳои таълимию тарбиявии ҳар як дарс 

ва тамоми супоришҳои таълимиро муфассал муайян намояд ва натиҷаҳои 

воқеан ба даст меомадаро бо ин ҳадафҳо муқоиса намуда, раванди таълиму 

тарбияро мунтазам такмил диҳад [173:288].  

 Ислоҳоти қатъии таълим ва тарбия самти муҳими сиѐсати давлатии 

Тоҷикистон ба шумор меравад. Баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия 

вазифаи асосии муаллимон аст, зеро рушди ақлонии шахс ба сатҳи фарҳанг, 

ҷаҳонбинӣ ва зеҳни инсон таъсир мерасонад  [74:502-505]. Дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз гомҳои нахустин дар роҳи истиқлолият ба эҳѐ ва рушди 
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минбаъдаи маънавият, такмили системаи маорифи миллӣ, мустаҳкам 

намудани асосҳои миллии он, дар ҳамоҳангӣ бо талаботи замон то ба сатҳи 

стандартҳои ҷаҳонӣ баланд бардоштани он аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. Шахси 

ҳақиқатан соҳибмаълумот метавонад шаъну шарафи инсонро арҷгузорӣ 

кунад, арзишҳои миллиро ҳифз намояд, худогоҳии миллиро баланд бардорад, 

барои зистан дар ҷомеаи озод, барои дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷойгоҳи сазовор 

пайдо намудани давлати мустақили мо  фидокорона мубориза барад.  Ҳадафи 

асосӣ ва нерӯи ҳаракатдиҳандаи азнавсозиҳои татбиқшаванда дар ҷумҳурӣ 

инсон, рушди мутаносиб ва некӯаҳволии он, фароҳам овардани шароит ва 

механизмҳои амалкунандаи татбиқи манфиатҳои шахсият, тағйир додани 

стереотипҳои ғайримаъмули тафаккур ва рафтори иҷтимоӣ ба шумор 

меравад. Шарти муҳими рушди Тоҷикистон ташаккули системаи мукаммали 

омодасозии кадрҳо дар заминаи мероси ғании зеҳнии халқ ва арзишҳои 

умумиинсонӣ, комѐбиҳои фарҳанг, иқтисодиѐт, илм, техника ва технологияи 

мебошад. 

 Давлати мо барқараркунии арзишҳои маънавиро ба унвони раванди 

табиии афзоиши худогоҳии миллӣ, бозгашт ба сарчашмаҳои маънавиѐти халқ 

ва решаҳои он баррасӣ менамояд. Зеро, чи тавре ки Пешвои миллат Эмомалӣ 

Раҳмон қайд мекунад, ягон ҷомеа дурнамои худро бе рушд додан ва 

мустаҳкам намудани потенсиали маънавӣ, арзишҳои маънавӣ ва ахлоқӣ дар 

тафаккури одамон тасаввур карда наметавонад. 

 Бешубҳа, рушди рӯҳияи миллӣ, тафаккури ҷамъиятӣ, ҳаѐти фарҳангӣ 

бо озодӣ ва иродаи худи халқ ва ҳамчунин механизмҳои давлат, ки ҷавобгӯи 

талаботи замон мебошанд, пайванди бевосита дорад. 

 Ба даст овардани истиқлолият ба халқи тоҷик, ки  қуллаҳои муосири 

илм, маориф ва фарҳангро фатҳ карда истодааст, уфуқҳо ва имкониятҳои 

нави пешрафти иҷтимоиро боз кард. Он, бо такя ба идеологияи мустақилият, 

дар роҳи такмили минбаъдаи ҳаѐти ҷамъиятӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 

фарҳангӣ устуворона гом мебардорад.  
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 Бунѐди давлатдории навин, ки ба шарофати истиқлолият шурӯъ 

шудааст, набояд танҳо ба арзишҳои умумиинсонӣ ва таълимоти ҳуқуқӣ-сиѐсӣ 

такя намояд, балки дар асоси мероси нодири маънавии дар тӯли асрҳо 

ғуншуда низ амалӣ карда шавад. Мо акнун худамон таҷрибаи сиѐсии 

идоракунии давлатро, ки дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ҷамъ ва озмуда 

шудааст, пазируфта, метавонем анъанаҳои сохти давлатдорӣ, қонунҳо ва 

меъѐрҳои маъмулро, ки аз таҷрибаи замон  гузашта, хоси менталитети 

миллии тоҷикон мебошад,  бо дарназардошти фарҳанг ва маънавияти миллӣ 

барқарор намоем. Махсусан зарурати омӯзиши ҳамаҷониба ва дар ҳаѐт 

татбиқ намудани анъанаҳои қадимтарине чун маънавиѐт ва хушодобӣ, 

ҳамсоягии дӯстона, ѐрии байниҳамдигарӣ ва худидоракунӣ бо такя ба 

қонунҳои ҳуқуқи муқаррарӣ ва нерӯи афкори ҷамъиятӣ дар танзими 

муносибатҳои оилавӣ-маишӣ ва байнишахсиятӣ ба миѐн омадааст. Эҳѐи 

меъѐрҳои маънавию ахлоқӣ ва муносибатҳои ҷамъиятӣ, бешубҳа, на танҳо ба 

мустаҳкам намудани  истиқлолият, балки ба пешрафти минбаъдаи иҷтимоии 

кишвар низ мусоидат менамояд. 

 Бояд махсус қайд кард, ки ояндаи халқи тоҷик, рушди имрӯзаи он бо 

гузаштаи таърихӣ зич алоқаманд мебошад. Яке аз мутафаккирони гузашта 

гуфтааст: “Гузаштаро надониста, маънои аслии ҳозира ва ҳадафҳои ояндаро 

фаҳмидан имконнопазир аст”. Арзишҳои умумиинсонӣ ва худогоҳии миллӣ 

дар заминаи таҷрибаи бисѐрасра ва дарсҳои таърих ташаккул меѐбад. Дар 

ҳоли ҳозир, пешрафти ҷомеа аз фаҳмиши қарзи худ, ифтихори миллӣ ва 

садоқат ба идеяҳои мустақилият, дарки масъулият дар назди ҳамзамонон 

иборат мебошад. Бино бар ин, бе омӯзиши амиқи илмии гузашта ва вазъи 

ҳозираи халқи тоҷик, симои он, махсусиятҳои фарҳангӣ, ҳаѐти моддӣ, 

маънавӣ ва ҷамъиятӣ муайян намудани роҳи рушди минбаъдаи ҷомеа аз 

имкон берун аст. 

 Саҳми халқи тоҷик дар хазинаи арзишҳои маънавии инсоният хеле 

бузург аст. Дар арзишҳои умумиҷаҳоние ба мисли замин, Ватан,оила, инсон, 
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фарҳанг, сулҳ, кор, илм ва дониш, ки то имрӯз эътироф гардидаанд, 

менталитети  тоҷикон чашмрас аст” [166:10-11].  

 Эмомалӣ Раҳмон дар анҷумани 1У Ҳизби халқӣ-демократии 

Тоҷикистон дар бораи аҳамияти тарбияи маънавии кӯдакон ва ҷавонон гуфта 

буд: “Пешрафти ҳар як ҷомеаро шахсони дорои қобилиятҳои маънавӣ, 

ахлоқӣ ва ақлонӣ таъмин менамоянд. Имкониятҳои ақлонӣ ва сифатҳои 

ахлоқӣ-этикӣ муҳаррикҳое мебошанд, ки ҷомеаро мунтазам ба пеш мебаранд. 

Мо мехоҳем сиѐсати давлатии худро чунон бисозем, ки ҷараѐни азнавсозиҳои 

иқтисодӣ дар мутобиқат ва пайванди доимӣ бо камолоти маънавӣ, тозагии 

ахлоқӣ ва пешрафти маорифи ҷомеа сурат бигирад” [166:17].  

 Дар ҷараѐни таҳқиқ ошкор гардид, ки асоси арзишҳои маънавӣ дар 

фаҳмиши мутафаккирон ва равшангарони тоҷику форс дар ягонагии 

камолоти зеҳнӣ ва ахлоқӣ мебошад, ки дар натиҷаи он алоқаҳои 

бисѐртарафаи инсон бо ҷаҳони беруна ба воситаи рушди ботинии он инъикос 

меѐбад. Идеали тарбия дар тафсири мутафаккирон на танҳо аз худ намудани 

маърифат ва камолоти маънавӣ аст. Дар шарҳи онҳо сарҳади мафҳуми идеали 

маънавӣ ва маънавиѐт, алоқаҳои байниҳамдигарии ҷанбаҳои табиӣ ва 

эстетикии тарбия густариш пайдо намудааст, ки ҳангоми ҳалли масъалаҳои 

кор дар камолоти маънавии фард хеле муҳим мебошад. Маҳз ҳамин унсури 

нав ва пешқадам дар фаҳмиши идеали тарбияи халқи тоҷик будааст. 

 Омӯзиши осори мутафаккирони тоҷик имкон дод на танҳо рушди идеяи 

онҳо дар бораи  ҷанбаҳои алоҳидаи тарбия, балки омилҳое низ, ки ташаккули 

инсонро муайян менамуданд, ошкор карда шаванд. Беҳуда нест, ки дар 

коркардҳои педагогии  мутафаккирони тоҷик исботи гуногуншаклии 

қобилиятҳои инсонии фард таносуби бағоят муҳим пайдо намудааст. Онҳо ба 

умқи фаҳмише расидаанд, ки фаъолияти инсон ташаккулдиҳандаи тафаккури 

ӯ мебошад. Омӯзиши ақидаҳои мутафаккирон инкори аҳамияти нақши 

алоқаҳои мутақобилаи омилҳои объективӣ ва субъективӣ дар тағйирѐбии 

тинати шахсияти алоҳидаи инсонӣ ва дар маҷмӯъ ҷомеаро ошкор намуд. 
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Мутафаккирон ин тағйиротро вобаста аз фаъолияти шахсияти алоҳидаи 

маъруф ва ҳамчунин таълим медонанд. 

 Муносибати оқилона, баробар, одилона ва хайрхошона ба шахс, озодии 

ӯ. Кор ва шаъну шарафи инсонӣ асоси идеяҳои маънавии мутафаккирони 

халқи тоҷикро ташкил додаанд. 

 Равандҳои демократие ки дар ҷумҳурӣ ҷараѐн доранд ва буҳрони амиқи 

иқтисодӣ ва маънавие ки дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ арзи вуҷуд 

намудааст, дар назди мактаб тарбияи кӯдакону наврасони на танҳо ба 

иқтисоди бозорӣ, корчаллонӣ ва ба ширкати мустақилона ва эҷодӣ дар ҳаѐти 

ҷомеа нигаронидашуда, балки илҳомгирифта аз арзишҳои маънавии миллӣ ва 

умуминсониро, ки дар рушди таърихии халқи тоҷик решаҳои амиқи қадимӣ 

доранд, мегузорад.  

 Мушкилоти иҷтимоӣ имрӯз аз системаи маориф вазифаҳои сифатан 

нави  омодасозии ҷавонон ба ҳаѐт дар шароити мутафовит аз гузаштаро талаб 

менамояд. Зарурати муносибати ғайримаъмулии илман асосноккардашуда 

дар ҳалли ин масъалаҳо равшан ба мушоҳида мерасад. 

 Дар аксари давлатҳои рушдкарда яке аз самтҳои муҳимтарини 

ислоҳоти ҷомеаи имрӯзаро дар мукаммал намудани системаҳои таълимии 

мавҷуда мебинанд. Бо вуҷуди ин, аксари кишварҳо, ҳатто кишварҳои дорои 

дараҷаи баланди рушд, аз ақибмонӣ ва номувофиқатии системаҳои худии 

таълим, аз таъмин нашудани дараҷаи зарурии таълим, фарҳанг, саломатии 

маънавӣ, равонӣ ва ҷисмонии насли ҷавон барои бартараф намудани 

мушкилоти афзоянда, ки инкишофи хоси асри ХХ1 тавлид намудааст, ба 

ташвиш омадаанд. 

 Таълим захираи муҳимтарини стратегии ҷомеаи муосири Тоҷикистон 

аст. Дар шароити ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунѐд 

ҳадафи асосии таълим ташаккули шахсияти аз нигоҳи касби ва иҷтимоӣ 

салоҳиятнок, қодир ба эҷод ва худмуайянкунӣ дар шароити ҷаҳони муосир, 

дорои ҳисси баланди масъулият ва майл ба созандагӣ мебошад. 
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 Системаи тарбия бо такя ба ҳадафҳои асосии фаъолияти тарбиявӣ – 

тарбия шахси соҳибкасб, шаҳрванд, ватандӯст, оиладор, маънаван ва ҷисман 

солим, шахсияти мутаносиб рушдѐфта самтҳои зерини кори тарбиявии 

коллективи педагогиро дар бар мегирад: 

1. Самти шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ 

  Тарбияи ватандӯстӣ ба ташаккул ва рушди шахси дорои сифатҳои 

шаҳрванди ватандӯст, ки тавони иҷро намудани ӯҳдадориҳояшро дорад, 

равона карда шудааст. Масъалаҳои тарбияи шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ хеле 

мушим буда, хусусияти комплексӣ ва системавӣ доранд. 

  Шаклҳо ва методҳои асосии татбиқкунӣ: 

 - тарбияи далелноккунонии манфиати коллектив; 

 - додани ахбор дар бораи чорабиниҳои гузаронидашавандаи фарҳангӣ, 

варзишӣ ва ғайра; 

 - ҳавасмандкунии иловагии моддӣ, ки дар таҳсил, кори илмӣ-

таҳқиқотӣ, ҳаѐти ҷамъиятӣ ва ғайра нишондиҳандаи баланд доранд; 

 - ширкат дар чорабиниҳо ва барномаҳои сиѐсати давлатии ҷавонон дар 

ҳамаи сатҳҳо. 

 2. Самти маънавӣ-ахлоқӣ ва фарҳангӣ-эстетикӣ.  

 Равона намудани таваҷҷуҳи ҷомеа ба арзишҳои маънавӣ ва рафтори 

ахлоқӣ яке аз нишондиҳандаҳои асосии сатҳи рушди ҷомеа мебошад. Дар 

шароити муосир тарбияи шахси рушдкарда ва аз нигоҳи эстетикӣ ва маънавӣ 

ғаноманд бо расонидани таъсир ба бахши системаофарандаи тафаккур, бо 

ташаккул додани усулҳои этикии шахс, сифатҳо ва нишондодҳои ахлоқии ӯ, 

ки бо меъѐрҳо ва анъанаҳои ҳаѐти иҷтимоӣ мувофиқат менамоянд, ба роҳ 

монда мешавад.  

 Шаклҳо ва методҳои асосии татбиқкунӣ: 

 - рушди фаъолияти дилхушкунанда, дастгирии субфарҳанги ҷавонон 

дар доираи ба вуҷуд овардани раванди эҷодӣ; 

 - ташкили намоишгоҳҳои эҷодӣ, вохӯрӣ бо одамони аҷиб; 

 - гузаронидани конфронсҳо, иҷлосияҳо оид ба ҳалли масъалаҳо; 
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 - ташкили фароғати таълимгирандагон. 

 3. Самти касбӣ-корӣ 

  Самти касбӣ-корӣ омодасозии мутахассиси босавод ва салоҳиятнок, 

ташаккули сифатҳои шахсиятӣ ба хотири фаъолияти самараноки касбиро дар 

назар дорад: 

 Шаклҳо ва методҳои асосии татбиқкунӣ: 

 - таҳлили бозори кор, ҳамкории мутақобила бо корхонаҳо ва 

ташкилотҳои минтақа ва маъмуриятҳои маҳаллӣ; 

 - ҳамкории мутақобила бо муассисаҳои таълимӣ ва корхонаҳои шаҳр; 

 - сохтани системаи иттилоотонӣ, ки хатмкунандагонро бо маълумот 

дар бораи бозори кор ва бозори хизматрасониҳои таълимӣ таъмин менамояд. 

 4. Самти варзишӣ-солимгардонӣ 

  Тарбияи ҷисмонӣ дар шароити муосир ба ташаккули тарзи солими 

ҳаѐт ва сифатҳои шахсиятӣ нигаронида шудааст, ки устувории психикаи 

ҷавононро дар ҷомеаи ноустувор таъмин менамояд. Ширкат дар мусобиқаҳои 

варзишӣ сифатҳои шахсиятии барои фаъолияти самараноки касбӣ зарурро 

ташаккул медиҳад. 

 Шаклҳо ва методҳои асосии татбиқкунӣ: 

 - гузаронидани мусобиқаҳои маҳаллӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ оид ба 

навъҳои асосии варзиш; 

 - рушди комплексии сифатҳои ҷисмонӣ ва психикӣ бо дарназардошти 

муҳимияти манфиатҳои таълимгирандагон аз рӯи навъхои варзиш ва 

системаи тайѐрии ҷисмонӣ; 

 - гузаронидани корҳои равшаннамоӣ дар бораи имкониятҳои организми 

инсон, махсусиятҳои амалкарди он, алоқаи байниҳамдигариии саломатии 

ҷисмонӣ, психологӣ ва маънавии шахс. 

 5. Худидоракунӣ 

 Худидоракунӣ ба унвони муттаҳид намудани таълимгирандагон бо 

фаро гирифтани тасмимгириҳои самараноки ташкилӣ ва ба ташкили 

муназзами ҳаѐти мактабӣ ва донишҷӯӣ ҳангоми ҳамкории мутақобилаи 
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созанда бо маъмурият дар ҳамаи сатҳҳои идоракунӣ, пеш аз ҳама, ба рушди 

ҳаѐти ҳаматарафа ҷолиби таълимгирандон нигаронида шудааст. Масалан, 

системаи худидоракунии донишҷӯѐн шӯрои донишҷӯѐн, шӯрои донишҷӯѐни 

хобгоҳ ва худидоракунӣ дар гурӯҳҳоро дар бар мегирад. Зарурати 

худидоракунии мактабӣ маълум ва асоснок карда шуда ва ба ташкили дақиқи 

раванди таълиму тарбия ва ҳалли масъалаҳои таълимгирандагон дар 

алоҳидагӣ равона карда шудааст. Ширкати мактаббачагон дар идоракунӣ 

доираи истифодаи қобилиятҳо ва маҳоратҳои онҳоро васеъ менамояд, ба ҳар 

яки онҳо имконияти рушд додани истеъдод, зоҳир намудани ташаббускориро 

медиҳад. Самаранокии худидоракуниро маҳакҳои иҷтимоикунонии 

хатмкунандагоне ки аз таҷрибаи худидоракунии мактабӣ ва донишҷӯӣ 

гузаштаанд, хеле муфассал тавсиф мекунад. Дониш ва таҷрибае ки аз 

худидоракунӣ гирифта мешавад, хатмкунандагонро пурҳаракат, қодир ба кор 

дар соҳаи идоракунии давлатӣ, маъмурӣ-хоҷагидорӣ, сиѐсат ва дигар 

бахшҳои иҷтимоан муҳими фаъолият месозад. 

  Шаклҳо ва методҳои асосии татбиқкунӣ: 

 - рушди системаи худидоракунӣ ба василаи фаъолияти шӯроҳо; 

 - пайдо намудани пешвоѐн дар байни таълимгирандагон ва муҳайѐ 

кардани шароит барои ташаккули команда дар марҳилаи сохтан ва 

фаъолияти шӯроҳо; 

 - таълим додани малакаҳои менеҷмент ва мураббиягӣ ба фаъолон; 

 - сохтани ҷамъиятҳо аз рӯи майлу рағбат (сексияҳо, клубҳо ва ғайра) 

барои пурра қонеъ гардонидани талаботи мухталифи таъмингирандагон дар 

муошират ва худтатбиқкунӣ, таъмини ошкорбаѐнӣ ва дастрасии маълумот 

оид ба ташкилаҳои мавҷуда; 

 - ҳамкории маъмурияти муассисаҳои таълимӣ дар чорабиниҳои 

гузаронидашаванда. 

 Шӯрои худидоракунӣ дар ташкили ҳаракати волонтѐрӣ фаъолона 

иштирок мекунад. Самтҳои фаъолияти иттиҳодияҳои ихтиѐрӣ аз инҳо иборат 

мебошанд: сарпарастии иҷтимоии хонаҳои кӯдакон; сарпарастии иҷтимоии 
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калонсолон; мусоидати педагогӣ (дастгирии кӯдакон ва наврасон); ҳифзи 

экология; рушди зеҳнӣ (ташкил ва гузаронидани конкурсҳои интеллектуалӣ); 

рушди эҷодӣ (ташкили чорабиниҳои эҷодӣ, конкурсҳо, идҳо); фаъолияти 

дилхушкунанда (ташкили вақти озоди кӯдакон, наврасон ва ҷавонон). 

 Консепсияи миллии тарбия таҷрибаи амалӣ, идеяҳо, анъанаҳо, 

махсусиятҳои раванди таълим ва кори тарбиявиро бо дарназардошти 

омодасозии шахсияти мутаносиб рушдѐфта дар фазои таълимӣ, ки дорои 

салоҳиятнокии иҷтимоӣ, ҷаҳонбинии илмӣ, потенсиали эҷодӣ, фарҳанги 

баланд ва масъулияти шаҳрвандӣ мебошад, инъикос менамояд. 

 Усулҳои татбиқи консепсияи тарбия: 

 Ба сифати усулҳои муҳими консепсияи тарбия, ки самаранокии 

тарбияро дар маҷмӯъ муайян мекунад, инҳоро зикр бояд намуд: 

 - асоси миллӣ-фарҳангии тарбия; 

 - тарбияи гуманистии ошкоро; 

 - тарбияи ба шахсият нигаронидашуда; 

 - тарбияи масъулияти шаҳрвандӣ; 

 - тарбияи фаъолнокии ҳадафмандона ва созанда; 

 - усули худрушдкунии муташаккил. 

 Асоси миллӣ-фарҳангии тарбия бо роҳи мунтазам шиносо кардани 

таълимгирандагон бо анъанаҳои фарҳангӣ ва маънавӣ-ахлоқӣ, арзишҳои 

муҳими миллии халқи тоҷик, ба инобат гирифтани махсусиятҳои 

этнопсихологӣ ва дастовардҳои педагогика барои рушджи қобилиятҳои 

зеҳнӣ ва сифатҳои ахлоқӣ гузошта мешавад. 

 Самимияти (кушодадилии) инсондӯстона, қобилият ва майл ба 

алоқаҳои байнишахсиятӣ сифатҳои зарурии инсони муосир мебошад. Бино 

бар ин, яке аз унсурҳои тарбия – тарбия дар рӯҳияи таҳаммулпазирӣ, боварӣ 

ва сулҳдӯстӣ мебошад, ки хоси фарҳанги тоҷикон буда, сангбинои тамаддуни 

тоҷиконро ташкил медиҳад. 

 Модели ба шахсият нигаронидашудаи тарбия ҷалби фаъолонаи 

таълимгирандагон ба равандҳои иҷтимоикунонӣ, рушди шаклҳои дастраси 
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худидоракунӣ, дастгирии психологӣ-педагогии майл ба пешвоӣ ва 

худифодакуниро дар назар дорад. Мақоми иҷтимоӣ ва мустақилияти инсон 

бо маҷмӯи сифатҳои ахлоқӣ-этикӣ, эҷодӣ ва таълимӣ-касбии ӯ муайян карда 

мешавад. Ворид намудани арзишҳои ахлоқӣ-маънавӣ, тарзи ҳаѐти солим ва 

бехатар, таълими босифат, этикаи корӣ ва маҳорати касбӣ ба системаи 

арзишҳои мубрами фарҳангӣ ва нишонаҳои шахсиятӣ аз ҷумлаи вазифаҳои 

муҳим ба шумор меравад. 

 Тарбияи масъулияти шаҳрвандӣ ба алоқамандии мутаносиби 

худогоҳии этнофарҳангӣ ва айнияти шаҳрвандии тарбиягиранда, ки дар 

баробари узвияти ҷамъиятҳои мухталифи этнофарҳангӣ ва конфессионалиро 

доштан, шаҳрванди Тоҷикистон мебошад, такя менамояд. Ба мафҳуми  

ҳиссиѐти шаҳрвандӣ сифатҳое чун омодагӣ ба ҳимояи Ватан, қобилияти 

арзѐбии объективии мувофиқати сиѐсати давлат бо манфиатҳоим мардум, 

маҳорати канор гузоштани манфиати шахсӣ ба хотири расидан ба ҳадафҳои 

умумӣ дохил мешаванд. 

  Фаъолнокии ҳадафмандона ва созандаи наслҳои нав дар чаҳорчӯбаи 

фарҳанги навтарини иқтисодӣ ва технологӣ кафолати асосии модернизатсияи 

муваффақи кишвар мебошад. Таълими корӣ, моделсозии эҷодӣ, ҷалб ба 

фаъолияти муҳими амалию иҷтимоӣ ва шаклҳои мухталифи тарбияи корӣ 

бояд барои татбиқи вазифаҳои афзалиятноки таълимӣ-тарбиявӣ истифода 

карда шаванд. Ба шумори чунин вазифаҳо дохил мешаванд: азхудкунии 

усулҳои фаъолияти пурҷӯшу хурӯш, ба даст овардани маҳорати гузоштан 

тавонистани ҳадафҳо ва ташкил намудани фаъолияти мунтазам барои 

расидан ба онҳо, ташаккули малакаҳои муошират ва кор дар коллектив, 

иҷрои дақиқи амалҳое ки аз ҳадафи равшану  возеҳ муайянкардашуда 

бармеояд. 

 Усули худрушдкунии муташаккил асоси технологияи тарбияро ташкил 

медиҳад. Инсон дар фаъолияти пуравҷи мустақил рушд меѐбад. Тарбия 

ҳамчун раванди дарозмуддат ва бардавом, ки ба худтарбиякунӣ мегузарад, аз 

ташкили ҳаѐти пурмазмун ва фаъолияти рушддиҳанда, ки озодии эҷодӣ ва 
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фаъолнокии созандаи таълимгирандаро ҳавасманд менамояд, иборат аст. 

Ҳамзамон, шахсияте ки қобилияти худтатбиқкунӣ ва эҷод карданро дорад, аз 

эгоизми маънавӣ, аз напазируфтани ақидаи дигари инноватсионӣ дар канор 

бояд бошад. Бино бар ин, муҳити муносиби тарбия бо роҳи ҳамкории 

муштараки иҷтимоӣ-педагогӣ сохта мешавад, ки дар он рушди инфиродӣ-

шахсиятӣ дар тамоми навъҳои асосии фаъолияти таълимгиранда ҳамгироӣ 

пайдо мекунад ва бо маҳакҳои дархости иҷтимоӣ, мустақилияти арзишманд 

ва масъулияти шахсӣ таъмин карда мешавад. 

 Ғайр аз ин усулҳо, нишондодҳои ҳаѐтӣ ва модели рафтори 

рушдѐбандаи инсон низ  нақш доранд. Сифатҳои калидии шахсӣ аз 

серҳаракатӣ, хоҳиши тамоми ҳаѐт омӯхтан, майл ба риски оқилона, 

фаъолмандии баланди инноватсионӣ иборатанд. Яке аз усулҳои рушди шахсӣ 

сохтани шароит барои дар таълимгирандагон ташаккул додани салоҳиятҳои 

зерини фаъолият мебошад: 

 - қобилият ва омодагӣ ба таълиму такмили доимӣ, азнавтаълимгирӣ ва 

худтаълимгирӣ, пурҳаракатии касбӣ, майл ба навгароӣ; 

 - қобилияти тафаккури интиқодӣ; 

 - креативнокӣ ва ташаббускорӣ, мустақилона кор кардан, омодагӣ ба 

кор дар команда ва дар муҳити дорои рақобати баланд; 

 - донистани забонҳои хориҷӣ, қобилиятҳои эҳтимолӣ ба муоширати 

озоди маишӣ, коррӣ, расмӣ ва касбӣ. 

 Ташаккули чунин салоҳиятҳо сохтани шароит барои озодии эҷодиѐт ва 

худифодакуниро дар назар дорад, ки дар он таълимгирандагон дорои 

салоҳиятҳои мувофиқ барои ноил гардидан ба комѐбиҳо мебошанд, подош ва 

мукофоти худро мегиранд. Дар чаҳорчӯбаи  Консепсия гузариш бо 

истифодаи методҳо ва технологияҳои муосири таълим, ки ба рушди бардавом 

ва такмили минбаъдаи тафаккури эҷодӣ, малакаҳо ва ҳавасмандкуниҳо, 

ошкор ва матраҳ намудани масъалаҳо, ҷустуҷӯ ва коркарди маълумот 

нигаронида шудаанд, таъмин карда мешавад. 



98 
 

 Консепсияи миллии тарбия иҷтимоикунонии таълимгирандагонро ба 

унвони шахсият дар бар мегирад. Он дар шароити муносибатҳои субъектӣ-

объектӣ, ки шахси рушдѐбанда ҳамчун субъект ва объекти муносибатҳо 

хидмат мекунад, эҳтимоли амал карданро дорад. Ба дарназардошти ин, 

механизми татбиқи системаи чорабиниҳо оид ба кори тарбия, ғайр аз кор бо 

таълимгирандаи мушаххас, ҳамкории мутақобила бо институтҳои мухталифи 

иҷтимоиро низ дар бар мегирад. Системаи ҳамкории мутақобилаи педагогӣ 

на танҳо ҳангоми гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ амалӣ карда 

мешавад, муносибати комплексӣ дар ташкили фаъолияти ғайритаълимӣ низ 

аҳамияти калон дорад. Маҳз ба ҳамин сабаб, зарурати ташкили кори 

комплексии тарбиявӣ оид ба рушди шахсият, пешгирии лағжишҳои 

эҳтимолӣ, сохтани шароит барои ҳамгироии иҷтимоӣ ба миѐн меояд, ки 

самтҳо ва шаклҳои асосии кори тарбиявиро муайян мекунад. Муассисаҳои 

таълимӣ аз оғози таъсис дар пеши худ вазифаи сохтани системаи гуманистии 

тарбияро гузоштанд, ки тавони ташаккули шахсияти мутаносиб рушдѐфтаро, 

ки омода аст дар шароити нави иҷтимоӣ-иқтисодӣ саҳми худро дар 

мустаҳкамкунии иқтидори Тоҷикистон, азнавсозии ҷомеаи тоҷикон гузорад, 

дошта бошад, ба худтакмилдиҳӣ ва худтатбиқкунӣ машғул шавад. Он ҳал  

кардани вазифаҳои асосии тарбиявиро аз ҳисоби муносибати инфиродӣ ба 

раванди тарбияи таълимгирандагон, бо дарназардошти махсусиятҳои 

минтақавӣ ва хусусияти касбӣ, дар назар дорад. 

2.3.Алоқаи оила, мактаб ва ҷомеа дар татбиқи Консепсияи миллии 

тарбия 

 Тарбия яке аз ҷузъҳои муҳимтарини таркибии раванди таълим 

мебошад. Дар мутобиқат бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

маориф” тарбияро ба унвони фаъолияти ҳадафмандона ба хотири муҳайѐ 

намудани шароит барои ташаккули шахсияти маънаван ва ахлоқан рушдѐфта, 

ҳамгироии шахсият дар фарҳанги миллӣ ва ҷаҳонӣ, ташаккули инсон ва 

шаҳрванде, ки дар ҷомеаи муосир кору фаъолият мекунад ва мехоҳад ин 

ҷомеаро такмил диҳад, баррасӣ менамояд. Вазифаи системаи маориф 
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дастгирии иҷтимоӣ-педагогӣ ва психологии ташаккули худмуайянкунии 

ҳаѐтии кӯдакон ва ҷавонон, ташаккули фарҳанги шахсӣ, оилавӣ ва иҷтимоӣ 

мебошад. 

 Тарбияи маънавӣ-ахлоқӣ ва рушд қисми муҳими таркибии фармоиши 

иҷтимоӣ мебошад. Санади умдае ки дар мутобиқат бо Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” 

таҳия гардидааст, “Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

аст, ки дар он тарбияи маънавӣ, ки яке аз ҷанбаҳои муҳими ташаккул ва 

такмили инсони муосир шуморида мешавад, ҷойгоҳи хосаро ишғол менамояд 

[78]. 

  Қисмати тарбиявии стандарти давлатии маълумоти умумӣ дар айни 

замон аз чанд ҳуҷҷати методӣ иборат мебошад. “Барномаҳои намунавии 

тарбияи таълимгирандагон”, “Талабот ба мундариҷа ва шароити тарбия 

рушди маънавию ахлоқии таълимгирандагон”  аз ҷумлаи онҳо мебошанд. 

 Ин барномаҳои тарбияи таълимгирандагон хусусияти тавсиявӣ доранд. 

Дар баробари ин, ҳангоми ташкили раванди таълим равона намудани 

фаъолият ба идеали миллии тарбиявӣ, системаи арзишҳои асосии миллӣ, ки 

дар “Консепсияи миллии тарбия” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда 

шудаанд ва ҳамчунин самтҳои асосии тарбия, ки дар ҳуҷҷатҳои мазкур ба 

расмият дароварда шудаанд, ҳатмӣ мебошад.  

 Идеали миллии муосири тарбия – шаҳрванди хушахлоқ, эҷодкор ва 

салоҳиятноки Тоҷикистон мебошад, ки сарнавишти Ватанро сарнавишти худ 

мешуморад, барои имрӯз ва ояндаи кишвари худ, ки реша дар анъанаҳои 

маънавӣ ва фарҳангии халқи тоҷик дорад,  масъулият ҳис мекунад. 

 Сатҳи баланди фарҳанги маънавӣ талаботи объективии ҷомеаи 

мутамаддини муосир ба ҳар як узви худ мебошад. Муаллимон рушди 

ҳаматарафа ва мутаносиби шахсиятро ҳамчун ҳадафи тарбияи маънавӣ 

баррасӣ намуда, бояд тасаввуроти ба ҳамин ҳадаф монандро дар бораи 

шахсияти мактаббача ҳамчун ягонагии комил ва модели педагогии онро 

дошта бошанд.Чунин тасаввурот барои идоракунии самараноки раванди 
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тарбияи маънавӣ, ки дар он шахсияти мактаббача/донишҷӯ ҳам ба унвони 

ҳадаф ва ҳам ба унвони  объекти таъсири ҳайати педагогӣ, ҳам ба унвони 

субъекти рушди шахсӣ ва ҳам ба унвони натиҷаи фаъолияти тарбиявии 

ҳайати педагогӣ, нишондиҳандаи самаранокии он хидмат мекунад. Модели 

педагогии шахсияти мактаббача/донишҷӯ бо сабаби гуногуншакл будани 

функсияҳо бисѐрҷанба ва бисѐрқабата бояд бошад. 

 Навъҳои фаъолияти тарбиявӣ ва шаклҳои амалигардонии онҳо ҳамчун 

намунавӣ ва нишондодӣ баррасӣ карда мешаванд, аммо дар ҳамаи маврид 

бояд дар онҳо усулҳои муносибати системавӣ-фаъолмандона таҷассум ѐбад 

ва технологияҳои муосири таълимӣ истифода карда шавад. Муайянкунии 

мундариҷаи мушаххаси тарбия дар ҳар мактаб ва дар ҳар синф бо 

дарназардошти шароити воқеӣ, захираҳои мавҷуда, махсусиятҳои инфиродӣ, 

талаботи таълимгирандагон ва падару модарони онҳо амалӣ карда мешавад. 

Вазифаи коллективи мактабӣ – ба вуҷуд овардани фазои ягонаи маънавӣ-

ахлоқии рушд ва тарбияи кӯдакон, яъне қоидаи ҳаѐти мактабӣ, ки фаъолияти 

синфӣ, ғайрисинфӣ ва ғайримактабиро муайян менамояд, мебошад. Ин 

вазифа дар асоси ҳамкории муштараки иҷтимоӣ-педагогӣ бо субъектҳои 

дигар: оила, ташкилоти ҷамъиятӣ ва иттиҳодияҳои динӣ, муассисаҳои 

таълими иловагӣ, фарҳанг ва варзиш, васоити ахбори умум амалӣ карда 

мешавад. 

 Системаи таълими иловагии кӯдакон ҳангоми сохтани модели 

ҳамкории мутақобила бо муассисаҳои таълимӣ ва субъектҳои дигар: оила, 

ташкилоти ҷамъиятӣ ва иттиҳодияҳои динӣ, муассисаҳои таълими иловагӣ, 

фарҳанг ва варзиш, васоити ахбори умум, барои ҳалли муваффақи вазифаҳои 

тарбияи насли наврас имкониятҳои зиѐд дорад. Асоси ҳамкории мутақобила 

дар “Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” сабт гардидааст. 

Ҳадафи ин ҳамкории мутақобила таъмини муштараки шароит барои рушд ва 

тарбияи маънавӣ-ахлоқии таълимгирандагон мебошад.  
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 Бо такя ба самтҳои афзалиятноки сиѐсати тарбиявӣ дар муассисаҳои 

таълимӣ, амалҳои зерин ҳаққи афзалият дар муассисаҳои таълими иловагии 

кӯдаконро доранд: 

 - тақвияти функсияи дастгирии иҷтимоии кӯдакон; 

 - сохтани лоиҳаҳо ва барномаҳои муштараки фаъолият бо муассисаҳои 

таълимӣ ва субъектҳои дигар оид ба тарбияи ватанпарастӣ, маънавӣ, 

эстетикӣ ва кории кӯдакон; 

 - рушди ташкилоти мавҷудаи ҷамъиятӣ ва сохтани ташкилотҳои дигаре 

ки фаъолияташон бо манфиатҳои кӯдакон ва наврасон вобаста мебошад; 

 - рушди амаликунонии барномаҳои мушаххаси ҳадафманд, ки ба 

мувофиқати (мушоияти) равандҳои муваффақи иҷтимоикунонии кӯдакон бо 

зуҳуроти ғайрииҷтимоии афрод ва гурӯҳҳои алоҳида нигаронида шудаанд; 

 - ташкили таълими иловагӣ дар мутобиқат бо фармоиши иҷтимоӣ, 

яъне, коркарди моделҳои таълими ибтидоӣ, ки таъмини шуғли 

таълимгирандагонро ба воситаи ташкили супоришҳои давлатӣ барои татбиқи 

барномаҳои дилхушӣ ва таълимӣ аз рӯи маҳали зист, ташкили фаъолияти 

корӣ ва фаъолияти дигари ҷамъиятӣ дар бар мегирад. 

 Аммо, дар айни замон худи системаи таълими иловагӣ эҳтиѐҷ ба 

модернизатсия дорад. Иттиҳодияҳои таълими иловагии кӯдакон дар кор оид 

ба шуғли кӯдакон, махсусан дар марҳилаҳои ба воя расидани онҳо ба қадри 

кофӣ истифода карда нашудаанд. Дар фаъолияти онҳо тамоюлоти номувофиқ 

вуҷуд доранд: 

 - мавҷудияти миқдори зиѐди кӯдакони синни хурди мактабӣ дар 

маҳфилҳо, клубҳо ва иттиҳодияҳои муассисаҳои таълими иловагӣ дар 

муқоиса бо синну соли миѐна ва калон;  

 - майли зиѐди кор бо кӯдакони муваффақ, фаъол ва лаѐқатманд, ки ба 

серкории аз ҳад зиѐд оварда мерасонад, дар ҳоле ки кӯдакони муҳтоҷи 

таваччуҳ ва дастгирии махсуси педагогӣ дар кӯча мемонанд; 

 - рақобатпазирии пасти шаклҳои анъанавии таълими иловагӣ бо 

имкониятҳои барои ҷавонон ҷолиби ташкили фароғат; 
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 - пойгоҳи заифи моддӣ-техникие ки барои дар муассисаҳои таълими 

иловагии кӯдакон рушд додани маҳфилҳои самти техникидошта имкон 

намедиҳад; 

  - камҳаракатии муассисаҳои системаи таълими иловагии кӯдакон, 

вокуниши дер ба талаботи тағйирѐбандаи рушд ва тарбияи кӯдакон аз тарафи 

давлат, ҷомеа, қоидаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва худи кӯдакон. 

 Ҳадафи таълими муосири иловагии кӯдакон бояд рушди ҳавасмандии 

кӯдакон ба маърифат ва эҷод, мусоидат ба худмуайянкунии шахсӣ ва касбии 

таълимгирандагон, мутобиқшавии онҳо ба ҳаѐт дар  ҷомеаи мураттаб 

тағйирѐбанда ва рушдкунанда, ҷалб намудан ба тарзи ҳаѐти солим ва 

ташаккули салоҳиятҳои иҷтимоию фарҳангӣ бояд бошад. 

 Таълими иловагии кӯдакон ҳамчун “минтақаи наздики рушд”-и 

шахсияти кӯдак ва  интихоби озоди самтгириҳо, ки ҳамеша вобаста ба хоҳиш 

ва талаботи кӯдакон аст, бояд инфиродикунонии раванди таълим, сохтани 

траекторияи инфиродии таълим барои ҳар як кӯдак дар фазои таълимии 

мактаб, шаҳр, ноҳия ва минтақаро таъмин намояд. Ин хусусиятҳои таълими 

иловагӣ бо дарназардошти стандарти насли нав, бояд бо истифодаи 

комплексии чандин муносибати методологӣ: системавӣ-фаъолиятманд, 

салоҳиятнокӣ, муҳитӣ, шахсиятӣ-нигаронидашуда асоснок карда шаванд. 

 Афзоиши мушкилоти иҷтимоӣ дар пасманзари ба қабатҳои иҷтимоӣ-

иқтисодӣ ҷудо шудани ҷомеа коркард ва татбиқи фаврии барномаҳои махсус 

барои кӯдакони дар вазъиятҳои вазнини ҳаѐтӣ афтода ва барномаҳои 

ислоҳкунанда барои кӯдакони имкониятҳои саломатиашон маҳдудро дар 

муассисаҳои таълими иловагӣ талаб менамояд.  Ин чунин маъно дорад, ки 

системаи таълими иловагии кӯдакон бояд кор карданро бо ин гурӯҳи кӯдакон 

ва наврасон ѐд гирад,- модели сохтани шароити таъминкунандаи 

иҷтимокунонии муваффақи кӯдакони имкониятҳои саломатиашон маҳдуд, 

кӯдакони маъюб, кӯдакони бепарастор, ки дар вазъияти вазнини ҳаѐтӣ қарор 

доранд, барномаҳои инфиродии рушди саломатии мактаббачагонро таҳия ва 

пешниҳод намояд. 
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 Таълими иловагӣ мутобиқи хусусиятҳои хоси худ, ҳангоми ҳал кардани 

масъалаи шуғли миқдори зиѐди кӯдакон бояд ба омезиши муназзами навъҳои 

ташкили фароғат ва шаклҳои мухталифи фаъолияти таълимӣ, ба густариш ва 

рушди самтҳо, навъҳо ва шаклҳои ин фаъолият ва дар натиҷа, ба 

маҳдудкунии фазои рафтори девиантӣ нигаронида шуда бошад. 

 Муассисаи таълимӣ барои муҳайѐ сохтани шароити кофии рушди 

маънавӣ-ахлоқии мактаббача, дар қаринаи ташаккули айнияти шаҳрванди 

Тоҷикистон, татбиқи нисбатан пурраи барномаи хусусии тарбияи 

таълимгирандагон бо ташкилоти ҷамъиятӣ ва анъанавии динӣ ҳамкории 

мутақобила мекунанд. 

 Муассисаи таълимӣ барои гузаронидани чорабиниҳои алоҳида дар 

доираи самтҳои асосии тарбияи мактаббачагон метавонад намояндагони 

ташкилоти анъанавии ҷамъиятӣ ва диниро даъват намояд. Ҳамчунин, 

муассисаи таълимӣ метавонад бо ташкилоти анъанавии ҷамъиятӣ ва динӣ дар 

асоси системавӣ ҳамкории мутақобилаи педагоро ба роҳ монад. Барои ин 

лозим меояд барномаҳои кори ин ташкилот бо мактаббачагон бояд бо 

самтҳои асосии барномаи мактабии тарбияи хонандагон мутобиқ гардонида 

шаванд ва шӯрои педагогии мактаб ва кумитаи падару модарон онро маъқул 

шуморанд. 

 Муассисаи таълимӣ метавонад намояндагони соҳибтахассуси 

ташкилоти анъанавии ҷамъиятӣ ва диниро ба таҳияи барномаҳои тарбияи 

хонандагони мактаб ҷалб намояд. 

 Ҳар як самти асосии тарбияи мактаббачагон бояд арзишҳои мувофиқи 

аз тарафи онҳо пазируфташуда, ташаккули дониш, тасаввуроти ибтидоӣ, 

таҷрибаи омӯзиши эҳсосотию арзишноки воқеият ва амали ҷомеа дар 

қаринаи ташаккули худогоҳии шаҳрванди Тоҷикистон таъмин намояд. 

 Ҳангоми ташкили ҳама гуна навъи фаъолияти мактаббачагон ба хотири 

тарбияи онҳо фаҳмидани фарқи байни натиҷаҳои тарбия ва самара зарур аст. 

 Натиҷаи тарбия дастовардҳои маънавӣ-ахлоқие мебошад, ки талаба дар 

натиҷаи ширкат дар ин ѐ он фаъолият ба он ноил мегардад. Масалан, талаба 
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хатсайри сайѐҳиро тай намуда, на танҳо дар фазо аз як нуқтаи географӣ ба 

нуқтаи дигари географӣ ҷой иваз мекунад, роҳи мураккабро тай менамояд, 

балки донише дар бораи худ ва атрофиѐн ба даст меорад, арзишеро 

дармеѐбад ва ҳис мекунад. 

 Самара оқибати натиҷа аст, яъне чизест, ки баъд аз ба даст овардани 

натиҷа мемонад.  Масалан, донишҳои ба даст овардашуда, ҳиссиѐт ва 

муносибатҳои аз сар гузаронидашуда ва корҳои амалӣ кардашуда одами 

ҷавонро ҳамчун шахсият рушд доданд, ба ташаккули салоҳиятнокӣ ва 

айнияти ӯ мусоидат намуданд.  

 Дар бахши тарбияи мактабӣ чигили ҷиддие дар фаҳмиши мафҳумҳои 

“натиҷа” ва “самара” ҷой дорад. Нуқтаи назарҳое ки натиҷаи фаъолияти 

тарбиявии педагогро дар рушди шахсияти мактаббача, ташаккули 

салоҳиятнокии ӯ ва ғайра мебинанд, маълуму маъмуланд. Бо вуҷуди ин, ба 

назар намегиранд, ки рушди шахсияти кӯдак аз кӯшишҳои худи ӯ дар роҳи 

сохтани худ, аз “саҳмҳо”-и тарбиявии оила, дӯстон, пайвандон ва омилҳои 

дигар вобастагӣ дорад. Яъне рушди шахсияти кӯдак самарест, ки ба туфайли 

он ки як қатор субъектҳои тарбия ба натиҷаҳои худ расидаанд, ба даст меояд. 

Пас, натиҷаи фаъолияти тарбиявии педагог дар чист? Нафаҳмидани 

натиҷаҳои фаъолияти худ аз тарафи муаллимон имкон намедиҳад ин 

натиҷаҳо дилпурона ба ҷомеа пешниҳод карда шаванд, гузашта аз ин, шубҳа 

ва нобоварии ҷомеаро нисбат ба фаъолияти педагогӣ тавлид мекунанд. Аммо, 

шояд оқибати хеле ҷиддии нафаҳмидани фарқи натиҷа ва самар аз тарафи 

муаллимон дар он бошад, ки фаҳмиши ҳадаф ва мазмуни фаъолияти 

педагогӣ, мантиқ ва арзиши рушди касбӣ ва худтакмилдиҳӣ  гум мешавад.  

 Натиҷаҳои тарбияи ҳама гуна фаъолияти мактаббачагон аз рӯи се сатҳ 

тақсим карда мешавад. 

 1. Андӯхтани донишҳо, фаҳмидани воқеияти иҷтимоӣ ва ҳаѐти ҳаррӯза 

аз тарафи хонандагон. Барои ноил гардидан ба ин сатҳи натиҷаҳо ҳамкории 

мутақобилаи талаба бо муаллимони худ ҳамчун ашхоси интиқолдиҳандаи 

дониш ва таҷрибаи ҳаррӯза аҳамияти калон дорад. 
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 2. Андӯхтани таҷрибаи мутаассиршавӣ ва муносибати мусбат ба 

арзишҳои асосии ҷомеа, муносибати арзишманд ба воқеият дар маҷмӯъ. 

Барои ноил гардидан ба ин сатҳи натиҷаҳо ҳамкории мутақобилаи 

мактаббачагон дар байни худ дар сатҳи синф, мактаб, яъне дар муҳити 

дӯстона ва муҳофизатшаванда аҳамияти калон дорад. Кӯдак маҳз дар чунин 

муҳити ба ӯ наздик тасдиқи аввалини амалии донишҳои андӯхтаашро меѐбад 

ва ба арҷгузории онҳо шурӯъ менамояд.  

 3. Андӯхтани таҷрибаи амали мустақилонаи ҷамъиятӣ аз тарафи 

мактаббача. Одами ҷавон фақат дар амали мустақилонаи ҷамъиятӣ дар 

ҳақиқат то ходим, шаҳрванд ва одами озод ташаккул меѐбад. Барои ноил 

гардидан ба ин сатҳи натиҷаҳо ҳамкории мутақобилаи мактаббача бо 

субъектҳои берун аз мактаб дар муҳити озоди ҷамъиятӣ аҳамияти хоса дорад. 

 Гузариш аз як сатҳи натиҷаҳои тарбия ба сатҳи дигар бояд мураттаб ва 

тадриҷӣ бошад, то ки ҳангоми ташкили тарбияи мактаббачагон ба назар 

гирифта шавад. 

 Кӯдакон махсусан дар синфи якум зудфаҳм мешаванд, кӯшиш 

менамоянд воқеияти мактабии брои онҳо ноошноро дарку фаҳм намоянд. 

Педагог бояд ин тамоюлро дастгирӣ намояд, истифодаи шаклҳои тарбияро 

барои расидани кӯдак ба сатҳи якуми натиҷаҳо таъмин намояд. 

 Дар синфҳои дуюм ва сеюм одатан раванди рушди коллективи 

бачагона тақвият меѐбад, ҳамкории мутақобилаи байнишахсиятии 

мактаббачагони хурд бо якдигар якбора фаъол мешавад ва барои ноил 

гардидан ба сатҳи дуюми натиҷаҳои тарбия вазъияти муносиб ба вуҷуд 

меоварад. Болобароии тадриҷӣ аз натиҷаҳои сатҳи якум ба натиҷаҳои сатҳи 

дуюм дар муддати се соли таҳсил дар мактаб ба мактаббача имкони воқеӣ 

медиҳад дар синфи чорум ба фазои амали ҷамъиятӣ ворид шавад, яъне ба 

сатҳи сеюми натиҷаҳои тарбия  ноил гардад. Чунин амал барои талабаи 

мактаб бояд ҳамчун ворид шудан ба муҳити дӯстона ҳатман сабту қайд 

гардад. Низоънокӣ ва номуайянии хоси вазъиятҳои муосир бояд ба андозаи 

маълум маҳдуд карда шавад. 
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 Ноил гардидан ба се сатҳи натиҷаҳои тарбия пайдоиши самараҳои 

муҳими тарбияи кӯдакон – дар онҳо ташаккул додани салоҳиятнокии 

коммуникативӣ, этикӣ, иҷтимоӣ, шаҳрвандӣ ва айнияти иҷтимоию фарҳангӣ 

дар ҷанбаҳои давлатӣ, этникӣ, динӣ, гендерӣ ва ғайраро таъмин менамояд. 

 Аз рӯи ҳар як самти тарбияи мактаббачагон натиҷаҳои зерини тарбияро 

ба даст овардан мумкин аст: 

 - тарбияи ҳисси шаҳрвандӣ, ватанпарастӣ, эҳтиром ба ҳуқуқҳо, озодиҳо 

ва ӯҳдадориҳои шахс; 

 - муносибати арзишманд ба Тоҷикистон, мероси фарҳангию таърихии 

ватанӣ, рамзҳои давлатӣ, забони модарӣ, анъанаҳои халқӣ; ба Конститутсия 

ва Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; ба насли калонсол; 

 - тасаввуроти ибтидоӣ: дар бораи ниҳодҳои ҷамъияти шаҳрвандӣ, сохти 

давлатӣ ва сохтори иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистон; дар бораи саҳифаҳои 

муҳими таърихи кишвар; дар бораи анъанаҳо ва сарватҳои фарҳангии Ватан; 

дар бораи намунаҳои иҷрои қарзи шаҳрвандӣ ва ватанпарастӣ; 

 - таҷрибаи ибтидоии андӯхтани арзишҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, фарҳанг 

ва таърихи миллӣ; 

 - таҷрибаи ҳамкории мутақобила ва татбиқи мавқеи шаҳрвандӣ ва 

ватанпарастӣ; 

 - таҷрибаи коммуникатҳои иҷтимоӣ ва байнифарҳангӣ; 

 - тасаввуроти ибтидоӣ дар бораи ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориҳои шахс, 

шаҳрванд, оиладор, рафиқ; 

 - тарбияи ҳиссиѐт ва тафаккури маънавӣ; 

 - тасаввуроти одӣ дар бораи меъѐрҳо ва қоидаҳои рафтори маънавӣ, аз 

ҷумла меъѐрҳои маънавии муносибатҳои байниҳамдигарӣ дар оила, байни 

наслҳо, этносҳо, пайравони эътиқоди мухталиф, намояндагони гурӯҳҳои 

гуногуни иҷтимоӣ; 

 - таҷрибаи маънавӣ-этикии ҳамкории мутақобила бо ҳамсолон, 

кӯдакони калон ва хурд, калонсолон дар мутобиқат бо меъѐрҳои маъмули 

маънавӣ; 
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 - муносибати боэҳтиром ба анъанаҳои дини ислом; 

 - бетараф набудан ба мушкилоти ҳаѐтии одамони дигар, дилсӯзӣ ба 

шахсе ки дар вазъияти ногувор қарор дорад; 

 - қобилияти нишон додани вокуниши муассир ба зуҳуроти манфӣ дар 

ҷомеаи кӯдакон дар маҷмӯъ дар ҷомеа, таҳлили ҷанбаи маънавии рафтори 

худ ва рафтори одамони дигар; 

 - муносибати боэҳтиром бо падару модар, калонсолон ва хурдсолон; 

 - донистани анъанаҳои оила ва мактаби худ, муносибати эҳтиѐткорона 

бо онҳо. 

 Тарбияи меҳнатдӯстӣ, муносибати эҷодкорона ба таълим, кор ва ҳаѐт: 

 - муносибати арзишманд ба кор ва эҷодиѐт, дастовардҳои кории 

инсоният; 

 - муносибати арзишманд ва эҷодӣ ба кори таълимӣ; 

 - меҳнатдӯстӣ; 

 - малакаҳои ибтидоии ҳамкории муштараки эҷодӣ бо ҳамсолон, 

кӯдакони калон ва калонсолон; 

 - тасаввурот дар бораи касбҳои мухталиф; 

 - дарки афзалияти асосҳои маънавии кор, эҷод ва сохтани чизҳои нав; 

 - таҷрибаи ибтидоии ширкат дар навъҳои гуногуни фаъолияти муфиди 

ҷамъиятӣ ва шахсӣ; 

 - талабот ва маҳоратҳои ибтидоии нишон додани худ дар навъҳои 

мухталифи барои кӯдакон ҷолиби фаъолияти эҷодӣ; 

 - ҳавасмандӣ ба худтатбиқкунӣ дар эҷодиѐт, фаъолияти маърифатӣ, 

амалӣ ва ҷамъиятӣ; 

 Ташаккули муносибати арзишманд ба саломатӣ ва тарзи ҳаѐти солим: 

 - муносибати арзишманд ба саломатии худ, саломатии наздикон ва 

одамони атроф; 

 - тасаввуроти одӣ дар бораи вобастагиҳои байниҳамдигарии саломатии 

ҷисмонӣ, иҷтимоӣ ва равонии шахс, дар бораи аҳамияти маънавият дар 

ҳифзи саломатии инсон; 
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 - таҷрибаи ибтидоии шахсӣ дар бораи фаъолияти эҳтиѐткорона; 

 - тасаввуроти ибтидоӣ дар бораи нақши тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар 

саломатии шахс, таҳсил, кор ва эҷодиѐти ӯ; 

 - дониш дар бораи таъсири эҳтимолии бозиҳои компютерӣ, телевизион 

ва реклама ба саломатии инсон; 

 Тарбияи муносибати арзишманд бо табиат ва муҳити атроф: 

 - муносибати арзишманд бо табиат; 

 - таҷрибаи ибтидоии муносибати эстетикӣ, эҳсосотӣ-маънавӣ бо 

табиат; 

 - донишҳои ибтидоӣ дар бораи анъанаҳои муносибати маънавӣ-этикӣ 

дар фарҳанги халқи тоҷик, меъѐрҳои этикаи экологӣ; 

 - таҷрибаи ибтидоии ширкат дар фаъолияти ҳифзи табиат дар мактаб, 

дар қитъаи наздимактабӣ, дар маҳали зист; 

 - таҷрибаи шахсии ширкат дар ташаббусҳо ва лоиҳаҳои экологӣ; 

 Тарбияи муносибати арзишманд бо зебоӣ, ташаккули тасаввурот дар 

бораи идеалҳо ва арзишҳои эстетикӣ: 

 - маҳорати ибтидоии дидани зебоӣ дар муҳити атроф; 

 - маҳорати ибтидоии дидани зебоӣ дар рафтор ва кирдори одамон; 

 - тасаввуроти одӣ дар бораи арзишҳои эстетикӣ ва бадеии фарҳанги 

ватанӣ; 

 - таҷрибаи ибтидоии дарки эҳсосотии эҷодиѐти халқ, анъанаҳои 

этнофарҳангӣ ва фолклори халқи тоҷик; 

 - таҷрибаи ибтидоии муассиршавӣ, мушоҳидаи объектҳои эстетикӣ дар 

табиат, муносибати эстетикӣ бо атрофиѐн ва бо худ; 

 - таҷрибаи ибтидоии худтатбиқкунӣ дар навъҳои мухталифи фаъолияти 

эҷодӣ, ташакули талабот ва маҳорати нишон додани худ дар навъҳои 

дастраси эҷодиѐт; 

 - ҳавасмандӣ ба татбиқи арзишҳои эстетикӣ дар фазои мактаб ва оила; 
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 Ин натиҷаҳои намунавии тарбияи мактаббачагон хусусияти тавсиявӣ 

доранд, муассисаҳои таълимӣ ва падару модарон метавонанд онҳоро дақиқ 

кунанд; 

 Муассисаи таълими ибтидоӣ ва миѐнаи касбӣ на танҳо омодасозии 

ҷамъиятии мутахассисони соҳибтахассуро таъмин менамояд, балки барои 

рушди шахсияти таълимгирандагон шароит низ муҳайѐ месозад. 

 Бартарӣ пайдо намудани иҷтимоикунонии ҷавонон дар ҳолатҳои 

ноустувории иқтисодӣ ва сиѐсии ҷомеа, набудани шавқу завқи корфармоѐн 

дар омодасозии мутахассисони соҳибтахассус барои корхонаҳо ва ташкилот, 

низоъҳои иҷтимоӣ ва ихтилофоти дохилии муассисаҳои таълимӣ ба раванди 

тарбия дар муассисаҳои таълимоти касбии ҳамаи сатҳҳо таъсири манфӣ 

мерасонанд. 

 Одатан, сабабҳои асосии низоъҳо ва ихтилофот сатҳи пасти ташкили 

раванди таълим; номувофиқатии барномаҳои таълимӣ, тақсимоти фаннии 

онҳо, методҳои таълим ба талаботи замон; бартарӣ пайдо намудани услуби 

худкома ва субъективии роҳбарӣ ва муоширате ки манфиатҳои ҷавонони 

таълимгиранда, ҳуқуқи онҳо дар интихоби шаклҳои ташкилии фаъолияти 

таълимӣ, ширкат дар идоракунии муассисро ба эътибор намегиранд, 

мебошанд. 

 Афзоиши шавқу завқи ҷавонон ба равандҳои иҷтимоию фарҳангӣ ва 

худмуайянкунии шахсӣ гувоҳи медиҳанд, ки майли онҳо ба гирифтани 

маълумоти касбии берун  аз доираи одии азхудкунии донишҳо ва маҳоратҳои 

маҳдуди касбӣ меафзояд. Барои рушди шахсияти таълимгиранда, ѐрӣ 

расонидан ба худтарбиякунии ӯ, худтакмилдиҳии маънавӣ ва азхудкунии 

доираи васеъи таҷрибаи иҷтимоӣ ҳатман шароити созгор ба вуҷуд овардан 

лозим аст. 

 Тарбияи хонандагон ва донишҷӯѐн дар системаи таълими ибтидоӣ, 

миѐна ва олии касбӣ, ки ба ташаккули фарҳанги ирсии шахсият нигаронида 

шудааст, бояд ин амалҳоро дар бар бигирад: 
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 - рушди минбаъдаи таҷрибаи иҷтимоӣ ва ҳаѐтии ҷавонон, бахши 

ҳавасмандкунӣ, малака ва маҳорати иҷтимоию коммуникативӣ; 

 - ташаккули малакаҳои тасмимгирӣ ҳангоми ба таври мураттаб ва 

масъулона иҷро намудани вазифаҳои худ; 

 - дастгирии афзоиши касбият; 

 - дастгирӣ дар ташаккули худогоҳии шаҳрвандӣ; 

 - ташаккули оқилонаи тарзи ҳаѐти маъқул ва ҷавобгӯ ба арзишҳои 

миллӣ; 

 Татбиқи ҳадафҳои номбаршуда иҷрои амалҳои зеринро дар назар 

дорад: 

 - таҳияи мундариҷа, шаклҳо ва методҳои тарбияи монанд бо вазифаҳои 

муассисаҳои навъ ва шаклҳои таълимоти касбӣ ва ҳамчунин модели 

мутахассисе, ки онҳо тайѐр мекунанд; 

 - муҳайѐ сохтани шароити зарурӣ барои худтатбиқкунии шахсияти 

таълимгирандагони бахшҳои мухталиф; 

 - рушди худидоракунии донишҷӯӣ, ниҳодҳои коллективии худташкили 

донишҷӯӣ; 

 - рушд ва такмили кори шабакаи хадамоти ѐрии иҷтимоӣ-психологии 

ҷавонон дар муассисаҳои таълимоти касбӣ; 

  - истифодаи имкониятҳои таълими иловагӣ, факултетҳои касбҳои 

ҷамъиятӣ барои бартараф намудани зиддиятҳои байни сифати омодасозии 

мутахассисон ва талаботи воқеии бозори кор; 

 - дар байни дархости бозор ва талаботи инфиродии шахс; 

 - барои татбиқи потенсиали касбии мутахассиси оянда; 

 - баланд бардоштани масъулияти мутахассиси оянда барои карйераи 

шахсӣ ва натиҷаҳои фаъолияти касбии худ. 

 Азнавсозии муназзам ва мураттаби мундариҷа ба кори омодасозии 

ҷавонони таълимгиранда ба ҳаѐти оилавӣ ва ҳисси масъулият барои падару 

модарон эҳтиѐҷ дорад. Дар робита ба ин, ворид намудани  курсҳои махсус 

оид ба интихоби факултативҳо дар ҳамаи сатҳҳои тарбия, бо дарназардошти 
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махсусиятҳои категорияи мушаххаси таълимгирандагон ва анъанаҳои 

ахлоқию маънавӣ, қобили қабул хоҳад буд.  

 Самаранокии ҳамкории  мутақобилаи субъектҳои мухталифи рушди 

маънавӣ-ахлоқӣ ва тарбияи таълимгирандагон аз кори муназзами мактаб оид 

ба баланд бардоштани фарҳанги педагогии падару модарон, мувофиқкунонии 

мундариҷа, шаклҳо ва методҳои кори педагогӣ бо ташкилоти анъанавии динӣ 

ва муассисаҳои таълими иловагӣ вобаста мебошад. 

 Фарҳанги педагогии падару модар яке аз омилҳои муассири рушди 

маънавию ахлоқӣ ва тарбияи мактаббачагон ба шумор меравад. Тарзи ҳаѐти 

оилавӣ яке аз муҳимтарин қисматҳои ҳаѐти маънавии таълимгирандагон 

мебошад. Ба ҳамин хотир, баланд бардоштани фарҳанги педагогии падару 

модаронро ҳамчун яке аз муҳимтарин самтҳои тарбияи мактаббачагон 

баррасӣ намудан зарур аст. 

 Дар таърихи даврони шуравии кишвари мо таҷрибаи мусбати ташкили 

баландбардории муназзами фарҳанги педагогии падару модарон, фаъолияти 

кумитаҳои падару модарони синф ва мактабҳо, шӯроҳои мусоидати оила ва 

мактаб дар корхонаҳо, шӯроҳои ҷамъиятӣ дар маҳали зист ғун шуда буд. 

Инрӯз он таҷриба ба бознигарӣ эҳтиѐҷ дорад. Анъанаи пурмазмуни ҳамкории 

мутақобилаи педагогии оила ва мактабро бо дарназардошти воқеиятҳои 

муосир барқарор намудан лозим аст. Падару модарон дар ҷаҳони зуд 

тағйирѐбанда ба хотири канда нашудани алоқаҳои оилавӣ, бояд мисли 

фарзандонашон ҳамеша дар ҳоли инкишоф бояд бошанд. 

 Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои падару модар дар Конситутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи 

фарзандон” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” ва 

ҳамчунин “Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” муайян 

карда шудаанд. 

 Системаи кори мактаб оид ба баланд бардоштани фарҳанги педагогии 

падару модарон бо усулҳои зерин асоснок карда шудааст: 
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 - фаъолияти муштараки педагогии оила ва мактаб; 

 - омезиши равшангарии педагогӣ бо худтаълимгирии падару модарон; 

 - таваҷҷуҳи педагогӣ, эҳтиром ва сахтгирӣ нисбат ба падару модарон; 

 - дастгирӣ ва ҳамроҳии (мушоияти) педагогии ташаккул ва рушди 

фарҳанги педагогии ҳар падару модар; 

 - мусоидат кардан ба падару модарон дар ҳалли масъалаҳои инфиродии 

тарбияи фарзандон; 

 - такя кардан ба таҷрибаи мусбати тарбияи оилавӣ. 

 Падару модарон дар муайян намудани самтҳо, арзишҳо ва афзалиятҳои 

фаъолияти мактаб оид ба  тарбияи мактаббачагон, таҳияи мундариҷа ва 

татбиқи барномаҳои тарбияи таълимгирандагон, баҳогузории самаранокии 

ин барномаҳо ширкати фаъол менамоянд. Мутаносибан, баланд бардоштани 

фарҳанги педагогии падару модарон ҷузъи таркибии мундариҷаи фаъолияти 

мактаб оид ба тарбияи таълимгирандагон мебошад. Донишҳои андӯхтаи 

падару модарон бояд дар вазъиятҳои воқеии педагогӣ ба кор оянд. Ин 

донишҳо бояд ба падару модарон имконияти ширкати фаъол, пурихтисос, 

масъулона ва озодро дар барномаҳо ва ҷорабиниҳои тарбиявӣ диҳанд. 

 Мундариҷаи барномаҳои баланд бардоштани тахассуси падару модарон 

инъикосгари мундариҷаи самтҳои асосии тарбияи хонандагони мактаб 

мебошад. Муҳлат ва шпклҳои гузаронидани чорабиниҳо дар доираи баланд 

бардоштани фарҳанги педагогии падару модарон бояд бо нақшаҳои кори 

тарбиявӣ дар мактаб мувофиқ кунонида шуда бошанд. Кор бо падару 

модарон одатан бояд қабл аз кор бо хонандагон ва омода намудани онҳо ба 

роҳ монда шавад. 

 Дар системаи баланд бардоштани фарҳанги педагогии падару модарон 

шаклҳои зерини корро метавон истифода кард: маҷлиси падару модарон, 

бозиҳои ташкилӣ-фаъолмандкунанда ва психологӣ, маҷлис-баҳс, лекторияи 

падару модарон, меҳмонхонаи вохӯрӣ дар сари мизи гирд, шаби саволу 

ҷавоб, семинар, практикуми педагогӣ, тренинг барои падару модарон ва 

ғайра. 
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 Шакл ва методи корҳои анъанавие чун лексияҳои равшангарона ва 

маҷлиси клубҳои мубоҳисавӣ, клубҳои оилаҳои ҷавон, қироати оилавӣ, 

мизҳои гирд, маҷлисҳои падару модарон дар мавзӯъҳои муносибатҳои 

никоҳӣ-оилавӣ ва нақши падару модар дар тарбияи фарзандон, конкурсҳои 

эҷодӣ дар мавзӯъҳои “Оилаи ман”, “Анъааҳои оилавии мо”, “Портрети оилаи 

мо”, “Иди беҳтарини оила” ва ғайра, консерт бо иштироки оилаҳои эҷодӣ, 

чорабиниҳои варзишӣ, арҷгузории сулолаҳо, намояндагони машҳури оила, 

семинарҳои амалӣ, тренинги муоширати самаранок, гузаронидани идҳо ва 

ғайрааро идома додан зарур аст. 

 Оила воҳиди ибтидоии маънавӣ мебошад, бино бар ин, тарбияи 

кӯдакон вазифаи на танҳо системаи маориф, балки дар навбати аввал вазифаи 

оила, фаршанги ватанӣ ва дар маҷмӯъ ҷомеа мебошад. Хусусияти самимонаи 

системаи тарбия тавассути алоқаҳои зич бо оила, ширкати падару модар дар 

раванди тарбия, дастрас будани ахбор дар хусуси самаранокии раванди 

тарбияи кӯдак барои падару модар, махсусиятҳои инфиродии ташаккули 

маънавӣ-ахлоқӣ, баланд бардоштани донишҳои психологию педагогии 

падару модарон таъмин карда мешавад. Бо дарназардошти ба қабатҳо 

ҷудошавии ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва самти рушди он, моделсозии 

раванди ҳамкории мутақобилаи муассисаи таълимӣ бо оиларо ҳатман дар 

заминаи вазифаҳои муносибати дифференсионӣ бо оила, бо ба назар 

гирифтани таалуқоти миллӣ ва сифатҳои дигари хосаи он амалӣ кардан 

лозим аст. Ҳамкории мутақобилаи муассисаи таълимӣ бо оила бояд аз рӯи ду 

самт амалӣ карда шавад: 

 а) ворид намудани падару  модари таълимгирандагон ба раванди 

тарбия (ба фаъолияти мақомоти худидоракунӣ, кумитаҳои ташкилӣ, шӯроҳои 

парасторон, ба кори машаваратӣ-методӣ бо мактаббачагон, ташкили 

фароғати хонандагон); 

 б) таҳия ва татбиқи барномаҳои мушоияти педагогии оила, ки дар 

татбиқи ѐрии методӣ дар ташкили раванди тарбияи оилавӣ аз тарафи 

муассисаи таълимӣ ифода  меѐбад. 
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 Натиҷанокии кӯшишҳои тарбиявӣ дар аксари маврид бо хусусияти 

ҳамкории мутақобила бо оила муайян карда мешавад. Дар муассисаҳои 

таълимӣ таҷрибаи зиѐди кор бо падару модоран ва ашхоси ивазкунандаи 

онҳо ғун гардидааст, шароит барои густариши иштироки оила дар ташкили 

фаъолияти таълиму тарбия фароҳам оварда шудааст. Оила ниҳоди асосии 

иҷтимоӣ ва муҳисти табии созгор барои рушди пурраи кӯдакон мебошад. 

Ҳамкории муштарак, эҳтиром ва бартарии манфиатҳои кӯдак бояд ҳамчун 

усулҳои этикии педагог дар кор бо оила боқӣ бимонад. Ҷалбу ворид 

намудани падару модарон дар кори ҳалли вазифаҳои тарбиявӣ, дар 

фаъолияти муштарак ва муҳими ҷамъиятӣ бояд дар асоси санадҳои меъѐрию 

ҳуқуқии мавҷуда ташкил шуда, хусусияти комплексӣ бигирад ва доимӣ 

бимонад.  

 Тарзи ҳаѐти оилавӣ яке аз қисматҳои муҳимтарини тарзи ҳаѐти 

таълимгиранда шуморида мешавад. Дар робита ба ин, баланд бардоштани 

фарҳанги педагогии падару модарро ҳамчун яке аз муҳимтарин самтҳои 

тарбияи кӯдакон баррасӣ намудан зарур аст. Кори баланд бардоштани 

фарҳанги педагогию психологии падару модарро гуногуншакл кардан ва бо 

дарназардошти талаботи категорияи мушаххаси падару модарон ва 

мушкилоти мавҷуда сохтан лозим аст. Муҳим он аст, ки аз мадди назари 

педагогҳо, хадамоти иҷтимоию педагогӣ ва психологӣ ягон оила ва кӯдаки 

дар вазъияти ногувори оилавӣ қарордошта дар канор намонад. Таваҷҷуҳро ба 

он ҷалб менамоем, ки роҳбари синф бояд вазъияти ҳар оилаи 

тарбиягирандагони худро бо мақсади чораандешиҳои пешакӣ оид ба ошкор 

намудани вазъияти ногувори оилавӣ, ки ба тарбияи кӯдак таъсири мерасонад, 

донад. Кор бо падару модарони “гурӯҳи риск” бояд ба ташаккули муносибати 

оқилонаи калонсолон дар тарбияи кӯдакон, сохтани шароити муносиб барои 

татбиқи потенсиали онҳо, тарбияи тартиботи ботинӣ, маҳорати назорат 

намудани эҳсосот ва рафтор равона карда шавад.  

 Дар робита ба ин, нақши муассисаҳои педагогӣ ва хадамоти мушоиати 

педагогию психологӣ , ташкилот ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилоти 
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анъанавии динӣ, ки бояд дар ташкили ҳамкорӣ бо оила, дар такмили 

фарҳанги ҳамкории мутақобилаи мутахассисон бо падару модаронѐрӣ 

расонанд, баланд бардошта мешавад. 

  Системаи кори муассисаи таълимӣ оид ба баланд бардоштани 

фарҳанги педагогии падару модарон бо усулҳои зерин асоснок карда 

мешавад: 

 - омӯзиш ва баҳисобгирии талаботи оила ҳангоми тартиб додани 

барномаҳои тарбия; 

 - фаъолияти муштараки педагогии оила ва мактаб; 

 - омезиши равшангарии педагогӣ бо худомӯзии педагогии падару 

модарон; 

 - таваҷҷуҳи педагогӣ, эҳтиром ва сахтгирӣ нисбат ба падару модарон; 

 - дастгирӣ ва мушоиати инфиродии ташаккул ва рушди фарҳанги 

педагогии ҳар як падару модар; 

 - мусоидат ба ҳалли масъалаҳои  инфиродии тарбияи кӯдакон аз тарафи 

падару модарон; 

 - такя ба таҷрибаи мусбати тарбияи оилавӣ. 

 Равона намудани таваҷҷуҳи коллективҳои педагогии мактаб ба 

омӯзиши нисбатан амиқи равандҳое ки ба ҳаѐти кӯдак таъсир мерасонанд, 

таҷриба кардани гузаронидани маъракаҳои хайрия, ташкил кардани 

“телефони боварӣ” барои падару модарон ва кӯдакон, машваратҳо оид ба 

масъалаҳои психологию педагогӣ, тиббӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра хеле муҳим 

мебошад. 

 Самаранокии татбиқи муҳтавои тарбия аз интихоби 

асосноккардашудаи педагогӣ ва системаи истифодаи технологияҳои 

тарбиявӣ, шаклҳои фаъолияти муштараки кӯдакон ва калонсолон вобаста 

мебошад. Шаклҳо ва методҳои зерини таъминкунандаи фазои худтатбиқкунӣ 

аҳамияти аввалиндараҷа доранд: саривақтӣ будани ташаббусҳои иҷтимоии 

онҳо, мавҷудияти дурнамои рушди иҷтимоӣ, имконияти интихоби мустақили 

навъҳои фаъолият ва нақшҳо, ҳамкории пурмаҳсул бо ҳамсолон ва 
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калонсолон, ҳассосият, рангорангӣ ва пурҳодисагии ҳаѐти муассисаи 

таълимӣ, муоширати доимӣ ва бознигарии асосҳои маънавии муносибатҳои 

байнишахсиятӣ, густариши фазои эҷоди шахсӣ, ташаккули таҷрибаи мусбат. 

Ташкили фаъолияти мустақили эҷодӣ ва таҳқиқотӣ дар дарс, машғулият ва 

фазои муносиби татбиқи донишҳои андӯхта, маҳорат ва малакаҳо дар 

фаъолиятҳои амалии беруназ дарсӣ ба ҳалли самараноки вазифаҳои тарбиявӣ 

мусоидат менамоянд. 

 Дар кори татбиқи вазифаҳои тарбиявӣ дар муассисаҳои таълимӣ 

истифодаи самараноки технологияҳои навтарини педагогӣ, ки дар зоҳир 

намудани мавқеъи шахсии ахлоқӣ ва шаҳрвандии таълимгирандагон, 

густариши таҷрибаи иҷтимоии онҳо аҳамияти калон доранд. Такмили 

технологияи тарбия дар раванди таълим бояд дар мутобиқат бо махсусиятҳои 

синнусолии тарбиягирандагон ва вазифаҳои амалӣ намудани алоқаи 

мутассили байни зинаҳои мухталифи таълим ва мундариҷаи барномаҳои 

таълимӣ сурат бигирад. 

 Ҳамин тавр, амалӣ намудани мониторинги раванди тарбия, 

арзишмандии самтгириҳои гурӯҳҳои гуногуни кӯдакон ва ҷавонон, таъсири 

нуфузи тарбия ба рушди зеҳнӣ, таъсири эмотсионалӣ-эҳсосотӣ, рушди 

фаъоли шахсӣ, ташаккули маънавию ахлоқии он қисмати муҳими фаъолияти 

муассисаи муосири таълимиро ташкил медиҳад. 

2.4. Муносибгардонии муҳтаво ва технологияи тарбияи маънавӣ дар 

заминаи Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 Модернизатсияи фаъолияти таълимии мактаби муосир ва 

мушаххас намудани бартарияти тарбия дар Консепсияи миллии тарбия 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки сиёсати давлатии тарбия дар муассисаҳои 

таълимиро инъикос менамояд, зарурати дарки масъалаи матраҳ 

намудани ҳадафҳоро дар ташкили пурраи раванди таълимию тарбиявии 

хонандагон ба миён меорад. 
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 Дар раванди тарбияи шахс ташаккули маънавиёти ӯ аҳамияти 

фавқулода дорад. Гап дар сари он аст, ки одамон ба унвони узви 

системаи иҷтимоӣ ва қарор доштан дар алоқаҳои зиёди ҷамъиятӣ ва 

байнихудӣ, бояд ба таври муайян муташаккил бошанд ва фаъолияти 

худро ба ин ё он андоза бо аъзои дигари ҷомеа мувофиқ кунанд, меъёрҳо, 

қоидаҳо ва талаботи муайянро сармашқи кори худ қарор диҳанд. Барои 

ҳамин, дар ҳар ҷомеа василаҳо ва функсияҳои мухталифи бешумор арзи 

вуҷуд менамоянд, ки вазифаашон танзими рафтори инсон дар ҳамаи 

бахшҳои ҳаёт ва фаъолияти ӯ – дар кор ва дар маишат, дар оила ва 

муносибат бо одамони дигар, дар сиёсат ва илм, дар зоҳир намудани 

ҳиссиѐти шаҳрвандӣ, бозиҳо ва ғайра мебошад. 

 Дигаргуниҳои мусбате, ки дар тафаккури ҷамъиятӣ дар мавриди 

мустаҳкам намудани асосҳои маънавии ҷомеа пайдо шудаанд, фаъолгардонӣ 

ва дастгирии ҳаматарафаи фаъолияти вобаста ба тарбияи маънавии кӯдакон 

ва ҷавононро тақозо менамоянд. 

 Азнавсозиҳои амиқи иҷтимоӣ-иқтисодие ки дар ҷомеаи муосир ба амал 

меоянд, зарурати андешидан дар бораи ояндаи Тоҷикистон ва ҷавонони онро 

ба миѐн овардааст. Дар айни замон самтгириҳои маънавӣ амқу дақиқ нестанд, 

насли наврас дар аксари маврид дар муайян намудани арзишҳо душворӣ 

мекашанд. Бино бар ин, муҳимияти масъалаи тарбияи маънавии 

мактаббачагон дар вазъиятҳои интихоб, ҳеч набошад, бо нуктаҳои зерин 

вобаста мебошанд: 

 Якум, ҷомеаи Тоҷикистон ба омодасозии ашхоси донишманд ва дорои 

ахлоқи баланд эҳтиѐҷ дорад, ки на танҳо соҳиби дониш, балки соҳиби 

хусусиятҳои хуби шахсӣ низ мебошанд.  

 Дуюм, инсон дар ҷаҳони муосир дар иҳотаи манбаъҳои гуногуншаклу 

мухталифи таъсири сахти ҳам мусбат ва ҳам манфӣ, ки ба зеҳн ва ҳиссиѐти 

шаклнагирифтаи кӯдак, ба бахши ташаккулѐбандаи маънавиѐт асари қатъӣ 

мегузоранд, зиндагӣ мекунад ва рушд меѐбад.  
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 Сеюм, тарбияи маънавӣ боз аз он сабаб муҳим аст, ки на танҳо рафтори  

мутобиқи меъѐрҳои ахлоқии мактаббачаро таъмин менамояд, балки дар 

тафаккури ӯ дарки шадиди  дар ҳаѐти ҷомеа ва ҳисси масъулияти шахсиро 

ташаккул медиҳад. 

 Дар назди мактаби таълимоти умумӣ вазифаи омодасозии шаҳрванди 

масъул, ки ҳодисаҳои баамалояндаро мустақилона арзѐбӣ менамояд ва 

фаъолияти худро мутобиқи манфиатҳои одамони гирду атроф ба роҳ 

мемонад, гузошта мешавад. Ҳалли ин масъала бо ташаккул ѐфтани хосиятҳои 

устувори маънавии шахсияти мактаббача вобаста мебошад. 

 Аҳамият ва функсияи мактаб дар системаи таълими бефосила на танҳо 

бо алоқаи мутассил бо ҳалқаҳои дигари таълим, балки бо арзиши нотакрори 

ин зинаи ташаккул ва рушди шахсияти кӯдак муайян карда мешавад. Ҳалли 

масъалаҳои муҳими таълим бояд ташаккули муносибати шахсӣ ба одамони 

атроф, аз худ намудани меъѐрҳои этикӣ, эстетикӣ ва маънавиро таъмин 

намояд. 

 Дар айни замон самтҳои асосии тарбия, аз ҷумла тарбияи маънавиро 

Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон муайян менамояд ва 

аз маҷмӯи талаботи ҳатмие иборат мебошад, ки ҳангоми аз тарафи 

муассисаҳои таълим татбиқ намудани барномаи асосии таълим иҷро карда 

мешаванд. 

 Асосноккунии илмии азнавсозии муҳтавои зинаи аввали таълим, ба 

идеяи муосири таълими рушддиҳанда ҳамчун индиқолдиҳандаи маҳорату 

малакаҳои муайяни субъекти фаъолияти таълимӣ, муаллифи биниши шахсии 

ҷаҳон, ки дар мутобиқат бо махсусиятҳои инфиродӣ-синнусолии худ 

қобилияти ворид шудан ба гуфтугӯ бо унсурҳои фарҳангҳои гуногунро 

доранд, такя менамояд. 

 Меъѐрҳо ва қоидаҳое ки ба бахши маънавиѐт ва ахлоқ мансубанд, 

хусусияти ҳатмӣ надоранд ва амалан риояи онҳо аз худи шахс вобаста 

мебошад. Риояи меъѐрҳо ва қоидаҳои ахлоқӣ замина на дар маҷбур кардан, 

балки асосан дар шуурнокии худи шахс дорад. Риояи ин талабот ва 
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дастгирии он аз тарафи шахс бо накӯкорӣ тавъам дониста мешавад. Вайрон 

намудани меъѐрҳо ва қоидаҳои ахлоқӣ, дур рафтан аз онҳо ҳамчун шарри 

маънавӣ таъриф карда мешавад.  

 Фаҳмиши ҳамин нукта шахсро водор менамояд мутобиқи талаботи 

ахлоқии ҷомеа рафтор кунад, рафтори худро такмил диҳад ва ин ҳамзамон 

маънои рушди ахлоқии ӯро дорад. Дуруст аст аст, ки дар ин маврид худи 

хусусияти маънавиѐт ва муҳтавои он низ нақши ба андозае муҳим дорад. 

 Рушди ахлоқ ва маънавиѐт дар раванди ташаккули шахсият раванди 

комплексӣ ва инфиродӣ ба шумор меравад ва дар аксари маврид аз таъсири 

беруна, ки оила, мактаб ва дар маҷмӯъ ҷомеа ба кӯдак мерасонанд, вобаста 

мебошад.  

 Аксари ходимони ҷамъиятӣ, педагогҳо аз қадимулайѐм чунин 

меҳисобиданд, ки тарбияи маънавӣ на танҳо ба ташаккули сифатҳои мусбати 

шахсият таъсир мерасонад, ҳамчунин вазифаи асосии мактаб мебошад ва 

бояд дар маркази таваҷҷуҳи фаъолияти тарбиявии он қарор гирад. 

 Масъалаҳои нақши ҳалкунандаи тарбияи маънавӣ дар рушд ва 

ташаккули шахсият аз замонҳои гузашта дар педагогика дарк ва матраҳ 

шудаанд. Рушди ҳар як давлати сохибистиқлол ба анъанаҳои миллӣ-

фарҳангӣ, ба дарки мансубияти миллӣ аз тарафи ҳар як шахс, ба 

дастовардҳои нодир ва нотакрори фарҳангӣ, ки арзишмандии худро дар 

раванди таҳаввул ба исбот расонидааст, ба муҳити табиӣ ва хусусиятҳои хоси 

геополитикии он, дар комѐбиҳои соҳаҳои мухталифи ҳаѐти маънавӣ такя 

менамояд. Дар ин бора таҷрибаи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон низ гувоҳӣ 

медиҳад.  

 Ислоҳоти мақсадноки маориф дар Тоҷикистон ба эҳѐи арзишҳои аслии 

фарҳанги педагогӣ, маҳз фарҳанги муошират, дарки ҳиссиѐти қарз, шараф, 

номус, эҳтиром ба мероси ниѐгон, дарку фаҳми қонунҳои ҳаѐти маънавӣ, ки 

баъдан ба раванди табиии таълим дар мактаби миѐна мутобиқ мешавад, 

мусоидат менамояд. Алоқаи байниҳамдигарӣ, воридшавии байниҳамдигарӣ 
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ва ғанигардонии байниҳамдигарии арзишҳои фарҳанг ва маориф шарти 

муҳимтарини татбиқи стратегияи нави таълим мебошад. 

 Дар ҳалли масъалаҳои ташаккули худогоҳии миллӣ ва ошкор намудани 

арзишҳои дорои аҳамияти умумиинсонӣ, истифодаи эҷодии мероси 

классикии педагогии Шарқ, ки дар осори мутафаккирони маъруф ба мисли 

Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Носири Хусрав, Ҳофиз, Саъдӣ, 

Камоли Хуҷандӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Аҳмади Дониш, Садриддин Айнӣ ва 

дигарон, ки ба ғанигардонӣ ва амиқрафти ҷанбаҳои нави илми педагогика 

таҷассум ѐфтаанд, аҳамияти муҳим дорад. 

 Бо вуҷуди ин, ба адабиѐти форсу тоҷик, ки афкор ва орзую омоли 

халқро ифода менамояд, таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда мешавад. Ин адабиѐт 

дар дарозои таърихи бисѐрасраи ғании худ ҳамеша ғалаѐни баланди рӯҳи 

инсонро ситоиш намуда, дар ниҳоди одамон накӯкорӣ, ватанпарастӣ, 

ҳиссиѐти муҳаббат ва адолат, эҳтироми ниѐгонро парваронидааст ва 

ҳамзамон сангдилӣ, дурӯғ, ҳарисӣ ва ғайраро мавриди сарзаниш қарор 

додааст. 

 Имрӯз ҳатман ба он диққат додан лозим аст, ки асосҳои арзишманди 

ҳастии инсон дар муддати садсолаҳо такмил шуда, ҳамеша дар ҷомеа мақоми 

аввалиндараҷа ва пураҳамият доштаанд. Онҳо дар давраҳои гуногуни ҳаѐту 

фаъолияти инсоният дар постулатҳои таълимоти динӣ, дар аҳкоми ислом, 

ҷустуҷӯҳои ахлоқии мутафаккирон, анъанаҳои халқи  тоҷик ифода ѐфта, дар 

кодаексҳои мухталифи иҷтимоии рафтори инсон эълом гардидаанд. Ин 

тасодуфӣ нест, чи тавре ки дар бистари маънавиѐт қарор гирифтани калиди 

маъноӣ ва пояи арзишманди ҳаѐту фаъолияти инсон, ки ҳар як шахс асосҳо 

ва символҳои маънидор ва аҳамиятдори ҳаѐти худро аз он ҷо мегирад, низ 

тасодуфӣ намебошад. 

 Фалсафа ва этика сарчашмаи маънавии дарку фаҳми ҳаѐти инсонро дар 

тӯли садсолаҳо баррасӣ намуда, дар ѐфтани таърифи ягона ва пурмаънои  он 

кӯшидаанд. Дар натиҷа ба дарѐфтани мафҳуми мӯҷази “меъѐрҳои 
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муқаррарии ахлоқ” расидаанд, ки барои тамоми башар аҳамияти яксон дорад. 

Мафҳуми “арзишҳои умумиинсонӣ”, ки имрӯз истеъмол мешавад ва 

таваҷҷуҳро ба ҷанбаи арзишманди ҳаѐту фаъолияти одамон равона месозад, 

реша дар ҳамин ҷо дорад. 

 Оѐ ин ҷанбаи арзишманд мавзӯи дорои аҳамияти аввалиндараҷа дар 

ҳаѐту фаъолияти инсон буда метавонад! Оѐ барои он вақти мушаххас ҷудо 

намудан, ба хотири дар сиришти сабзандаи кӯдак бедор намудани кӯшишҳои 

ахлоқии инсон шудан, ба интихоби маънавӣ ба хотири ҳаѐт, инсон, пешрафт 

ва фарҳанг омода будан, кӯшишҳои педагогӣ кардан мумкин мумкина аст!  

 Барои он ки мактаб ҳамчун организми иҷтимоӣ имрӯз ба муҳити 

тарбиякунандаи кӯдак, ки фазои маънавии он боиси пайдоиши нишондодҳои 

арзишманд мегардад, табдил ѐбад, асоси педагогии онро бояд системаи 

маънавие ташкил диҳад ки асосҳои тамоми қисматҳои ҳаѐти мактабӣ: 

фаъолияти таълимӣ, танаффус ҳамчун ташкили амиқ андешидашудаи фазои 

байни дарсҳо, фаъолияти беруназдарсро  устувор ва мубрам созад ва бо 

мундариҷаи тарбиявӣ таъмин намояд. 

 Ҳамчунин муҳим аст, ки фаъолияти таълимӣ ҳангоми иҷро намудани 

функсияҳои маърифатии  худ, ба татбиқи потенсиали тарбиявии фанҳои 

таълимӣ равона карда шавад ва ҳар як муаллим энергияи мусбати ҳамкории 

мутақобила бо кӯдаконро дошта бошад, ки ба эҳтиром нисбат ба онҳо, 

усулҳои муносибати синнусолӣ ва субъектӣ на дар сухан, балки дар рафтори 

амалӣ асоснок карда шудаанд. 

 Барои ин зарур аст, ки бахши матраҳкунандаи ҳадафҳо дар сохтори 

раванди таълимӣ-тарбиявӣ ҷудо карда шавад ва он дар фаъолияти таълимӣ 

муайянкунанда ҳисобида шавад, ки на танҳо балоғати зеҳнӣ, балки балоғати 

ахлоқии мактаббачагон, имкониятҳои ояндадори амалҳои мутақобилаи 

ахлоқии онҳо ва муқобилияти онҳоро  ба равандҳои манфӣ дар мактаб, 

муҳити иҷтимоии атроф ташаккул медиҳад. 
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 Инро метавон бо роҳи ба қаринаи (контексти) раванди таълимӣ-

тарбиявии мактаб  ворид намудани системаи тарбияи маънавии ба сохтори 

ташкилии он монанд ва ҷавобгӯ ба дархостҳои иҷтимоии ҷомеа ва оила ба 

даст овард. Фурӯравии органикӣ ва табиии чунин система дар мантиқи 

раванди таълимӣ-тарбиявии мактаб имкон медиҳад, ки самтгирии он ба сӯи 

зуҳуроти мусбати кӯдакон ва ҳавасмандкунии  онҳо, сохтани вазъияти 

мақбул ва ҳифзи маънавии ҳар як кӯдак ҷалби ӯ ба раванди ҳамкории 

мутақобила бо калонсолон ва хурдсолон татбиқ карда шавад. 

 Раванди модернизатсияи маориф дар назди мактаб вазифаҳои ҷиддии 

тарбиявӣ гузоштааст. Ҳалли онҳо аз ошкор ва дарку фаҳм кардани сатҳи 

воқеии тарбияти мактаббачагони муосир вобаста мебошад, ки муайян 

намудани асоси меъѐрӣ ва самтгирии маънавии тарбияро талаб менамояд. 

Дар заминаи онҳо метавон мундариҷа, самтгириҳои асосӣ ва усулҳои 

педагогии онро мушаххас кард. 

 Ин постулатҳо аҳамияти ахлоқӣ ва шаъну шарафи шахсият, 

тасаввуроти арзишманди ӯро, ки ба соҳаи тафаккури маънавӣ – меъѐрҳо, 

услулҳо, идеалҳо, мафҳумҳои некӣ ва бадӣ, адолат, хушбахтиро инъикос 

менамуданд. Ин чизест, ки инсон ба сифати нисбатан муҳимтаре қайд 

кардааст, чизест, ки дар асоси тасаввурот дар бораи чизи лозимие нисбат ба 

Мани худ, меъѐрҳои муносибат бо одамон ва ҷаҳони атроф, дарку фаҳми 

шахсӣ ва ҳаѐту фаъолияти худ қарор додааст. Ин ҳамон маънои 

арзишмандест, ки барои самтгирии зарурии ҳар як шахс дар ҳаѐту фаъолият 

вуҷуд дорад. Он дар асоси интихоби ахлоқии худи шахс, ки шиддати нерӯи 

ақл, ҳиссиѐт ва майли фаҳмидани моҳияти қонунҳои умумиинсониро дар ҳар 

як вазъияти мушаххас талаб менамояд, бунѐд ѐфтааст. 

 Дар ҷое ки интихоб ҳамчун методи маърифат ва дарки шахсии 

равандҳои иҷтимоӣ ва муносибатҳои ахлоқӣ-этикӣ аз тарафи мактаббача 

баррасӣ карда мешавад, ин тарбия вазифаи худро иҷро менамояд. Интихоби 

маънавӣ ва бартариятҳои вобаста ба он мавқеи ҳаѐтии шахсро муайян 
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менамоянд, бино бар ин, ҳамон асоси субъектии маъниҳои ҳаѐт, ки талаба 

худ ба василаи андӯхтани донишҳои маънавӣ, дарки эҳсосотии онҳо, 

санҷидани онҳо дар таҷрибаи шахсии сохтани муносибат бо одамон ва 

ҷаҳони атроф ҳосил менамояд, муҳим мебошад.  

 Дар чунин қарина тарбия ба дарку пазируфтани асосҳои арзишманд ва 

аҳамиятдор ҳаѐти инсон ҳидоят менамояд. Арзишҳо – мавзӯи этика ба 

унвони “илм дар бораи ҳаѐти маънавии инсон” мебошад, бино бар ин, 

вазифаи асосии раванди тарбия дарку фаҳми этика ва категорияҳои этикӣ 

хоҳад буд, ки асоси маънавии зуҳуроти ҳаѐтии шахсиятро муайян менамояд. 

 Чунин дарку фаҳм ба вазифаи аз нигоҳи педагогӣ муҳими тарбияи 

маънавӣ-ахлоқии барои мактаби муосир зарурӣ ва тақозошаванда табдил 

меѐбад.  

 Этика масъалаҳои маънавии ҳастии инсонро ғун намуда, метавонад 

кӯшишҳои педагогии муаллимон ва захираҳои потенсиалии муассисаи 

мактабиро барои татбиқи роҳҳои самараноки тарбияи гуманистии 

хонандагон, ташаккули самтҳои арзишманди маънавии онҳо, 

мубрамгардонии потенсиали маънавӣ, фарҳанги этикии шахсият дар як ҷой 

тамаркуз диҳад. Он метавонад ба манбаи адонашавандаи дарку фаҳми 

маънавии ҳаѐти инсон, ҳастии ӯ дар ҷомеа, ташакули Мани инсонӣ, дарки 

арзиши он ба василаи моҳияти мафҳумҳои этикӣ, фурӯравӣ дар таърихи 

таълимоти этикӣ, гуфтугӯи замонҳо ва фарҳангҳо табдил ѐбад. 

 Таҳқиқот ва таҷрибаи педагогӣ нишон медиҳанд, ки имрӯз зарурати ба 

раванди таълимӣ-тарбиявии мактаб ба таври табиӣ ворид намудани системаи 

тарбияи ахлоқӣ-этикии кӯдакон, ки асосҳои гуманистии арзишҳои 

умумиинсонӣ ва ҷанбаҳои ҳаѐтиву маъноии онҳоро дар бар мегирад, ба миѐн 

омадааст. Имрӯз он ба яке аз асосҳо ва усулҳои муҳимтарини педагогии 

сиѐсати давлат табдил ѐфтааст ва вақти махсус ҷудокардашударо дар асосҳои 

бунѐдии мактаб ва кӯшишҳои махсуси коллективи педагогӣ тақозо менамояд. 
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 Аҳамиятнокии тарбияи маънавӣ-ахлоқии кӯдакон махсусан дар давраи 

муосир, дар робита ба гум шудани маънои маънавии ҳаѐти шахсии одамон 

арзи вуҷуд намудааст,ки дар таҷовузкорӣ ва бадахлоқии афзоянда ва аз замон 

ақиб мондани як қисми ҷавонон инъикос меѐбад. Камбуди арзишҳои маънавӣ 

ва ба инобат нагирифтани меъѐрҳои ахлоқӣба падидаи ҳаррӯза табдил 

ѐфтааст. 

 Кадоме аз самтҳои асосии тарбияи маънавиро дар мактаби муосир 

махсус ҷудо кардан лозим аст, кадоме аз мафҳумҳо ва тавсифҳои 

интегративиро ба сифати асоси идеалӣ пешниҳод кардан мумкин аст, ки 

хонандагон бояд ба сӯи он ҳидоят карда шаванд. Чи тавре ки таҷрибаи 

педагогӣ ва таҳлили он нишон медиҳад, муҳимтарини онҳо дар зер номбар 

карда мешаванд: 

 Гуманизм,ки асоси онро эҳтиром ва хайрхоҳӣ нисбат ба шахси дигар, 

меҳрубонӣ ҳамчун манбаи ҳиссиѐт, амал ва муносибат ба олами атроф 

ташкил медиҳад. 

 Масъулият ҳамчун омодагии ахлоқӣ барои ҷавоб додан ба афкор ва 

кирдори худ, андешидан аз оқибатҳои эҳтимолии онҳо. 

 Қарз ҳамчун дарк кардан ва омода будан ба ошкор намудани 

ӯҳдадориҳои худ дар назди давлат, ҷомеа, одамон ва дар назди худ. 

 Бовиҷдонӣ ҳамчун асоси танзимкунандаи тамоми ҳаѐту фаъолияти 

инсон. 

 Ҳисси шаъну эътибор ҳамчун худтасдиқкунии маънавӣ дар асоси 

нишондодҳои эҳсосотӣ-рефлексивӣ ва ба таври мусбат маънидод кардашуда 

барои эҳтироми худ ва одамони дигар. 

  Ҳисси шаҳрвандӣ ҳамчун ҳисси ватандорӣ, алоқаи ногусастанӣ бо 

Ватан, мансуб донистани худ ба сарнавишти он. 
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 Таваҷҷуҳ зоҳир намудан ба сифатҳои номбаршуда ба мактаббачагон 

имкон медиҳад, ки ба раванди тарбия ҷалб карда шаванд ва мутаносибан бо 

зоҳир намудани худ мафҳумҳои ҷомеъ ва образноки зеринро аз худ намоянд:  

 Фарҳанги ҳиссиѐт – маҳорат ва майл ба худошкоркунии эмотсионалӣ 

дар уфуқҳои андоза ва маънавият. 

 Қобилияти кӯшиши маънавӣ кардан, “кӯшиши инсон барои исботи 

ҳастии худ” ҳамчун замина барои худбаҳодиҳӣ, худмуайянкунӣ ва 

худтакмилдиҳӣ. 

 Ҳисси эмпатия – “ҳискунии” эмотсионалии дигарон, андоза (муқоиса) 

кардани рафтори худ дар мутобиқат бо ҳолати шахси дигар. Дар асоси 

қобилият ба эмпатия таҳаммулпазирӣ ҳамчун тоқатпазирӣ ба дигарандешӣ, 

эътиқод ва зуҳуроти вобаста ба инҳо рушд меѐбад. 

 Таҷрибаи педагогӣ гувоҳӣ медиҳад, ки ҷараѐни инкишофѐбӣ ва 

хусусияти равандҳои иҷтимоии баамалоянда ба ҳадафҳо ва нишондодҳои 

барномавии ҷомеа мувофиқат намекунанд Дар ҳаѐти иҷтимоии одамон оғози 

низоъбарангез ба мушоҳида мерасад. Падидаи мазкур таҳлили амиқ, дарку 

фаҳми самтҳо ва шаклҳои тарбия дар муассисаҳои таълимиро талаб 

менамояд. Таҷриба нишон медиҳад, ки аломатҳои мусбат, технологияҳо ва 

ѐфтаҳои эҷодии тарбиявӣ барои мактабе ки дар ҷараѐни ҷустуҷӯи рушд ва 

такмилѐбандаи худ барои мубрамгардонии ташаккули маънавии 

таълимгирандагон  қарор дорад, заруранд.  

 Чунин ҷустуҷӯ зарурати ба раванди таълимӣ-тарбиявии мактаб ворид 

намудани фанни махсуси хусусияти тарбиявидоштаро ба миѐн мегузорад, ки 

асоси онро гуфтугӯ бо хонандагон дар мавзӯи кори (чизи) умда дар ҳаѐту 

фаъолияти инсон ташкил медиҳад. Ва этика низ, ки илм дар бораи арзишҳои 

ҳастии инсон, дар бораи некӣ ва бадӣ дар ҳаѐти инсон мебошад, дар ин 

маврид ҳаққи мавҷудият пайдо мекунад. Потенсиали тарбиявии онро аз нав 

баҳогузорӣ кардан хеле душвор мебошад.  
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 Тарбияи маънавӣ ба унвони падидаи педагогӣ ба рушд додан ва 

мустаҳкам намудани механизмҳои ташкилкунанда ва танзимкунандаи ҳаѐти 

маънавии мактаббачаон ва дар маҷмӯъ ҳаѐту фаъолияти онҳо равона карда 

шудааст. Раванди тарбияи маънавии хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ 

азхудкунии ҷамъи донишҳои зарурии этикӣ аз тарафи хонандагон, дарку 

фаҳми онҳо тавассути тасаввуроти эмотисионалӣ-образнок ва санҷиши 

амалии меъѐрҳои рафтори ахлоқиро дар назар дорад ва ба рушди фарҳанги 

тафаккур ва рафтори ба маънавиѐт нигаронидашудаи тарбиягирандагон 

таъсир мерасонад. 

 Худи раванди рушди маънавии мактаббачагонро бояд ҳамчун дастѐбии 

тадриҷии ҳамоҳангӣ ва ваҳдати педагогии амали рушдкунандаи бахшҳои 

эмотсионалӣ-ҳиссиѐтӣ ва зеҳнӣ-ратсионалии шахс, дарк ва рушди меъѐрҳои 

этикии рафтор баррасӣ намуд, ки мактаббача худ таҷриба карда 

пазируфтааст. Мантиқи чунин раванд самтгирӣ ба такмил ва татбиқи тамоми 

маҷмӯи аломатҳои ахлоқӣ ва маъноҳои арзишманди ҳаѐту фаъолияти инсон 

дар тарзи ҳаѐти мактаббачаро дар назар дорад. 

 Ҳамаи ин тақсимоти дақиқи усулҳои ташкили раванди тарбияи 

маънавии мактаббачагонро тақозо менамояд, ки замина дар мавқеи 

дученакаи талаба, ки нақши объекти тарбияро адо менамояд ва субъекти 

раванди ташкилшавандаи тарбия дорад. Ва ин хеле муҳим аст, зеро таъсири 

раванди ташкилшаванда аз хусусияти ҳамкории мутақобилаи ин мавқеъҳо 

вобаста мебошад, ки дар он асоси маънавии рушдѐбандаи кӯдак, ҳаракат аз 

мавқеи объект ба мавқеи маълум ва аз тарафи талаба даркшавандаи 

субъектро ҳатман таъмин намудан лозим аст.  

 Дар мутобиқат ба ин, усули муҳимтарини педагогии ташкили раванди 

тарбияи маънавӣ мураттаб ва марҳилавӣ будани он аст. Дар дохили ҳар як 

марҳила мувофиқ бо масъалаҳои дар пеш истода, усулҳо ва муносибатҳои 

методии таъминкунандаи онҳо мавҷуданд. 
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 Дар марҳилаи якум, вақте субъектнокии  талаба нисбатан он қадар зиѐд 

нест, педагог кӯшиш менамояд шавқи ӯро дониши маънавӣ бедор кунад, ба 

рушди майлҳои ахлоқӣ ва талаботи шахс мусоидат намояд. Ӯ ба ин мақсади 

худ бо ѐрии қонеъ гардонидани онҳо бо донишҳои маънавӣ, истифодаи 

шаклҳои гуногуни эмотсионалӣ ва фаъолмандонаи ҷалби кӯдакон ба бозӣ, 

машқ, фикр, шаклҳои амалии фаъолият бо дарназардошти махсусиятҳои 

синнусолии кӯдакон ва сатҳи тарбияи онҳо мерасад.  

 Дар марҳилаи дуюм, вақте густариши бахши оғози субъектнокии 

шахсияти мактаббача ба мушоҳида мерасад, зарур аст, ки таваҷҷуҳи 

эмотсионалӣ ва образноки хонандагон ба нишондодҳои арзишманди 

маънавии ҳаѐту фаъолияти онҳо тавассути ҷамъкунии вокунишҳо ва амалҳои 

эмотсионалии тасдиқкунандаи оғози маънавии шахсият равона карда шавад. 

Психологҳо пурқувват намудани оғози эмотсионалӣ дар нишон додани 

вокуниш ба одамони дигарро бо парастиши гуманизм вобаста медонанд. Ба 

ин бедоршавии бахши эмотсионалии талаба, ки ӯро ба асоси (пояи) мусбати 

барқарор намудани алоқаҳо ва муносибатҳои худ бо атрофиѐн ворид месозад, 

мусоидат менамояд. Бо вуҷуди ин, ҳиссиѐти маънавӣ ва тафаккури маънавӣ 

ба унвони ҳалқаҳои маънавии пайвасткунанда дар ҳамкории мутақобила ва 

муоширати хонандагон, ба мушахасскунонӣ ва асосноккунонии мавқеи 

талаба ҳам дар машғулиятҳои этикӣ ва ҳам дар ҳаѐту фаъолияти ҳаррӯза 

оварда мерасонанд. 

 Дар марҳилаи сеюм, дар асоси таҷаммӯъи тасаввурот ва ҳиссиѐти 

рушдѐфтаи ахлоқӣ, ки таҷрибаи маънавии рафторро дар вазъиятҳои интихоби 

маънавӣ, ки муаллим бо истифодаи ниҳоии онҳо кӯшишҳои ботинии 

мактаббачагонро ҳавасманд мегардонад, ташаккул медиҳад. Интихоби 

маънавӣ ва бартариятҳои марбут ба он ба ташаккули маъноҳои ҳаѐтан 

муҳими равона карда шудаанд, зеро барои хонандагон пайдо намудани асоси 

субъектнокии шахсии онҳо муҳим шуморида мешавад. Гӯѐ худкушодашавии 
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хосиятҳои маънавии шахс ба амал меояд, қувваҳои ҳаракатдиҳандаи оғози 

субъектнокии он ташаккул ва рушд меѐбанд. 

 Марҳилаи чорум ба сохтани шароити педагогӣ барои рефлексияи 

маънавӣ, ки ба худмуайянкунии мактаббагон оварда мерасонад, худбаҳодиҳӣ 

тавассути потенсиали маънавии шахс, тавассути баҳогузории дигарон тасдиқ 

намудани оӯзи мусбати шахси ҳар як кас, эҳтиром ба шаъну эътибори 

инсонии худ, дарки баробарии худ бо дигарон ва тавлиди масъулият барои 

оқибатҳои рафтору кирдори худ нигаронида шудааст. 

 Дар ин марҳила сабаби пайравӣ аз усулҳо ва меъѐрҳои маънавии 

рафтор пазириши ботинии онҳо аз тарафи шахсият мебошад. Меъѐрҳои 

мазкур ба талаботи устувори мактаббачагон ба худ, яъне ба эътиқод табдил 

меѐбад.  

 Рушд ва тарбияи маънавӣ вазифаи аввалиндараҷаи системаи муосири 

таълим ба шумор меравад ва қисмати муҳими фармоиши иҷтимоӣ барои 

маорифро ташкил медиҳад. Маориф дар муттаҳидшавии маънавии ҷомеаи 

тоҷикон нақши калидӣ дорад.  

 Агар дар ҷомеа системаи умумии нишондодҳои маънавӣ вуҷуд дошта 

бошад, метавонад масъалаҳои бузурги миллиро матраҳ намояд ва ҳал кунад. 

Ин нишондодҳо дар ҳамон ҷое вуҷуд доранд, ки эҳтиром ба забони модарӣ, 

ба фарҳанг ва арзишҳои фарҳангии ба худ хос, ба хотираи гузаштагони худ, 

ба ҳар саҳифаи таърихи миллат вуҷуд дорад. 

 Дар муттаҳидкунии маънавии ҷомеа таълим нақши калидӣ дорад. 

Мактаб ягона ниҳоди иҷтимоист, ки тамами шаҳрвандони Тоҷикистон дар он 

таълим мегиранд. Арзишҳои шахсият пеш аз ҳама дар оила ташаккул 

меѐбанд. Аммо рушди  маънавӣ-ахлоқӣ ва тарбияи шахс дар бахши маориф 

ба таври муназзам ва амиқ ба амал меояд. Бино бар ин, ҳаѐти зеҳнӣ, маънавӣ 

ва фарҳангии мактаббача маҳз дар мактаб бояд таҷаммӯъ пайдо кунад.  
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 Кӯдаки синни мактабӣ, махсусан дар мактаби ибтидоӣ, ба рушд ва 

тарбияи иҷтимоӣ таъсирпазир аст. Ва аммо камбудиҳои ин рушду тарбияро 

дар солҳои минбаъда бартараф намудан душвор аст. Чизе ки дар бачагӣ дида 

ва аз сар гузаронида шудааст, бо устувории зиѐди психологии худ фарқ 

мекунад. 

 Асоси методологии таҳия ва татбиқи стандарти давлати таълимоти 

умумӣ Консепсияи миллии тарбия мебошад.  

 Консепсияи тарбияи миллӣ ҳадафҳо ва вазифаҳои рушд ва тарбияи 

шахсият, системаи арзишҳои асосии миллӣ, усулҳои рушд ва тарбияи 

шахсиятро муайян менамояд. 

 Тарбия бояд барои ноил гардидан ба ягон идеал равона карда шуда 

бошад. Консепсияи миллии тарбия моро ба кадом идеал роҳнамоӣ мекунад? 

 Идеали тарбияи миллии муосир ташаккули шаҳрванди баландахлоқ, 

эҷодгар ва салоҳиятноки Тоҷикистон мебошад, ки сарнавишти Ватанро 

сарнавишти худ медонад, барои имрӯз ва фардои кишвар масъулият ҳис 

мекунад ва ҳамаи ин реша дар анъанаҳои маънавӣ ва фарҳангии халқи тоҷик 

дорад. 

 Муҳтавои асосии рушди маънавӣ тарбия ва иҷтимоикунонӣ арзишҳои 

асосии миллӣ мебошанд. Мо ин арзишҳоро дар анъанаҳои фарҳангӣ ва 

оилавӣ ҳифз мекунем, аз насл ба насл интиқол медиҳем. Такя  ба ин арзишҳо 

дар муқобилияти инсон ба таъсироти харобиовар ѐрӣ мерасонад. 

 Сарчашмаҳои анъанавии маънавиѐти мо кадомҳоанд? Он аз 

Тоҷикистон, халқи тоҷик ва ҷомеаи шарвандии он, оила, кор, санъат, адабиѐт, 

илм, дин, табиат, инсоният иборат мебошад. Мутаносибан ба ин арзишҳои 

асосии миллӣ муайян карда мешаванд: 

 - ватанпарастӣ – муҳаббат ба Ватани худ, халқи худ ва хидмат кардан 

ба онҳо; 
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 - ҳисси шаҳрвандӣ – қонун ва тартибот, озодии виҷдон ва эътиқод, 

давлати ҳуқуқбунѐд; 

 - ҳамдилии иҷтимоӣ – озодии шахс ва миллат, эътиқод ба одамон, 

ниҳодҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, адолат, дилсӯзӣ, шаръну шараф; 

 - инсоният – сулҳ дар тамоми ҷаҳон, гуногуншаклии фарҳангҳо ва 

халқҳо, пешрафти башар, ҳамкории байналмилалӣ; 

 - илм – арзиши дониш, майл ба ҳақиқат, манзараи илмии ҷаҳон; 

 - оила – муҳаббат ва садоқат, саломатӣ, серию пурӣ, эҳтиром ба падару 

модар, ғамхорӣ дар ҳаққи калонсолон ва хурдсолон, ғамхорӣ дар бораи 

идомаи насл; 

 - кор ва эҷод – эҳтиром ба кор, эҷодиѐт ва созандагӣ, ҳадафмандӣ ва 

устуворӣ; 

 - дин – тасаввурот дар бораи эътиқод, маънавиѐт, ҳаѐти динии инсон, 

таҳаммулпазирӣ, ки дар заминаи куфтугӯи байни конфессияҳо ташаккул 

меѐбанд; 

 - санъат ва адабиѐт – зебоӣ, ҳамоҳангӣ, ҷаҳони маънавии инсон, 

интихоби маънавӣ, маънои ҳаѐт, рушди эстетикӣ ва этики; 

 - табиат – таҳаввул (эволютсия), замини меросӣ, табиати муқаддас, 

сайѐраи Замин, тафаккури экологӣ. 

 Арзишҳои асосӣ бояд заминаи тарзи ҳаѐти мактабӣ бошанд, фаъолияти 

синфӣ, беруназсинфӣ ва беруназмактии кӯдаконро муайян намоянд. Ба қавли 

дигар, ҳамгироии кулли барномаҳои рушди маънавии шахсият зарурат дорад. 

 Барои ташкил намудани чунин фазо ҳамкории мутақобилаи мактаб бо 

оила, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, муассисаҳои таълими иловагӣ, 

фарҳанг ва варзиш, васоити ахбори омма зарур аст. Ҳадафи ин ҳамкории 
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мутақобила таъмини муштараки шароит барои рушд ва тарбияи маънавӣ-

ахлоқии таълимгирандагон мебошад. 

 Иваз намудани нишондодҳои арзишманди ҷомеаи муосир, густариши 

фазои информатсионӣ, пастшавии самаранокии методҳои таълим моро ба 

ҷустуҷӯи методҳо ва технологияҳои нав дар таълим ва тарбияи насли наврас 

водор менамоянд. 

 Вазифаи тарбияи маънавӣ дар он аст, ки педагогҳо талаботи аз нигоҳи 

иҷтимоӣ зарурии ҷомеаро бояд ба ҳавасмандии ботинии шахсияти ҳар як 

кӯдак, ба мисли қарз, ору номус, виҷдон, шаъну шараф табдил диҳанд. 

 Педагогҳо муқаррар намудаанд, ки синнусоли мактабӣ аз рӯи дарку 

фаҳми баланди таъсироти беруна, бовар ва ҳаққонияти ҳама чиз, мустақилият 

дар рафтор тавсиф карда мешавад. Ин махсусиятҳо кафолати таълим ва 

тарбиягирандагии  мактаббачагон мебошад. Маҳз дар ҳамин синну сол 

имкониятҳои калон барои тарбияи маънавии муназзам ва мураттаб пайдо 

мешаванд. 

 Тарбияи маънавӣ асосан ва, пеш аз ҳама, дар раванди таълим ба амал 

меояд. Аслан дарс ҷои амал ва таассуроти гуногуни коллективӣ,  ғункунии 

таҷрибаи  муносибатҳои байниҳамдигарии маънавӣ аст. Дар дарсҳо кӯдакон 

мустақилона кор карданро ѐд мегиранд, ки барои муваффақона амалӣ 

намудани он муайян намудани таносуби кӯшишҳои худ бо кӯшишҳои 

дигарон, гӯш кардан ва фаҳмидани рафиқони худ, муқоиса кардани дониши 

худ бо дониши дигарон, ҳимоя намудани ақидаи худ, ѐрӣ расондан ва ѐрӣ 

гирифтан зарур мебошад. Кӯдакон дар дарс ҳиссиѐти муштараки шадиди 

хурсандӣ аз худи раванди андӯхтани донишҳои навро таҷриба мекунанд, аз 

нокомиҳо ва иштибоҳот якҷоя ғамгин мешаванд. 

 Дар ҳаѐти мо байни андӯхтани донишҳо ва истифодаи онҳо, маҳоратҳо 

ва рафтори шахс, малакаҳои андӯхта ва рафтори амалӣ ихтилоф вуҷуд дорад. 

Чаро одами доно мувофиқи донишҳои омӯхтааш амал намекунад? Ин маънои 
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онро дорад, ки дониш ба шахсият ва сифати ӯ таъсир нарасонидааст, моҳияти 

ӯро тағйир надодааст. Чи кор кардан лозим аст, ки кӯшишҳои педагогӣ ба 

ҳадафҳои худ расанд ва ба рушди шахсият оварда расонанд? 

 Муносибатҳои анъанавӣ ба таълими маънавии мактаббачагон асосан аз 

интиқоли таҷрибаи тайѐри маънавӣ иборат будаасту бас. Дар назди 

муаллимон масъалаи ғанигардонии таҷрибаи маънавии хонандагон бо роҳи 

ҷорӣ намудани технологияҳои нисбатан пурмаҳсул қарор дорад, ки ба 

мубрамикунонии фаъолияти худи хонандагон аз рӯи ҳалли масъалаҳои 

ахлоқӣ, этикӣ ва эстетикӣ дар таҷрибаи маънавӣ мусоидат менамояд. 

 Аз он шурӯъ мекунем, ки мабдаъи маънавӣ тамоми фаъолияти 

бисѐрпаҳлӯи амалии кӯдак, бахшҳои мотиватсионӣ, эмотсионалӣ ва 

интеллектулии ӯро фаро мегирад Ҳангоми интихоби методҳо ва усулҳои 

тарбияи маънавии мактаббачагон дар ҳар марҳилаи дарс  ба ҳамин қазия такя 

намудан лозим аст. 

 Барои кӯдакро дар раванди таълим дидан, ӯро бояд кушод, ба тарафи 

худ гардонд ва ба фаъолият ҷалб намуд. Инсон вақте ба тамоми шакли 

фаъолият ворид мешавад, ки агар ин амал маҳз ба ӯ зарур бошад, вақте ки 

барои иҷрои он ангезаҳои муайян дошта бошад. 

 Мотиватсия – равандҳои муайянкунандаи ҳаракат ба сӯи ҳадафҳои 

гузошташуда. Тарзҳои мухталифи рушди мотиватсия вуҷуд доранд: 

 1. Ташкили раванди таълим. Дар инҷо муҳим аст: 

 - навӣ, аҳамиятнокии амалии маводи пешниҳодшаванда; 

 - сохторикунонии дақиқ; 

 - суханронии возеҳ ва мантиқӣ; 

 - ивазшавии муназзами навъҳои фаъолият; 

 - такя ба талаботи синнусолӣ, ҷинсӣ ва инфиродӣ. 
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 2. Истифодаи шаклҳои ғайрианъанавии таълим: мусобиқа, экскурсия, 

сайругашт, спектакл, истифодаи воситаҳои гуногуни санъат, бозӣ, барариши 

рӯзнома, кори коллективӣ ва ғайра. 

 3. Вазъиятҳои машкук (шубҳаомез). Ихтилофи мавод ба ҳайрат 

меоварад ва хоҳиши фаҳмидани масъала ба вуҷуд меояд. Ин ба майли табии 

шахсият ба ҳамоҳангӣ вобаста аст. 

 4. Фарҳанги муошират: муносибати инсондӯстона, бовар ба 

хонандагон, гуногуншаклии фаъолият ва ҳаѐти пуҷӯшухурӯш дар синф. 

 5. Шӯхтабъӣ. 

 6. Вазъияти муваффақ. 

 Вазъияти муваффақ омили самараноки фаъолияти маърифатӣ мебошад. 

Барои ҳавасманд кардан баҳои нисбатан баланд лозим аст, ки кӯдаконро ба 

ихтилофи “оѐ ман чунин ҳастам?” оварда мерасонад. Роҳи дурустӣ раҳоӣ аз 

ин ихтилоф аз маҳорати педагог ва донистани психология вобаста аст. 

 Мотиватсия барои худтатбиқкунии шахс дар шароити таълими муосир 

шароити муносиб муҳайѐ месозад. 

 Яке аз нишондиҳандаҳои самаранокии системаи таълим бояд рушди 

маънавии кӯдак, тағйироти муҳим дар ҷаҳони маънавии ӯ  мебошад. Ин 

омилҳо дар устувории рафтори маънавии кӯдакон дар вазъиятҳои муқаррарӣ 

ва мураккаб, дар мустақилияти нисбии рафтор ҳангоми назорати берунаи 

калонсолон, дар маҳорати пешбинии оқибатҳои маънавии рафтори худ, дар 

зуҳури назорати ботинӣ – виҷдон, дарки паҳлӯҳои ахлоқии рафтор ва худи 

шахс ба унвони соҳиби маънавият зоҳир мешаванд. 

 Дар тарбияи маънавӣ шахсияти худи муаллим, мавқеъ ва образ, 

ҳассосият, масъулият, муҳаббати педагогӣ ва хушбинии педагогии ӯ нақши 

муҳим дорад. 
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 Мактаб маълумоти умумии хеле муҳим ва арзишманд медиҳад, аммо ба 

рушди шахс, дарѐфтани қобилиятҳои ӯ, профориентатсияи пешакӣ ва 

тарбияи маънавӣ маҳз таълими иловагӣ дар фаъолияти беруназдарсӣ 

мусоидат менамояд. 

 Ҳисобу китоби одии арифметикӣ нишон медиҳад, ки талаба на камтар 

аз 150 рӯз дар як сол аз машғулиятҳои мактабӣ озод мебошад. Аммо кӯдак 

ҳаргиз аз худ озод буда наметавонад. Ва мо, калонсолон низ, ҳақ надорем 

кӯдакро аз имконияти дар муҳити барояш созгор зиндагӣ кардан, худро 

нишон додан ва ѐд гирифтани тарзҳои ҳаѐти солим маҳрум намоем. Ба 

муаллим кофӣ аст, ки системаи интихоби кори маъқулро фикр кунад, 

хостаҳои кӯдакро дарк ва ошкор намояд ва бо ҳамин роҳ қобилиятҳои ӯро 

дар самтҳои мухталиф ташаккул диҳад. Ва ин кор ҳатман дар мактаб, бе 

иштироки хизматрасониҳои иловагии берунӣ, иҷро карда шавад. 

 Имрӯз барои тарбияи маънавӣ дар мактаб тавассути таълими иловагӣ 

шароит фароҳам оварда мешавад. Он як қатор самтҳоро дар бар мегирад. 

Самтҳои варзишӣ-саломатӣ, сайѐҳӣ-кишваршиносӣ, бадеӣ-эстетикӣ аз 

муҳимтарини онҳоянд. 

 Номгӯи самтҳои фаъолияти беруназдарсӣ дасраси ҳамагон аст ва 

метавонад дар мувофиқат бо дархостҳои кӯдакон ва падару модарон пурра 

карда шавад. 

 Инак, педагогикаи гуманистӣ бо равияи пазируфтани кӯдак ба унвони 

шахсият ва фард, бо ҳимояи ҳуқуқи ӯ ба худрушдкунӣ ва худмуайянкунӣ 

фарқ мекунад. Тарбияи маънавии таълимгирандагон дар мактаб бо навъҳои 

асосии фаъолият: беруназдарсӣ, беруназмактабӣ ва ҷамъиятӣ-муфид якҷоя 

карда шудаанд. 

 Масъала дар стандарти нави давлатии таълими маълумоти умумӣ маҳз 

ҳамин тавр  матраҳ карда шудааст ва дар он ба фаъолияти беруназдарсии 
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мактаббача таваҷҷуҳи хоса зоҳир гардида, фазо ва замони раванди таълим 

мушаххас карда шудаанд. 

 Ҳамин тавр, тарбияи маънавӣ яке аз қисматҳои асосии раванди таълим 

дар мактаб мебошад, ки ба тарбияи одамони боору номус, меҳрубон, кордӯст, 

ба ѐфтани ҷои худ дар ҳаѐт, истифода кардани донишҳои андӯхта ва 

маҳоратҳои ба даст овардаашон ѐрӣ мерасонад. 

Хулосаҳои боби дуюм 

 Ҳангоми дарку фаҳми маънавияти шахс дар назар бояд дошт, ки ба 

сифати синоними ин мафҳум баъзан истилоҳи ахлоқро истифода мекунанд. 

Зимнан, ин ду мафҳумро аз якдигар фарқ бояд кард. Дар илми этика дар зери 

мафҳуми ахлоқ одатан системаи меъѐрҳо, қоидаҳо ва талаботи дар ҷомеа 

маъмулро мефаҳманд, ки ба шахс дар соҳаҳои мухталифи ҳаѐту фаъолият 

пешниҳод карда мешаванд. Ва аммо маънавияти инсон ба унвони маҷмӯи 

тафаккури ахлоқӣ, малака ва маҳоратҳои вобаста ба риояи ин меъѐрҳо, 

қоидаҳо ва талабат шарҳ дода мешавад. Шарҳҳои номбаршуда барои илми 

педагогика хеле муҳим мебошанд. Ташаккули маънавият ѐ тарбияи маънавӣ 

чизест ба мисли интиқоли меъѐрҳо, қоидаҳо ва талабот ба дониш, малака, 

маҳорат ва одатҳои рафтори шахс ва риояи ҳатмии онҳо. 

 Меъѐрҳо, қоидаҳо ва талабот ба рафтори шахс чизе монанди ифодаи 

муносибатҳои муайян мебошад, ки ахлоқи ҷомеа ба рафтор ва фаъолияти 

шахс дар соҳаҳои гуногуни ҳаѐти ҷамъиятӣ ва шахсӣ ва ҳамчунин дар 

муошират ва алоқа бо одамони дигартавсия медиҳад [38:128].  

 Маънавияти ҷомеа шаклҳои гуногун ва бешумори ин муносибатҳоро 

фаро мегирад. Агар онҳо гурӯҳбандӣ карда шаванд, метавон муҳтавои кори 

тарбиявиро оид ба ташаккули маънавияти хонандагон дақиқан тасаввур кард. 

Дар маҷмӯъ, ин кор бояд ташаккули муносибатҳои зерини ахлоқиро дар бар 

бигирад: 

 1. Муносибат ба сиѐсати давлати мо: дарку фаҳми ҷараѐн ва дурнамои 

рушди ҷаҳонӣ; арзѐбии дурусти ҳодисаҳои дохили мамлакат ва саҳнаи ҷаҳон; 
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дарку фаҳми арзишҳои ахлоқӣ ва маънавӣ; майл ба адолатхоҳӣ, демократия 

ва озодии халқҳо. 

 2. Муносибат ба Ватан, кишварҳо ва халқҳои дигар; муҳаббат ва 

садоқат ба Ватан; тоқатнопазирӣ ба адовати миллӣ ва нажодӣ; хайрхоҳӣ ба 

тамоми халқҳо ва кишварҳо; фарҳанги муносибатҳои байналмилалӣ. 

 3. Муносибат ба кор: кори софдилона ба хотири некӯаҳволии шахсӣ ва 

умумӣ; риояи тартиби кор. 

 4. Муносибат ба сарвати ҷамъиятӣ ва арзишҳои моддӣ: ғамхорӣ дар 

бораи ҳифзу афзункунии сарвати ҷамъиятӣ; сарфакорӣ; ҳифзи табиат.  

 5. Муносибат ба одамон: коллективизм, демократизм, ѐрии 

байниҳамдигарӣ; инсондӯстӣ; эҳтироми байниҳамдигарӣ; ғамхорӣ дар бораи 

оила ва тарбияи фарзандон. 

 6. Муносибат ба худ: дарки баланди қарзи шаҳрвандӣ; шарафмандӣ ва 

росткорӣ; содагӣ ва хоксорӣ дар ҳаѐти ҷамъиятӣ ва шахсӣ; тоқатнопазирӣ ба 

риояи накардани қоидаҳо ва тартиботи ҷамъиятӣ;  эътиқодмандӣ; қадру 

қимати шахсӣ ва ғайра.  

 Чи тавре ки мебинем, ҳар яке аз муносибати номбаршуда як қатор 

меъѐр, қоида ва талаботеро дар бар мегирад, ки асоси ҳаѐту рафтори инсонро 

ташкил медиҳанд ва ӯ бояд онҳоро риоя намояд. Маҳз ҳамин меъѐрҳр ва 

талабот на танҳо муҳтавои тарбияи маънавиро муфассалан шарҳ медиҳанд, 

балки  ба бисѐрпаҳлӯии мутлақо бешумори он ишора низ менамоянд.  

 Аммо барои тарбияи маънавӣ танҳо бо муҳтавои он шинос будан кам 

аст. Ҷузъҳои онро муфассалан дарку фаҳм кардан, кадом одамро дорои 

маънавият донистан  ва аслан дар чӣ ошкор гардидани моҳияти маънавиятро 

фаҳмидан низ хеле муҳим мебошад. Бо вуҷуди ин, хеле муҳимтар он аст, ки 

худи шахс рӯ ба маънавият оварад, меъѐрҳо ва қоидаҳои маънавиро на ба 

туфайли ҳавасмандкуниҳои ҷамъиятии беруна ѐ маҷбуран, балки ба хотири 

майли ботинӣ ба накӯкорӣ, адолатхоҳӣ, ҷавонмардӣ ва фаҳмиши амиқи 

зарурати онҳо ба марҳилаи иҷро расонад. 
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 Дар ҳалли маҷмӯи масъалаҳои тарбияи маънавӣ бояд тамоми 

субъектҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ иштирок кунанд. Нақши асосӣ дар ин раванд, 

албатта, ба мактаби таҳсилоти умумӣ тааллуқ дорад. Мактаби нав бояд бо 

дарназардошти хусусиятҳои ба худ хос ва беназирии муҳити иҷтимоию 

фарҳангӣ сохта шавад. 

 Усули ягонагии ҳадафҳо ва вазифаҳо, шароит ва натиҷаҳои тарбияи 

маънавӣ дар тамоми равияҳои фаъолияти таълимӣ-тарбиявӣ татбиқ карда 

мешавад. Яке аз вазифаҳои асосӣ дар тинати мактаббачагон тарбия намудани 

айнияти миллӣ ҳамчун шарти мустаҳкам намудани ягонагии маънавии халқ 

дар шароити модернизатсияи ҷомеа мебошад. Махсусияти усулии 

Консепсияи тарбияи миллӣ муносибати фаъолманд нисбат ба сохтани он аст. 

Раванди таълим нафақат ба унвони азхудкунии донишҳо, малакаҳо ва 

маҳоратҳо, ки заминаи абзории салоҳиятҳои талабаро ташкил  медиҳанд, боз 

ҳамчун раванди рушди шахсият, ба даст овардани таҷрибаи маънавӣ низ 

фаҳмида мешавад. Ин имкон медиҳад натиҷаҳои асосии тарбияро ки дар 

истилоҳҳои калидии масъалаҳои тарбиявӣ ифода меѐбад, махсусан зикр 

намоем. Муҳтавои онҳо самти рушди маънавии шахсро инъикос ва дар 

маҷмӯъ натиҷаи тарбияи ӯро муайян менамояд. 

 Яке аз омилҳои калидии татбиқи Консепсияи миллии тарбия дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тарбияи маънавӣ ба унвони афзалияти миллӣ 

мебошад. Дар айни замон тарбия ва иҷтимоикунонии таълимгирандагон 

ҳамчун вазифаи дорои аҳамияти аввалиндараҷа муайян карда шудааст. Ба ин 

маънӣ, дар асоси идеали миллии тарбия ҳадафи муосири маориф ва яке аз 

вазифаҳои афзалиятноки ҷомеа ва давлат – тарбияи шаҳрванди хушахлоқ, 

масъул, ташаббускор ва салоҳиятноки Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккул 

меѐбад.  

 Бино бар ин, бахши рушди тарбияи миллӣ бояд иҷрои амалҳои зеринро 

таъмин намояд: 

 1. Омодагӣ ва қобилияти хонандагон ба рушди маънавӣ, татбиқи 

потенсиали эҷодӣ дар фаъолияти мушаххаси пурмаҳсул, иҷтимлоӣ, ва касбӣ 
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дар заминаи нишондодҳои маънавӣ ва меъѐрҳои ахлоқӣ, таҳсили бефосила, 

худтарбиякунӣ ва салоҳияти маънавию ахлоқӣ. 

 2. Мустаҳкамкунии маънавият - дар асоси озодии ирода ва анъанаҳои 

маънавӣ ва  роҳнамои ботинии шахсияти мактаббача мувофиқи виҷдони худ 

рафтор кардан. 

 3. Ташаккули ахлоқ – зарурати аз тарафи таълимгирандагон дарку 

фаҳмшудаи рафтори муайян, ки замина дар тасаввуроти маъмул дар бораи 

некӣ ва бадӣ, зарурӣ ва нораво дорад. 

 4. Рушди худогоҳии маънавии шахс – қобилияти мактаббача дар ироаи 

ӯҳдадориҳои шахсии маънавӣ, амалӣ намудани худназораткунӣ, талаб 

кардани ичрои меъѐрҳои ахлоқӣ аз худ, баҳогузории маънавӣ ба рафтори худ 

ва бегонагон. 

 5. Аз тарафи таълимгирандагон пазируфта шудани арзишҳои муҳими 

умумимиллӣ, анъанаҳои миллии маънавӣ. 

 6. Худбаҳогузории мусбати маънавӣ ва худэҳтиромкунӣ. 

 7. Омодагӣ ва қобилияти озодона мавқеи маънавии худро эълом ва 

ҳимоя кардан, ба пиндор, афкор ва рафтори худ бо нигоҳи интиқодӣ 

нигаристан. 

 8. Қобилияти рафтор ва амали мустақилона дар асоси интихоби ахлоқӣ, 

дарки масъулият барои пайомадҳои онҳо, ҳадафмандӣ ва устуворӣ дар 

расидан ба натиҷа. 

 9. Заҳматписандӣ, хушбинии ҳаѐтӣ, қобилияти бартараф намудани 

душвориҳо. 

 10. Дарки арзишҳои ҳаѐти инсонӣ, тоқатнопазирӣ ба амалҳо ва 

таъсироте ки ба ҳаѐт, саломатии ҷисмонӣ ва маънавӣ, бехатарии маънавии 

шахс таҳдид менамоянд,  маҳорати дар ҳадди имкониятҳои худ нишон 

додани зиддият. 

 11. Озодипарастӣ ҳамчун қобилияти худмуайянкунии бошууронаи 

шахсӣ, касбӣ, шаҳрвандӣ ва ғайра, ҳамчунин қобилияти рушд кардан дар 

якҷоягӣ бо масъулияти ахлоқии шахс дар назди худ, халқ ва насҳои оянда. 
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 ХУЛОСА 

 Тоҷикон, ки дар ҳама давру замон тарафдори эҷодиѐти созанда, илм ва 

маориф буданд, ба истиқлолият ва ҳамзистии осоишта бо ҳамсоягон арҷ 

мегузоштанд, дар дарозои ин муддат ғурури худро ҳамчун қуллаҳои сар ба 

афлок кашида ва устувории худро мисли арчаҳои дар дили санг решаҳои 

амиқ давонда ҳифз намудаанд.  

 Маънои ҳақиқии идеологияи нав дар тарбияи одамони дорои тафаккури 

нав ва озод аз ваҳму хурофоти қадимӣ ифода меѐбад. 

 Ҳадафи асосии кулли ислоҳот дар соҳаҳои иқтисодиѐт, сиѐсат ва 

маориф инсон мебошад. Маҳз барои ҳамин, кори тарбияи насли наврасе ки 

тавони амалӣ намудани идеяи эҳѐи миллиро дорад, бояд кори давлат ва яке аз 

вазифаҳои афзалиятноки он бимонад. 

 Маълум аст, ки адабиѐти форсу тоҷик дар марҳилаҳои гуногуни рушди 

худ идеяҳои инсондӯстонаро ба тарзҳои мухталиф инъикос намудааст. Дар 

робита ба вазъияти таърихӣ ва вазифаҳои замон хусусият, тарзҳо ва шаклҳои 

ифодаи бадеии ин идеяҳо тағйир ѐфтааст. 

 Шоирони асрҳои миѐна маҷбур буданд бо шеърҳои худ бо онҳое ки ба 

шахсияти инсон зарар мерасонданд. Мубориза кунанд, ахлоқи бад, беадолатӣ 

ва бераҳмиро интиқод намоянд. 

 Осори Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Хайѐм, Ҳофиз зинатбахши адабиѐти 

асримиѐнагӣ буданд. Асарҳои гаронбаҳои онҳо то имрӯз мояи ифтихори 

адабиѐти ҷаҳонӣ мебошанд. Шеърҳои онҳо қариб дар тамоми забонҳои дунѐ 

садо медиҳанд, зебоии рӯҳи инсон, ҷӯшу хурӯш ва ниятҳои одамонро ситоиш 

мекунанд, шаъну шараф ва ору номуси халқро баланд мебардоранд. 

 Азнавсозии бунѐдӣ ва усулии сиѐсии сохти ҷамъиятӣ дар шароити 

ташаккули соҳибихтиѐрӣ ва соҳибистиқлолии Тоҷикистон дарку фаҳми 

қатъии нақши тарбияи ҷавонон, сохтани фалсафаи усулан нави таълим ва 

идеологияи педагогӣ дар заминаи таҳияи ҳадафҳо, шароит ва механизми 

татбиқро талаб менамояд, ки аз як тараф ҷавобгӯи анъанаҳои миллӣ ва 

этнопедагогии ифодаѐбанда дар ақидаҳои равшангаронаи олимон, 
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файласуфон ва нависандагони гузашта бошад ва аз тарафи дигар, ба тарбияи 

насли нави одамон дар шароити иқтисоди бозорӣ, ки бошуурона ва фаъолона 

дар ҳаѐти ҷамъиятӣ иштирок мекунанд, арзишҳои умумиинсонӣ ва 

дастовардҳои фарҳангиро ҳадафмандона ва ба таври густурда дар ҷанбаи 

ахлоқӣ истифода мекунанд, мусоидат намояд. 

 Қонун “Дар бораи маориф” ва “Консепсияи миллии тарбия”ба сифати 

вазифаи умда таълиму тарбияи “шаҳрвандони соҳиби маълумоти олӣ ва 

тафаккури эҷодиро, ки дорои дониши амиқ, малакаву маҳорати касбӣ, воқиф 

аз идеяҳои сулҳдӯстӣ, ватанпарастӣ, адолати иҷтимоӣ, риояи арзишҳои 

маъмули гуманистӣ, ҳуқуқҳо ва қонунҳо мебошанд” расман эълон 

намудааст” [44:33]. 

 Таҳқиқоти мо яқинан нишон доданд, ки ин масъалаи мураккабтаринро 

на бо методҳои муштарак, балки дар асоси дарозмуддати бунѐдӣ, аз мактаб, 

аз мундариҷаи таълиму тарбия, аз ислоҳоти системаи муассисаҳои таълимии 

самт ва ҳадафи гуманистидошта сар карда, ҳал намудан мумкин аст. Танҳо 

баъд аз мустаҳкам намудани асоси гуманистии ҷомеа, метавон гоми 

минбаъдаи мантиқӣ ба сӯи эҳѐи пурраи менталитанти халқи тоҷик, ки қуллаи 

он инсондӯстона кардани тамоми муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад, ниҳод. 

Дар натиҷа, ҳадафи асосии тамоми ниҳодҳои ҷамъиятӣ ва ҳар як фард 

эътироф ва эҳтиром, ҳифзи натиҷаҳои заҳмати созандаи гузаштагон ва 

муосирон, ширкати ниҳоии ихтиѐрӣ дар кори созанда барои некӯаҳволии ҳар 

як шахс ва дар маҷмӯъ ҷомеаи асосѐфта бар муҳаббат ба инсон, ҳифзи 

табиат, муҳаббат ба кулли мавҷудоти зинда дар замин мебошад, ки инсонро 

маънаван пок месозад ва ӯро ба мақоми мавҷуди халлоқ дар тамоми коинот 

мерасонад.  

 “...Моҳияти асосии сиѐсати давлат дар соҳаи маориф ислоҳоти 

мунтазами системаи таълими тамоми сатҳҳо мебошад, ки ҳадафи он дар 

беҳтарсозии қатъии системаи таълим, тарбия ва омодасозии кардҳо ифода 

меѐбад” [100]. 
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 Ҷомеаи бомаърифат ва давлати маънаван сарватманд кафили 

шукуфоии муваффақи он, ҳифз ва афзоиши мероси фарҳангии миллат ва 

арзишҳои умумиинсонии он мебошад. Халқе ки фарҳанги чандҳазорсола 

дорад, ҳаргиз намегузорад, ки насли навраси он камсавод бимонад, аз 

донишҳои муосир, анъанаҳои миллӣ, арзишҳои фарҳанги ватанӣ ва ҷаҳонӣ, 

илм, техника ва технологияҳои нав ва ғайра дар канор бошад. 

 Ташаккули шахсияти аз нигоҳи касбӣ салоҳиятнок ва аз нигоҳи 

иҷтимоӣ фаъол ҳангоми тағйир ѐфтани парадигмаҳои таълим ва вазъияти 

инкишофѐбандаи иҷтимоию фарҳангӣ, талаботи афзоянда ба муаллимоне ки 

қобилияти ишғоли мавқеи шахсию инсодӯстона нисбат ба тарбиягирандагон 

ва худ доранд, ташаккули салоҳиятнокии иҷтимоию фарҳангии муаллимони 

мактабҳои таҳсилоти умумиро ба қатори масъалаҳои хеле муҳим дохил 

менамояд. 

 Дар бораи муҳимият ва мубрамияти ташаккули салоҳиятҳои 

муаллимон, такмили сифатҳои касбии онҳо ҳамчунин санадҳои давлатӣ ва 

меъѐрии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабулшуда: Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи маориф”, “Консепсияи мактаби миллӣ”, “Консепсияи 

миллии таълим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, стандартҳои давлатии самтҳои 

гуногуни таълими умумӣ ва касбӣ, “Консепсияи миллии тарбия” ва ғайра 

гувлоҳӣ медиҳанд. Идеяҳои асосӣ ва ояндадори ин ҳуҷҷатҳо гуманизатсия, 

гуманитаризатсия, демократизатсия ва баланд бардоштани сатҳи касбии 

муаллим мебошанд, ки афзоиши тафаккури умумимиллӣ ва истифодаи 

арзишҳои миллӣ ва умумиинсонӣ дар фаъолияти тарбиявӣ, сохтани шароит 

барои худтатбиқкунии шахс ва рушди потенсиалҳои маънавии ӯро ҳавасманд 

мекунанд. 

 Консепсияи миллии тарбия методҳои ҳадафмандонаи миллии таълим 

ва тарбия барои ҳамаи фанҳоро тасдиқ кард. Тарбияи ҳисси баланди 

ватанпарастӣ ва худогоҳии миллӣ яке аз ҷузъҳои  раванди таълиму тарбия 

дар мактаби миллӣ мебошад.  
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  Вазъи муосири иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиѐсии ҷаҳон ва Тоҷикистон дар 

назди сотсиуми муосир дархостҳои ҷиддӣ мегузорад. Бо вуҷуди ин, дар зери 

таъсири раванди ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) равандҳо ва натиҷаҳои тарбия 

қарор мегиранд, ки муносибати ҷомеа ва насли наврасро ба ҳиссиѐте чун 

ватанпарастӣ ва муҳаббат ба Ватан тағйир медиҳанд. Дар тафаккури ҷомеа 

дар раванди ташаккули худогоҳии миллии ҷавонон бартариятҳои нав пайдо 

шудаанд. 

 Дар рафти таҳқиқ ошкор карда шуд, ки раванди навъҳои тарбиявию 

муфиди фаъолият нисбатан муваффақ мебошад. Дар он мактаббачагон худро 

иштироккунандаи комилҳуқуқи ҳаѐти ҷомеа, яъне шаҳрванди комилҳуқуқ 

ҳис мекунанд. Он ҷоест, ки кӯдакон  соҳиби малакаҳои ташкили кор 

мешаванд, тасмимгириро ѐд мегиранд, то ки дараҷаи ширкати худро дар 

таносуб бо манфиатҳои шахсӣ, гурӯҳӣ, ҷамъиятӣ ва давлатӣ муайян намоянд. 

Масалан, дар мактабе ки муаллимон ва хонандагон арзишҳои демократиро 

сармашқи кори худ қарор медиҳанд ва аз механизми худидоракунии мактабӣ 

истифода мекунанд, дар наврасон ҳисси  мулкдорӣ ва шарикият дар ҳаѐти 

мактаб ва масъулият барои вазъи корҳо дар он рушд менамояд. Онҳо дар 

ҳамкорӣ бо маъмурият ва муаллимон оид ба ташкили системаи муштараки 

идоракунӣ ѐ амалӣ намудани лоиҳаҳои худ душворӣ намекашанд. Онҳо аз 

нодуруст фаҳмидан ѐ пазируфта нашудан камтар метасанд, омодаанд афкори 

худро ифода намоянд ва ташаббусҳои муҳими иҷтимоӣ нишон диҳанд. Дар 

ҷое ки ба мактаббача таваҷҷуҳ ва эҳтиром зоҳир карда намешавад, 

ташаббуснокии мусбат буда наметавонад. 

 Таҷрибаҳои гузаронидашуда нишон доданд, ки шавқу рағбат ба 

фаъолияти ҷамъиятӣ ҳамон вақт ташаккул меѐбад ва ҳифз карда мешавад, ки 

инсон дар ҳама кор ширкати бевосита дошта бошад ва ѐ донишҳо ва 

малакаҳои дар раванди кори мустақилона андӯхтаашро эҷодкорона истифода 

намояд. 

 Ҳангоми андӯхтани донишҳои педагогӣ дар раванди таълиму тарбия 

барои фаҳмидани қонунмандиҳои тарбия имконият пайдо мешавад, зеро бе 
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ин фаҳмиш амалӣ намудани ҳамаи шаклҳо, навъҳо ва самтҳои кори таълимӣ-

тарбиявӣ, аз ҷумла тарбияи маънавӣ муяссар намегардад. Бо такяба ин, мо 

дар қисмати назариявии таҳқиқоти худ таваҷҷуҳро ба ин масъалаи 

умумипедагогӣ ва дидактикӣ равона намудем. 

 Чи тавре ки мо тасаввур мекунем, қонунмандиҳои кори таълимӣ-

тарбиявӣ алоқаҳои асосии байни омилҳо, шароитҳо ва натиҷаҳои ин 

равандро инъикос менамоянд ва низ усулҳои кори таълимӣ-тарбиявӣ идеяҳои 

умдаи муайянкунандаи мундариҷаи таълим, шаклҳо ва методҳои раванди 

таълимӣ-тарбиявӣ мебошанд. Усулҳои кори таълимӣ-тарбиявӣ барои татбиқ 

кардан дар амали вазифаҳои педагогӣ ҳатмӣ мебошанд. Ҳамчунин бояд гуфт, 

ки онҳо ба ҳалли ҳам масъалаҳои умумӣ ва ҳам масъалаҳои мушаххаси 

таълимӣ-тарбиявӣ мусоидат менамоянд. 

  Дар робита ба нуктаҳои дар боло зикршуда, дар ҳалли кори таълимӣ-

тарбиявӣ мундариҷаи раванди тарбия, такмили раҳнамудҳои арзишманд, ки 

дар байни онҳо таълиму тарбия, муносибат ба Ватан, ба кор, ба табиат, ҳуқуқ 

ба ҳаѐт ба унвони арзишҳои муҳими маънавӣ зикр карда мешаванд, хеле 

муҳим мебошанд. Бо ин арзишҳо, масалан фарҳанги бунѐдии шахсият, 

ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ, маҷмӯи ҷузъҳои таркибии тарбия ҳамчун амал, 

фаъолмандии шахсият ва тарбияи ӯ алоқаи зич доранд.  

 Натиҷанокии татбиқи Консепсияи миллии тарбия дар вобастагии 

мустақим аз муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки дар ҷомеа вуҷуд доранд, 

технологияҳои мавҷуда, ки муаллимон дар машғулиятҳо барои расидан ба 

ҳадафҳои таълимӣ-тарбиявӣ истифода мекунанд, қарор дорад.   

 Дар айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба масъалаи тарбияи 

ҷавонон ва пеш аз ҳама мактаббачагон, системаи хуби давлатӣ ва ғамхории 

ҳаррӯзаи давлат ва ҷомеа  ба вуҷуд омадааст. Дар робита ба ин масъалаи 

муҳими давлатӣ, дар солҳои рушди мустақил як қатор қонунҳои аз нигоҳи 

стратегӣ хеле муҳим ва ҳамчунин санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ, ки амалӣ 

намудани онҳо дар ҳаѐт аллакай натиҷаҳои мушаххас дода истодаанд, ба 

тасвиб расиданд. Вале сол то сол кор дар самти мазкур зиѐд мешавад, зеро 
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зарурати истодагарӣ кардан дар баробари таҳдидҳои ҷаҳони муосир ва бо 

ҳамин роҳ таъмин намудани ҳаѐти осуда ва созандаи насли наврас ба миѐн 

омадааст. Дар ин самт системаи дидактикии кор, аз ҷумла кори тарбияи 

таълимгирандагон дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ, хидмат карда метавонад. 

 Чи тавре маълум аст, маҳз дар синну соли мактабӣ асосҳои шуурнокӣ, 

ҳиссиѐт, эҳтиром ба таърихи ватани худ, ба наздикон ва одамони атроф 

гузошта мешаванд. Бино бар ин, барои ташаккул додани ҳисси маърифатнокӣ  

дар ниҳоди ҷавонон воситаҳо ва муносибатҳои муосири дидактикӣ заруранд, 

ки истифодаи онҳо бо дарназардошти талаботи хонандагон, махсусиятҳои 

синнусолӣ ва психологии ин ѐ он гурӯҳи синнусолии хонандагон асоснок 

карда мешаванд. 

 Дар кори тарбияи маънавии хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон стандартҳои давлатии таълим нақши муҳимро иҷро 

менамоянд. Онҳо, ғайр аз стандарҳои фаннии фанҳои ҷамъиятӣ, асосан 

барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсие ки дар айни замон ба нақшаҳои 

таълимӣ дохил намешаванд ва шароити педагогии татбиқи тарбияи маънавӣ 

ва ватанпарастии хонандагонро дар бар мегиранд. 

 Шароити тарбияи маънавии хонандагон дар муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти умумӣ аз нақтаи назари муносибати педагогӣ хеле муҳим 

мебошад. Танҳо ҳангоми мавҷудияти шароити созгори ташкилӣ, сохторӣ-

мундариҷавӣ ва дидактикӣ, ҳамчунин потенсиали кадрии педагогӣ ва 

ҳангоми иҷрои теънологияиҳои муосир таълим метавон ҳадафҳо ва 

вазифаҳои тарбияи маънавии хонандагонро муайян ва ҳал кард. 

 Таҳқиқот нишон медиҳад, ки айни замон дар салоҳиятнокии педагогҳо 

дар кори тарбиявии маънавии хонандагон камбудиҳои муайян ҷой доранд. 

Ҷузъҳои таркибие чун дониш, усулҳо ва методҳои муосири тадрис аз ҷумлаи 

онҳоянд. 

 Аз тарафи аксарияти муаллимони мактаби таҳсилоти умумӣ пазируфта 

нашудани фанни педагогикаи ҳамкорӣ, ки ҷавобгӯи талаботи давлат ва 

ҷомеаи демократӣ мебошад, боиси ташвиши ҷиддӣ гардидааст. 
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 Таҳқиқоти назариявӣ ва ҳамчунин кори таҳқиқотӣ дар мактаби 

таҳсилоти умумӣ, таҳлил ва ҷамъбасти ҳаҷми калони мавод имкон доданд 

хулосаҳо бароварда шаванд ва дар ҳамин замина пешниҳодҳо матраҳ 

гарданд. 

 Василаҳои асосии тарбия худи давлат, ҷомеа, оила, макта., муаллимон, 

мураббиѐн ва хонандагони худи мактаб мебошанд. Дар кори мазкур ҳар яке 

дар алоҳидагӣ ва ба андозаи муайян саҳми худро мегузоранд. Дар раванди 

тарбия ин унсурҳо дар ҳамкории мутақобила қарор дошта, шахсияти 

шаҳрванди ҷавонро ба вуҷуд меоваранд. 

 Тарбия дар ҷанбаҳои таърихӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, ахлоқӣ, психологӣ, 

педагогӣ яке аз омилҳо ба шумор меравад. Тарбияи маънавии хонандагон 

маҳз ба онҳо такя менамояд. 

 Инсон табиатан мавҷуди ҷамъиятӣ мебошад ва ба ҳамин сабаб ин 

фаъолият бояд ба ташаккули шахсияти ӯ ҳамчун шаҳрванди асили дорои 

фарҳанги ҳуқуқӣ ва сифатҳои ватанпарварӣ равона карда шавад. 

 Таълими мактаббачагон, махсусан хонандагони синфҳои болоӣ бояд ба 

ташаккули сифатҳои шахсияти онҳо – масъулият, мустақилият, таваккури 

интиқодӣ, ҳисси шаҳрвандӣ, ватанпарастӣ равона карда шавад. Дар онҳо 

бояд нигоҳи хоси худ ба воқеият, таҳаммулпазирӣ, тарзи солими ҳаѐт, 

интихоби ҳаѐтӣ ва сифатҳои дигар ҳузур дошта бошад. Сифатҳои шахсии 

шаҳрванд дар раванди фаъолияти маърифатии фаъол ва роҳбарии самараноки 

педагогӣ аз тарафи муаллим  ташаккул меѐбад.  

 Тарбия аз нигоҳи консептуалӣ раванд ва натиҷаи интиқоли донишҳо, 

малакаҳо ва маҳоратҳои мактаббачагон, ташаккулѐбии арзишҳо, нишондодҳо 

ва хусусиятои шахсият мебошад, ки тавассути муносибатҳои расмӣ ва 

ғайрирасмӣ, муносибат ба  таълиму тарбия дар кори иҷтимоикунонии шахс 

татбиқ карда мешавад. Тарбияи маънавӣ ҳадафи асосии таълим дар марҳилаи 

муосири ташаккул ва рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошад. Ба он дар раванди фаъолияти таълимии мактаббачагон ва 

фаъолияти педагогии муаллимон ноил мегарданд. 
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 Дар қаринаи демократикунонии таълим омодасозии мактаббачагон 

барои зуҳури ҳисси шаҳрвандӣ, шуури фарҳангӣ ва ҳуқуқӣ, аҳамиятнокии 

ватанпарастӣ тааллуқ ба педагогикаи ҳамкорӣ дорад. Муаллим ва хонандагон 

барои ноил гардидан ба ҳадафҳо ва вазифаҳои дарс бояд ҳамкор ва корманд 

бошанд. Пурсиш дар мактабҳои миѐна дар байни муаллимони методикаи 

таълим нишон дод, ки аксарияти онҳо аз ѐрии педагогикаи ҳамкорӣ истифода 

намекунанд. Дар байни муаллимон ва хонандагон амалҳои номувофиқ бо 

методҳои барои хонандагон созгор вуҷуд доранд. 

 Дар тарбияи мактаббачагон тавассути нақли мазмуни мавзӯъ ва 

ҳамчунин дастуру тавсияҳои муаллим таъсир расонидан ва самара ба даст 

овардан ғайриикон аст. Самаранокӣ ва натиҷанокии ин кор дар ҳолате ба 

дараҷаи муайян таъмин карда мешавад, ки агар муаллим мотиватсияи 

омӯзиши мавзӯъ ва дар асоси он фаъолгардонии самараноки фаъолияти 

хонандагонро дар ҳар як дарс ташкил карда тавонад. 

 Таълим асосан дар дарс амалӣ карда мешавад. Пас, он бояд дар 

мутобиқат бо талаботи дидактикӣ ва зарурати тарбияи маънавии хонандагон 

ташкил ва гузаронида шавад. Бо вуҷуди ин, дар хотир бояд дошт, ки яке аз 

омилҳои асосии таъминкунандаи сифати дарсҳо, вале на омили мутлақи он 

аст. Дарс боз махсусиятҳои фаровони дигар дорад, ки бе риояи онҳо самараи 

зарурӣ ба даст оварда намешавад. 

 Нақши асосӣ дар таълиму тарбияи самараноки мактаббачагон ба 

интихоби дурусти навъи дарс тааллуқ дорад, барои ҳар як мавзӯъ ва ҳадафи 

таълиму тарбия навъҳои мушаххаси машғулият буда метавонанд. Иҷро 

накардани ин талабот дарси муаллимро ба сарфи беҳудаи вақт ҳам барои 

худи муаллим ва ҳам барои хонандагон табдил медиҳад.  

 Масъалаи баланд бардоштани самаранокии тарбия хеле мураккаб ва 

гуногуншакл мебошад. Таҳқиқоти мо наметавонад ҳамаи масъалаҳои марбут 

ба онро ҳал намояд. Коркарди минбаъдаи масъала омӯзиши нисбатан 

муфассали навкунии муҳтавои тарбия, муносибатҳои байниҳамдигарӣ ва 

муносибат ба фаъолияти беруназсинфӣ, омилҳои иҷтимоии ташаккули 
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шахсияти шаҳрванд, самаранокии таҳқиқ дар соҳаи истифодаи бозиҳои корӣ 

дар раванди тарбияи маънавии арзишманди наврасон ва ғайраро дар назар 

дорад. 

 Баѐни таҳлили таҳқиқоти диссертатсионии худро ба охир расонида, 

зикр бояд намоем, ки фақат қисмати на он қадар калони масъалаи тарбияи 

маънавиро, ки хеле мураккаб буда, роҳҳои ҳалли дарозмуддатро талаб 

менамояд, баррасӣ кардем. Ҷаҳони атрофи мо ба таври шинохтанашаванда 

тағйир ѐфтааст ва ҳамчунон зуд тағйир мепазирад, ки ба мушкилоти 

мураккаби иҷтимоӣ оварда мерасонад. Барои ҳалли ин мушкилот 

тасмимгириҳои комплексӣ лозим аст. Ҳаргиз инсоният ва махсусан ҷомеаи 

мо бо чунин тағйироти фаврии сифатии падидаҳои иҷтимоӣ рӯ ба рӯ нашуда 

буд ва ин душвории асосиест, ки педагогҳо бояд ҳангоми таҳқиқи 

масъалаҳои ҷамъиятӣ, ки дар хусусияти таҳқиқоти педагогӣ инъикос 

ѐфтаанд, бартараф намоянд.   

 Дар натиҷаи таҳқиқоти назариявӣ ба хулосаҳои зерин омадем: 

 1. Таҳлили таҳқиқоти педагогӣ оид ба тарбияи маънавии хонандагони 

мактабҳои таҳсилоти умумӣ дар бораи таваҷҷуҳ ва майлу рағбати афзояндаи 

ҷомеа ба ташаккули хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ гувоҳӣ медиҳад. 

Таълиму тарбия қисматҳои асосии омодасозӣ ва ҳамчунин такмили 

минбаъдаи фарҳанги маънавӣ-сиѐсии шаҳрвандон мебошанд. 

 2. Имрӯз ҳадафи асосии тарбия ташаккули ҳисси шаҳрвандӣ, шуури 

ҳуқуқӣ ва ватанпарастӣ ба унвони сифатҳои интерактивии шахсияти 

хонандагон мебошад, ки дар асоси он ҳуқуқҳо ва озодиҳои шаҳрвандон, 

эҳтиром ва риояи қонунҳо, муҳаббат ва садоқат ба Ватани худ ва ҳисси 

шрафу эътибори худ қарор дорад. 

 3. Агар маънавият дар заминаи донистани таърихи кишвари худ ва 

равандҳои дар бахшҳои мухталифи ҳаѐт баамалоянда, фаҳмиши ҷанбаҳои 

мусбат ва манфии ин равандҳо, нақши шахсият ва давлат дар шароити 

тағйироти иҷтимоӣ ташаккул ѐбад, масъалаҳои тарбияву таълими насли 

наврасро ҳал мекунад. 
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 4. Тарбияи мактаббачагон бояд дар асоси маҳакҳои аз лиҳози назариявӣ 

асосноккардашуда ба роҳ монда шавад, ки дар амалия санҷида шуда, барои 

шароити мушаххасе ки махсусиятҳои умумӣ ва хоси кор бо гурӯҳҳои 

мухталифи синнусолиро ба назар мегирад, мутобиқ гардонида шавад.  

 5. Тарбияи мактаббачагон яке аз омилҳо дар ҷанбаҳои ахлоқӣ, маънавӣ 

ва педагогӣ ба шумор меравад. Таълиму тарбияи ҷавонони муҳассил дар 

мактабҳои таҳсилоти умумӣ маҳз ба ҳаминҳо такя менамояд. 

 6. Агар кори тарбияи маънавии мактаббачагон дар мутобиқат бо 

стандартҳои давлатии таълим, ки потенсиали зиѐд дар системаи мазкури 

тарбия дорад, сурат гирад, муваффақияти лозимиро ба даст овардан ммумкин 

аст.  

 7. Рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба роҳи  рушди давлати демократию 

иҷтимоӣ гом ниҳодани он муносибатҳои навро дар иҷрои ҳадафҳо ва 

вазифаҳои тарбия дар муассисаҳои таълимӣ тақозо менамояд. Сохти нави 

ҷамъиятӣ-сиѐсӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар назди мактаб ва маориф ҳадафҳо 

ва вазифаҳои нави таълиму тарбияро мегузорад.Ба ин маънӣ, нақши мактаб 

ва муаллим меафзояд. Зарурати системаи нави тарбия, ки ба арзишҳои миллӣ 

ва гуманистии тарбия такя менамояд, ба вуҷуд омадааст. 

 8. Дар миѐни шаклҳо ва методҳои тарбияи маънавии шаҳрвандони 

ҷавон методҳои идоракунии раванди таълим, назорат ва ташхиси ташаккули 

сифати тарбия, интихоби воситаҳои нисбатан самараноки ин кор хеле муҳим 

шуморида мешаванд. Яке аз муносибатҳои нисбатан самаранок ба ин кор 

истифодаи технологияҳои интерактивии дар асоси педагогикаи ҳамкорӣ 

сохташуда мебошад. 

 9. Кори синфӣ оид ба тарбияи маънавии хонандагон дар чорабиниҳои 

беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ, дар оила ва мустақилона, ҳамчунин дар 

истифодаи амалии донишҳо ва малакаҳои андӯхта идома меѐбад. Омезиши 

равандҳои синфӣ ва беруназсинфии тарбия на танҳо омӯзиши мафҳуми 

форогирандаи фанҳои академиро ҳавасманд мекунад, балки амалан инсонро 

барои ҳаѐт омода сохта, арзишҳои маънавии инсониятро ташаккул медиҳад 
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ва имкон медиҳад самтгирӣ дар муносибатҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, 

байнишахсиятӣ ва ғайра амалӣ карда шавад ва ба таъсироти манфии 

воқеияти имрӯза муқобилият намояд. 

 10. Таълиму тарбия, ки оганда бо идеяи шуури самаранок мебошад, ба 

донистани таърихи худ, тарзҳои таълим ва азнавсозии ҷаҳон, омӯзиши эҷод 

ва худрушдкунӣ равона карда шудаанд. 

 11. Шаклҳо ва методҳои фаъоли тарбия омодасозии муаллимони 

донандаи технологияи истифодаи ин шаклҳо ва методҳоро, ки барои 

гузаронидани гуфтугӯи ҳавасмандкунанда ва муоширати боваринок, дарки 

мусбати мавқеи муаллим, сохтани фазои маънавӣ-тарбиявӣ омода ҳастанд, 

дар бар мегирад.  

 Бо такя ба натиҷаҳои таҳқиқот , тавсияҳои зеринро пешниҳод 

менамоем: 

 1. Муносибати нав ба масъалаи тарбияи маънавии мактаббачагон дар 

заминаи арзишҳои миллӣ ва умумиинсонӣ. 

 2. Мазмуни тарбияи маънавӣ дар дарс ва чорабиниҳои беруназдарсӣ 

бояд бо ҳадафҳо ва вазифаҳои ташаккули шаҳрванди асил, сифатҳои ҳуқуқӣ, 

фарҳангӣ ва ватанпарастии хонандагон мутобиқат намояд.. 

 3. Аз муаллимон ва кураторҳо на танҳо дониш, балки донистани 

тамоми унсурҳои таркибии тарбия ва қобилияти дар раванди тарбияи 

мактаббачагон ҳамоҳанг бо ин донишҳо кор карданро низ талаб карда 

мешавад. 

 4. Дарс бояд пеш аз ҳама ба фаъолияти маърифатии фаъол равона карда 

шавад. Барои расидан ба ин ҳадаф аз воситаҳои мухталиф, аз ҷумла аз 

шаклҳои фаъоли таълим ва педагогикаи ҳамкорӣ истифода кардан лозим аст. 

 5. Дар дарсҳо тавсифҳои синнусолӣ ва сабабҳои таълими 

мактаббачагон бояд баррасӣ карда шаванд. Аз ин нуқтаи назар, дарс бояд ба 

омӯзиши вазъиятҳо ва масъалаҳое равона карда шавад, ки хонандагон дар 

ҳаѐт метавонанд бо онҳо рӯ ба рӯ шаванд. 
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 6. Дар таркиби курсҳои такмили ихтисоси муаллимон ва мураббиѐни 

мактабҳои таҳсилоти умумӣ ташкил намудани дарсҳо оид ба истифодаи 

самараноки муҳтаво ва технологияи тарбияи маънавӣ, ки бо такя ба 

Консепсияи миллии тарбия сохта шудаанд. 

 7. Нақшаҳои муаллимон ва кураторони гурӯҳҳо оид ба тарбияи 

маънавӣ бояд дар мутобиқат бо талаботи муосир, яъне Консепсияи миллии 

тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шаванд. Онҳо бояд кори 

муаллим ва мактаббачаро дар замони нав муайян кунанд. 

 8. Дар марҳилаи мазкур омодасозии муаллимон оид корҳои тарбиявӣ 

дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ талаботи мактаби муосири 

таҳсилоти умумиро қонеъ намесозад. Пас, зарурати дар муассисаҳои 

таҳсилоти олӣ кушодани факултетҳо ва шуъбаҳои омодасозии кадрҳои 

соҳибтахассуси педагогӣ барои ин самтҳо ба миѐн омадааст. 

 Таҳқиқоти мазкур даъвои ҳалли ниҳоии масъалаҳои тарбияи шахсияти 

мутаносиб рушдѐфтаро надорад. Ба сифати самтҳои ояндадори таҳқиқ 

тавсияҳои зеринро пешниҳод намутан мумкин аст: 

  - омодасозии кадрҳои педагогӣ ба фаъолияти тарбиявӣ дар заминаи 

Консепсияи миллии тарбия; 

 - таҳқиқи масъалаи имкониятҳои тарбияи миллӣ дар фаъолияти 

беруназсинфӣ ва беруназмактабии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ; 

 - коркарди системаи тарбияи бефосила, ки ба ташаккули шахсияти 

ҳаматарафа ва мутаносиб рушдѐфта нигаронида шудааст. 
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