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Агар љавонон ояндаи миллат бошанд, љавонони лаёќатманду
боистеъдодро метавон мояи ифтихор ва сарбаландии он номид.
Мањз љавонони соњибмаърифату боистеъдод, ќудрат доранд, кн
бори гарони илму фарњанги миллати хешро ба душ кашида њамчун

њалќаи зарурї дар занљири маърифати аз насл ба насл омада
хизмат намоянд

Э.Ш. Рањмонов

ПЕШГУФТОР

Таълиму тарбия дар њар як љомеаи љањонї муносиб ба
шароити љамъият ва талаботи давлатдорї ба роњ монда
мешавад ва барои  пурмањсул ва манфиатнок равона
гаштани он роњу усулњои гуногуни онро истифода
мебаранд. Муќарарист, ки барои њар як навъи чорабинии
маърифатию омўзишї барномањои мушаххаси таълимї
тањия ва амалї мегарданд, ки мувофиќи он дастур ва тарзу
усулњои ташкил ва амалигардонии фаъолияти таълимию
омўзишї дар дилхоњ муассисањои тањсилотї љорї мегардад.
Пушида нест, ки имрўз фаъолияти таълимию омўзишї дар
макотиби тањсилотї дар љумњурї бештар дар асоси
барномањои таълимии солњои пешин, яъне номувофиќ ба
шароит ва талаботи имрўзаи љомеа ба роњ монда шудааст.
Набояд фаромўш кард, ки насли наврас ва љавон имрўз
дар шароити гузариш ба љомеаи навин ќарор доранд ва
талаботи онњо нисбат ба аз худ кардани таълим ва илму
маърифат бо усулњои навин ва љавобгў ба шароити њаётии
онњо равона аст. Яъне зарурат ба он расидааст, ки мутобиќи
тараќќиёти љомеаи муосир барномањои навини таълимї
тањррезї гашта ба тайёр кардани ќадрњои соњиби
ихтисосњои навин мусоидат намояд.

Аз љумлаи ин гуна усулњои таълим, ки дар љомеаи
љањони маъруфу машњур гаштааст ва барои омўзиш ва дар
мўњлати кўтоњтарин аз худ кардани дилхоњ маводи таълимї
муќаррар гаштааст, усули интерактивии таълим мебошад,
ки мањз дар бораи њамин усули таълимї дар дастури мазкур
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сухан меравад.
Бартарии ин усул дар он аст, ки шахси хонанда дар

љараёни ташкили он ширкат мевазад. Принсипњои асосии
усули интерактивии таълим он аст, ки дар он шахси хонанда
озодона муошират мекунад, савол медињад, бањсу мунозира
мекунад, аќидаи худро изњор менамояд, тартибу ќоидањои
гузаронидани машѓулиятро пешнињод ва интихобу ќабул
менамояд. Фарќият миёни ин усули таълимї нисбат ба
усулњои муќаррарии таълимї дар бисёр њолатњо ба назар
мерасад. Агар мавриди гузаронидани семинару машваратњо
бо усули муќаррарии таълим таълимгиранда бо тарсу њарос
муошират кунад ва ё савол дињад, нисбат аз оне ки бештар
дар љараёни таълим ширкат варзад, ба саволњо посух гўяд
ва муаллим хатогињояшро дуруст намояд, мавриди ташкили
семинар ва ё машѓулиятњо бо усули интерактивии таълим
шахс хоњ нохоњ дар љараёни он фаъолона ширкат меварзад,
фикру аќидањои худро озодона изњор менамояд ва аз тарсу
њарос њамеша дур мебошад. Мувофиќи иќтидорнокї ва
ќобилиятнокиаш маводро аз худ менамояд ва ба дигарон
низ мерасонад. Инчунин, ин усул ба шунаванда имконият
медињад, то ў мавзўро бо хоњиши озод, осониву тезї аз худ
кунад ва дар доираи он фаъолият барад.

Дар љараёни ташаккул ва рушди љомеаи шањрвандї
бошад, истифодаи усули интерактивии таълим барои
ташкил ва гузаронидани машѓулиятњо ва семинарњо миёни
љавонон дар раванди  инкишофи сиёсати иљтимоию
фарњангї ва маърифатии љавонон дар раванди бунёди
идеологияи устувори муносиб ва љавобгў ба талабот ва
тараќќиёти љомеаи муосир бамаврид ва муфид мебошад.
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БОБИ I. УСУЛЊОИ ИНТЕРАКТИВИИ ТАЪЛИМ

1.1. МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ УСУЛЊОИ
ИНТЕРАКТИВИИ ТАЪЛИМ, ПРИНСИПИ

“ЊАМСОЛ БА ЊАМСОЛ”

Усулњои интерактивии таълим, ки дар сатњи байналњалќї
эътироф гаштаанд барои гузаронидани семинару тренингњо
ва умуман машѓулиятњои таълимию омўзишї ваќти камро
талабкунанда истифода мегарданд.

Усулњои интерактивии таълим аз чунин принсипњо
иборат мебошанд:

• љалби диќќати иштирокчиён ва дар муддати кўтоњ ба
маќсад ноил гаштани онњо;

• иштироки озодона, фаъол ва тамоюлнок;
• иштироки на зиёда аз 20 нафар иштирокчиён дар

машѓулият;
• пешниќод ва ќабули мустаќилонаи ќоида ва тартиби

рафтори иштирокчиён мавриди ташкили машѓулият;
• иштироки бевоситаи иштирокчиён дар раванди

машѓулият
Фасилитатор на њамчун муаллим нисбат ба хонанда,

балки њамчун маълумотдињанда ва маслињатчї нисбат ба
иштирокчиёни машѓулият муносибат мекунад.
Маќсади асосии истифодаи усули интерактивии таълим,

ин ба тезї ва дар муддати кутоњтарин, аз худ кардани
(омўзонидани) маълумотњои зарурї, баланд бардоштани
сатњи дониш ва малакањои њаётї мебошад, ки он ба тањкими
ќобилият ва мањорати ровигию шунавандагї, рушди
малакањои сарварию ташкили команда, бедор кардани
њисси инсондустї ва ѓайра мусоидат менамояд.

Хусусиятњои асосии усули интерактивии таълим

Усули интерактивии таълим пеш аз њама бо хусусияти
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мутобиќкунияш машњуру маъруф гаштааст, яъне дилхоњ
фарди солимаќл ва соњибзаковат хоњ нохоњ ба ин ва ё он
самтњои афзалиятнок мутобиќ мегардад.

Аз ин рў, мавриди љалби иштирокчиён зарур аст, ки аз
рўи принсипњои интихобї амал намояд, яъне барои амалї
гаштани маќсадњои машѓулият ва бомуваффаќият анљом
ёфтани он мебояд ашхоси нисбатан фаъоли љомеаро, нисбат
ба љавонон бошад бештар аз хонандагон ва ё донишљўёнро,
ки ќудрати аз худ кардани бемамониати дилхоњ маводи
таълимиро доранд, интихоб намуд.

Њангоми ташкили машѓулият  дар бисёр њолатњо
воситањои айёнї ба монанди: ќоѓазу ќаламњои гуногуни
ранга, маводњои таќсимотї, видео-филмњо ва ѓайра
истифода мегарданд, ки ба дучанд аз худ кардани маълумот
ба иштирокчиён мусоидат менмояд.

Мавриди гузаронидани машѓулият усулњои таълимї ба
монанди: њуљуми фикрњо, ки малакаи суханронии шахсро
устувор мегардонад, бозї дар наќшњо, ки ниќоби
шармгинии шахсро мешиканад, ба иштирокчї барои худро
озод њис кардану ба аудитория мутобиќ шудан шароит
фароњам меорад, кор дар гурўњчањо, ки ба шахс шароит
фароњам меорад то мустаќилона кор кунад, аќида ва
нуќтаи назари худро мустаќилона тањия намояд ва бо
рўњбаландї дар рафти машѓулият ширкат варзад, истифода
мегарданд.

Бартарии ин усули таълим дар он аст, ки шахси хонанда
дар равиши он, яъне дар гузаронидани машѓулият бевосита
иштирок мекунад. Дар он шахси хонанда озодона савол
медињад, бањсу мунозира мекунад, аќидаи худро озодона
изњор менамояд, тартибу ќоидахои дилхоњи машѓулиятро
дар якчоягї бо њамсабакон пешнињод ва интихобу кдбул
менамояд. Мавриди истифодаи усулњои муќаррарии
таълим бошад, хонанда аз ин гуна имкониятњо мањрум аст.
Усули интерактивии  таълим  талаб мекунад, то
таълимгиранда дар љараёни амалигардии он фаъолона
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иштирок намуда, аќидањои худро озодона ва бемамониат
изњор намояд.

Исботи ин тасдиќотро бо баъзе нуќтаи назар ва ибрози
аќидаи иштирокчиёни машѓулиятњои бо њамин усули
таълимї гузаронидашуда таќвият медињем, ки зикр
кардаанд: “Хуб мешуд, ки чунин  машѓулиятњо  дар
мактабњо низ  њангоми  дарсњои њаррўза гузаронида
мешуд!”, яъне онњо хоњиш доранд, ки дарсњои њамарўзаи
онњо бо њамин гуна усулњои таълимї ташкил карда шаванд.
Ба саволи “Чаро Шумо мехоњед, ки дар мактаб мањз њамин
гуна машѓулиятњо ташкил карда шаванд?” љавоб доданд,
“Чунки дар ин машѓулиятњо бо мо њар гуна бозињо
мекунанд, ба ягон њаракатњо маљбур намекунанд, ба
суханњоямон гуш мекунанд, мо худамон мустаќилона кор
мекунем, худро озод њис мекунем, мавзўњо осонфањм
мебошанд”.

1.2. ПРИНСИПИ “ЊАМСОЛ БА ЊАМСОЛ”

Принсипи “њамсол ба њамсол” - ин фаъолиятест, ки аз
муносибати байнињамдигарии ду ва ё зиёда шахсони њам
синнусол иборат буда барои омўзиш ва расонидани
иттилооти муфид ва манфиатнок ба якдигар равона
гаштааст.

Омўзиш аз рўи принсипи «њамсол ба њамсол» - ин
љараёнест, ки дар он шахси омўзонидашуда миёни
њамсолони худ чорабинињои маърифатию итгилоотї ташкил
намуда, дар муддати кўтоњтарин онњоро бо маълумотњои
зарурї таъмин менамояд.

Маќсади асосии омўзиш аз рўи принсипи «Њамсол ба
њамсол» фароњам овардани шароити мусоид барои
инкишофёбии мустаќилона ва худамалигардонї нисбат ба
муносибат, тассавурот ва малакањои њаётї байни њамсолон
мебошад.

Мавриди фаъолият аз рўи ин принсип ровї (фасилитатор,
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шахси маълумотрасон) ва шунаванда (таълимгиранда)
иштирок мекунад. Дар ин муносибат ровї шахсест, ки дар
дилхоњ соњаи фаъолият омўзонида шудааст ва шунаванада
шахсест, ки оид ба њамин соњаи фаъолият тассавурот
надорад, маълумоти кам дорад ва ё барои аз худ кардани
он соња ниёз дорад. Яъне, дар инчо шахси

дар дилхоњ машѓулиятњои (тренингњо, семинарњо) аз рўи
принсипи омўзиши “њамсол ба њамсол” иштирок дошта -
омўзонида шудааст, ки миёни њамсолони худ ба сифати
ровї  баромад  карда ба онњо  ба воситаи ташкили
чорабинињои  маърифатию иттилоотї маълумотњои
заруриро мерасонад.

Чорабинњоро аз рўи принсипи «њамсол ба  њамсол» бо
таври зерин ташкил кардан мумкин аст:

- ташкили машѓулиятњо (семинарњо, тренингњо);
- сањнањои њаљвию таълимї ва муњокимаи наќшњо дар

он;
- сўњбатњои озод бо њамсолон дар диско-Ќубњо ва боѓњои

фароѓатию фарњангї;
- консертњо ва викторинањо;
- озмунњои њозираљавобї ва варзишї ва ѓайра
Бартарияти принсипи “њамсол ба њамсол” дар байни

љавонон дар он аст, ки мавриди ташкил ва гузаронидани
чорабинињо барои љавонон дар ташкил ва гузаронидани он
худи љавонон ширкат меварзанд. Муќараррист, ки дар
њолати гузаронидани дилхоњ чорабинї аз тарафи шахси
њамсоли бештар маъкул ва њаловатпазир аст, нисбат ба оне
ки дар гузаронидани чорабинї шахси калонсол иштирок
мекунад.

Дар ташкили дилхоњ, чорабинї аз љониби шахси калонсол
хоњ нохоњ шахси хурдсол худро бероњат њис мекунад, бо
тарсу њарос иштирок мекунад ва худро маљбур месозад то
чизе аз худ кунад. Аз натиљаи тарсу њарос ва нољо њис
кардани худ, шахси шунаванда наметавонад њамаи маводи
заруриро то дараљаи лозимї аз худ намояд. Мавриди
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гузаронидани чорабинї аз тарафи шахси њамсол бошад
њамсўњбати ў, яъне шунаванда, њамсинну сол будани ўро
дар назар гирифта худро озод њис мекунад, ба баъзе
њаракатњои зарурї худро имкон медињад, бе тарсу њарос
иштирок мекунад, саволу љавоб ва бањсу мунозира
мекунад.Ва айён аст, ки аз натиљаи чунин иштирок фарди
љавони њамсол њаматарафа ташаккул меёбад, маводи
заруриро вобаста ба иќтидорнокии зењниаш аз худ мекунад
ва аз њама муњимаш барои ў рафтори њамсоли ровї,
дараљаи саводнокии он намунаи ибрат мегардад. Ин
аќидаро боз чунин таќвият додан мумкин аст, ки: одатан
дар мактаби тањсилотї шахси калонсол (муаллим) ба
хурдсол (хонанда) дарс мехонад. Ва тассавур кунед, њар
яки мо зинаи таълимии мактабиро гузаштаем ва медонем,
ки то кадом дараља муносибат байни хонанда ва муаллим
ба роњ монда шудааст. Новобаста аз он, ки методикаи
таълимї муносибати нарми байнињамии омўзгор ва
хонандаро талаб мекунад ва меомўзонад, воќеист, ки шахси
калонсол нисбат ба шахси ба хурдсол дар њаёти њамарўза
назарбаланд рафтор мекунад. Шахси њамсол бошад, хоњ
нохоњ бо эњтиром муносибат мекунад, чунки аз нигоњи
дониш, агар назари баланд дошта бошад, аз нигоњи
синнусол ќудрати баробарї доранд. Мутаасифона
муносибатњои  имрўзаи муаллим нисбат ба хонанда
муносибатњое мебошанд, ки ба шунаванда (талаба) на
имконияти фаъол, маълумотноќ соњибмаърифат шудан
медињад, балки ба рўњафтода шудан ва суст шудани
фаъолияти таълимии онњо оварда мерасонад. Дар навбати
худ, хонанда  дар ин њолат, худро озод њис карда
наметавонад, бе тарсу њарос ва фаъолона иштирок карда
наметавонад ва муќаррарист, ки бо назардошти иќтидори
зењниаш ва тарсу вањми вокеї маводи дарсиро пурра аз
худ карда наметавонад.

Акнун, мо дар њаминљо ба таври васеъ бартарияти
приснипи “њамсол ба њамсол”-ро бањо дода метавонем.
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Воќеан њам, тањия ва амалигардонии барномаи таълимї
ва аз рўи приснипи “њамсол ба њамсол” дар макотиби
тањсилотї ѓайривоќеъист, лек бо истифодаи ин принсипи
омўзишї, ташкил ва гузаронидани чорабинињои њамарўзаи
таблиѓотию маърифатї, аз љумла миёни љавонон амри
мудаост. Масалан, дар гузаронидани  чорабинињои
маърифатї ба монандї: тренингњои омўзишї, семинарњо,
мизњои мудаввар, озмунњо бо иштироки бевоситаи худи
шахси љавон бамаврид аст. Мавриди гузаронидани чунин
чорабинињо, фаъолияти зењнии шахси љавон инкишоф
меёбад, љањонбинии ў васеъ гашта, мањорати ровигї ва
сарварї дар нињоди ў ташаккул меёбад, инчунин њамсолон
низ бо диќќат ўро гуш карда , рафтор, њаракат ва
маълумотњои иброзкардаи ўро њамчун намунаи ибрат ќабул
намуда, рафтору кирдори худро нисбатан таѓйир медињанд.

Дигар он ки, мавриди гузаронидани чорабинињои
иттилоотї (тренинг, семинар) аз тарафи шахси љавон,
новобаста аз дараљаи маълумотнокияш шахси њамсоли
шунавандаи ў бо назардошти синнусол худро озод њис
мекунад, тарсу вањмро аз худ дур месозад, бањсу мунозира
доир  мекунад, нисбат  ба мавзўъ баромад мекунад,
мустаќилона кор мекунад ва ѓайра. Бевосита шахс дар ин
њолат имконияти ташаккулёбї меёбад, доираи
љањонбиниаш васеъ мегардад, маводи заруриро вобаста ба
ќобилифтнокиаш ба тезї аз худ мекунад.

Хусусиятњои принсипи “њамсол ба њамсол”
• Мунтазам бурдани таблиѓот байни њамсолон, мусодат

ба балангардии сатњи маърифатнокии њамсолон;
• Эњтироми фикру аќида ва манфиатњои якдигар;
• Расонидани маълумоти дуруст ва оммафањм;
• Љалб  ва њавасманд намудани њамсолон ва

маълумотнокгардонии онњо;
• Фароњам овардани шароити мусоид барои озод њис
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кардани њамсолон ва таъмини иштироки фаъоли онњо дар
љараёни сўњбат ва вохўрињо;

• Њифзи њуќуќ ва манфиатњои њамсолон;
• Махфї нигоњ доштани сиру асрори шахси њамсол.
Бартарияти амалї намудани чорабинињои фарњанигию

маърифатї аз рўи принсипи “њамсол ба њамсол” дар он аст,
ки дар он шахс фаъолона иштирок мекунад, имконияти
васеъи аз худ кардани маълумотњоро пайдо мекунад.
Њамчунин, яке аз хусусиятњои асосии ин принсипи фаъолият
дар он аст, ки шахси љавони омўзонидашуда њамин иќдомро
нисбат ба шхсони дигари њамсол давом медињад, корњои
таблиѓотї мебарад, вохўрињо ва сўњбатњо ташкил карда,
њамсолони худро бо маълумотњои зарурї фаро мегирад. Ва
њамсолони ў, ки доир ба ин ва ё он маълумот бархурдор
гаштанд, ба дигар рафиќон ва дўстони худ чорабинињои
таблиѓотї ташкил мекунанд.

1.3. УСУЛЊОИ МУНОСИБАТ

Одамон тамоми њаёт муносибат мекунанд. Муносибати
одам њануз аз давре оѓоз мегардад, ки ўро њамчун кўдаки
навзод аз батни модар мегиранд ва сахт такон медињанд
ва он ваќт ба итмом мерасад, ки бо амри таќдир он шахс
аз дунё чашм мепўшад ва њама наздикон ва шиносон ўро
ињота карда, то манзил (кабр) гусел мекунанд. Њаёти мо
њама сар то по аз муносибатњо ва муоширати байнињамї
иборат аст, ин ба мо маъќул аст ва ё нест, аз мо вобастагї
надорад.

Ва муќаррарист, одамоне, ки нисбат  ба дигарон
мањорати хуби муошират доранд, одатан њаёти бењтарин
доранд ва њамеша комёбї ва муваффаќиятњо
пешоњангашон мебошад. Ин маънои онро надорад, ки онњо
ягон намуди илмњои ѓайб ва ё махсусро медонанд, ё ин ки
онњоро махсус тайёр кардаанд - њаргиз не, фаќат, ки онњо
нисбат ба дигарон муносибат ва муоширати хуб ва бењтар
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карда метавонанд.
Муносибат, барои шахс силоњест, ки ўро дар майдони

обрўй, нуфуз ва эњтиром аз њама гуна фишороварї, нафрат
ва туњмату тањќири атрофиён эмин медорад.

Дар њаёти љавонон бошад, махсусан дар ташаккулёбии
њаёти онњо мањорат ва ќобилияти муошират ва муносибати
хуб доштан аз њама неъмати бењтарин ва бебањо ба шумор
меравад, ки он ба муваффаќиятњои комил дар фаъолияти
корї, њамчунин оиладорї метавонад боис гардад.

Доштани муносибати хуб нисбат ба њамсолони худ
мавриди ташкили чорабинињои иттилотию маърифатї ба
бењтарин дастовардњо метавонад ноил гардонад. Воќеист,
ки мавриди баромад кардан, сухан гуфтан атрофиён ба
тамоми њаракатњои ровї назар мекунанд. Њар як њаракати
ўро - тарзи суханронї, баланду пастии овоз, шаЌи зоњирї,
сират, тартиби ќадамзанї, назар, чењра ва ѓайра, ки
хусусиятњои барандаро дарбар мегиранд, мушоњида
мекунанд, бањо медињанд ва мавќеъ ва муносибати худро
нисбат ба шахси ровї муайян мекунанд.

Дараљаи азхудкунии маълумот ва ё иттилоот аз тарафи
шунавандагон аз муносибат, муомила ва муоширати
бевоситаи баранда вобастагї дорад. Набояд фаромўш
кард, ки маќсади асосї мавриди ташкили чорабинињои
иттилоотї маълумотнок гардонидани љавонон мебошад ва
зарур аст, ки кўшиш ба њарљ  дињем, то маълумоти
иброзгашта аз тарафи шунавандагон, пеш аз њама ќабул
ва ќадр гашта барои бењ гардонии шароити зист истифода
гардад. Вале мутаасифона бисёр мавридњое мешавад, мо
фаромуш мекунем, ки шунаванда вазифадор нест, то
суханони изњор кардаи моро ќадр ва ќабул кунад ва ё
вобаста ба суханони мо муносибатњои худро мутобиќ
гардонад. Шахс дар њама маврид озод аст ва ин озодиро
вобаста ба чорчўбаи муайяни муоширату муносибатњои
инсонї ва махсус муайянгашта амалї менамояд. Чорчўбаи
махсус муайянгаштаро дилхоњ барандаи дилхоњ чорабинї
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нисбат ба иштирокчиён муайян менамояд. Барнада
вазифадор аст пеш аз њама шунавандаро нисбат ба
маълумотнокї љалб намояд, бо њаракатњою муомила ва
муоширати эњтиромонаи худ дилгарм намояд, то шунаванда
сабру тоќат ва тањамулнокиро пеша карда маълумот ва
иттилооти аз тарафи баранда иброз гаштаро ќабул ва аз
худ кунад. Њамчунин , мавриди баромад барандаро
псињологи хуб шуданаш лозим меояд. Чунки њар як
шунаванда ба худ хоњиши шахсї ва хислати ба худ хосро
соњиб аст. Ва барои он ки шунаванда изњороти барандаро
дарк ва аз худ намояд, лозим аст, ки хоњиш ва нуќтаи
назари шунаванда, ќобилият ва мањорати ўро низ дарк
намояд ва вобаста ба иќтидорнокии ў муносибати худро
љињати расонидани иттилоот амалї гардонад. Танњо баъди
гузаштани њамин ќадамњои муносибат ва бањодињї шахси
баранда ва ё ровї метавонад бомуваффаќият маълумоти
заруриро ба шунаванда расонад.

Барои муносибати бењтарин доштан ва ба маќсади худ
ноил гаштан мебояд донист:

• њамеша дар муносибат ва муоширати байнињамї нисбат
ба њамсол, калонсол ва ё хурдсол хурдсол бо сабру тоќат,
тањамулнок ва гўяндаю шунавандаи хуб будан лозим;

• аз оне ки нисбат ба њамсоли худ чизе бештар медонї
набояд фахр кард, њатто мебояд зоњиран нишон дод, ки
сатњи дониш  ва маълумотнокии ту низ баробари
маълумотнокии ўст, танњо фарќ дар он аст, ки оид ба мавзўи
љорї каме маълумот бештар дорї;

• муносибат ва муоширати баранда  нисбат ба
шунаванда њамеша бояд намуна бошад;

• дар хотир бояд дошт, шахсоне (иштирокчиёне) њастанд,
ки сатњи донишашон  нисбат  ба сатњи  дониш ва
маълумотнокии баранда зиёд аст, фарќ танњо дар он аст,
ки шахси баранда оид ба мавзўи љорї бештар маълумот
дорад. Инчунин, шунавандагонеро вохўрдан мумкин аст,
ки нисбат ба мавзўи ровї баромаддошта маълумоти кофї
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низ доранд. Бинобар ин, барандаро зарур аст, ки мавриди
баромад ин гуна бартарињоро дар ёд дошт ва њамеша
нисбат ба шунавандагон бо эњтиром, нарму тањамулнок
муносибат кард;

• њурмату эњтиромро нисбат ба муносибати байнињамї
љой додан лозим, фикру аќидаи шунавандагонро њамеша
бояд эњтиром ва ќадр кард;

• сараввал, бодиќќат суханони шунавандаро мебояд гуш
кард, сипас хулоса карда, сухан мебояд гуфт;

• дар муносибат ва рафтор нисбат ба шунавандагон
ботамкин ва намуна мебояд буд;

• мавриди сухан гуфтан ва ё гуш кардани шунаванда,
чењраи хуш, сирати зебо ва рафтори хубро мебояд нишон
дод.

Моро аз хурдсолї аслан ба сухан гуфтан ва њарф задан
омўзонидаанд, на ба тарзхои суханронї ва муоширати хушу
њаловатбахш. Бинобар ин, лозим аст, ки њар яки мо мавриди
муносибат кардан бо назардошти нуќтаи назари шунаванда
усулњои бењтарини суханрониро истифода барем, то инки
диќќати ўро ба суханронии худ љалб намоем.

Чи тавре дар боло иброз кардем, мавриди ташкили
машѓулият фасилитатор (ровї, гўянда) шахси аллакай оид
ба мавзўи дахлдор омўзонидашуда мебошад ва иштирокчї
(шунаванда) шахси оид ба њамин мавзўъ маълумоти кофї
ва ё тамоман маълумот надошта мебошад.

Инчунин, фасилитатор бояд чунин  мањоратњои
идоракунии аудитория ва нишондињандањои (хислатњои)
ќонеъгардонии талаботи шунавандагонро дошта бошад:

Фаъолияти фасилитатор аз чї бояд иборат бошад:
• тањияи рељаи рўз (рўзнома);
• маълумоти мухтассар оид ба мавзўъ;
• фањмонидани мавќењои нофањмо;
• дастгирї ва рўњбаланд намудани иштирокчиён;
• ќабул, тањлил ва муњокимаи њамагуна фикру аќидањои
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шунавандагон;
• ба њар як иштирокчї љињати иштироки фаъол шароити

мусоид фароњам овардан;
• ба љараёни кор дар гурўњ бо иштироки бевоситаи

шунавандагон ќабул намудан ќарор ва ќоидањо дар
фаъолият;

• дар љараёни бањсу  мунозираи иштирокчиёни
машѓулият бетараф будан ва ќарори умумї ќабул кардан;

• ќоидањои ќабулкардаи гурўњро мутобиќ намудан ва
ба тартиб даровардан;

• аз рўи ќоидањои ќабулкардаи гурўњ назорат бурдан;
Швобаста ба маќсади машѓулият назари гурўњро равона

сохтан (мутобиќ намудан).
Вазифаи фасилитатор - мусоидат ба ќабули ќарорњои

дуруст ва њаќиќатпазири гурўњ ва бадастории натиљањои
мувофиќ ба маќсади машѓулият.

Фасилитатор - ташкилкунандаи љараёни муносибат ва
муоширати аъзоёни гурўњ барои мубодилаи (ба якдигар
расонидани) маълумот байни њамдигарї мебошад.

Фасилитатор - ба муваффаќият ва ба маќсад ноил
гаштани аъзоёни гурўњ масъул мебошад.

Фасилитатор - дар дилхоњ муњокимаронї бетараф
мемонад, нуќтаи назари худро пеш намегузорад.

Моњияти фаъолияти фасилитатор - ин бо маќсади
амалигардонии вазифањои мушаххаси машѓулият, ба роњ
мондани њамкорї ва мубодилаи афкор миёни аъзоёни гурўњ
мебошад.

Маслињатњои муфид:
• Боварї доштан ба комёбї дар амалї гаштани

вазифањои  машѓулият ва аз љониби шунавандагон бо
хоњиши самимї ќабул кардани он;

• Мебояд донист, ки њар як шахс бо худ, ба машѓулият
чизи муњиме меорад;

• Боварї доштан ба он ки гурўњ иќтидори њал кардани
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проблемањои худро дорад;
• Эњтиром нисбат ба эњтиёчот, талабот ва манфиатњои

њамаи шунавандагон;
• Боварї доштан ба он, ки ташкили машѓулият муњим

аст ва аз натиљаи он дар љомеа сањми босазое мегузоред.

Рафторњои нохуб: (Набояд ин гуна рафтор кард!)
• Танќиди иштирокчиёни машѓулият ва рад кардани

нуќтаи назари онњо;
• Ќабули ќарор бе иштироки аъзоёни гурўњ;
• Маљбур кардани гурўњ ба фаъолияти ѓайрихоњиши

онњо;
• Сухани бисёр гуфтан;
• Маљбур кардани гурўњ ба ќабули ќарори номуносиб

• Фасилитатор чиро бояд донад:
• Гуш кунад ва сабри гуш кардан дошта бошад;
• Ба эњсосот дода нашавад;
• Диќќати гурўњро љалб кунад;
• Гурўњро барои ноил гаштан ба маќсади машѓулият

равона созад.

Дар љараёни мусоњиба фасилитатор бояд:
• Масъаларо атрофи мавзўъ муњокима намояд,

мавќењои нофањморо фањмонад;
• Ба њар як шахс барои ширкати фаъолона имконият

фароњам орад;
• Дар љараёни фањмондадињї мисолњои гуногун орад.
Доштани мањорати ровигї ва муносибати хуб мавриди

гузаронидани машѓулиятњо бо усули интерактивии таълим
бисёр бармањал аст. Яке аз принсипњои асосии ташкили
машѓулиятњо бо усули интерактивии таълим муносибат ва
муоширати мањрамона доштанро ба шунаванда талаб
мекунад.
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1.4. УСУЛЊОИ ИНТЕРАКТИВИИ ТАЪЛИМ

Чи тавре дар боло иброз кардем, усулњои интерактивии
таълим якчанд намуд мешаванд ва њоло мо атрофи ин
масъала кор мебарем.

Гузаронидани машѓулиятњоро ба монанди: тренингњо,
семинарњо ва дигар намудњои машѓулиятњо, ки бо истифода
аз усулњои зерини интерактивии таълим амалї мегарданд
ва мўњлати камро талабкунанда, мавриди омўзиш ќарор
медињем.

1.4.1. ЊУЉУМИ ФИКРЊО

Њуљуми фикрњо - усули фикрронии эљодиест, ки барои
ёфтани роњњои мушаххаси њалли дилхоњ масъала ба
воситаи фикрронии озоди шахсї ва иштироки он истифода
бурда мешавад. Усули мазкурро барои њалли масъалањои
њаётї ва фаъолияти ташкилоту корхонањои гуногуни эљодию
маърифатї ва истеъмолию истењсолї истифода мебаранд.
Бо ёрии ин усули таълимї љавоби амиќу равшанро ба тези
дастрас кардан мумкин аст. Хусусияти дигари бартарии
ин усул дар он аст, ки дар љараёни амалигардии он, шахси
иштирокчї хоњ нохоњ дар муњосиба фаъол мегардад,
вобаста ба проблемањои мавриди муњокима ќарор гирифта,
ќарорњои дахлдор ќабул менамояд.

Сохтори ташкилї:
Гурўњи муайяни одамон љамъ омада бо масъалаи

муњокима ва ё тањлилшаванда шинос мешаванд, дар
љараёни он озодона ва фаъол иштирок намуда, фикру
анжешањои худро иброз менамоянд. Њангоми њуљуми
фикрњо ба аќидањои пешбаришуда бањо дода ва ё рад карда
намешавад, фикрњои њама аъзоёни гурўњ ба пуррагї дар
тахта навишта шуда, сипас мавриди муњокима ќарор
мегирад. Дар кори он фасилитатор, баранда, иштирокёчиён
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ва шунавандагон иштирок мекунанд. Маќсади асосии ин
усул сифатро аз њисоби миќдор ба даст овардан мебошад.
Принсипи асосии ин усули таълимї дар он аст, ки дар

љараёни муњокима њар чи бештар нафарон ширкат
меварзанд.

Мутахассисони соња чунин мешуморанд, ки агар баъди
муњокимаи дилхоњ масъала аќалан 5-6 аќида ќабул гардад,
кори њуљуми фикрњоро бомуваффаќият анљомрасида
шуморидан мумкин аст.

Фасилитатор мавриди машѓулият дар аудиторияи
(синфхонаи) муайяне гурўњи иштирокчиёнро љамъ оварда
онњоро ба мавзўъ шинос менамояд. Сипас, атрофи мавзўъ
5-7 даќиќа мухтассар маълумот медињад, яъне мафњуми
мавзўъ чист, бо кадом маќсад муњокима мегардад,
асоснокии он дар чист ва ѓайраро ба аудитория шинос
мекунад. Моњияти усули њуљуми фикрњо дар он аст, ки дар
љараёни ташкили он њам фасилитатор (баранда) ва њам
иштирокчї (шунаванда) ширкат меварзанд.

Наќши фасилитатор дар он  аст, ки ў диќќати
шунавандагонро љалб карда, бо саволњои гуногун атрофи
мавзўъ ба аудитория мурољиат мекунад. Саволњо бояд
тавре иброз гарданд, ки мушаххас ва фањмо бошанд,
инчунин мавриди эњсос кардани мушкилї аз тарафи
шунаванда саволњоро бо љавобњои таблиѓотї ва
љалбкунанда ќисман пур кардан лозим, яъне љавоби дуруст
ва мутобиќро аз забони шунаванда мебояд тавре рўёнд, ки
ў худ ин зирракиро њис накунад. Њар як пешнињоди
шунаванда бе муњокима, новобаста ба он ки он дуруст ва ё
нодуруст аст, ба тахта (ватман) навишта мешавад. Танњо
мавриди ибрози аќида ба шунаванда тартиби кўтоњи фикрро
маънидод кардан мумкин аст. Сипас, баъди оне ки њамаи
фикрњо навишта мешаванд, фасилитатор як-як
пешнињодоти шунавандагонро мавриди муњокима ќарор
медињад: Мс.: «Оё њамин таЌиф дуруст аст ва ё не?». Агар
дурустии пешнињодро њамагон тасдиќ намоянд, он гоњ он
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пешнињод меистад ва он фикреро, ки аудитория ќабул
намекунад ва нодурустии онро изњор мекунанд, он фикрро
бо ризоияти муаллиф (шахси гўянда) аз ќатори фикрњо
берун мекунед.

Њамин тариќ нисбат ба мавзўи љорї таЌифњоро љамъ
оварда сатњи маълумотнокии аудитория ба таври зерин
бањо дода мешавад. «Оё Шумо њис кардед, ки сараввал
нисбат ба њамин мавзўъ ќариб ки маълумот надоштед ва ё
кам маълумот доштед ва акнун чи гуна маълумот доред.
Ва аљибаш дар он аст, ки маълумоњоро худи Шумо пешнњод
намудед. Ин шањодати он аст, ки дар асл Шумо оид ба ин
мавзўъ маълумот доштед фаќат он ки барои дуруст ва
барљо истифода бурдани он шўбња доштед. Акнун ин
шубњаи Шумо шикаста шуд ва Шумо бо боварии комил
иброз карда метавонед, ки оид ба ин мавзўъ маълумоти
пурра доред, инчунин ба дигарон низ расонида метавонед».

Тарзи гузориш:
1. Пеш аз машѓулият фасилитатор гурўњи маќсадї ва

мавзўро муайян ва интихоб мекунад.
Фасилитатор ба гурўњ моњияти усули таълимї ва

ќоидањои зеринро мефањмонад:
• њарчи бештар аќидањоятонро пешнињод намоед;
• њамаи аќидањо навишта мешаванд;
• ягон аќида инкор намегардад;
• аќидањо баъди љамъбаст муњокима гашта дурустї ва

ё нодурустии онњо муќаррар карда мешаванд.
2. Љараёни интихоби аќидањо
• аќидањои ноаниќро равшан намоед;
• аќидањои такроршударо бо  ризоияти тарафњо

муттањид ва бартараф кунед;
• агар дар гурўњ оид ба интихоби фикри муайян нофањмї

пайдо шавад, усули овоздињиро ба кор баред;
• аќидањое, ки бештар овоз мегиранд, ќабулшуда

мањсуб мегарданд.
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1.4.2. МУЊОКИМАРОНЇ ДАР ГУРЎЊЊОИ ХУРД
(кор дар гурўњчањо)

Муњокимаронї дар гурўњњои хурд - усули таълимие
мебошад, ки дар он иштирокчиён имконият пайдо мекунанд,
то аз таљриба ва иќтидори илмию маърифатии худ истифода
намуда, масъалаи додашударо мустаќилона њал намоянд.

Усули таълимии кор дар гурўњчањо, дар ќатори дигар
усулњои интерактивии таълим дар сатњи байналњалќї
эътироф ва ќабул гаштааст. Ва бо назардошти бартарияти
он њамеша мавриди ташкил кардани машѓулиятњои
маърифатию иттилоотї истифода мегардад.
Моњияти асосии усули муњокимаронї дар гурўњњои хурд

дар он аст, ки дар љараёни ташкили он хонанда иштирок
намуда, имконияти мустаќилона интихоб ва њал кардани
дилхоњ масъаларо пайдо мекунад. Мавриди истифодаи ин
усул малака ва ќобилияти фикрии хонанда васеъ мегардад,
ќобилияти ровигї ва шунавандагии хуб шуданро аз худ
мекунад, сатњи тассавурот ва фањмиши худро бањо
медињад, ѓаннї мегардонад ва барои ќабул гаштани нуќтаи
назар ва пешнињодти худ мубориза мебарад. Ва аз њама,
муњимаш он аст, ки њамчун аъзои гурўњ кушиш мекунад,
то мавќеъи худро нисбат ба дигарон бењтар нишон дињад
ва тамоми тассавуроту донишаро бо тамоми њастї
истифода ва пешнињод менамояд. Вокеан њам, муќаррарист,
ки баъди ингуна њаракатњои фаъол ва ќобилиятнокї шахс
љамъиятан фаъол мегардад, фикри якеро рад ва дигареро
ќабул мекунад - ин худ љараёни азхудкунии маълумот ва
худинкишофёбї мебошад. Новобаста аз он ки шахс фикри
пешнињодгаштаи гурўњро ќабул ва ё рад мекунад, дар ин
љараён хоњ нохоњ мафкураи вай бо намоён кардани
нуќсонњои мафкуравии дигарон ва худ ва аз худ кардани
масъалањои зарурї, васеъ мегарадад.
Бартарї:
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• ба иштирокчиён имконият медињад, ки аќидањои
худро дар гурўњњои корї пешнињод карда таќвият дињанд;

• њалл масъалањоро бењтар месозад, малакањо ва
ќобилияти фикрии иштирокчиёнро васеъ мегардонад;

• ба иштирокчиён имконият медињад, то аз якдигар
нуќсон ва бартарияти тассавурот ва сатњи донишашонро
омўзанд;

• дар ваќти омўзиш, њисси масъулиятнокии
иштирокчиён бештар мегардад;

• ба кори пурсамарри гурўњ мусоидат мекунад;
• арзишхои шахсї муайян мегарданд;
• иштирокчиён имконияти васеъи назоратбарї аз

љараёни таълимро пайдо мекунанд;
• ба иштироки фаъол бањо дода мешавад;
• иштирокчиён аз фасилитатор начандон вобастагї

доранд;
• бо роњи муњокимаронї, фањмонидани мавзўи нав осон

мегардад.
Мебояд донист:
• супориш бояд сањењ ва фањмо бошад;
• иштирокчиён бояд фикрњои якдигарро гуш кунанд;
• гурўњ дар ваќти муњокимаронї аз ваќти људошуда

хабардор бошад;
• дар муњокима бояд як нафар роњбарї кунад;
• гурўњ бояд на аз 5 нафар зиёд иборат бошад;
• ибрози саволњои тарѓиботї дар љараёни

муњокимаронї ёрї мерасонад;
• њамаи аъзоёни гурўњ бояд дар љараёни муњокимаронї

иштирок намоянд.
Ќисмати ташкилї:
1. Иштирокчиёнро ба гурўњњои хурд таќсим кунед -

барои бомуваффаќият ва маќсаднок амалї гаштани
вазифањои машѓулият.
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2. Бо супоришхое, ки дар гурўњњои хурд муњокима
мегарданд аъзоёни гурўњро шинос намоед - масъалаи барои
њал дар гурўњњои хурд омодагаштаро равшану возењ ба
аъзоёни гурўњ пешнињод намоед;

Ќоидаи кор дар гурўњњои хурд - њар як гурўњ баъди
таќсим гаштан миёни аъзоёни худ (њамчун давлате миёни
идоракунандагон) вазифањои муайяни идоракунандагиро
таќсим мекунанд ва мувофиќи таќсимот шахсони масъулро
ба таври зайл интихоб менамоянд:

Сардор (роњбари гурўњ), котиб, сониягар ва баранда.
- сардор - гурўњро сарварї мекунад;
- котиб - пешнињодоти азоёни гурўњро бемамониат

менависад;
- сониягар - ваќти људогаштаро назорат мекунад;
- баранда - пешнињодоти гурўњро муррифї мекунад, ба

саволњои иштирокчиён дар якљоягї бо гурўњ посух мегуяд;
3. Боварї њосил кунед, ки гурўњ мавзўро ба пуррагї

фањмидааст, саволњои санљишї дињед;
4. Барои иљроиши супориш ваќти муайян људо кунед ва

аз рўи ваќти људогашта назорати ќатъї баред;
5. Пешнињоди натиљаи кори гурўњњо - аз тарафи

барандаи њар як гурўњ масъалаи пешнињодгашта бо навбат
муњокима карда мешавад, сипас фасилитатор баромадњоро
љамъбаст карда, таклифњои бењтарин ва мутобиќро интихоб
менамояд. Кори њар як гурўњро бояд худи гурўњ ва ё
аудитория бањо дињад, дар асл ин гуна бањодињї лозим нест,
чунки дар гурўњ низоъ ва нофањмињо ба вуљуд меояд ва
кор бомуваффаќият анљом намеёбад. Баъдан, њалли
масъалаи умумиро дар якљоягї бо њамаи аъзоёни гурўњчањо
муайян намоед;

6. Аз кори гурўњњо хулосаи умумї бароред - ба њама
ањсан ва офарин гўед ва ба кори гурўњњо тавре бањо дињед,
ки камбудињои худро танњо аъзоёни гурўњњо пай баранду
халос.
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1.4.3. МАЪРЎЗАИ ХУРД

Ин усули таълимї хусусияти назариявї дошта, барои
бањо  ва маълумоти умумї додан оид ба мавзўи
муайянгашта истифода мегардад.

Мавриди ташкили маърўзаи хурд аз 10 то 20 нафар
шахсон иштирок карда метавонанд ва он набояд аз 15-20
даќиќа зиёд ваќтро талаб кунад. Њангоми маърўза кардан
даврашаЌ ва ё нимдавра гузоштани мизу курсињо бамаврид
аст.

Дар љараёни маърўза маълумотњои мухтассар оид ба
масъалаи пешбинишуда ва бо иќтибосњои зиёде аз
таљрибањо ва њаёти њамарўза ба иштирокчиён расонида
мешавад.
Бартарият
Бартарияти ин усул дар он аст, ки дар љараёни ташкили

он сатњи тассавурот ва маълумотнокии шахс такмил дода
мешавад. Шахси иштирокчї аллакай барои фаъолона
иштирок намудан дар раванди машѓулият омода мегардад.

Мебояд донист:
• пеш аз њар як машѓулият бо истифода аз усули

маърўзаи хурд барои  иштирокчиён оид ба мавзўи
пешбинигашта маълумоти мухтассар додан лозим аст;

• маърўза кўтоњ ва фањмо бояд бошад на дуру дарозу
дилгиркунанда;

• дар љараёни маърўза иќтибос аз таљриба ва њаёти
њамарўза оварда онро ба таври њазлу шухї мебояд ба
иштирокчиён расонид, то диќќати иштирокчиён танњо ба
машѓулият љалб гардад (ба хоб фурў нарванд, ба якдигар
халал нарасонанд);

• намуди зоњирї ва тарзи суханронии баранда бояд
диќќатљалбкунанда ва њаловатпазиру форам бошад;

• мавриди суханронї ба њар як иштирокчї мебояд дар
мўњлати на кам 6-7 сония як маротиба назар кард;



25

• баромади худро бо назардошти талаботи аудитория
ва шароити мављуда зарур аст, ки амалї гардонид.

1.4.4. БОЗЇ ДАР НАЌШЊО

Моњият
Ањамиятнокии усули таълимии бозї дар наќшњо дар он

аст, ки мавриди ташкили он диќќати иштирокчиён ба
пуррагї љалб карда мешавад, диќќати њамаи иштирокчиёни
танњо ба критерияњо ва шартњои бозї равона мегардад,
фикрњои берунию нисбии онњо дур мегардад ва чунин
шароит фароњам оварда мешавад, ки иштирокчиёни
машѓулият худро дар фазои оддї ва озод њис мекунанд.
Шахси иштирокчї кўшиш мекунад, то ки дар љараёни бозї
бо ягон наќши ноайёне њам бошад, бартарии худро нишон
дињад. Дар ин усул ду ва ё зиёда шахсон иштирок намуда,
наќшњои додашударо дар доираи мавзўи муайянгашта ва
аз рўи сенарияи махсус иљро мекунанд.

Ин усулест, ки барои дарёфти якчанд марому маќсадњои
асосї мавриди ташкили машѓулият ањамиятнок ва дар
њаёти њамарўза боис шуда метавонад.

Расонидани иттилоот
Бозї дар наќшњо, ин усули бењтарини таълимие мебошад,

ки ба таври њазлу шухї ба якдигар расонидани иттилоот
нисбат ба иштирокчиёни машѓулият мусоидат мекунад. Он
имконият медињад, то баранда њаргуна тањавуллот-
хаёлфикрии иштирокчиёнро, ки одатан аз тарафи дигар
одамон пањн ва овоза мегарданд, муайян кунад ва нишон
дињад, то онњоро чї гуна бояд фарќ ва њис кард. Ба воситаи
бозї дар наќшњо одамон метавонанд проблемањоеро
муњокима ва тањлил кунанд, ки онњоро дар њаёти њамарўза
бо сабаби љой доштани шарму њайё дар нињодашон одамон
наметавонанд фош кунанд.

Мусоидат ба инкишофи малакањои њаётї - мавриди хуб
иљро  гаштани бозї  дар наќшњо иќтидорнокию
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мањоратнокии иштирокчиён нисбат ба рафтору кирдор то
дараљае такмил меёбад. Он метавонад, малакањои
мухталифи њаётиро дар нињоди иштирокчиён љой дињад.

Робита ва имкониятњо - бозї дар наќшњо метавонад,
ба аудитория имкониятњои маълумотнок шуданро нисбат
ба шароитњое (хизматрасонї), ки дар љомеа мављуданд ё
ин ки масалан, оё онњо дастрасанд барои љавонон, њуќуќу
манфиатњои онњо ќадр ва эњтиром мегарданд таъмин
намояд. Бо назардошти њамаи ин тасдиќот, људо кардани
ваќти бисёр барои иљро кардани бозї дар наќшњо аз рўи
принсипи «њамсол ба њамсол» бамаврид аст.
Бартарият
Мавриди иштирок дар ин усули таълимї, яъне бозї дар

наќшњо ќобилияти чусту чолокї, диќќатдињї, зиракї ва
њозирљавобии шахс такмил меёбад, малакаи озодфикрї ва
фаъолу озодона иштирок намуданаш дар раванди
машѓулият васеъ мегардад. Аъзоёни гурўњ имконияти ба
якдигар аз наздик шинос шуданро пайдо мекунанд, ки
боиси шикастани ниќоби шармгинона ва зоњир кардани
нуќсонњои (норасої, камбудї нисбат ба дигарон) мављудаи
шахс мегардад. Инчунин, мавриди бозї шавќу њавас ва
раѓбати иштирокчиён зиёд мегардад.

Мебояд донист
• дар як бозї мутобиќи моњияти ва хусусиятњои хоси

худ ваќт талаб мекунад, бинобар ин бозиро тањия карда,
сипас вобаста ба шароит ва имконот ваќтро муайян кардан
лозим аст;

• иљрокунандагон маќсаду мароми наќшњои худро бояд
дуруст дарк намоянд;

• иљрокунандагон аз наќшњо баромада метавонанд.
Ќисмати ташкилї
• Иљрокунандагонро тайёр кунед, то мафњуми бозї ва

шартњои онро дуруст фањманд;
• Шароитро чунин фароњам оред, ки назоратчиён
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вазъиятро фањманд ва моњияти наќшро дарк кунанд;
• Аз рўи амалигардии бозї назорат баред;
• Ба иљрокунандагон ташаккур гўед, муносибати

онњоро нисбат ба њамин бозї муайян намоед;
• Дараљаи дарк  ва аз худ кардани (реакция)

назоратчиёнро пурсон шавед;
• Натиљаи бозиро бо назоратчиён муњокима кунед;
• Фикрњои иштирокчиёнро муайян кунед ва дар асоси

онњо ањамиятнокї ва бартарияти наќшњоро нисбат ба њаёти
њамарўза муќоиса карда, дар зиндагї њамеша фаъол
буданро тавсия дињед;

• Тафовути вазъияти љориро нисбат ба њаёти њаќиќии
иштирокчиён муќоиса ва муњокима намоед;

Љамъбасти бозї.
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БОБИ II. БАРНОМАЊОИ ТАЪЛИМИИ (МОДУЛЊОИ)
НАМУНАВЇ ОИД БА ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ
МАШЃУЛИЯТЊОИ ОМЎЗИШЇ АЗ РЎИ ПРИНСИПИ

«ЊАМСОЛ БА ЊАМСОЛ»

Барои ташкил ва гузаронидани дилхоњ фаъолият тањия
ва амалигардонии барномањои  љолиб, мушаххас ва
оммафањм пеш меояд. Њар як фаъолият пеш аз оѓоз зинањои
гуногуни тањиягардиро бо роњу усулњои бењтарин
мегузарад, то тањкурсии устувор ва мувофиќ ба маќсаду
мароми худро пайдо намояд.

Дар њамин асно, барои бомуваффаќият амалї
гардонидани дилхоњ фаъолият барномагузории он зарурат
дорад. Машѓулиятњои бо усулњои интерактивии таълим
гузаронидашаванда бошад, барномаи таълимї ва ё модули
махсуси омўзиширо талаб мекунанд, то њар як ќадами
татбиќи чорабинињои ба наќша гирифташуда, маълумот ва
иттилооти омодагашта ба таври возењ ва равшан, њамчунин
љолибу даќиќ ба хонандагон расонида шавад. Масалан:
Ваќт ва давомнокии машѓулият, мавзўњои машѓулият, кори
мустаќилонаи гурўњ, ташкили бозї дар наќшњо ва ѓайра.

Њоло якчанд барномаи таълимии фаъолият оид ба
ташкил ва гузаронидани машѓулиятњои омўзишї бо усули
интерактивии таълим аз рўи принсипи “њамсол ба њамсол”,
ки барои њамагуна ташкилотњои љавонон барои кор ва
баланд бардоштани сатњи дониш ва малакањои њаётї
тавсия гаштааст дарљ мегардад. Барномаи таълимии мазкур
бо назардошти ташаккул ва инкишофи фаъолияти зењнию
маърифатии љавонон, инкишофи малакањои муносибат,
сарварию идории онњо ва мутобиќ гардонидани онњо ба
тазодњои љомеаи муосир тањия гаштааст.

Боварии комил дорем, ки мавриди ташкили
машѓулиятњо, чорабинињои омўзишї аз рўи барномаи
таълимии зерин бурдборињо ва муваффаќиятњои бепоёнро
дар фаъолияти шумо, хонандагон ва истифодабарандагони
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азиз ноил мегардонад.
Ќайди махсус
Барномањои таълимии зерин намунавї буда , бо

дарназардошти таљриба ва ањамиятнокии онњо нисбат ба
насли љавон тањия гаштааст. Тартиби гузаронидани
машѓулиятњо (тренинг, семинар) ќадам ба ќадам муайян
гаштаанд, њамчунин усулњои амалигардонии њар як ќадами
машѓулият низ дар ќавсњо нишон дода шудааст. Маълумот
дар бораи тартиби истифодабарии усулњои таълимї дар
боло иброз гаштааст ва њар як ќадамро вобаста ба онњо
амалї намоед . Ваќт барои ташкил ва гузаронидани
машѓулиятњо бошад, мўњлати на зиёд аз 8 соат ва на кам
аз 4 соатро дарбар мегирад. Њар як ташкилкунанда
вобаста ба шароити худ ва иштирокчиён метавонад
ваќтро муайян созад. Яъне, машѓулиятро метавон дар як
рўз анљом до два ё то 4-5 рўз идома дод. Сифатнокии
машѓулият аз миќдори ваќти људокардашуда, вобастагї
дорад, ваќти зиёд, сифати боло ва ваќти кам сифати
камтарро таъмин менамояд.

2.1. БАРНОМАИ ТАЪЛИМЇ (МОДУЛ)
“ТАШКИЛИ ТИМ-КОМАНДА”

«Барои ба зудї ба даст овардани муваффаќият зарур
аст, ки маќсади асосиро нисбат ба маќсадњои љорї

дучанд пеш гузошт»
(М.Планк)

Ќадами 1. Бозии маърифатї
Барои рўњгарм намудан ва  шикастани ниќоби

шармгинонаи иштирокчиён, мебояд бозии маърифатї
(дилхоњ) ташкил намуда, то дар он иштирокчиён бо шавќу
раѓбати зиёд ширкат варзанд.
Ќадами 2. Маьлумоти мухтассар оид ба мафњуми
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машѓулият (маърўзаи хурд)
Машѓулияти мазкур бо усули интерактивии таълим аз

рўи принсипи “њамсол ба њамсол” гузаронида мешавад.
Маќсади машѓулият: Баланд бардоштани сатњи

маърифатнокии иштирокдорони машѓулият дар соњаи
ташкили ТИМ (команда), аз љумла барои соњиб гаштани
мањорати кор дар гурўњ, тартиби ташкил ва гузаронидани
љамъомаду вохўрињо, баромад кардан ва худро идора
карда тавонистан дар назди гурўњ, усулњои бадастории
ризоият ва њамдигарфањмї дар гурўњ ва усулњои сарварї.
Ќадами 3. Сохтори ташкилии гурўњ (њуљуми фикрњо).
Барои бо муваффаќият амалї гардонидани дилхоњ

маќсад ва вазифањои стратегї аз њисоби мутахассисон
гурўњи корї таъсис дода мешавад. Ва бо маќсади
устуворона ба роњ мондани кор зарурати тартиб додани
сохтори фаъолият пайдо мегардад. Сохтори фаъолияти
корї чорчўбае мебошад, ки њамагуна ќадамњои фаъолият,
маќсаду маром, вазифањои стратегї ва ўњдадорињоро
дарбар гирифта, мувофиќи ќобилияти њар як мутахассис
амалї гардонида мешавад. Бинобар ин, бояд дар назар
дошт, ки њар як гурўњ, њар як љамъиятро пеш аз созгор
ёфтанаш тањияи сохтори махсуси фаъолият пеш омадааст,
ва агар на, имрўз мо љомеаро њамчун гурўњи одамон
дониста наметавонистем.

Мурољиат ба аудитория:
Масалан, дилхоњ, гурўњро лозим аст, ки роњномањои

зеринро доро бошад.
“Пешнињодоти  зерин ба таври саволу љавоб бо

аудитория тањлил ва муњокима мегардад. Њар як мафњумро
зарур аст бо тартиб ва саволњои мувофиќ, бо иштироки
аудитория муайян намуд, кушиш ба харљ додан лозим, то
изњороти пешнињодгаштаи аъзоёни гурўњ, тањлил гашта
сипас навишта шавад.”

1. Тамоюл, майл ба фаъолият
- тайёрї ба кор ва умед аз ояндаи хурсандибахш;
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- омўзиши вазъият, муњити корї ва мавќеъи шахсони
њамкор;

- нишон додани њиссиёти эњтиёљмандї нисбат ба
обрумандон ва мансабдорон;

- талаб ва дарёфт намудани мавќеъи худ дар њама
њолат.

2. Рўњафтодагї
- ноумедї, дур мондан аз њаќиќат;
- норозигии роњбарият ва њамкорон;
- норозигї аз  маќсадњо, вазифањо ва наќшањои

фаъолият;
- њисси бесалоњиятї;
- бањс барои њокимият ва идоракунї, таваљљўњ.
3. Ризоият
- шинохтани фарќият байни интизорї ва њаќиќат;
- њалли зиддиятњо;
- бадастории боварї, эњтиром, дилпурї ва дастгирї;
- таќсими ўњдадорї.
4. Кор
- хурсандї нисбат ба иштирок доштан дар кори гурўњ;
- кори якљоя, муттањидии ќувваи команда;
- ноил гаштани муваффаќиятњо ва бобарорињо дар кор;
- кори баландсифат.
5. Хотима
- изњори ќаноатмандї ба иштирокчиёни гурўњ;
- шиддатнокии табъ ва ё тез паст гаштани он;
- ќаноъатмандї нисбат ба дастовардњо;
- њисси наздикшавї ба аъзоёни гурўњ.
Ќадами 4. Тањияи сохтори таркибии гурўњњо (кор дар

гурўњчањо)
Иштирокчиёнро ба се гурўњњои хурд људо карда, ба онњо

вазифа гузошта мешавад: «њар як гурўњ ба худ
гузаронидани чорабиниеро интихоб карда (чорабинї дар
мактаб, дар кўча ва ѓайра) сохтори таркибии онро
тартиб медињанд».
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- Маќсад
- Вазифа
- Ваќт ва давомнокї
- Наќшаи таќвимї
- Масъулон
- Натиља
Ќадами 5. Ташкили љамъомад (вохўрї) (маърўзаи хурд,

њуљуми фикрњо)
Худ мафњуми  љамъомад, маънии худро муарифї

менамояд. “љамъомад” мавриди вохўрї ва суњбати ду ва ё
зиёда шахсон бо њамдигар, барои муњокима, њал ва амалї
гардонидани марому маќсадњои муайян ва манфиатнок
гузаронида мешавад.

Эњтимолияти дар танњої ва мустаќилона кореро ба
пуррагї ва устуворона анљом додани шахс хело кам аст.
Воќеан њам, дар урфият мегуянд, ки “Кори шасх дар
алоњидагї хуб аст, вале дар њамроњї бо шахси дигаре, боз
бењтар”. Аз  њаминљост, ки масъалаи ташкил ва
гузаронидани вохўрию љамъомадњо ба миён омадааст.
Мурољиат ба аудитория:
Љамомадхо чї гуна мешаванд?
- омодагии хуб доштан;
- наќшаи кории стратегї;
- рўзномаи муфид, проблемањоро ба пуррагї дарбар

гирад;
- тайёр кардани њуљљатгузорї;
- иштироки пурра;
ва ѓайра.
Аз чї бояд оѓоз кард?
Дар бисёр њолатњо иштрокчиёнро саволи “Аз чї бояд

оѓоз кард”? ба андеша фурў мебарад. Воќеан њам, њар як
чорабинї ибтидою интињо дорад, вале аз њама мушкил, ин
оѓоз  кардани  чорабинї мебошад, ки њамчун одат
ташвишњои зиёдеро ба миён меорад. Аз ин рў, лозим аст,
ки ба иштирокчиён мисолњои гуногуни мушаххас (вохўрї
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бо директори мактаб, бо рафиќон дар Ќуби варзишї ва
ѓайра) оварда, тартиби гузаронидани вохўрињоро ба онњо
фањмонид.

Њангоми њамагуна вохўрињо шумо бояд донед, чї
маќсад доред, чиро аз худ кардан мехоњед, чї натиљањоро
ноил гаштан мехоњед ва ѓайра.

Наќши баранда ва ё фасилитатор
Пеш аз он ки масъалаи муайян кардани барандаи

љамъомад пеш ояд зарур аст, сараввал тартиби рафти
љамъомад муайян карда шавад, яъне љамъомад чї тавр
гузаронида мешавад, кадом проблемањоро дарбар мегирад.
Њамчунин, мавриди баргузорї мебояд донист, ки то кадом
андоза натиљањои он зарур бошад, њамон андоза мањорати
гузаронидани он ањамиятнок мегардад. Барандаро мебояд
мафкураи рўњан пурќувват дошта бошад, мавриди
баргузории љамъомад саволњои сершумор иброз мегарданд,
ки баранда метавонад худро гум кунад. Њар як иштирокчї
бо таври ба худ хос ба чорабинии пешбинигашта назар
мекунад, проблемањои заруриро муњокима мекунад,
саволњо медињдд ва ѓайра.

Вазифањои љамъомад
Вазифањои љамъомад, ин масъалањое мебошанд, ки дар

љараёни љамъомад мавриди муњокима ќарор мегиранд ва
ба пуррагї мадди назари иштирокчиён мебошанд. Барои
бомуваффаќият гузаронидани вохўрї зарур аст, ки ќисмати
ташкилии он омода гашта, вазифањо вобаста ба талаботи
проблемањои љамъомад ба таври мушаххас муайян ва тањия
гардад.

Љараёни ташкил ва гузаронидани љамъомад:
1. Тайёрї - тайёр кардани маводи зарурї ва

банаќнагирии вохўрї;
2. Баргузорї - тањияи натиљањо ва ќарорњо, муњокима

ва њалли якљояи проблемањо;
3. Хотима - таќсимоти вазифањо, бањо додани кор ва

муайян кардани фаъолияти минбаъда;
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4. Натиља - тайёр кардани њамаи маводи лозима, нишон
додани ањамиятнокии ќарорњои тањиягашта.

Ќадами 6. Корњои ташкилии љамъомад (њуљуми фикрњо,
кор дар гурўњчањо)

Дар ќадами гузашта, мухтассар атрофи мафњуми
љамъомад, вохўрї ва тартиби ташкил ва гузаронидани онњо
маълумотдода будем. Бевосита њар як љамъомад ва ё
вохўрї аз ќисматњои  ташкилї  иборат  мебошад, ки
ташвишњои зиёдеро ба бор маеорад.

Мурољиат ба аудитория:
Барои ќисмати ташкилии гузаронидани љамъомад чї

лозим аст?
- Бинои махсуси баргузорї;
- Таљњизоти мебелию техникї ва конселярї;
- Тартиби љойгиршавии мизу курсињо;
- Тозагии бино;
- Таљњизот барои котибот;
ва ѓайра
«Аъзоёни гурўњ ба се ќисм људо мешаванд. Мо гуфта

гузаштем, ки  барои ташкил ва  гузаронидани дилхоњ
љамъомад бино, яъне љойи муайян лозим аст ва махсусан
дар он тартиби љойгиршавии мизу курсињо бояд ки
мутобиќ бошад. Акнун, Шумо мавриди кор дар гурўњдои
хурд тартиби љойгиршавии мизу курсињоро ва хусусияти
љамъомадро муайян намоед».

Намуна:
Барои 20 одамон љобаљогузории П-шакл ва ё О-шакли

мизу курсињо бамаврид аст.
Нимдавра љойгир кардани мизњо бамаврид аст дар

њолате, ки баранда танњо дар байн суханронї намояд. Ба ў
њаракатњои тамоми иштирокчиён намоён мегардад ва
маълумотрасонї низ бењтар мегардад.

Барои муњокимаи мавзўъ дар гурўњи хурд љойгиршавии
даврашаЌи мизњо бамаврид аст.

Барои љамъомади зиёда аз 50 нафар иштироккунанда,
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љойгиркунии “театрии” мизу курсињо ба маврид аст.
Ќадами 7. Тартиби гузаронидани љамъомад - бозї дар

наќшњо (кор дар гурўњчањо)
Мавриди гузаронидани љамъомад наќши асосиро гурўњи

корї ва шахси баранда мебозад. Барои гузаронидани њар
як љамъомад шахсони масъул ба монанди: сарвар, баранда,
котиб аъзоёни гурўњи корї интихоб мешаванд. Масъулони
љамъомад њар як ба худ вазифањои мушаххас доранд ва
мавриди баргузории љамъомад вазифањои худро бояд ба
пуррагї иљро намоянд.

Сарвар
- Маљлисро ташкил мекунад;
- Масъалањои ташкилиро њал мекунад;
- Пешбарандаро мауайян менамояд;
- ТаЌифњои љолиб ва мувофиќ пешнињод менамояд;
- Дар љараёни љамъомад худро нисбат ба дигар аъзоёни

гурўњ баробар мегузорад, то ин ки баранда озодона
љамъомадро пеш барад ва суханронї намояд;

Котиб
- Рафти љамъомадро ба пуррагї ва бо тартиби муайян

менависад;
- Баромадњо ва таЌифу пешнињодоти иштирокчиёнро

бе мамониат менависад;
- Бо иљозати аъзоёни гурўњ метавонад таЌиф ва ё

пешнињод намояд;
- Мактубњои воридгаштаро, ба ќайд мегирад ва барои

љавоб омода намудан ба аъзоёни гурўњ пешнињод менамояд.
Баранда
- Кори љамъомадро пеш мебарад;
- Барои муваффаќият ба даст овардан, бо тамоми

њиссиёт ва ќобилиятнокии худ баромад менамояд;
- Иштироккунадагонро аз тањќири якдигар ва

фишороварї боз медорад;
- Иштироки њамаи аъзоёнро таъмин менамояд;
-  Љамъомадро барои ноил гаштан ба самт ва
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маќсадњои пешгирифта, равона мекунад;
- Ба котиб имконият  медињад, то ин ки њамаи

баромадњоро нависад
Аъзоёни гурўњ
- Масъалањои пешнињодгаштаро муњокима ва тањлил

менамоянд;
- Пешнињодот ворид мекунанд;
- Норозигии худро баён мекунанд;
- Ба рафти љамъомад ва кори котиб назорат мекунанд;
- Проблемањои сади роњи фаъолият гаштаро њал

мекунанд;
- Дар ташкил ва гузаронидани љамъомад фаъолона

иштирок менамоянд.
Ќадами 9. Баромадкунанда чи гуна бояд бошад?

(маърўзаи хурд, њуљуми фикрњо)
Њар як шахси баранда бояд донад, ки ба тарзи

суханронию њаракатњои ў мавриди баромад карданаш дар
вохўрињо ва љамъомадњо, атрофиён ањамияти нисбї
медињанд ва ќобилияти ўро њаматарафа бањогузорї
менамоянд. Шахси баранда бо назардошти ин хусусиятњои
шунавандагон пеш аз њама намуди зоњирї, сират, тарзи
суханронї ва њаракатњои худро тањти назорати бевосита
гирифта вобаста ба муносибати шунавандагон фаъолияти
худро ба танзим дароварданаш лозим аст. Гарчанде баранда
дар бисёр мавридњо дар муносибат бо шунавандагон нисбат
ба мавќеъи худ ифтихор менамояд, ки мањз њамин гуна
рафтори баранда дар бисёри њолатњо ба нобарор анљом
ёфтани кор оврада мерасонад. Аз ин рў, шахсро зарур аст,
ки ба ин тамоюл ањамияти љиддї дињад, махсусан мавриди
баромад дар љамъомадхо.

Пешнињодоти зерин дар якљоягї бо аудитория тартиб
дода шавад:

1. Њаракати бадан
1.1. Намуди зоњирї (сирати шахс) - диќќати аудиторияро

бештар љалб менамояд, эњтиромро нисбат ба шахси баранда
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зиёд менамояд.
1.2. Алоќа (тамос) бо назар кардан (ба воситаи чашм) -

диќќати бевоситаи шунавандаро љалб менамояд, ниќоби
тарсу њарос ва шармгинонаи шунавандаро мешиканад
(таќрибан дар фосилаи 5-7 сония ба њар як шахси
шунаванда мебояд назар кард, аз љумла ба чашмонаш).

1.3. Тартиби (тарзи) истодан - имконият медињад то
баромадкунанда, њамчунин шунавандагон худро озодона
њис намоянд.

1.4. Тарзи гуфтор (суханронї) ва андоми чењра -
њиссиёти шахсро бедор менамояд, табъи хуш медињад,
эњиром ва диќќатнокиро зиёд мекунад.

2. Овоз ва суханронї
2.1. Забон - гуфторро зебо ва форам мегардонад, раѓбати

шунавандагонро зиёд мегардонад, диќќати аудиторияро
љалб мекунад.

2.2. Истодагарї байни суханњо (пауза) - ба нафаскашии
озод, фикри муккамал ва љо ба љо гузоштани суханњо кўмак
мерасонад, аз суханњои бемаврид эмин медорад.

2.3. Гуногунии овоз - баромадро бо суханронии амиќу
равшан маънї медињад, ба фањмо изњоргардии сухан
мусоидат менамояд.

3. Аёният
3.1. Мањорати љалбкунї - плакатњо, филмњо, слайдњо,

маводи таќсимотї, наќшањо ва диаграмањо, саволњои љолиб
ба аудитория, ваќт барои саволњо ва љавобњо.

4. Њаљв ва њазлнигорї
4.1. Мондашавии баранда ва шунавандагонро дур

мекунад
4.2. Муносибат бо одамон ва сазовор гаштани

муваффаќият - 58% аз тан ва њаракат, 35% аз овоз ва аз
тарзи суханронї ва танњо 7% аз мафњум ва моњияти мавзўъ
вобастагї дорад.

Барои баромад кардан чи тавр бояд тайёр шуд?
1. Пеш аз баромад кардан, каме андеша мебояд кард:
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1.1. Ман медонам, ки маро гуш кардан мехоњанд;
1.2. Ман нуќтаи назари худро бо як љумла ва маќсадњои

асосиро бо се љумла иброз карда метавонам;
1.3. Оѓози суханронии ман пурмўњтаво аст, мавзўъ

фањмо ва натиљаи хуб хоњад дод
1.4. Љойњои асосии баромадро бо рангњои гуногун ва

дар кортњои махсус ишора кардам. Ман раќамгузории
кортњоро фаромуш накардаам.

1.5. Ман баромади худро дар назди оина ва бародарони
худам санљиш кардам

1.6. Баъди танќиди онњо ман хатогињо ва норасоињоямро
ба пуррагї бартараф кардам

2. Пеш аз баромад
2.1. Ман ба хотир мегирам, ки баромади ман, баъд аз

љоям хестан дарњол оѓоз мегардад. Ман бо боварии комил
ба сањна мебароям ва ба аудитория назар мекунам, пеш аз
оне ки баромадро оѓоз кунам.

2.2. Ман чуќур нафас кашида, баромадро бо овози нарм,
кифоя оњиста ва баланд, то ин ки њама овозамро шунаванд
оѓоз мекунам.

2.3. Ман кўшиш мекунам, ки ба њар як шунаванда назар
кунам то баромади худро ба онњо расонам.

2.4. Ман намегузорам, то дасти ман ба љебакам ва ё ба
дигар ќисмати баданам мавриди сухан рондан расад.

2.5. Дар охири сухан карданам каме ором меистам, сипас
бо боварї аз сањна берун мешавам. Баъди баромад аз толор
ягон нафар рафиќи худро дарёфт намуда, натиљаи баромад
ва суханронии худро пурсон  мешавам, то ин ки
камбудињоро ошкор намуда, минбаъд аз рўи онњо фаъолият
барам.

Маслињатњои махфї ва муфид барои баранда:
• ором шудан ва дур кардани шиддатнокиро омўз;
• њаќиќат, маводи мављуда ва аслиро бигу, осонро

мушкил макун;
• манфиат ва талаботи шунавандагонро омўз ва бидон;
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• воситањои айёнии рангаро истифода бар;
• њамеша тайёр бош, мустаќилона машќ кун;
• њамеша чењрахандон бош;
• бо нигоњи худ њамеша бо атрофиён дар тамсо бош;
• аз мисолњо, иќтибосњо, далелњо ва хушњолии худ

истифода бар;
• њамеша нуќтаи назар ва аќидањои худро рўи ќоѓаз

сабт кун;
• бо тамоми њиссиёт ва хушњолї корро ба анљом расон.
Ќадами 10. Бозии маърифатї “Чи тавр миллион

долларро бояд таќсим кард”
Маќсад: Ба воситаи “Мањорати дарёфти ризоият ва

ќаноъатмандї” аз байни њамаи таЌифњои пешнињодгашта,
таЌифњои муовифиќро интихоб мекунед.

Сараввал, бо усули њуљуми фикрњо таЌифњои
иштирокчиён пурра навишта мешавад:

- ба њар кас хона харидан;
- њамаи пулро ба банк гузоштан;
- ба њар кас мошин харидан;
ва ѓайра.
Сипас, таќсимот мекунед: њамаи фикрњо ба се ќисм

таќсим карда мешаванд, масалан: 15 адад бошад, 3 тогї
меафтад. Баъдан иштрокчиён ба овоздињи шурўъ мекунанд.
Њар як иштирокчї њуќуќї як бор овоз доданро дорад. Баъд
аз ин, таЌифњои ќабулгардида љо ба љо гузошта мешаванд.
Аз байни онњо ду таЌифњои бештар овозгирифтаро интихоб
менамоед. Нуќтаи буриши ин ду овоз таЌифи асосии мо
мешавад.

Ќадами 11. Мањорати дар гурўњ љорї кардани
ќаноатмандї

Мањорати љорї кардани ќаноатмандї, ризоияти аъзоён
ва атрофиён яке аз хусусиятњои асосии сарварї
мебошад. Бевосита, барои љорї кардани ќаноъатмандию
њамдигарфањмї сарварро лозим меояд, ки проблемањои
зиёди дар пеш истодаро њал намояд. Ва њалли њамин
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проблемањо низ мањорати љорї кардани ризоиятро дар гурўњ
талаб менамояд.

Мурољиат ба аудитория:
«Акнун бигўед, ба фикри Шумо барои љорї кардани

њамдигарфањмї ва ризоият дар гурўњ чї корњоро бояд ба
анљом расонид».

- муносибати хоксорона бояд дошт;
- аз проблемањои аъзоёни гурўњ њамеша бохабар бояд

буд;
- проблемањои мављударо њал мебояд кард;
- мавриди зарурат ба аъзоёни гурўњ кўмак расонидан

лозим;
- дастоварди муваффаќият дар гурўњ;
ва ѓайра

2.2. БАРНОМАИ ТАЪЛИМЇ (МОДУЛ)
“МАЛАКАЊОИ МУНОСИБАТ

ВА ТАРЗЊОИ САРВАРЇ”

Мавзўњои машѓулият:
1. Муносибат
2. Чи тавр шунаванда ва ровии хуб бояд шуд
3. Тарзњои сарварї
4. Усулњо ва зинањои њалли проблемањо
Ќадами 1. Бозии маърифатї «Оќсаќоли пинњонї»
Иштирокчиён давра меистанд. Яке аз онњо дар байни

давра истода, чашмашро мепўшад. Нафаре аз миёни
иштирокчиён, њамчун оќсаќол њаракатњои гуногуни
диќќатљалбкунандаро ба иљро мерасонад. Боќимонда
иштирокчиён њаракатњои ўро такрор мекунанд. Оќсаќол
метавонад иваз шавад, вале иштирокчии дар байни давра
буда, бояд пай набарад. Ва гурўњ њарактњои оќсаќоли
ивазшударо низ такрор мекунанд.
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Вазифаи шахси дар байни давра истода, дарёфти оќсаќол
мебошад.

Ќадами 2. Такрори мавзўњои гузашта
«Бачањо, чи тавре шумо медонед, дирўз  яке аз

ихтиёриёни мо вазифадор гашта буд, ки оид ба мавзўњои
дар машѓулияти якум гузашта мухтасар маълумот
медињад , акнун суханро ба ў медињем ва мо ўро гуш
мекунем. Марњамат!»

Ќадами 3. Муносибат (марўзаи хурд)
Тренер (баранда): Ин машѓулият барои шунавандаи хуб

шудани иштирокчиён мусоидат менамояд.
Сараввал пешбаранда ба иштирокчиён савол медињад:
• Мунсибат чист?
• Барои чи муносибат кардан муњим аст?
• Муносибат чи гуна мешавад?
Муносибат ин расонидани маълумотњо байни якдигари

одамон мебошад. Он метавонад вербалї (забонї, шифоњї)
ва ѓайривербалї (ишора, имло, назар ва ѓайра) бошад,
хаттї, нишонї, яктарафа ва ё дутарафа бошад.

Муносибати вербалї ва ѓайривербалї чист?
Муносибати ѓайривербалї - ин имлову ишора ва

муносибати вербалї - ин сўњбат (сухан кардан) аст.
Ќадами 4. Чї тавр шунаванда ва ровии хуб бояд шуд

(маърўзаи хурд)
Чи тавр шунавандаи хуб шуд?
1. Имконият дињед дигарон бемамоният сухан гўянд
2. Барои худро озод њис кардани гўянда, шароит

фароњам оред
3. Суханони гўяндаро таќвият дињед
4. Ба њаракатњои диќќаљалбкунанда ањамият надињед
5. Ба проблема бо нуќтаи назари шунаванда назар кунед
6. Босабру пуртоќат бошед
Чи тавр ровии хуб бояд шуд?
1. Ба худ бовар дошта бошелд, ки шумо он чи ки гуфтан

мехоњед, онро ба пуррагї мефањмед. Аз љумла, маќсади
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ахбороти шумо дар чист? Чї мехоњед аз касоне, ки шуморо
гўш карда истодаанд?

2. Маълумотатонро то њадди имкон соддатар бирасонед
3. Шунавандаатонро омўзед
4. Бо худ фикр кунед, чї тарз ахборотатонро мерасонед
5. Боварї дошта бошед, ки рафиќони шумо

маълумотњое, ки шумо пешнињод мекунед, дастгирї
мекунанд.

6. Кўшиш кунед, ки на танњо шуморо онњо фањманд,
балки шумо низ онњоро фањмед.

Ба муносибати хуб чї њалалдор мешавад?
1. Маќом, вазъият
2. Таасуроти аввал
3. Дидани норасогињои дагарон, на аз худ
4. Гунањкор кардани дигарон
5. Ѓазабнокї, бесабрї
Ќадами 5. Бозї дар машќњо. Вохўрии бемањал (кор дар

гурўњчањо)
Моро дар њаёт бисёр њолатњое мешавад, ки ба вохўрињои

бемањал ањамият додан лозим меояд. Масалан, Шумо ба
хона медароед ва дар онљо шахсест, ки 5 сол боз ўро
надидаед ва њатто фаромўш кардед, ки чунин одам дар
олам мављуд аст. Чї гуна рафтор мекунед? Нишон медињед,
ки Шумо ўро ба хотир надоред? Ва ё афсус мехўред, ки
чунин мўњлати тулонї ўро надидед? Чї кор мекунед?

Ин аз њама ќобилияти муњим дар гуфтор ва муносибат
аст, ки њангоми њолатњои бемањал, муностибати
хайрхоњона барќарор карда шавад. Вале инсон бо ин
мањорат таваллуд намешавад - ин натиљаи мењнатњои
тулонї аз рўи худ мегардад.

Њоло низ мо махсус ба њамин мавзўъ машѓул мешавем.
Як ќатор вохўрињои бемањалро бо одамони гуногун

мегузаронем. Шумо бояд озодона ва бемамониат ба
шарикатон сўњбат намоед, суханро оѓоз намоед ва назари
ўро дастгирї кунед.
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Иштирокчиёни гурўњ рўй ба рўй истода, ду давраро
ташкил медињанд. Давраи дохилї ва берунї. Давраи дохилї
дар љой ќарор меистанд, давраи берунї бошад, бо супориши
баранда, ду ќадам ба  тарафи рост ќадам мезананд.
Мавриди ќадам задан шарики нав пайдо мекунанд ва бо ў
сўњбат мкунанд. Њамин тартиб 4-5 маротиба такрор меёбад.
Ба њар як ќадам баранда масъалањои нав мегузорад.

Масьалањо:
1. Дар рў ба рўи Шумо шахсе истодааст, ки Шумо ўро

бори охир ваќти дар синфи 1 хонданатон дида будед, бар
замми ин Шумо ўро дарњол нашинохтед. Каме Шумо фикр
карда, сипас сўњбатро оѓоз мекунед...

Наќши шахси ношиносро, давраи дохилї мебозад.
2. Дар давраи њамсолон Шумо шиноси деринаи худро

вомехўред, ки ба мўњлати ду сол ба хориља рафта буд ва
Шумо фикр мекардед, ки ў њоло онљост.

Наќши дўсти аз хориља омадаро, давраи дохилї мебозад.
3. Шумо дер боз таѓои худро надидаед ва њатто симои

ўро фаромўш низ кардаед ва нохост як пагоњї таѓои
фаромўшкардаатон ба хонаи Шумо ба мењмонї омад. Ў
дар пеши дарвозаи Шумо истодааст. Ягон сухан гуфтан
лозим.

Наќши мењмонро давраи дохилї мебозад.
Ќадами 6. Усулњои сарварї (њуљуми фикрњо)
Тренер: Кадом намудњои сарвариро медонед?
Баъдан сохтори зеринро пешнињод менамоед:
Тарзњои сарварї:
• Авторитарї
• Демократї
• Њалкунандаи њамаи кор
Тарзњои гуногуни сарварї дар ташкилот, корхона,

мактаб, синф ва гурўњњо муайян гаштаанд, њарчанд вобаста
ба одамон ва мавќеъ метавон се тарзи асосиро барои
сарварї људо кард:

1. Авторитарї - сарвар њамаи ваколатњоро соњиб буда,
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тамоми фаъолият тањти назорати бевоситаи ў ќарор дорад.
2. Демократї - њамаи аъзоёни гурўњ дар љараёни ќабули

ќарор иштирок мекунанд.
3. Њалкунандаи њамаи кор - сарвар ба љараёни ќабули

ќарор дар гурўњ кам таъсир мерасонад ва ба фаъолияти он
кам назорат мекунад.

Сарварон усулњои роњбарикунандагиро дар дилхоњ
њолатњо бо тартиби гуногун истифода мебаранд. Ягоне аз
усулњои сарварї, идеалї мањсуб намешаванд. Њар як
намуди сарвариро вобаста ба мавќеъи мутобиќ ва одамон
истифода метавон кард. Вобаста ба ваќти људошуда, дониш
ва малакаи аъзоёни гурўњ як усули сраварї метавонад аз
дигараш бештар манфиатнок бошад.

Ќадами 7. Усулњои маќоми сарвариро соњиб шудан (кор
дар гурўњчањо)

«Акнун биёед ба ду гурўњњои хурд таќсим шуда, оид ба
муайян кардани роњњои усулњои сарвариро соњиб шудан
мустаќилона кор барем»

Иштирокчиён  ба ду гурўњ таќсим мешаванд ва
мустаќилона кор мебаранд.

Ќадами 8. Бозї дар машќњо «Њамдигарро даъват кунед»
(кор дар гурўњчањо)

Тренер: Њар як иштирокчї худро муарифї намояд, ба
худ хислатеро ном гирад, ки аввали њарфаш ба номаш
мувофиќ бошад.

Масалан: Мурод - мубориз, Бахтиёр - бошавќ, Рањим -
рањмдил ваѓайра.

Сипас њар як иштирокчї номи дигар иштирокчиёнро бо
навбат гирифта, хислати ўро аз рўи ном мегўяд.

Ќадами 9. Наќши сарвар (маърўзаи хурд)
Ин маърўза донишњои иштирокчиёнро барои наќши

сарвар таќвият бахшида, барои ба дигар маќсадњо
расидани онњо мусоидат мекунад.

Наќши сарвар: њамчун тренер, њамчун шахсият, њамчун
сарвари гурўњ, њамчун тараќќикунанда
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- Њамчун баранда (фасилитатор, тренер) тамоми
диќќаташро барои дар худ инкишоф додани хислатњои
сарварї равона мекунад

- Њамчун шахсият ва њамчун сарвари гурўњ љараёни
иљрои масъаларо назорат мекунад

- Њамчун сарвари гурўњ барои дар дигарон тарбия
кардани хислатњои нав ва  ташккули онњо мусоидат
менамояд

- Њамчун тараќќикунанда њамаваќт барои тараќќї
додани љараёни кор мусоидат мекунад.

Ќадами 10. Принсипњои кори сарвар (њуљуми фикрњо)
Сарвар њамчун шахси идоракунандаи тамоми фаъолияти

гурўњ:
- Гурўњро  рўњбаланд мекунад ва пешбарандагии

корашро ба ињотакардагон мефањмонад;
- Ба натиљањо, љараён ва муносибати байнињамї

таваљљўњ мекунад;
- Мавриди сањмгузории корманд минатдорї баён

мекунад;
- Дар дигарон хислатњои хуби инсониро ошкор мекунад;
- Барои њамкории фаъол даъват мекунад;
- Роњњои хуби њал кардани масъалањоро пешнињод

менамояд;
- Гурўњро  рўњбаланд мекунад ва пешбарандагии

корашро ба ињотакардагон мефањмонад
Њамчун сарвар имконият доред, то дар дигарон «сохтани

низоми нави корї»-ро эњё кунед, барои ба он равона
намудани ваќт ва ќувва кўмак расонед. Барои он Шумо
бояд ояндаро чунин тассавур кунед, ки он аллакай амалї
гаштааст. Ба натиљањо, љараён ва муносибати байнињамї
боддиќќат мебошад.

Яке аз талаботи вазифањои сарварї истифодаи тамоми
мањорат ва малакаи идорї барои бадастории натиљањои кор
ва муносибати ягона ва ё якранга доштан нисбат ба
кормандон аст.
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1. Роњњои хуби њал кардани масъалањоро пешнињод
менамояд

2. Гурўњ рафтор ва кирдори сарварро мушоњида мекунад.
Рафтори сарвар метавонад барои кори тим (команда) муњит
ташкил дињад.

3. Роњњои њалли иљроиши вазифаро тањия менамояд.
Сарварони ботамкин роњњои њалли бадастории натиљањои
бомуваффаќиятро дар якљоягї бо гурўњ тањия менамоянд.
Мавриди чунин банаќшагирї эњтимолияти бадастории
муваффаќиятњо наздик аст.

4. Роњњои хуби њал кардани масъалањоро пешнињод
менамояд. Сарварї хуб - ин мутахассисет, аниќ медонад,
ки шахс чиро дарёфт кардан мехоњад. Назорат, мушоњида,
гўш карда, саволњо дода сарвар метавонад ба шахс барои
дарёфт намудани маќсадњои ба миён гузоштааш кўмак
расонад.

Ќадами 10. Кор дар машкхо «Сарварї мумтоз»
«Бачањо, акнун биёед ба ду гурўњњои хурд таќсим шуда,

оид ба муайян кардани наќши сарвари поктинат ва
инсондўст ба воситаи тасвири расм мустаќилона кор барем»

Вазифа: Тасвири расми сарвар бо назардошти хислат
ва хусусиятњои он

Љамбасти рўз: Мавриди љамъбаст тренер яке аз
иштирокчиёни фаъолро ба сифати ихтиёрї љалб намуда аз
ў хоњиш менамояд, ки пагоњ пеш аз машѓулият оид ба
мавзўи имрўза каме маълумот дињад.

2.3.БАРНОМАИ ТАЪЛИМЇ (МОДУЛ)
“ЊАРАКАТИ ИХТИЁРЇ”

Мавзўњои машѓулият:
1. Њаракати ихтиёрї дар љомеаи муосир
2. Принисипхои њаракати ихтиёрї
3. Мањфили ихтиёриёни љавон

     4. Фаъолияти Мањфили ихтиёриёни љавон
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Ќадами 1. Бозии маърифатї «Харитаи њаёт»
«Ба њар як иштирокчї яктогї вараќ ва ќалам таъмин

намоед. Хоњиш намоед, ки дурнамои (ояндаи)њаёташонро
ба таври харита тасвир кунанд. Баъди анљомёбии ваќти
муйянгашта њар як иштирокчї харитаи тасвир
кардаашонро мавриди муњокима ќарор медињанд».

Ќадами 2. Такрори мавзўњои гузашта
«Бачањо, чи  тавре Шумо медонед, дирўз яке аз

ихтиёриёни мо вазифадор гашта буд, ки оид ба мавзўњои
дар машѓулияти якум гузашта мухтасар маълумот медињад,
акнун суханро ба ў медињњем ва мо ўро гуш мекунем.
Марњамат!».

Ќадами 2. Њарикати  ихтиёрї  дар љомеаи муосир
(маърўзаи хурд)

Назария ва амалияи њаракати ихтиёрї
Дар њар як љомеа ќишри муайяни шахсони фаъоли

љамъиятї мављуданд, ки дар њамаи њолатњо нисбат ба
атрофиёне, ки ба ёрї мўњтољанд, кўмаки беѓаразона
мерасонанд. Агар чунин фаъолият ба худ шакли доимї
гирад, пас доир ба мафњуми ихтиёрї, хайрхоњї сухан хоњад
рафт. Далели таърихист, ки бештари ихтиёриён љавонон
мебошанд. Фаъолияти ихтиёрї ба љавонон имконият
медињад, ки ќобилияти худро санљанд, љањонбинияшонро
васеъ гардонанд ва дар ин ва ё он фаъолияти мењнатї
таљриба њосил кунанд.

Дар шароити њозира ихтиёрї шахсест, ки худро ба
бартарафсозии проблемањои иљтимоии љомеа масъул
медонад.

Маќсаду мароми њаракати ихтиёрї, ин иштироки
фаъолонаи шањрвандони љавон љињати баамалбарории
талаботњои асосии одамон дар бунёд сохтани љомеаи
осоишта, боадолат ва хайрхоњ мебошад.

Назарияи љомеаи шањрвандї ва назарияи њаракати
ихтиёрї асоси ягонаи ѓоявї ва фалсафї доранд:
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• љомеаи шањрвандї - ин натиљаи таъсири мустаќилонаи
ањолї нисбат ба њокимияти давлатї барои бадастории
манфиати шањрвандї мебошад;

• њаракати ихтиёрї - ин роњи комёбї ва пешрафти
љомеаи шањрвандии одамон аст, ки новобаста аз давлат ва
даструњои маќомоти болої амал мекунад.

Ихтиёрї - ин зуњуроти ѓайримаъмул ва ташаббусноки
бевоситаи шањрвандист. Дар баробари ин, ихтиёриён ба
корњо ва барномањои ташкилотњои ѓайрињукуматию,
љамъиятии байналмилалї ва ватанї љалб карда мешаванд,
инчунин дар ташкилотњои давлатї, аз ќабили беморхонањо,
корњои љамъиятї, мактабњо, интернатњо ва ѓайра
метавонанд мустаќилона фаъолият намоянд.

Ихтиёрї (англ. volonteer — ихтиёрї) - шахсоне
мебошанд, ки бо маќсади маълумотнок гардонии љомеа
доир ба бартарафкунии проблемами њаётї ва расонидани
кўмакњои беѓараз ва хайрхоњ, фаъолият мебаранд.

Фаъолияти онњо бо ихтиёр ва розигии худ новобаста аз
манфиатнокї амалї мегардад. Онњо метавонанд расмї ва
ё ѓайрирасмї амал кунанд, ё ин ки дар ташкилотњои
давлатї ва ѓайридавлатию љамъиятї, ташкилотњои хусусии
тиббї, соњаи маориф њамчун аъзо фаъолият баранд.

Њаракати ихтирї яке аз шаклњои асосии муттањидсозии
одамон дар атрофи ѓояи «дастгирии ихтиёрї» ба он касоне,
ки дар вазъияти ногувор афтодаанд ва барои бартараф
намудани проблемањои онњо ба дахолати дигарон
мўњтољанд мањсуб мешавад. Њамин тариќ шахсоне, ки ба
хадамоти ихтиёрї аъзо мешаванд, кўшиш мекунанд, ки
талаботњои иљтимоии худро дар муносибат ва дастгирии
атрофиён, барои ба комёбї ноил гардидани онњо ќонеъ
гардонанд. Дар њаёт бисёре аз мо ихтиёрї мешавем: Аз
њисси некї ба зайифон ёрї мерасонем, ваќти пурќимати
худро дареѓ надошта бо дигарон мубодилаи дониш,
мањорат месозем. Ихтиёриён ивазнашавандаанд, зеро
њангоми нарасидани мутахассисони соњавї онњо ќувваи
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иловагї ба шумор мераванд, то ин ки дар ташкилу
гузаронидани чорабинињо, маъракахои таблиѓотї нисбат
ба афкори иљтимої сањми худро гузоранд. Кўмакрасонии
ихтиёрї (хашар) дар урфу одат ва анъанањои миллии
халќи тољик маќоми хосаеро доро мебошад. Дар дењањо
расму оинњое мављуданд, ки одамон љамъ омада «њашар»-
кори якљоя эълон мекунанд. Онњо барои сохтмони як хона
якљоя амал намуда, кўмаки беѓарази худро мерасонанд. Ё
ин, ки њангоми мусибати сахти ба сари ягон хонавода
омада, ањли дења љамъ шуда , кўмаки  беѓаразона
мерасонанд. Бештар гурўњи ихтиёриён дар корњои сањро,
шанбегї, дар хирманкубї, дар сарбанд кардани обњои
киштукор, дар тўйю маросимњо хизмат мерасонанд. Оилањо
ќаблан «њашар» эълон мекунанд, зиёфат ва њамаи он
лавозимоте, ки барои мењнати зиёд зарур аст, омода
месозанд.

Чї тавре иброз гашт, ихтиёрї шахсест, ки дар њаёту
фаъолияти љомеа ихтиёриёна иштирок намуда, новобаста
аз манфиатнокї дар пешравандагии он сањмгузор мебошад.

Маќсади ихтиёрї:
Пешравандагии љомеа, инкишоф додани тафаккури

насли наврасу љавон, рањсипої ба тарзи њаёти солим ва
дур кардани фарди љомеа аз падидањои номатлуби њаётї
мебошад.

Вазифањои ихтиёрї:
• тарѓибу ташвиќи тарзи солими њаёт дар байни насли

наврасу љавон;
• маълумотнок гардонидани љавонон оид ба хатарнокии

падидањои номатлуб дар њаёти онњо ва пешгирии он;
• ихтиёриёна, новобаста аз манфиатнокї, иштирок

намудан дар корњои љамъиятию манфиатбахш ба љомеа,
кўмак расонидан ба маъюбон, бепарасторон, пиронсолон;

• њидоят кардани љавонон ба ватанпарастию
инсондустї, илмомўзию забондонї ва хоксорию поктинатї.

Ќадами 4. Принсипњои њаракати ихтиёригї- маърўзаи
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хурд
Тренер: Чї тавре дар боло иброз кардем, њаракати

ихтиёрї њаракатест, ки бањри дастгирии мўњтољон ва
кўтоњдастон ва ё умуман бањри пешрафти љомеа амал
мекунад. Дар баробари ин, њаракати ихтиёрї принсипњои
хоси худро дорад.

Принсипхои асосии њаракати ихтиёригї:
1. Ихтиёрї ва покдилона дар тараќќиёт ва шукуфонии

љомеа фаъолият бурдан
Шахси ихтиёрї он ваќт њамчун ихтиёрї шинохта

мешавад, ки агар ў ихтиёран барои дастгирии мўњтољон:
пиронсолон, маъюбон , беморон ва бурдани корхои
манфиатнок барои ободонии мањал, пешравандагии љомеа
ва тараќќиёти давлат сањмгузор бошад.

2. Муносибати эњтиромона, хоксорона ва хайрхоњона
нисбат ба атрофиён доштан

Њар як шахсро дар оила, мадди аввал дар рўњияи
эњтирому ростќавлї, хоксорию поктинатї ва поквичдонию
инсондўстї тарбия мекунанд. Ин хусусияти хоси инсону
инсонигарист, ки ба њар як фард таманно карда мешавад.
Шахси ихтиёрї бошад, шахсест, ки нисбат ба атрофиён
њамеша дар ѓамхорию мехрубонї буда, њурмату эњтиром
ва савховатмандиро дар фаъолияти худ пешаи рўзмараи
корї менамояд.

3. Аз худ дур кардани кибру ѓурур нисбат ба атрофиён
ва пеша кардани сабру тоќат ва тањамулнокї дар њаёти
њамарўзаДар њаёт шахсе бе кубру ѓурур шуда наметавонад.
Њар як ќадами шахс бо тарсу њарос, зиддиятњо ва нафратњо
фаро гирифта мешавад. Ва мањз аз њамин хусусиятњои
табии инсонї, нисбат ба атрофиён кибру ѓурур ва бесабрию
бетоќатї пайдо мегардад, ки оќибати хуб надорад. Барои
дучор нагаштан ба оќибатњои он шахсро зарур аст, дар
њолатњои зарурї худро идора карда тавонад ва кибру
ѓурурро аз худ дур намояд.

Ќадами 5. Ихтиёрї ва сањми ў дар љомеа (маърўзаи хурд,



51

кор дар машќњо)
Тренер: Сањми шахси ихтиёрї дар љомеа басо бузарг аст.

Чї тавре дар боло иброз гардид кўмакрасонии ихтаёрї
(њашар) дар анъанањои миллии њалќи тољик маќоми хосаеро
пайдо кардааст. Дар дењањо расму оинњое мављуданд, ки
одамон љамъ омада «њашар»-кори якљоя эълон мекунанд.
Онњо барои сохтмони як хона якљоя амал намуда, кўмаки
беѓаразонаи худро мерасонанд. Ё ин, ки њангоми мусибати
сахти ба сари ягон хонавода омада, ањли дења љамъ омада,
кўмаки беѓаразона мерасонанд. Бештар гурўњи ихтиёриён
дар корњои сањро, шанбегї, хирманкубї, дар сарбанд
кардани обњои киштукор, дар тўйю маросимњо хизмат
мерасонанд. Оилањо ќаблан «њашар» эълон мекунанд,
зиёфат ва њамаи он лавозимоте, ки барои мењнати зиёд
зарур аст, омода месозанд.

Ќадами 6. Рафтору кирдори шахси ихтиёрї (кор дар
гурўњчањо)

«Бачањо, акнун биёед ба ду гурўњои хурд таќсим шуда,
оид ба рафтору кирдори шахси ихтиёрї нисбат ба
атрофиён мустаќилона кор барем»

Иштирокчиён ба ду гурўњ таќсим мешаванд. Баъд аз
мўњлати муайянгардида, намояндагони гурўњњо бо навбат
баромад намуда, пешнињодоти гурўњро иброз менамоянд.
Вобаста ба пешнињодоти онњо тренер рафтору кирдорњои
намунавии ихтиёриёнро муайян месозад.

Шахси ихтиёрї кадом рафторњоро бояд соњиб дошад?
• њурмату эњтироми доимї нисбат ба атрофиён
• сабру тоќат ва тањамулнокї
• ростќавлї, поквиљдонї
• ѓамхор ва хайрхоњ
ва ѓайра
Ќадами 7. Бозии маърифатї
«Гурўњ давра меистанд, баранда яке аз иштирокчиёнро

интихоб карда, ўро супориш медињад, ки ягон расмро тасвир
намояд (масалан: манзил ё њавопаймо) ва ду нафари дигар
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ба ў кўмак мерасонанд. Агар ин се нафар вазифаро
ўњдабаро нагарданд, бозиро тарк мекунанд. Њамин тартиб,
то аёми муайян гаштани ѓолиб бозї давом меёбад»

Ќадами 8. Мањфили ихтириёни љавон (маърўзаи хурд,
њуљуми фикрњо)

Тренер: Ихтиёриён метавонанд расмї ва ѓайрирасмї
амал кунанд ва њамчун узви ташкилотњои ихтиёрї шуда,
фаъолият намоянд. Њоло дар Тољикистон чанде аз чунин
ташкилоту мањфилњои ихтиёрї таъсис ёфта, дар самтњои
гуногун фаъолият доранд. Мисоли он шуда метавонанд,
Мањфилњои ихтириёни љавон (МИЉ), ки бо ташаббуси
Кумитаи кор бо љавонони назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон дар шањрњои Душанбе, Ќурѓонтеппа ва Хуљанд
таъсис дода шудаанд ва онњо бо маќсади маълумотнок
намудани наврасону љавонон оид ба Тарзи Њаёти Солим
(ТЊС), аз љумла пешгирии нашъамандї ва ВИЧ/СПИД аз
рўи принсипи «њамсол ба њамсол» фаъолият мебаранд.

Мурољиат ба аудитория:
Акнун бигўед, ба фикри Шумо аъзоёни МИЉ, чї гуна

корњоро бањри пешрафт ва устувории њамсолони худ ва
љомеа анљом дода метавонанд?

• корњои маърифатнокию таблиѓотї байни њамсолон
доир ба бартарафкунии проблемањо;

• ташкили семинарњои омўзишї оид ба пешгирии
нашъамандї ва ВИЧ/СПИД;

• расонидани кўмакњои беѓаразона ба шахсони мўњтољ
ва љавонон аз гурўњњои озордида;

• муносибати хайрхоњона нисбат ба атрофиён, аз љумла
њамсолони худ.

Чї тавре дар боло зикр гашт фаъолияти МИЉ аз рўи
принсипи «њамсол ба њамсол» ба роњ монда шудааст.
Ањамиятнокии истифодабарии принсипи «њамсол ба
њамсол» мавриди фаъолият дар он аст, ки дар чорабинињои
пешбинишуда худи наврасону љавонон иштирок менамоянд.
Яъне шахси љавон маълумоти гирифтаашро ба шахси
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дигари љавон «њамсолаш» мерасонад (интиќол медињад).
Аз њамин лињоз, принсипи «њамсол ба њамсол» яке аз

принсипњои бењтарини иттилоотнокї (таълимї) эътироф
гаштааст. Инро имрўз ќисми зиёди ташкилотњои ватанию
байналхалќї мавриди фаъолият истифода мебаранд.

Ќадами 9. Тартиби таъсиси МИЉ- (кор дар гурўњчањо)
Барои идора кардани дилхоњ фаъолият дар чорчўбаи

муайян сохтор ва тартиби муќаррарии коргузорї лозим аст.
Њар як ташкилот сарфи назар аз шакли моликият мавриди
таъсис ёфтанаш фаъолиятро аз тањия ва тасдиќи
Низомномаи (Оинномаи) ташкилот оѓоз мекунад. Сипас
барои маќоми њуќуќї додан њуљљатњои лозимаро омода
карда, ба хадамоти дахлдор дархост менамояд. Аз рўзи ба
имзорасии (тасдиќгардии) Низомнома, ташкилот маќоми
њуќуќї пайдо мекунад. Дигар вазифањо дар таъсиси
ташкилот, аз  муќаррар кардани доираи фаъолият,
вазифањо, самти фаъолият, њайати корї, дарёфти бинои
корї ва таљњизоти техникию мебелї ва ѓайра иборат
мебошад.

Тартиби таъсисёбии МИЉ  бошад дар фарќият аз
ташкилоти расмї дар он аст, ки он шахси њуќуќї (юридикї)
намебошад, чун он ингуна салоњият ва масъулиятро
надорад, чунки он ба ќайди давлатї гирифта намешавад.
Он мањфил аст, ба он одамон ихтиёриёна аъзо мешаванд.
Дигар тартиботи коргузории МИЉ бошад, ба сохтори
ташкилоти муќаррарї монанд аст. МИЉ-ро мумкин аст дар
назди дилхоњ ташкилот ва ё сохторњои кор бо љавонон
таъсис дод.

Мурољиат ба аудитория:
Ба се гурўњ таќсим шуда, њар як барои гурўњи худ МИЉ

бо номгузории махсус таъсис медињем.
Мавзўъ: Тањияи тартиботи таъсиси МИЉ.
Мањфили ихтириёни  љавон (минбаъд, Мањфил)

иттињодияи ихтиёрии љавонон буда, дар назди сохторњои
кор бо љавонон таъсис дода мешавад.
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1. Низомномаи Мањфил
- љараёни ба роњ мондани кор, рафту омад
- принсипњои фаъолият
- љараёни маблаѓгузории фаъолият
2. Роњбарияти Мањфил
3. Аъзоёни Мањфил
- усулњои љалбкунї барои аъзогї ба Мањфил
- манфиатнокии аъзоёни Мањфил
4. Дарёфти муассис ва ба имзорасонии шартнома
Фаъолияти МИЉ
Мањфили ихтириёни љавон хадамоте мебошад, ки он дар

самти дастгирии эњтиёљмандон, бурдани корњои таблиѓотї
ва маърифатнокии наврасон ва љавонон фаъолият мебарад.
Дар симои МИЉ, мо хадамотеро мебинем, ки он дар самти
бо иттилооти васеъ ва дастрас фаро гирифтани фаъолияти
љавонон кор мебарад, то инки дилхоњ љавони мањал барои
бартараф намудани проблемањои иљтимоии худ бо боварии
комил тавонад ба МИЉ мурољиат намояд ва ба саволњои
худ љавоб ёбад.

Мурољиат ба аудитория:
Акнун бигўед, ба фикри Шумо МИЉ бояд кадом

самтњои фаъолиятро дарбар гирад.
Мавзўъ: Самтњои асосии фаъолияти МИЉ
• ба маълумотњои љолиб фарогирии љавонон;
• бартарафи кардани рафторњои номатлуб дар байни

насли наврасу љавон;
• паст кардани сатњи нашъамандї ва беморињои

сироятї, аз љумла ВИЧ/СПИД;
• чорабинињои таблиѓотї оид ба њифзи њуќуќ ва

манфиатнокї;
ва њоказо
Дар боло мо бо Шумоён самтњои асосии фаъолияти

МИЉ-ро муайян кардем. Воќеан њам њар як хадамот, самт,
фаъолият ва ё дилхоњ ташкилот ба худ маќсад ва вазифањои
хосро доро мебошад. Чї тавре иброз гардид, мо мехоњем,
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то МИЉ кисмњои асосї ва муњими њаёту фаъолияти
љавононро дарбар гирад. Инчунин, вазифањои МИЉ низ
њоло барои мо аниќу равшан нест.

Мавзўъ: Муайян карданимацеад ва вазифањои МИЉ:
(намуна)

Маќсади МИЉ: Баланд бардоштани сатњи
маърифатнокии наврасон ва љавонон дар самти бартараф
кардани проблемањои иљтимої дар њаёту фаъолияти
њамарўза, расонидани кўмак, дастгирии хайрхоњона нисбат
ба њамсолон, аз љумла љавонони аз гурўњњои озордида.

Вазифањои МИЉ:
• дарёфт, љамъоварї ва вусъати иттилоот вобаста ба

проблемањои иљтимоии љавонон;
• тањия ва амалигардонии маводи иттилоотї (буклет,

лифлет, плакат, китоб...) дар байни наврасон ва љавонон;
• ташкил ва гузаронидани пурсишњо  вобаста ба

проблемањои ташвишовари љавонон;
• ташкили машѓулиятњои омўзишї дар байни наврасону

љавонон аз рўи принсипи «њамсол ба њамсол»;
• бурдани корњои таблиѓотию маърифатнокии

маќсаднок дар самти дастгирии иљтимоию иќтисодии
љавонон, тањкими тарзи њаёти солим  ва пешгирии
падидањои номатлуб дар байни онњо;

ва хоказо
Ќадами 11. Љамъбасти рўз: Мавриди љамъбаст тренер

яке аз иштирокчиёни фаъолро ба сифати ихтиёрї љалб
намуда, аз ў хоњиш менамояд, ки пагоњ пеш аз машѓулият
оид ба мавзўи имрўза каме маълумот дињад.
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Ќадамњо Мавзўњо Ваќт/давомнокї
1. Бозии маърифатї "Шиносоии љуфтњо" 15 даќ.
2. Ќоидаи гурўњ (њуљуми фикрњо) 20 даќ.
3. Намудњои маводи нашъадор (њуљуми

фикрњо)
30 даќ.

4. Нашъамандї ва оќибатњои он (маърўзаи
хурд)

30 даќ.

5. Тањкими фаъолияти зењнї (саволу љавоб) 25 даќ.
Њамагї давомнокї 2 соат.

Эзоњ: дар матни модул љумлањои бо «курсор» ишора
гардида, суханњои тренер мебошанд.

Ќадами 1. Бозии маърифатї “Шиносоии љуфтњо”
Дилхоњ машѓулият аз шиносої оѓоз мегардад. Аз

ин рў, дар ин навъи шиносої тренер ба иштирокчиён
чунин мурољиат менамояд:

Њар нафар барои худ љуфти муносиб интихоб намояд,
бењтараш он аст, ки шахсони дар пањлўи рост бударо
интихоб намоед. Акнун дар муддати то 3 даќќиќа ба
шарики худ дар бораи худ маълумот дињед, яъне Шумо
кї њастед, шуѓли дўстдоштаи Шумо, орзуи Шумо ва
ѓайра.

Ваќт анљом ёфт, акнун шарики худро ба
иштирокчиён муаррифї намоед.

Ќадами 2. Ќоидаи гурўњ (њуљуми фикрњо)
Барои танзими муносибатњо дар љараёни

машѓулият зарур аст, ки ќоидаи гурўњ ќабул карда
шавад, аз ин рў тренер ба иштирокчиён чунин мурољиат
менамояд:

Бачањои азиз!
Њамаи мо медонем, ки дилхоњ фаъолият ќоидаву

принсипњои муайяни худро дорад. Фарз кардем «Шустани

2.4. МОДУЛ: «ПЕШГИРИИ НАШЪАМАНДЇ»



57

мошин», барои шустани мошин пеш аз њама иљозати
соњиби мошнро гирифтан лозим, ки берун ва ё даруни
мошинро шўем, бо шампун ва ё бо оби тоза. Ва сипас
мавриди шўстан аввал об пошидан лозим ва пок кардан
лозим ва ѓайра, њамаи њамин ба ќоидаи гурўњ дохил
мешавад.

Дар навбати худ моро низ лозим аст, ки барои танзими
муносибатњо ќоидаи гурўњро ќабул намоем. Акнун ба ман
бигўед, барои мо чигуна ќоидањои гурўњ лозим, аст ки
машѓулиятамон бомуваффаќият анљом ёбад?

Таклифњои (суханњои) иштирокчиён бе муњокима
дар ватмани овезон шуда, навишта мешавад.

Намуна барои тренер:
-дасти боло
-бо навбат сухан гуфтан
-сухани якдигарро набуридан
-фаъолона иштирок кардан
ва ѓайра
Бачањо!
Ин ќоидањое буд, ки мо якљо ќабул кардем, акнун он

барои машѓулияти њамчун ќонун бояд риоя карда шавад.

Ќадами 3. Намудњои маводи нашъадор (њуљуми
фикрњо)

Тренер машѓулиятро чунин оѓоз мекунад:
Дар љањон яке аз падидањои сердаромад ва марговар

нашъа ва маводњои нашъадор мањсуб мегардад. Бар зидди
ин падида маќомоти зиёди давлатї њамарўза мубориза
мебаранд, вале сатњи нашъаљалобї ва нашъамандї њамоно
рў ба афзоиш дорад. Дар Тољикистон то кунун њудуди
7800 нафар њамчун нашъаманд ба ќайд гирифта шудаанд
ва беш аз 60% онро љавонон ташкил медињанд. Маводњои
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нашъадор якчанд намуд мешавад ва зарари њар кадом ба
худ хос аст.

Акнун Бигўед, ки Шум кадом намудњои маводњои
нашъадорро медонед?

Намуна барои тренер.
-героин
-гашиш
-афён
-банг
ва ѓайра

Ќадами 4. Нашъамандї ва оќибатњои он (маърўзаи
хурд)

Тренер машѓулиятро чунин оѓоз мекунад:
Дар њаёт падидањои ва одатњои гуногуни номатлубе

љой доранд, ки аз таъсири онњо саломатии мо ва рўњияи
мо хароб ва заиф мегардад. Аз ќабили, нашъамандї,
сигоркашї, носкашї, истеъмоли маводњои спиртдор, ки
онњоро одатњои бад меноманд, мебошад.

Суханро бештар атрофи намудњои нашъа, истеъмол
ва оќибатњои он мебояд равона сохт. Аз љумла:

-Оё мумкин аст, ки мавриди як ё ду маротиба
чашидани маводи нашъадор нашъаманд гардї?

-Оё мумкин аст, мавриде, ки шахси нашъаманд
нашъаро аз њад зиёд истеъмол менамояд табобат шавад?

-Мумкин аст, ки кўдак нашъаманд гардад, мавриде,
ки яке аз волидон то таваллуди ў нашъаманд бошад?

-Барои табобат ба куљо бояд нашъаманд мурољиат
намояд?

-Бо чи гуна нишонањо мумкин аст, ки шахси
нашъамандро маълум намої?

Эзоњ: Љавоби пурмўњтавои саволњои боло, худ
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матни маърузаро ташкил медињад. Барои љавоби дуруст
ба тренер тавсия карда мешавад, ки аз маводњои
иловагї, бахусус адабиётњои алоќаманд истифода
намояд.

Ќадами 5. Тањкими фаъолияти зењнї (саволу љавоб)
Тренер чунин иброз мекунад:
Бачањо, шумо аллакай дар барои нашъамандї

маълумот пайдо кардед. Акнун биёед њамаи маълумотњои
гирифтаамонро як бори дигар такрор кунем.

Тренер оид ба нашъамандї ва проблемањои он дар
њаёти љавонон сухан мекунад ва оид ба намудњои нашъа,
роњу усулњои мубталогардї ва табобат ва ѓайра бо
иштирокчиён саволу љавоб мекунад.



60

2.5. МОДУЛ: «ВНМО/БПНМ
ВА РОЊЊОИ ПЕШГИРИИ ОН»

Ќадамњо Мавзўњо Ваќт/давомнокї
1. Бозии маърифатї «Ќолабњои њаракат-

кунанда»
10 даќ.

2. Такрори мавзўњои гузашта 5 даќ.
3. Мафњуми ВИЧ (маърўзаи хурд) 30 даќ.
4. Намудњои моеъ дар организми одам

(њуљуми фикрњо)
25 даќ.

5. Роњњои сироятгардии ВИЧ (кор дар
гурўњчањо)

35 даќ.

6. Оќибатњои вируси ВИЧ дар љомеа
(маърўзаи хурд)

20 даќ.

7. Роњњои нигањдории худ аз вируси ВИЧ
(кор дар гурўњчањо)

35 даќ.

8. Бозии маърифатї «Номро гир ва тубро
њавола дењ»

15 даќ.

9. Саволу љавоб 25 даќ.
Њамагї давомнокї 3 соат.

Эзоњ: дар матни модул љумлањои бо «курсор» ишора
гардида, суханњои тренер мебошанд.

Семинарро мумкин аст, ки дар як рўз ва ё бо
дарназардошти имконоти ваќтї дар ду ва ё се рўз ташкил
гардад.

Ќадами 1. Бозии маърифатї «Ќолабњои
њаракаткунанда»

Иштирокчиёнро даврашакл љамъ оварда, тренер
тартиби бозиро чунин мефањмонад:

Чи тавре аз номи бозї бармеояд, мо бояд ќолаби
якдигарро гирифта, ба шахси дар пањлуи рост истода,
бидињем. Яъне, ман худро ба монанди харгуш карда, дар
љой давида меистам ва ба шахси дар пањлўям буда, назар
мекунам, он шахс низ ќолаби маро гирифта (яъне, ба
монанди манн) мудате онро такрор мекунад, сипас ба худ
ќолабе эљод карда, ўро ба шахси дар пањлўяш истода
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медињад (яъне, ба ў нишон медињад). Њамин тавр, њамаи
мо бо ќолаби гирифташуда, дар њаракат меистем то
мўњлати муайян.

Ќадами 2. Такрори мавзўњои гузашта
Бачањо, чи тавре шумо медонед, дирўз яке аз

ихтиёриёни мо вазифадор гашта буд, ки оид ба мавзўњои
дар машѓулияти якум гузашта мухтасар маълумот
медињад, акнун суханро ба ў медињем ва мо ўро гўш
мекунем. Марњамат!

Эзоњ: Ин ќадамро дар њолате иљро мекунед, ки агар
семинар ду-се рўз ташкил гардад.

Ќадами 3. Мафњуми ВНМО/БПНМ (маърўзаи хурд)
Тренер бо иштирокчиён атрофи масъалањои зерин

сўњбат мекунад:
-мафњуми ВИЧ ё ин ки ВНМО;
-ВНМО/БПНМ дар Тољикистон дар кадом марњила

аст ва кай пайдо шудааст;
-њолати фарогирии ВНМО/БПНМ дар тамоми

љањон;
-хатарнокї ва оќибатњои ВНМО/БПНМ;
ва ѓайра
Эзоњ: Љавоби пурмўњтавои мавзўњои боло, худ

матни маърузаро ташкил медињад. Барои љавоби дуруст
ба тренер тавсия дода мешавад, ки аз маводњои иловагї,
бахусус адабиётњои алоќаманд истифода намояд.

Ќадами 4. Намудњои моеъ дар организми одам
(њуљуми фикрњо)

Машѓулиятро тренер чунин оѓоз менамояд:
Бачањо, бигўед, ки шумо кадом намудњои моеъи дар

организми инсон мављуд бударо медонед?
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Намуна барои тренер.
-араќ;
-пешоб;
-хун;
-оби манї (нутфа);
ва ѓайра
Акнун бигўед, ки  ВНМО бо кадом роњњо мегузарад?
Тренер  њама вариантњои иштирокчиёнро бе

муњокима дар тахта менависад.
Намуна барои тренер.
-ба воситаи хун;
-ба воситаи алоќаи љинсї;
-аз модари сироятёфта ба кўдаки навзод.

Ќадами 5. Роњњои сироятгардии ВНМО (кор дар
гурўњчањо)

Машѓулиятро тренер чунин оѓоз менамояд:
Бачањо, акнун биёед ба ду гурўњњои хурд таќсим

шуда, оид ба роњњои сироятёбии вируси ВНМО ва роњњои
нагузаштани он мустаќилона кор барем.

Барои тренер:
Вазифа: Иштирокчиён  ба  ду  гурўњ таќсим

мешаванд.
Гурўњи якум оид ба роњњои сирояти ВНМО ва

гурўњи дуюм оид ба роњњои нагузаштани ВНМО кор
мебаранд.

Баъд аз мўњлати муайянгардида, намояндаи гурўњњо
бо навбат баромад намуда, пешнињодоти гурўњњоро
иброз менамоянд. Вобаста ба пешнињодоти онњо тренер
роњњои дурусти сироятёбї ва нагузарандагии ВНМО-
ро муайян месозад.
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Ќадами 6. Оќибатњои вируси ВНМО дар љомеа
(маърўзаи хурд)

Тренер бо иштирокчиён атрофи масъалањои зерин
сўњбат мекунад:

-роњњои гузарандагї ва нагузарандагии ВНМО;
-роњњои нигањдории худ нисбат ба мубтало гаштан

ба ВНМО;
-умри мубталогаштагони ВНМО;
-муносибат бо мубталогаштагони ВНМО;
-бештар кињо бо ВНМО мубтало мегарданд?;
-хатарнокии ВНМО;
-мавриди мубтало гаштан ба ВНМО ба куљо

мурољиат бояд кард?
ва ѓайра.
Эзоњ: Љавоби пурмўњтавои мавзўњои боло, худ

матни маърузаро ташкил медињад. Барои љавоби дуруст
ба тренер тавсия дода мешавад, ки аз маводњои иловагї,
бахусус адабиётњои алоќаманд истифода намояд.

Ќадами 7. Роњњои нигањдории худ аз ВНМО (кор
дар гурўњчањо)

Машѓулиятро тренер чунин оѓоз менамояд:
Бачањо, акнун биёед ба ду гурўњњои хурд таќсим

шуда, оид ба роњњои  нигањдории худ аз ВНМО
мустаќилона кор мебарем.

Барои тренер:
Вазифа:Иштирокчиён ба ду гурўњ таќсим мешаванд.

Гурўњи якум оид ба роњњои ташаккули тарзи њаёти солим
ва гурўњи дуюм оид ба роњњои эмин будан аз ВНМО
кор мебаранд. Баъд аз мўњлати муайян, намояндаи
гурўњњо бо навбат баромад намуда, пешнињодоти
гурўњро иброз менамояд.
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Вобаста ба пешнињодоти гурўњњо тренер роњњои
дурусти нигањдории худ аз ВНМО-ро муайян месозад.

Ќадами 8. Бозии маърифатї «Номро гир ва тубро
њавола дењ»

Барои бозї тренер пешакї тубї ќоѓазин на онќадар
калонњаљм тайёр мекунад.

Тренер бозиро чунин оѓоз менамояд:
Бачањо дар бозии мазкур мо бояд давра истем ва ба

якдигар ин тўбро њавола медињем. Вале бояд донист, ки
мавриди њавола додани тўбча дилхоњ номи роњњои
сирятёбї аз ВНМО ва ё нагузаштани ВНМО-ро гирфта,
сипас онро ба шахси рў ба рў истода њавола додан лозим
аст. Агар шахси тўбдињанда номи роњеро гирад, ки ба
воситаи он шахс аз ВНМО сироят ёбад, пас шахси тўб
ќабулкунанда ўро намегирад, яъне дар ин њолат ў ба ВНМО
сироят намегардад ва бозиро давом медињад, дар њолати
баракс, яъне агар тўбро гирад ў ба ВНМО сироят мегардад
ва аз бозї мебарояд. Њамин тавр то як нафар мондан бозї
давом меёбад.

Марњамат!.

Ќадами 9. Саволу љавоб
Такрори маводи гузашта.
Тренер ба иштирокчиён бо саволњои зерин мурољиат

менамояд:
- вируси ВИЧ гуфта Шумо чиро мефањмед?
- вируси ВИЧ бо кадом роњњо мегузарад ва ё

намегузарад?
- оё вируси ВИЧ нишонањои муайян ва ё зоњирї дорад?
- вируси ВИЧ табобатшавандааст ё не?
муносибат бо ВИЧ мубталогаштагон?
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МАФЊУМЊОИ АСОСЇ

(ВИЧ) ё инки ВНМО чист?
В - вируси
Н - норасоии (камшавии)
М - масъунияти (иммунитети)
О - одам
(СПИД) ё инки АНММ чист?
Б - бемории (аломатњои якчанд намуди беморињо)
П - пайдошудаи
Н - норасоии
М - масъуният

ВНМО аз АНММ чї фарк дорад?
ВНМО - ин вирусе мебошад, ки ба он одам гирифтор

мешавад, дар худ мегардонад ва дар њолатњои муайяни
тасодуфї (ва ё махсус) ба дигарон мегузаронад. ВНМО -
вирусе мебошад. ки  танњо аз одам ба одам мегузарад ва
масъунияти баданро хароб мегардонад.

БПНМ - аломати якчанд бемориест, ки дар натиљаи
сирояти ВНМО ва дар муддати 2-15 сол дар  худ
гардонидани одам ба вуќўъ меояд.

БПНМ - аломати якчанд намуди беморињои вазнин
мебошад, ки дар натиљаи камшавии масъунияти (системам
худмуњофизаткунии инсон) бадан пайдо мешаванд.

ЭЗОЊ: То имрўз ВНМО/АНММ табобатнашаванда
муайян гардидааст.

ВНМО бо кадом роњњо мегузарад?
- ба воситаи хуни сирояти ВНМО шуда (алокаи хунї)
- ба  воситаи ало?аи љинсї бо шахси ба ВНМО

сироятёфта (ба воситаи нутфа)
- аз модари ба ВНМО сироятшуда ба кўдак/тифл.

(њангоми њомила, таввалуд ва ширмаконї).
Боќї, ба дигар роњњои муомила ё муошират ВНМО

намегузарад.
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Аз ВНМО чи гуна бояд худро эњтиёт кунем?
- худдорї аз алоќаи љинсї бо шахси тасодуфї;
- худдорї аз истифодабарии маводњои нашъадор;
- истифодаи рифола њангоми алокаи љинсї.
Оё шахсони гирифтори ВНМО мисли шахсони дигар

баробарњуќуќанд?
Шахсони гирифтори ВНМО њамчун шахсони солим

њуќуќи зиндагии осуда, тањсил дар муассисањои таълимї,
фаъолият аз рўи ихтисос, гирифтани њамаи намудњои
кўмаки ройгон,  таъмини доруворї ва дигар њуќуќу
манфиатњои ќонуниро доранд.

БЕМОРИЊОИ СИРОЯТИИ ЉИНСЇ (БСЉ)
- оташак (сифилис), сўзок (гонорея), хламидиоз,

трихоманиоз, педикулез (шабушкзанй), кандидоз,
ситомегалия;

- ВНМО, гепатити В ва С
Беморињое, ки ба воситаи алоќаи љинсї ва  хун

мегузаранд:
- Оташак (сифилис) гепатит В, С ва ВНМО
Ба БСЉ, бештар бо кадом роњњо сироят шудан мумкин

аст?
- тавассути хун њангоми истифодаи асбобу лавозимоти

тиббии тамъизнашуда;
- њангоми алоќаи љинсии тасодуфии муњофизатнашуда

(бе рифола) бо ашхосе, ки гирифтори БСЉ аст;
Аломатњо ва нишонањои асосии БСЉ:
- пайдошавии захм дар атроф ва даромади узвњои

таносули занона;
- дар пусти бадан пайдо шудани доѓу доначањои

сурхчатоб;
- хориш ва илтињоби мадданоки сафедчатоб аз узвњои

таносул;
- варам ва сурхшавии узвњои таносул;
- дар ваќти пешобкунї сўзиш ва пайдошавии дард.
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Чї тавр худро аз мубталои БСЉ, рањо кард?
- рафтору кирдори њамида;
- риояи ќоидањои гигиении шахсї, тарзи њаёти солим,

худдорї аз рафтори хатарнок;
- худдорї аз алоќаи љинсии тасодуфї.

НАШЪА чист?
Нашъа ин маводи сахттаъсиркунандаи психотропї

буда, организми одамро ба вобастагии љисмонї ва рўњї
нисбат ба маводи нашъадор оварда мерасонад. Тамоми
узвњои бадани одамро дардманд ва системаи асабро хароб
мегардонад.

Нашъамандї чист?
Нашъамандї ин бемориест, ки њангоми истифода

бурдани маводи нашъадор ба он гирифтор мешаванд.
Њангоми ба ин беморї гирифтор шудан тамоми узвњои
бадан дардманд  (ломка) шуда, системаи асаби одам хароб
мегардад.

Истеъмоли маводи нашъадор ба чї оварда мерасонад
(оќибати нашъамандї)?

- нашъамандї ба паст намудани ќобилияти мењнатї,
камаќлї, таназзули шахсият, таѓйироти рўњї, бадахлоќї,
бешармї, берањмї оварда мерасонад.

- мубталошавї ба ВНМО/БПНМ
- зањролудшавиї аз  нашъа  ба марг асос шуда

метавонад.

ТАЪРИХИ ПАЙДО ШУДАНИ  БЕМОРИИ СПИД
(БПНМ)

Аввалин сироятёфтагон ва беморони СПИД дар
аввалњои солњои 80 - уми асри ХХ дар байни шахсоне, ки
алоќањои љинсии мард бо мард доштаанд, ба ќайд гирифта
шудааст. Баъдтар ин беморї дар байни шахсоне, ки
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моддањои нашъаовар ба таври тазриќї истифода мебурданд
ва шахсоне, ки ба бемории вазнини хун “гемофилия”
гирифтор будаанд, маълум карда шудааст. Дар соли 1983
аввалин шуда ду олим, яке олими амрикої Роберт Гало ва
дигаре олими фаронсавї Люк Монтанье барангезандаи
бемории СПИД - ро муайян карда, ба он Вируси Норасоии
Масунияти Одам (ВИЧ) ном гузоштаанд. Аз њамон сол сар
карда, сироятёфтагон ва беморони СПИД дар бисёр
ќитъањои љањон ба ќайд гирифта мешуданд ва њоло ин
беморї дар тамоми љањон пањн гашта, шумораи
сироятшудагон рўз то рўз зиёд шуда истодааст. Тибќи
омори љањонї дар љањон њар рўз 16 њазор шахсон гирифтори
Вируси Норасоии Масунияти Бадан (ВИЧ) мегарданд, ки
50% - и он ба љавонони аз синни 10 то 25 сола рост меояд.
То имрўз дар љањон 42 миллион шахсони сироятшудаи
ВНМО /БПНМ ба ќайд гирифта шудаанд. Солњои охир дар
давлатњои ИДМ ављгирии ин беморї ба назар мерасад ва
Љумњурии Тољикистон низ аз ин ќабил аст. Аввалин
маротиба дар љумњурї шахсони сироятёфтаи ВИЧ дар соли
1991 ба ќайд гирифта шудаанд. Дар сатњи Тољикистон чун
дар арсаи љањонї афзоишёбии њолатњои гирфторї ба
ВНМО/БПНМ ба чунин сабабњо асоснок мегардад:

1. Табобатнашавндагии ВНМО/БПНМ, ки оќибат ба
марг оварда мерасонад, яъне танњо дар сурати фавтидани
шахси гирифтори БПНМ, њисоби ў аз њисоби умумї гирифта
мешавад. Дар њоле, ки њар рўз дар љањон 7400 одамон ба
ВНМО мубтало мегарданду, њамагї 5500 одамон аз БПНМ
дар як ваќт  мефавтанд1. Яъне, њар рўз теъдоди
мубталогаштагон ба ВНМО то 25,7% зиёд мегардад.

2. Муњољирати байникишварњо, аз љумла муњољирати
мењнатї, ки бинобар  сабаби муносибати шањвонии
њифзнашуда доштан, одамон ба беморињои сироятї, аз

_________________________
(1) http://www1.salvationarmy.org/ihq/www_ihq_csld.nsf/0/
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%20Prayer%20Focus%20Russian.pdf
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љумла ВНМО  гирифтор мешаванд ва он ба дигарон низ
интиќол мегардад. Дар шароити Тољикистон ин омил ба
таври возењ маълум аст.

3. Заиф будани системаи баќайдгирї ва бетарафии
шањрвандон барои ташхиси тиббї – дар кишвар чунин як
хадамоти махсус оид ба мубориза бар зидди БПНМ мављуд
набуд. Айни њол њудудан дар 60% ноњияњо чунин хадамот
ташкил ёфтааст, ки дастрасии одамон ба ташхис мањдуд
аст. Воќеан  њам тибќи асноди байналмилалї ва
ќонунгузории љории кишвар шахсро барои гузаштан ба
ташхиси тиббї маљбур кардан лозим нест, дар баробари ин
шањрвандони кишвар то њол сатњи хавфнокии ин бемориро
низ дарк накардаанд, ки дар натиља аз ташкхис ва
баќайдгирї оид ба доштани маќоми ВНМО худдорї
мекунанд.

4. Паст будани сатњи маълумотнокии ањолї, ки таъсири
асосии он ба  косташавии саломатии инсон оварда
мерасонад. Ќисми муайяни ањолї, аз љумла калонсолон аз
донистани (гирифтани маълумот) мушкилоти вобаста ба
ВНМО худдорї мекунанд ва ба љавонон низ чунин тавсия
медињанд, ки ин хатогї ислоњнашаванда аст нисбат ба
ояндаи љомеа. Ва воќеист, ки оќибат ба каммаълумотї ва
нињоят ба мубталогардї ба ВНМО/БПНМ   оврда
мерасонад.

Њамаи нуќтањои боло ба афзоишёбии бемории ВНМО/
БПНМ боис гардида истодааст ва љањониён пайваста
кўшиш бар он доранд, ки њадди аќќал афзоишёбии ВНМО-
ро нигоњ доранд.

Тибќи омори расмї то 1 январи соли 2012 шумораи
умумии мубталогаштагони ВНМО/БНММ – 3846 њолат
мебошад, ки 60% онњо ба љавонони то 35 солаи рост меояд
ва ин муносибат нисбат ба соли 2010 91,9% афзоиш
ёфтааст, яъне суръати нињоят шадиди афзоишро касб
намудааст. Бояд ќайд кард, ки барои сирояти ВНМО
сарњад, миллат ва дин вуљуд надорад. Ба ВНМО
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метавонанд занњо, мардњо, љавонон ва кўдакон гирифтор
шаванд. Яъне дар тамоми кишварњои љањон њамаи миллату
халќњо ва одамони синну сол, љинс, динашон гуногун ба
ВНМО гирифтор шуда метавонанд.

Одамоне, ки ба ВНМО гирифтор шудаанд дар давоми
чандин сол худро тамоман солим њис мекунанд, вале худи
ин гуна шахсон метавонанд наздикони худро сироят
намоянд.
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2.6. МОДУЛ: «ОГАЊОНЇ АЗ БЕМОРИЊОИ БА
ВОСИТАИ АЛОЌАИ ЉИНСЇ ГУЗАРАНДА»

Ќадамњо Мавзўњо Ваќт/давомнокї
1. Такрори мавзўњои гузашта 5 даќ.
2. Бемории сироятии љинсї ва оќибатњои он

(маърўзаи хурд)
25 даќ.

3. Оќибатњои муносибатњои тасодуфии
шањвонї (њучуми фикрњо)

25 даќ.

4.  Чи гуна худро аз беморињои сироятии
љинсї нигањ бояд дошт? (кор дар
гурўњчањо)

35 даќ.

5. Бозии маърифатї «Себхурак» 10 даќ.
6. Саволу љавоб 20 даќ.

Њамагї давомнокї 2 соат.

Эзоњ: дар матни модул љумлањои бо «курсор» ишора
гардида, суханњои тренер мебошанд.

Семинарро мумкин аст, ки дар як рўз ва ё бо
дарназардошти имконоти ваќтї дар ду ва ё се рўз ташкил
гардад.

Ќадами 1. Такрори мавзўи гузашта
Бачањо, чи тавре шумо медонед, дирўз яке аз

ихтиёриёни мо вазифадор гашта буд, ки оид ба мавзўњои
дар машѓулияти якум гузашта мухтасар маълумот
медињад, акнун суханро ба ў медињем ва мо ўро гўш
мекунем. Марњамат!

Эзоњ: Ин ќадамро дар њолате иљро мекунед, ки агар
семинар ду-се рўз ташкил гардад.

Ќадами 2. Бемории сироятии љинсї ва оќибатњои он
(маърўзаи хурд)

Тренер оид ба беморињои сироятии љинсї ва роњњои
гузуарандигии онњо чунин маърўза менамояд.

1. Маълумотнокї оид ба беморињои сироятии
љинсї ва њаёти дурусти шахвонї
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2. Беморињои сироятии љинсї бештар дар байни
кињо дида мешавад?

3. Барои чї шахс ба беморињои сироятии љинсї
дучор мегардад?

4. Роњњои пешгирии беморињои сироятии љинсї.
5. Оќибатњои беморињои сироятии љинсї
ва ѓайра
Эзоњ: Љавоби пурмўњтавои мавзўњои боло, худ

матни маърузаро ташкил медињад. Барои љавоби дуруст
ба тренер тавсия дода мешавад, ки аз маводњои иловагї,
бахусус адабиётњои алоќаманд истифода намояд.

Ќадами 3. Оќибатњои муносибатњои тасодуфии
шањвонї (њучуми фикрњо)

Тренер мавзўро чунин оѓоз мекунад:
Бачахо, ба фикри шумо оќибатњои њаёти шањвонии

тасодуфї ва алоќаи љинсии тасодуфї ба чи оварда
мерасонад?

Тренер  њама вариантњои иштирокчиёнро бе
муњокима дар тахта менависад.

Намуна барои тренер:
-гирифтор шудан ба беморињои сироятии љинсї;
-гирифтор кардани дигарон ба беморињои сироятии

љинсї;
-рўњан хароб гаштани инсон;
-ноустувор гаштани фаъолияти љинсї;
ва ѓайра
Акнун бигўед, кадом намудњои беморињои сирояти

љинсиро медонед?
Намуна барои тренер:
-гонорея;
-сифилис;
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-сузок;
-ВНМО.
ва ѓайра

Ќадами 4. Чи гуна худро аз беморињои сироятии
љинсї нигањ бояд дошт? (кор дар гурўњчањо)

Машѓулиятро тренер чунин оѓоз менамояд:
Бачањо, дар ин ќисмати машѓулият биёед бо њисоби

яку дую се ба гурўњњо таќсим шавем.
Иштирокчиён ба се гурўњ таќсим мешаванд. Ба онњо

усулњои кор дар гурўњњои хурдро мефањмонед.
Бачањо, ватманњое, ки дар назд доред, дар он номи

гурўњ ва роњу усулњои аз беморињои сироятии љинсї эмин
буданро нависед. Барои ин ба шумо 25 даќиќа ваќт дода
мешавад.

Баъд аз анљоми кор намояндаи њар як гурўњ ба
навбат баромада кори гурўњро пешнињод менамоянд,
сипас ба муњокимаи он гузаред ва љавобњои дурустро
пешнињод намоед.

Ќадами 5. Бозии маърифатї «Себхурак»
Таљњизот: Миз, се дона себ, се дона лаълича, се

рўймолча
Мурољиати тренер:
Бачањо, дар озмуни мазкур се ихтиёрї лозим аст,

воќеан њам ѓолиби озмун ба туњфаи хотиравї таќдим
мегардад.

Се нафар ихтиёрї баромада бо чашмони баста ва
дастон паси пушт ба хурдани себ шурўъ мекунанд.
Шахси аввалин шуда, себро хурда тамом кунад ѓолиби
озмун дониста мешавад.
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Ќадами 6. Саволу љавоб
Такрори маводи гузашта.
Тренер  ба иштирокчиён бо саволњои  зерин

мурољиат менамояд:
1. Чї гуна беморињо ба воситаи алоќаи љинсї

мегузаранд?
2. Оќибатњои њаёти шањвонї чї гуна мебошанд?
3. Беморињои сироятии љинсї чї гуна нишонањо

доранд?
4. Эњтимолияти  такроран дучор  гаштан ба

беморињои сироятии љинсї љой дорад?
5. Чї тавр аз беморињои сироятии љинсї худро нигањ

бояд дошт?
6. Дар њолати пайдо шудани нишонањои беморињои

сироятии љинсї ба куљо мебояд мурољиат кард?


