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КИРИШ 

 
 Ўзбекистонда бозор муносабатларининг шакллантирилиши ва 
ривожлантирилиши жараёнларида меҳнат фаолияти тўғрисидаги 
назарий ва амалий тушунчалар ўзгарди, жамият ҳаётига туб 
жиҳатдан янгича қарашлар пайдо бўлди. Маъмурий-буйруқбозлик 
тизимининг қуйи даража бошқарувининг юқоридагиларга сўзсиз 
итоат  қилиши, ҳукмронлик, буйруқ асосида иш кўриш, қатъий 
режалаш принципларидан фарқли равишда бозор иқтисодиёти 
муносабатларининг объекти фақат ишлаб чиқариш, хўжалик 
юритувчи субъект бўлиб қолмасдан, биринчи навбатда инсон, 
унинг эҳтиёжлари ва манфаатлари ҳисобланади. 

Ҳозирги даврда ишлаб чиқаришга иқтисодий ва ижтимоий 
жараёнлар узвий ўзаро боғлиқ мураккаб ижтимоий-иқтисодий кате-
гория сифатида қаралиб, юқори унум билан меҳнат қиладиган, 
юқори малакали, бозор коньюнктурасига ҳозиржавоб, ташаббускор, 
масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир бўлган ходимлар меҳнат 
фаолиятини ташкил этиш ва тартибга солиш энг муҳим вазифа 
ҳисобланади. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов шунинг 
учун ҳам “Биз ривожланган бозор иқтисодиётига асосланган 
замонавий давлат қуриш йўлига қадам қўйиб, кучли давлатдан 
кучли фуқаролик жамияти сари изчиллик билан ўтишни таъминлар 
эканмиз, фақат миллий ва умумбашарий қадриятлар уйғунлиги 
заруратини теран англайдиган, замонавий билимларни, интеллек-
туал салоҳият ва илғор технологияларни эгаллаган инсонларгина ўз 
олдимизга қўйган стратегик тараққиёт мақсадларига эришиши 
мумкин эканини ҳамиша ўзимизга яхши тасаввур этиб 
келмоқдамиз”1 деб алоҳида таъкидлади. 

Ходимларнинг ишлаб чиқаришдаги биргаликдаги меҳнат фао-
лияти ижтимоий хусусиятга эгадир. Бу мураккаб ҳодиса ва жараён 
бўлиб, уларни ташкил этиш, тартибга солиш, самарали бошқариш 
талаб қилинади. Ходим меҳнат жараёнида фақат ўз эҳтиёжларини 
қондиришгагина эмас, балки корхонасининг меҳнат жамоасининг 

                                                           
1 Каримов И.А. Юксак билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялаш – мамлакатни барқарор 
тараққий эттириш ва модернизация қилишнинг энг муҳим шарти // Халқ сўзи, 2012 йил 18 февраль. 
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биргаликдаги фаолиятидан фойда олишига ҳиссасини қўшишга ҳам 
интилади. Бу жамоавий меҳнат фаолиятининг маҳсули жамият ва 
унинг алоҳида аъзолари эҳтиёжларини қондиришга йўналтирилган. 

Меҳнат соҳасидаги фан тизимида нисбатан мустақил, лекин 
ўзаро  боғлиқ бўлган икки фан – “Меҳнат иқтисодиёти” ва “Меҳнат 
социологияси” мавжуддир. Улар ҳар иккиси тадқиқотининг 
объекти моддий неъматлар яратиш ва хизмат кўрсатишга 
йўналтирилган меҳнатдир. Агар меҳнат иқтисодиётини ўрганиш 
предмети меҳнатдан фойдаланиш муносабати билан пайдо 
бўладиган иқтисодий муносабатлар бўлса, меҳнат социоло-
гиясининг предмети – меҳнат соҳасидаги ижтимоий муносабатлар 
ва жараёнлардир. 

Амалиётда эса меҳнат иқтисодиёти ва социологиясининг 
муаммоларига узвий боғликликда дуч келинади. Масалан, 
меҳнатни ташкил этишнинг юксак даражасига ҳам иқтисодий, ҳам 
ижтимоий мезонларга таянган ҳолда эришиш мумкин. Меҳнат 
меъёрси фақат техника ва иқтисодий нуқтаи назардангина эмас, 
балки ижтимоий томондан ҳам асосланган бўлиши керак. Меҳнат 
шароитлари, меҳнатга ҳақ тўлаш каби категориялар ҳам иқтисодий, 
ҳам ижтимоий хусусиятларга эгадир. 

Шу сабабли бу икки фан меҳнат иқтисодиёти ва меҳнат 
социологиясига бўлинмасдан, улар бирлаштирилган ҳолда “Меҳнат 
иқтисодиёти ва  социологияси” яхлит дарслиги сифатида тузилган1. 
Бунда бу икки фан учун умумий ҳисобланган “меҳнат салоҳияти”, 
“эҳтиёжлар”, “манфаатлар”, рағбатлар, “меҳнат шароитлари”, 
“ижтимоий–меҳнат муносабатлари”, “жамиятнинг ижтимоий 
ривожланиши”, “аҳолининг турмуш даражаси ва турмуш сифати”, 
“инсоний ривожланиш”, “ижтимоий кафолатлар” каби туб асосли 
категорияларга мурожаат қилинди. 

“Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси”нинг предмети ижти-
моий–меҳнат муносабатларининг таркиби ва механизмлари, 
шунингдек, меҳнат соҳасидаги ижтимоий жараёнлар ташкил этади. 
Меҳнат муносабатлари икки – функционал ва ижтимоий жиҳатдан 
қараб чиқилиши мумкин. Меҳнат муносабатларининг функционал 
жиҳати меҳнатнинг ижтимоий тақсимоти ва кооперациясига 
асосланган бўлиб, иш кучи миқдори, касбий ва малака таркиби 

                                                           
1 Умуман олганда ҳозирги вақтда “Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси” фанини ўқитишга икки хил 
ёндашув кузатилади. Уларнинг биринчиси бу икки фанни алоҳида-алоҳида ўқитишни назарда тутса, 
иккинчиси мазкур фанларнинг узвий боғлиқлиги ҳисобга олинган ҳолда талабаларга яхлит ҳолда тақдим 
этишни маъқул кўради. Ушбу дарслик муаллифлари ҳам иккинчи ёндашув тарафдорларидир. 
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нисбатларини белгилашда намоён бўлади.  Бу таркиб маҳсулот 
ишлаб чиқариш, хизматлар кўрсатиш учун талаб қилинадиган иш 
вақти билан белгиланади ва меҳнат иқтисодиёти томонидан 
ўрганилади. Меҳнат муносабатларининг социологик жиҳати турли 
ижтимоий гуруҳлар ва ходимларнинг ижтимоий аҳволи, уларнинг 
манфаатлари ва меҳнатга муносабатларида ўз ифодасини топади. 

“Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси” дарслигининг асосий 
вазифаси – ишлаб чиқаришнинг бўлажак мутахассислари  ва 
раҳбарларини билимлар, малака, кўникма, тажриба, шахсий 
фазилатларга эга бўлган ходимлар меҳнатини самарали ташкил 
этиш ва ундан юқори унум билан фойдалана олиш бўйича назария 
ва амалиёт билан таништиришдир. 
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I боб. МЕҲНАТ – ИҚТИСОДИЙ ВА СОЦИОЛОГИК 

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА 
 

1.1. Меҳнатнинг моҳияти  ва функциялари, ижтимоий 
хусусиятлари 

 
Меҳнат – инсон ҳаётининг асоси ва энг муҳим шартидир. 

Одамлар табиатга таъсирини ўтказиб, уни ўзгартириб, ўз 
эҳтиёжларига мослаштириб фақат тирикчилигини таъминлабгина 
қолмасдан, шу билан биргаликда жамиятнинг ривожланиши ва 
тараққий этиши учун шарт-шароитлар яратадилар. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов таъкидла-
ганидек: “...саҳоватли Ўзбекистон заминида яшаётган ҳар қайси 
одам мамлакатимизда олиб борилаётган ва кўзда тутилаётган барча 
ислоҳотлар авваломбор, унинг манфаати, унинг оиласи ва 
фарзандлари учун шу юртнинг фаровонлиги ва тараққиёти учун 
амалга оширилаётганини аниқ - равшан англаб етиши ниҳоятда му-
ҳим аҳамият касб этади”1. 

Ўзбек мутафаккирлари меҳнатнинг жамиятдаги ролига, 
меҳнаткаш инсонга юқори баҳо берганлар. Чунончи Юсуф Хос 
Ҳожиб: “Хизмат аҳли ўз меҳнати натижасидан  умидвор туради... 
Хизматига лойиқ тақдир кўрган ходимнинг боши кўкка етади”2, деб 
ёзади. 

Алишер Навоий ғазалларида меҳнатнинг ижтимоий аҳамияти 
қуйидагича баён этилган: 

      Халқ аро яхшироқ дединг, кимдур? 
   Эшитиб, айла шубҳа, рафъ андин, 

  Яхшироқ бил ани улу ароким 
 Етса кўпроқ улуска нафъ андин3. 

Амир Темур ҳам ўз салтанатида меҳнат аҳли, касб-кор эгалари 
ҳурмати ўрнига қўйилишига алоҳида эътибор берган: “Агар касбу 
ҳунар ва маърифат аҳлларидан бўлсалар, бундайларга салтанат 
корхоналаридан юмуш берилсин. Булардан бошқа билагида кучи 

                                                           
1И.А.Каримов. Бизнинг йўлимиз – демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва модернизация 
жараёнларини изчил давом эттириш йўлидир.”Халқ сўзи” 2011 йил 8 декабрь.  
2 Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. –Т.: 1990. -63- б. 
3 Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. –Т.: 1983. -21-б. 
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бор фақир-мискинлар эса ўз аҳволи ва касбу корига қараб иш 
тутсинлар”1. 

Иқтисодиёт фанида “меҳнат” атамасининг талқинлари кўп. 
Унинг қомусий таърифига кўра: “Меҳнат – инсоннинг онгли, 
салоҳиятини сарфлайдиган, умумэътироф этилган мақсадга 
мувофиқ фаолияти; ишлаб чиқаришнинг тўрт асосий омилларидан 
биридир”2. 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1-расм. Ишлаб чиқаришнинг асосий омиллари 
 

Ишлаб чиқаришнинг асосий омиллари  икки таркибий қисмга 
– моддий ресурслар (хом-ашё, асбоб-ускуналар ва ҳоказолар) ҳамда 
меҳнат ресурсларига (муаяйн меҳнатни бажаришга қодир, билими, 
малака ва тажрибаси бор бўлган ходим) ажратилади.  С.Фишер, 
Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи капитал ва ер ресурсларини моддий 
бойликлар, ишлаб чиқаришнинг ашёвий омиллари, деб ҳисоб-
лашади3. К.Р.Макконнелл ва С.Л.Брюларнинг фикрига кўра, 
иқтисодий ресурслар моддий ва инсон ресурсларидан иборатдир4. 

                                                           
1 Темур тузуклари. –Т.:«Шарқ», 2005. -80-б. 
2 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 5-е изд., пере-
раб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. — С. 342. 
3 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика/ Пер. с англ. со 2-го изд. –М.: Дело ЛТД, 1995. –С..323. 
4  Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т./ Пер. с англ. 2-е изд. Т.1. 
–М.: «Республика», 1992. –С.37. 

Ишлаб чиқаришнинг асосий омиллари 

Ер Капитал Меҳнат Тадбиркорлик 
қобилияти 

 
Табиий 
ресурслар 

Ишлаб 
чиқариш 
воситалари 

Меҳнатга 
лаёқатли 
инсон ва 
унинг 

салоҳияти 

Ишлаб 
чиқаришни 

ташкил этиш ва 
бошқариш 
қобилияти 

Моддий омиллар Инсон омили 
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 Ишлаб чиқариш омиллари –  ишлаб чиқаришда фойдала-
ниладиган, маҳсулот ишлаб чиқаришнинг миқдори, ҳажми ҳал 
қилувчи даражада боғлиқ бўлган ресурслардир. Бу омиллар ер, 
капитал, меҳнат ва тадбиркорлик фаолиятидир (тадбиркорлик 
қобилиятидир) (1.1-расм).  

Бизнинг фикримизча: “Меҳнат – инсоннинг муайян 
эҳтиёжларини қондира оладиган ва ўзига керак бўладиган моддий 
ёки маънавий неъматлардан иборат буюм, товар, хизмат, фан, 
маданият, санъат асарлари ва ҳоказоларни ишлаб чиқариш бўйича 
онгли, мақсадли ва тақиқланмаган фаолияти”1дир.  

 
1.1–жадвал 

Меҳнат фаолияти принциплари 
 

Принциплар Принциплар моҳияти 
Ҳаракатнинг онг-
лилиги 

Инсон меҳнат жараёни бошланишидан олдин 
бўлажак меҳнат натижасини онгли равишда 
англаб етади. Онгсиз, инстинктив ҳаракат 
меҳнат ҳисобланмайди 

Ҳаракатларнинг 
мақсадга 
мувофиқлиги 

Инсон ўз ниятларини амалга оширишдан ол-
дин ҳаракатларининг алгоритмини режалаб 
олади. У маҳсулотни қандай ишлаб чиқариш, 
қайси ресурслардан фойдаланиш, қайси техно-
логияни қўллаш қарорларини қабул қилади 

Ҳаракатларнинг 
самарадорлиги 

Ҳар қандай фаолият муайян ижтимоий фойда-
ли неъмат яратиш билан якунига етади 

Ҳаракатларнинг 
ижтимоий фой-
далиги 

Одамлар меҳнат жамоаларига бирлашиб, бир-
бирлари билан муносабатда бўлиб, ўзларига ва 
жамият учун неъматлар яратадилар. 

Ҳаракатларнинг 
куч-қувватни 
сарфлашни талаб 
этиши 

Одамлар меҳнат фаолиятини амалга оширар 
эканлар, муайян миқдорда жисмоний, асабий, 
ақлий куч-қувват сарф қиладилар 

 
Юқорида қайд қилинганлардан меҳнат – инсоннинг қуйидаги 

принциплар талабларига жавоб берадиган фаолиятидир: 
• онглилик; 
• мақсадга мувофиқлик; 

                                                           
1 Абдураҳмонов Қ.А. Меҳнат иқтисодиёти. –Т.: «Mehnat», 2009. -54-б. 
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• самарадорлик; 
• ижтимоий фойдали; 
• куч–қувват сарф қилинишини талаб этади (1.1–жадвал). 
Инсон ўз меҳнатининг мақсади, усули ва натижасини аниқлаш 

давомида, қандай маҳсулотлар қанча миқдорда ва қачон ишлаб 
чиқарилиши кераклиги, бу маҳсулотларни қандай ресурслардан, 
қай тарзда, қандай технология ёрдамида ишлаб чиқариш 
лозимлиги, бу маҳсулотлар ким учун ишлаб чиқарилиши зарурлиги 
деган учта муҳим масалани ҳал қилади. Бинобарин, биринчи 
масалада меҳнат онгли фаолият, иккинчисида – иш кучини такрор 
ҳосил қилиш, учинчисида – ижтимоий фойдали фаолият сифатида 
намоён бўлади (1.2- расм). 

 

 
1.2- расм. Инсон  меҳнатининг муҳим томонлари 

 
Меҳнатнинг инсон ва жамиятни тараққий эттиришдаги роли 

меҳнат жараёнида фақат одамларнинг эҳтиёжларини қондиришга 
мўлжалланган моддий ва маънавий неъматларгина яратилиб 
қолмасдан, янги билимлар, кўникмаларга эга бўладиган,  маҳорати, 
истеъдодини намоён этадиган ходимларнинг ўзлари ривожлани-
шида  ҳам акс этади. 

Шу тариқа меҳнат фаолияти натижасида, бир томондан, 
бозорлар маҳсулотлар, хизматлар билан тўлдирилади, иккинчи 
томондан ишлаб чиқаришнинг тараққий эттирилиши янги 
эҳтиёжларни туғдиради ва уларни қондиришга киришилади. 

Ишлаб чиқаришнинг ривожлантирилиши аҳолининг такрор 
ҳосил қилиниши, унинг моддий ва маънавий даражаси ортишига 
ижобий таъсир кўрсатади (1.3-расм). 
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1.3-расм. Меҳнатнинг инсон ва жамиятни ривожлантиришдаги 
роли1 

 
Меҳнатнинг турлари кўп. Уларни қуйидаги мезонлар бўйича 

таснифлаш мумкин (1.4-расм): 
• меҳнат мазмуни бўйича; 
• меҳнат хусусияти бўйича; 
• меҳнат натижалари бўйича; 
• меҳнатнинг ашёвий унсурларидан фойдаланиш ва ходим 

иштирокининг даражаси бўйича; 
• одамларни меҳнатга жалб этиш усуллари бўйича. 
 
 
 
 

                                                           
1 Рофе А.И. Экономика и социология труда: учебное пособие. – М.:, 1996. – С.8. 

МЕҲНАТ 

Инсон, унинг 
жисмоний ва 

маънавий салоҳиятини 
ривожлантириш 

Моддий ва 
маънавий 

неъматларнинг 
яратилиши 

Инсон ва жамиятнинг 
моддий ва маънавий 
эҳтиёжларини қондириш 

Фан-техника 
тараққиёти 

Аҳолининг такрор 
ҳосил қилиниши 

Меҳнат унумдорлигининг 
ортиши 

Янги сифат кўринишидаги 
МЕҲНАТ 
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