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МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМИ ҲАЁТӢ БАРОИ ҶАВОНОН 
 

Дар ҳаёт инсон ҳамарӯза ба мушкилот ва тезу тундиҳо дучор 
мегардад ва хушбахтон қисми зиёди онҳоро паси сар мекунад ва қисме 
боқи мемонад, ки бо дастёб намегардад. Ин гуна мушкилотро ҳамчун 
афзалиятнок пазируфтан мумкин аст.  

Дар ҳаёти ҷавонони кишвар якчанд мушкилоти афзалиятнок 
мавҷуд аст, ки бархе аз онҳро дар поён баррасӣ менамоем. 

Яке аз мушкилоти муассири ҷавонон, ки аксарият онро дарк 
наменамоянд ва намепазиранд ин худфаъол набудани онҳо 
мебошад.  

Худфаъолӣ ба серталаб будани ҷавонон нисбат ба худ, ҷӯянда, 
серҳаракат ва аз болои худ доимо кор карданро ифода мекунад. 
Худфаъолӣ талаботи ҷомеаи муосир, алалхусус сохти демократии он, 
яъне яке аз принсипҳои асосии бурдбории ҳаёти инсон дар ҷомеаи 
демократӣ мебошад. 

Барои мисол дар интихоби касбу кор ҳамчун анъана ва мутобиқи 
унсурҳои табии, тиббӣ ва психологӣ қисми зиёди ҷавонон, бахусус 
ҷавонони кишварҳои минтақа ба кору пайкори волидони худ пайравӣ 
мекунанд ва онҳоро ҳамчун идеал қабул менамоянд ва орзу низ 
мекунанд, ки дар калонсолӣ ба касбу ҳунари онҳо машғул шаванд. 
Волидон дар навбати худ (қисми зиёд) фарзандонро талқин менамоянд, 
ки то давомдиҳандаи касби онҳо бошанд.  

Ин тамоюл ду паҳлу дорад, яке хуб дигаре бар зарари манфиатҳо. 
Паҳлуи хуб дар он аст, ки шахсони ҷавон бинобар таъсири генӣ 
метавонанд мутахассиси хуб ва идомадиҳандаи касбу ҳунари волидони 
худ бошанд, вале таъсири бад дар он аст ки имконоти зеҳнӣ ва малакаи 
ҳаётии қисми зиёди ҷавонон бар касбу ҳунари волидон мухолифат 
мекунад ва ё мутобиқат намекунад (тоб оварда наметавонад). Ин 
вазъияро бо шакли дигар мухолифати манфиатҳо меноманд ва маҳз 
бинобар мавҷуд будани ҳамин номутобиқатӣ қисми зиёди ҷавонон дар 
ҳаёт номуваффақ мегарданд. Яъне, дар ин ҷо на волидон, балки худи 
ҷавонон нақши муҳим доранд ва бояд ки фаъол бошанд. 

Аз ин рӯ, барои шахси ҷавон бо дарназардошти тақозои ҷомеаи 
муосир зарур аст, ки ихтиёрдори ҳаёти хеш бошад, касб ва ё ихтисоси 
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ояндаи хешро худ интихоб намояд ва пайваста ба он дониш омӯзад, дар 
ташкили оила фаъол бошад, ҷавобгариро пеш аз оғози ҳаёти оиладорӣ 
эҳсос намояд, созгор ба мустақилияти иқтисодӣ бошад. Вале ин ҳаргиз 
маънои онро надорад, ки бар мухолифи ҳидоятҳои волидон рафтор 
намоянд, зарур он аст, ки ҷавонон ҳамеша пайрави дастурҳо ва ризоияти 
волидон бо дарназардошти имконоти хеш ва тақозои ҷомеаи муосир 
бошанд.             

Дигар мушкилоти мубрами ҳаётӣ барои ҷавонон имрӯз 
таҳсилоти ноком  маҳсуб мегардад. Дар шароити бозори меҳнат сатҳи 
ба маълумоти касбӣ фарогирии ҷавонон ногувор боқӣ мемонад. Дар 
қатори сабабҳои асосӣ вобаста ба сатҳи бекорӣ номувофиқатии ихтисос 
ва касбҳои омӯхтаи ҷавонон баҳогузорӣ гардидааст. Дар шароити 
бозори меҳнат касбу ихтисосҳо ҳамарӯза нав шуда истодаанд ва бар 
ҳамин асно тағйирёбии барномаҳои таълимӣ зарурат пайдо мекунанд. 
Вале мутаассифона тағйир ва нав кардани барномаҳои таълимӣ дар 
системаи таҳсилоти касбии кишвар кам ба назар мерасад ва ҳамин аст, 
ки сафи бекоронро соҳибкасбон ва соҳибихтисосон бештар ташкил 
медиҳанд. 

Мутаассифона эҷод кардани маҳдудият аз ҷониби калонсолон, аз 
ҷумла волидон барои таҳсил фаро гирифтан духтарон, бахусус дар 
маҳалҳо анъана гардидааст. Новобаста аз арқоми расмӣ сатҳи ба таҳсил, 
ба хусус таҳсили касбӣ фарогирии ҷавондухтарон, аз ҷумла дар 
деҳотҷойҳо қаноаткунанда арзёбӣ намегардад. Теъдоди зиёди 
ҷавондухтарон бо сабаби монеагии калонсолон баъди синфи 5 ва ё дар 
ҳоли хуб баъди синфи 9 дигар таҳсилро давом намедиҳанд ва дар ниҳоят 
аз касбу ихтисос ва маълумоти кофӣ дур мемонанд. 

Имрӯз тибқи омори расмӣ аз тедоди умумии муҳасилин 43%-ро 
духтарон ташкил медиҳанд, дар ҳоле ки 50% ҷавонон духтарон 
мебошанд.  

Сатҳи таҳсилоти духтарон аслан дар марҳилаи фарогирии онҳо бо 
таҳсилоти касбӣ равшантар ба назар мерасад, ки он таносубан ба 29% 
баробар аст. Яъне, аз ҳисоби умумӣ сатҳи таҳсилоти духтарон то ба 
сатҳи таҳсилоти касбӣ то 12% коҳиш ёфтааст1. 

                                                
1 Омори сиёсати давлатии љавонон ва Омори соњаи маориф 
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 Сатҳи ба таҳсил фаро гирифтани ҷавонон (14-24 сола) ҳамасола 
афзоиш ёфта истодааст. Дар соли 2012 ба таҳсили алоқаманд 600500 
нафар фаро гирифта шудаанд, ки ин таносубнокӣ нисбат ба соли 1991 
32,1% афзоиш ёфтааст. Аз ҳисоби умумии ҷавонон ин теъдод 21,4% 
фарогириро ташкил медиҳад, яъне аз се як ҳисаи ҷавонон ба таҳсил 
машғуланд. Донишҷӯёни макотиби олӣ, коллеҷҳо ва омӯзишгоҳҳои 
касбӣ 216000 нафар, ки 32,5% онҳоро духтарон ташкил медиҳад2. 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди муносибатҳои байналмилалӣ 
сатҳи таҳсилоти ҷавонон дар хориҷи кишвар афзоиш ёфта истодааст. 
Айни замон дар хориҷи кишвар 7000 ҷавонон, аз ҷумла 3107 нафар аз 
ҳисоби бурсияҳои давлатӣ таҳсил доранд3. 

Дониш барои инсон манбаест, ки қиммати онро муайян месозад, 
ба беҳдошти вазъи иқтисодӣ ва иҷтимоии он боис мегардад, дар роҳи 
мубориза ба тазодҳои ҳаётӣ барои он ҳамчуни аслиҳа нақш мебозад ва 
умуман асоси камолоти шахсро ташкил медиҳад. 

Аз ин рӯ, месазад, ки барои ҷавонон, алалхусус барои духтарони 
ҷиҳати таҳсили касбӣ тамоми шароитҳо фароҳам оварда шавад. 
Волидонро мебояд аз ӯҳдадориҳои диниву дунявӣ бархурдор бошанд, ки 
барои шахс тарбия ва таълими фарзанд фарз аст ва онро бояд иҷро 
намуд. 

Зарур аст, ки барои интихоби касб ва ихтисос, мактаб ва донишгоҳ 
барои ҷавонон аз ҷониби оила ва ҷомеаи маҳаллӣ таваҷҷӯҳ дода шавад 
ва ҳануз аз айёми кӯдакӣ барои тарбияи комили фарзанд тадбирҳои 
судманд андешида шавад.     

Як мушкилотии асосии дигар дар ҳаёти ҷавонон бекорӣ 
мебошад. Чун қисми зиёди аҳолии синнусоли қобили меҳнатро 
ҷавонон ташкил медиҳанд, воқеист, ки теъдоди ҷавонони бекор нисбатан 
зиёд аст.  

Тибқи таҳлилҳои оморӣ шумораи ҷавонон бекор 26200 нафар ва ё 
54,5% аз ҳисоби умумии ҳамчун бекор ба қайд гирифтагонро ташкил 
медиҳад. Нисбат ба солҳои охир сатҳи бекорӣ коҳиш ёфта истодааст ва 
он нисбат ба соли 2010 3,7% коҳиш ёфтааст4. Итминон дорем, ки маҳз 

                                                
2 Омори сиёсати давлатии љавонон 
3 Омори соњаи маориф 
4 Омори соњаи мењнат ва њифзи иљтимоии ањолї 
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ҳамин сатҳ идома меёбад ва бо мурури замон сатҳи ба кор 
таъмингардии ҷавонон зиёд мегардад. 

Яке аз омилҳои нигароникунанда дар ин ҷодда, ин сатҳи пасти 
маълумотнокии ҷавонон мебошад. Тибқи омори расмӣ 31200 ва ё 31,2% 
бекоронро ҷавонони бо маълумоти миёнаи нопурра ташкил медиҳад. 
Яъне, сафи бекорони аз ҳисбои ҷавонони соҳиби маълумоти миёнаи 
нопурра (синфи 9) хело зиёд аст. 

Ба кор таъмин кардани ҷавони бекори соҳибмаълумот ва ё 
соҳибкасб мушкил надорад, вале чи бояд кард бо шахси ҷавоне ки 
маълумоти кофӣ ва ё касби зарурӣ надорад. Маҳз ҳамин муносибат аст, 
ки новобаста аз муътадилии бозори меҳнат, тадбирҳои пай дар пай 
андешидаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола мушкилоти 
бекорӣ зиёд гардида истодааст.   

Дар ин раванд зарур аст, ки ҷавонон дар интихоби касб ва дар роҳи 
омӯзиши ихтисоси алоқаманд хатто накунанд. Касбро мебояд бо 
дарназардошти бозори меҳнат, имконоти зеҳнию амалӣ, завқ ва рағбати 
хеш ва зарурати он дар ҳаёт интихоб намуд. 

Дар ин самт усулҳои гуногуни баҳодиҳии бозори меҳнат мавҷуд 
аст. Яке аз маъруфтарин усулҳо ин истифодаи шабакаи интернетӣ 
мебошад. Имрӯз дар фазои имконоти иттилоотӣ мумкин аст, ки дар 
мӯҳлати кутоҳтарин роҳи фаъолияти меҳнатиро дар ҳамбастагӣ ба 
қобилиятнокии хеш муайян намуд.  

Инчунин, дар шароити ҷомеаи муосир зарур аст, ки дар ин самт 
дар сатҳи муассисаҳои таълимӣ барномаҳои махсусгардонидашудаи 
соҳибкорӣ ба роҳ монда шаванд. Яъне, дар давоми таҳсил шахс имкон 
пайдо намояд, ки ҳамзамони малакаҳои назариявию амалии 
соҳибкориро омӯзад ва баъди таҳсил ҳамчун соҳиби кор ба бозори 
меҳнат барояд. Дар ин сурат имкони ташкил гардидани теъдоди зиёди 
ҷойҳои корӣ ба вуқӯъ мепазирад ва таъсири он ба коҳиш ёфтани сатҳи 
бекорӣ мерасад.  
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